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Abstract  
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Teacher Education, University College Södertörn.  

Background: In the schools today it is common that teachers talk about children with special needs and 

children with “Attention Deficit Hyperactivity Disorder” – ADHD. You can often hear people discuss 

about children with ADHD from the teachers point of view, that pupils are hard to handle and that they 

do not know how to create a good relationship with them. But you seldom hear anyone talk about school 

from the children’s perspective, how they feel, think and experience their school attendance.   

Purpose: The purpose of this qualitative study was to examine how a functional disability like ADHD 

can effect a childs schooling and also to show how pupils with ADHD themselves experience their 

school attendance and how they are being treated by teachers and other pupils.  

Method: In order to investigate this, five interviews was carried out with students in the the ages of 16-

25. I was interested in their experiences from their years in compulsory school, first to ninth grade.  

The theoretical basis in this study has been Vygotskijs socio-cultural perspective and concepts such as 

self-esteem and individualization.  

Result: The result of the interviews shows that large classes and disturbing noises in the classroom 

affected the pupil’s concentration in a bad way. They felt that their teachers did not listen or understood 

their complex of problems, which resulted in frustration, disappointment and anger, which often led to 

conflicts. They also felt that the teachers very often criticized and punished them, which resulted in 

more frustration and decreased self-esteem. All respondents felt a kind of alienation because of the 

treatment from teachers and other children.  

Conclusions: One of the conclusions in this study is that the teachers did not have enough knowledge, 

understanding or competence to give the pupils the support they required, and therefore, this study 

emphasizes the importance of further education for teachers.  

Keywords: ADHD, self-esteem, individualization, medication, diagnosis, socio-cultural perspective  

Nyckelord: ADHD, självkänsla, individualisering, medicinering, diagnos, sociokulturellt perspektiv 
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Förord 
Anledningen till att jag valde att skriva om det här ämnet, är att när jag har varit ute och utfört 

verksamhetsförlagd undervisning samt vikarierat på olika skolor, så har jag stött på elever med ADHD 

och även elever som inte är färdig diagnostiserade. Jag har sett vilka svårigheter dessa elever har med 

sociala relationer och skolarbete och blev nyfiken på hur man kan hjälpa dem på bästa möjliga sätt.  

Jag upptäckte att det finns väldigt lite litteratur eller undersökningar som belyser hur dessa elever 

upplever skoltiden men desto mer från vuxnas perspektiv. Detta gjorde att jag valde att göra en studie ur 

elevernas synvinkel. Det har varit mycket spännande och lärorikt att få arbeta med studien.  

 

Jag vill tacka de fem ungdomar som medverkade i studien och delade med sig av sina erfarenheter och 

upplevelser. Tack för att ni gjorde det möjligt för mig att genomföra detta examensarbete!  

Jag vill också tacka psykologen som arbetar på barn och ungdomspsykiatrin, för medverkandet i en 

intervju, som bidrog till att ge mig ökad förståelse av vad ADHD innebär och hur man kan bemöta 

människor med olika diagnoser.  

Slutligen vill jag tacka min handledare Anders Fjällhed för ett stort stöd och engagemang, under arbetets 

gång.  

 

Sara Brandström 
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1. Inledning 

I dagens skola förs det många diskussioner om barn med särskilda behov och barn med olika diagnoser. 

Det har blivit mer vanligt att diagnostisera barn på grund av att de har koncentrationssvårigheter, pratar 

mer eller beter sig mer annorlunda än andra barn. Det talas ofta om ADHD (Attention Deficit 

Hyperactivity Disorder) och barn med särskilda behov utifrån de vuxnas perspektiv, att de är besvärliga 

och svåra att handskas med, men sällan hörs någon tala om ADHD ur barnets synvinkel.  

 

I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo94) kan man läsa 

att ”Alla som arbetar i skolan skall uppmärksamma och hjälpa elever i behov av särskilt stöd och 

samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande”. Det poängteras också att 

”läraren skall utgå från varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande” 

(Skolverket 2006, sid. 12).  

 

Det står även att skolans uppdrag är att se till att: 

Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den skall med utgångspunkt i 

elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper främja elevernas fortsatta lärande och 

kunskapsutveckling. 

En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen skall utformas på samma sätt överallt eller att 

skolans resurser skall fördelas lika. Hänsyn skall tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det 

finns också olika vägar att nå målet. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar 

har svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla. 

(Skolverket 2006, sid. 4). 

 

Många lärare känner till diagnosen ADHD, men har de egentligen kunskap om vad det kan innebära att 

ha en diagnos och är de medvetna om hur elever med ADHD upplever undervisningen och bemötandet i 

skolan? Upplever elever att lärare utgår från varje enskild elevs behov och anpassar sin undervisning, så 

att den passar alla individer i skolan? 

 

Utgångspunkten i denna studie är barn med neuropsykiatriska funktionshinder, där jag har inriktat mig 

på barn med diagnosen ”Attention Deficit Hyperactivity Disorder” - ADHD. Jag vill i denna studie 

synliggöra vad det kan innebära att ha ADHD i skolan ur elevens egen synvinkel. Min förhoppning är 

att studien skall bidra till reflektion och förståelse hos människor, främst lärare, så att elever med ADHD 

diagnos får det särskilda stöd de behöver. Denna studie fokuserar på och lyfter fram elevernas egna 

upplevelser, tankar, åsikter, känslor och svårigheter.  
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2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka vad en koncentrationsstörning som ADHD kan innebära för en 

elev i skolan och lyfta fram hur några elever med diagnosen ADHD upplever sin skolgång och 

bemötandet i skolan.  

 

Mina frågeställningar blir således: 

1. Hur upplever elever med ADHD sin skolgång, när det gäller undervisning och lärande? 

2. Anser eleverna att lärare utgår från varje enskild elevs behov och anpassar sin undervisning, så att de 

som är i behov av särskilt stöd får den hjälp de behöver? 

3. Hur upplever elever med ADHD att de blir bemötta i skolan av andra elever och lärare? 

 

3. Bakgrund 

3.1. Vad är ADHD? 

Begreppet ADHD står för ”Attention Deficit Hyperactivity Disorder”, som är en neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning. Uppmärksamhetsstörning, koncentrationssvårigheter, impulsivitet och 

hyperaktivitet kan vara utmärkande hos personer med ADHD. Tecken på andra bristande förmågor, ofta 

tillsammans förekommande med de tidigare nämnda, kan vara läs- och skrivsvårigheter, andra 

inlärningssvårigheter, försenad språkutveckling och klumpig motorik (Duvner 1998, sid. 10).  

Många barn har svårt med det sociala samspelet med andra människor och har svårt när någon ställer 

krav på dem. De får svårt när oväntade förändringar uppstår och de behöver en strukturerad tillvaro, 

vilket kan ställa stora krav på familj, barnomsorg, skola och andra människor runt dem (Riksförbundet 

för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar 2007). 

 

3.2. Symptom  

Enligt ”Diagnostic and Statistical manual of Mental disorders”, American Psychiatric Association 

(DSM-IV), vilken är den manual som används för diagnostisering av ADHD inom internationell 

psykiatri, finns det vissa diagnoskriterier för att fastställa ADHD (Duvner 1998, sid. 18). I Sverige 

används även World Health Organisations manual ICD (International Classification of Diseases) för att 

fastställa ADHD (Socialstyrelsen 2002, sid.25-26).   

 

Riksförbundet Attention, som är en intresseorganisation för människor med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar, har skrivit ett vägledningsdokument för människor med ADHD  
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och förklarar att:  

 

DSM-IV delar in ADHD i tre undergrupper, vilket förklarar att det riktiga skrivsättet av förkortningen är 

AD/HD:  

ADHD av kombinerad typ, då personen har såväl stora uppmärksamhetsproblem som överaktivitet och 

impulsivitet. ADHD med huvudsakligen hyperaktivitet-impulsivitet vilket är ovanligt hos vuxna men ofta 

finns hos yngre barn med en genomgående hög aktivitetsnivå men som ändå klarar att vara 

uppmärksamma på viktiga saker omkring sig.  

ADHD med huvudsakligen bristande uppmärksamhet beskriver hur en person har stora uppmärksamhets- 

och koncentrationssvårigheter men inte är överaktiv utan för omgivningen snarare ter sig passiv 

(Riksförbundet Attention 2007, sid. 11).  

 

När AD/HD skrivs med ett snedstreck innebär det att personen endast har uppfyllt ett av kriterierna för 

symptomgrupperna och snedstrecket står för om hyperaktiviteten finns eller inte. I Sverige används 

oftast benämningen ADHD av kombinerad typ och därför skrivs det utan snedstreck (Duvner 1998, sid. 

18).  

 

Diagnoskriterier för ADHD  

Följande kriterier gäller för ADHD enligt svenska översättningen av DSM-IV (APA 1995):  
 

A. Antingen (1) eller (2): 
1. Minst sex a följande symtom på ouppmärksamhet har förelegat i 
minst sex månader till en grad som är maladaptiv och oförenlig 
med utvecklingsnivån: 

 

Ouppmärksamhet 

a) är ofta ouppmärksam på detaljer eller gör slarvfel i skolarbete, yrkesliv eller andra aktiviteter 

b) har ofta svårt att bibehålla uppmärksamheten inför uppgifter eller lekar 

c) verkar ofta inte lyssna på direkt tilltal 

d) följer ofta inte givna instruktioner och misslyckas med att genomföra skolarbete, hemsysslor eller 

arbetsuppgifter (beror inte på trots eller på att personen inte förstår instruktionerna) 

e) har ofta svårt att organisera sina uppgifter och aktiviteter 

f) undviker ofta, ogillar eller är ovillig att utföra uppgifter som kräver mental uthållighet (t.ex. skolarbete 

eller läxor) 

g) tappar ofta bort saker som är nödvändiga för olika aktiviteter (t.ex. leksaker, läxmaterial, pennor, böcker 

eller verktyg) 

h) är ofta lättdistraherad av yttre stimuli 

i) är ofta glömsk i det dagliga livet. 
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2. Minst sex av följande symtom på hyperaktivitet/impulsivitet har förelegat 
i minst sex månader till en grad som är maladaptiv och oförenlig med utvecklingsnivån: 

 

Hyperaktivitet 

a) har ofta svårt att vara stilla med händer eller fötter eller kan inte sitta still 

b) lämnar ofta sin plats i klassrummet eller i andra situationer där personen förväntas sitta kvar på sin plats 

en längre stund 

c) springer ofta omkring, klänger eller klättrar mer än vad som anses lämpligt för situationen (hos ungdomar 

och vuxna kan det vara begränsat till en subjektiv känsla av rastlöshet) 

d) har ofta svårt att leka eller utöva fritidsaktiviteter lugnt och stilla 

e) verkar ofta vara ”på språng” eller ”gå på högvarv” 

f) pratar ofta överdrivet mycket. 

 

Impulsivitet 

a) kastar ofta ur sig svar på frågor innan frågeställaren pratat färdigt 

b) har ofta svårt att vänta på sin tur 

c) avbryter eller inkräktar ofta på andra (t.ex. kastar sig in i andras samtal eller lekar). 

B. Vissa funktionshindrande symtom på hyperaktivitet/impulsivitet eller ouppmärksamhet skall ha funnits 

före sju års ålder. 

C. Någon form av funktionsnedsättning orsakad av symtomen (”some impairment from the symptoms”) 

föreligger inom minst två områden (t.ex. i skolan/på arbetet och i hemmet). 

D. Det måste finnas klara belägg för kliniskt signifikant funktionsnedsättning (”there must be clear evidence 

of clinically significant impairment”) socialt eller i arbete eller studier. 

E. Symtomen förekommer inte enbart i samband med någon genomgripande störning i utvecklingen, 

schizofreni eller något annat psykotiskt syndrom och förklaras inte bättre av någon annan psykisk störning 

(Socialstyrelsen 2002, sid. 27-28).  

 

Hur ADHD yttrar sig varierar starkt från individ till individ men även periodvis och i olika miljöer hos 

samma individ. Hos de personer där symptomen är färre, kan det vara mer komplicerat att fastställa 

diagnosen ADHD (Beckman 2004, sid. 22). Enligt socialstyrelsen uppfattas impulsivitet som det mest 

utmärkande draget för barn med ADHD. Svårigheten att kontrollera sina impulser medför att man 

handlar utan eftertanke och har en bristande förmåga att hålla inne med sina reaktioner. Dessa individer 

kan lätt uppfattas som oansvariga, krävande och självcentrerade då de har svårt för att vänta på sin tur 

innan de utför sina handlingar. Bristen på impulskontroll medför att saker ofta går sönder eller att de 

skadar sig, eftersom de utsätter sig för risker och tar chanser på grund av att de inte har förmågan att se 

konsekvenserna av sitt eget handlande. Dessa barn väljer oftast omedelbara lösningar som inte kräver så 

stora ansträngningar, då de har en bristande förmåga att tänka långsiktigt. Många barn med ADHD får 

ofta bestraffningar och kritik för sitt beteende och handlande, vilket kan leda till utfrysning och mobbing 

både av andra barn men även av vuxna. Problemet att anpassa sin aktivitetsnivå kan resultera i att barnet 
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uppfattas som passivt eller underaktivt vid stillasittande skolarbete men i data- och tv-spels situationer, 

tävlingar eller vid nya utmaningar upplevs dessa problem som mindre förekommande. Ofta fungerar ett 

barn med ADHD bättre i enskilda situationer än i grupp. En annan svårighet för en person med ADHD 

är att upprätthålla uppmärksamheten, främst i situationer som dessa personer inte upplever som 

spännande för stunden. Svårigheterna yttrar sig främst i aktiviteter som att städa sitt rum eller att göra 

hemläxor, där uppgifterna är enformiga och ställer krav på personen. Detta uppmärksamhetsproblem 

kan upplevas som att barnet/eleven aldrig gör färdigt, inte verkar lyssna, störs lätt, sitter och drömmer, 

hoppar från det ena till det andra och inte uppfattar vad man säger (Socialstyrelsen 2002, sid. 18-20). 

 

Dessa symptom skiljer sig vanligtvis från småbarnsålder, förskoleålder, skolålder, ungdomsålder och 

vuxenålder. I småbarnsåldern och förskoleåldern är det oftast hyperaktiviteten som är dominant, barnen 

är nyfikna, har kort uthållighet, humörsvängningar och är ständigt aktiva. Svårigheter med arbetsminnet, 

den del av minnet vi använder för att bearbeta det som händer just nu och som hjälper oss att hålla kvar 

saker i minnet som intryck, information, namn, telefonnummer och tider, är vanligt och resulterar även i 

svårigheter att planera och överväga beteenden och handlande. Under våra första levnadsår utvecklas 

arbetsminnet men hos många barn med ADHD utvecklas inte detta i normal takt. I skolåldern visar sig 

svårigheterna genom att barnet får svårt med strukturering, prioriteringar som att fatta olika beslut, 

impulsivitet, koncentrationsförmågan samt hantering av olika känslor, vilket ofta leder till raseriutbrott. 

När man kommer upp i ungdomsåren brukar hyperaktiviteten avta och många ungdomar känner en inre 

rastlöshet. De blir otåliga och har svårt att koncentrera sig på skolarbete som kräver mentala 

påfrestningar. Det är vanligt att ungdomar med ADHD känner sig annorlunda och hamnar i ”fel 

sällskap”, de söker sig till människor som på något sätt också är annorlunda för att hitta en tillhörighet.  

I vuxen ålder yttrar sig ADHD främst genom att man har svårt att organisera och strukturera sin vardag. 

De kan även ha svårt med tidsuppfattningen och att passa tider, samt att komma ihåg saker som skall 

göras. Det är också vanligt att man drabbas av psykiatriska problem som ångest och depressioner i 

samband med ADHD problematiken (Beckman 2004, sid. 24-26). Åberg och Ahl klargör orsaken till 

varför man ofta drabbas av sjukdomar i samband med ADHD. De menar att det för många vuxna med 

ADHD, krävs för mycket energi till att få vardagen att fungera och hantera sina svårigheter, vilket ofta 

resulterar i att de drabbas av depressioner, ångest, fobier, paniksyndrom och fysiska smärtor (Åberg och 

Ahl 2009). 

 

3.3 Orsaker till uppkomsten av ADHD 

Det råder delade meningar bland forskare och kritiker om vad som egentligen orsakar ADHD. Nya 

forskningsrön har framkommit som motsäger tidigare teorier eller utvecklar de befintliga förklaringar 
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som redan existerar. Majoriteten av den litteratur som har använts till denna studie, belyser det 

biologiska perspektivet för uppkomsten av ADHD och fokuserar på det genetiska som den främsta 

orsaken.  

 

Ärftlighet 

Enligt Duvner beror den vanligaste orsaksfaktorn till ADHD på ärftlighet. Av de barn som har ADHD 

har 80 % av dessa nära släktingar med likartad problematik. Resterande 20 % beror på störningar i 

fosterhjärnans utveckling, eller graviditets- eller förlossningsskador. Det uppskattas att 15-20 % av 

mödrar och 25-30 % av fäder till barn med ADHD, själva visar ADHD liknande symptom i vuxen ålder 

(Duvner 1998, sid. 23). 

 

Skador på hjärnan 

Duvner belyser att skador på hjärnans utveckling är en mindre vanlig orsak till ADHD.  

Han menar att om ett barn föds mycket för tidigt och väger under 1500 gram, så ökar riskerna att barnet 

utvecklar ADHD. För tidig födsel och undervikt kan uppstå till följd av exempelvis kraftigt 

tobaksrökande, alkohol- eller drogmissbruk under graviditeten. Virusinfektioner som toxoplasmos1, röda 

hund och cytomegalovirusinfektion2, under graviditeten, kan leda till att hjärnan inte utvecklas optimalt 

hos fostret men även faktorer som bilavgaser kan öka förekomsten av ADHD (Duvner 1998, sid. 23-24). 

Mindre vanliga skador på hjärnan kan uppstå under förlossningen men de förekommer inte i lika stor 

utsträckning. En ännu mer sällsynt orsak sägs vara inflammationer och infektioner i hjärnan under de tre 

första levnadsåren (Gillberg 2004, sid. 126).  

 

Sociala faktorer 

Kärfve kritiserar de biologiska teorier som existerar om uppkomsten till ADHD och menar att tanken 

om att faktorer som kan påverka barnets beteende och kan ha sitt ursprung i familjen, kamratrelationer, 

skolan eller i vissa miljöfaktorer inte studeras tillräckligt (Kärfve 2000, sid. 14). Duvner understryker att 

dåliga livsmiljöer och sociala faktorer kan orsaka oro, humörsvängningar och koncentrationssvårigheter 

men att det inte leder till typiska ADHD symptom (Duvner 1998, sid. 88). 

Det dominerande vetenskapsparadigmet inom ADHD forskningen, verkar peka på att den främsta 

faktorn till uppkomsten av ADHD har sina förklaringar i genetiken och ses som ärftligt betingad. 

 

 
                                                 
1 Toxoplasmos är en infektion som orsakas av parasiten Toxoplasma gondii (Smittskyddsinstitutet 2008).  
2 Cytomegalovirus är en typ av herpesvirus, som ligger latent i kroppen och aktiveras vid ett försämrat immunförsvar 
(Smitskyddsinstitutet 2008).  
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3.4. Förekomst av ADHD 

På grund av att det inte går att mäta och avgränsa ADHD exakt, så kan man inte heller fastställa något 

sanningsenligt procenttal för förekomsten av ADHD (Socialstyrelsen 2002, sid 45). Annan källa visar på 

att ADHD förekommer hos 2-3 % av barn i lägre skolåldern i Sverige. Det är vanligt att en person med 

ADHD har andra huvuddiagnoser som autism, Tourettes syndrom, Aspergers syndrom, 

utvecklingsstörning/förståndshandikapp eller DAMP (Deficits in Attention, Motor control and 

Perception) (Duvner 1998, sid. 24). Förekomsten av ADHD är mer vanligt förekommande hos pojkar än 

hos flickor, det är tio gånger fler pojkar än flickor som får diagnosen ADHD och anledningen till detta 

kan vara att pojkar visar ett mer aggressivt, utåtagerande och självhävdande beteende än vad flickor gör. 

Pojkarna ses därför som ett större problem för omgivningen och utreds därför mer, medan flickornas 

problematik mer drabbar dem själva. Duvner poängterar även att det finns pojkar med ADHD som är 

blyga, försiktiga och hänsynsfulla och menar att föräldrarnas roll påverkar och styr barnens beteende i 

stor utsträckning. Ofta ges pojkar stort utrymme och tillåts använda ett mer aggressivt beteende än vad 

flickor får. Det faktum att pojkar mognar senare kan också vara en orsak till att förekomsten av ADHD 

upptäcks i större utsträckning hos pojkar än hos flickor. Neurologiska störningar är också mer vanligt 

förekommande hos pojkar, vilket också kan vara en bidragande orsak (Duvner 1998, sid. 25). Risken för 

att ett kommande syskon till ett barn med ADHD ska utveckla ADHD, är 15 % för en syster och 25 % 

för en bror (Wirkberg 2003, sid. 20).  

 

3.5. Behandling  

Debatten om hur ADHD skall behandlas har under flera år varit hetsig, åsikterna är delade huruvida 

medicinering skall användas på barn eller inte. Kritiker ifrågasätter medicinering av barn och är 

tveksamma om mediciner som innehåller knark är lämpliga för barn. Många är också oroliga att 

medicinering skall leda till framtida missbruk på grund av att läkemedlen innehåller amfetamin.  

Det finns olika typer av behandling för barn med ADHD som farmakologisk behandling, kognitiv 

beteendeträning, sociala träningsformer och psykosociala insatser, men socialstyrelsen påpekar att en 

kombinerad behandling av medicinering och psykosociala behandlingar ger bäst resultat 

(Socialstyrelsen 2004, sid. 36-39).  Förutom farmakologisk behandling finns exempel på alternativa 

behandlingar av ADHD som familje-, individual- och psykoterapi, olika typer av dieter samt massage 

och musik som påverkar barns känslotillstånd, vilket kan leda till att de blir mer harmoniska och upplevs 

som lugnare individer (Duvner 1998, sid. 100-101).   
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Farmakologisk behandling av ADHD 

ADHD är inte ett tillstånd som går att bota genom medicinering, däremot blir vissa symptom mindre 

påtagliga och en del svårigheter kan förhindras med hjälp av medicinering. Detta kan bidra till att barnet 

kan fungera mer normalt och det underlättar vardagen för barn med ADHD (Duvner 1998, sid. 103). 

Läkemedelsbehandling är ett känsligt ämne och ingenting man i första hand rekommenderar för barn 

med ADHD, utan först skall pedagogiska insatser och utbildning för föräldrar genomföras.  

Medicinering kan diskuteras om dessa åtgärder är otillräckliga eller om barnet i hög grad påverkas av 

ADHD symptomen, så att det sociala samspelet eller studieförmågan blir nedsatt (Beckman 2004, sid. 

33).  

 

När det gäller farmakologisk behandling av ADHD är centralstimulerande medel (CS) de mest 

dominerande och de som visat sig ha bäst effekt samt ge få biverkningar. Läkemedel som Ritalin och 

Concerta är vanliga inom centralstimulerande medel och dessa kan skrivas ut av barnneurologer, 

barnpsykiatrer och vissa barnläkare (Sjukvårdsrådgivningen 2010).  

Genom denna typ av behandling minskar impulshandlingar, aggressivitet, överaktivitet och stökigt 

beteende samtidigt som arbetsminnet, inlärnings-, koncentrations- och sociala anpassningsförmågan 

ökar (Duvner 1998, sid. 106). Genom dessa mediciner påverkas signalsubstanser, som noradrenalin och 

dopamin, i hjärnan, vilket gör att hjärnans förmåga att styra impulsivitet och koncentration påverkas. 

Studier har visat att av de barn och ungdomar som behandlats med CS har koncentrationsförmågan ökat 

och hyperaktiviteten och impulsiviteten minskat med 70-80 %. Resultatet om hur 

uppmärksamhetsproblem påverkas genom CS är inte fullständig inom dagens forskning, men effekterna 

på människors sociala beteende och inlärningsförmåga är goda när det gäller en mer kortsiktig 

medicineringsperiod (Henley & Khalifa 2009).  

 

Dokumenterade effekter av behandling med centralstimulantia.  
 
Ökar/förbättrar    Minskar 
Uppmärksamhet    Motorisk aktivitet 
Impulskontroll    Avledbarhet 
Planeringsförmåga    Aggressivitet 
Förmåga till positivt socialt samspel   Störande beteende 
Kognitiv nivå    Reaktionstid 
Korttidsminne 
Inlärningsförmåga 
Skolresultat (allmänt) 
Prestationer i matematik 
Prestationer i stavning 
Självkänsla 
Självkritik 
Motorik (Socialstyrelsen 2002, sid. 193-195). 
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Vanliga biverkningar av centralstimulantia kan vara huvudvärk, sömnproblem, magsmärtor, minskad 

aptit/viktminskning, dysfori/trötthet och ökad känslighet. Mindre vanliga biverkningar kan vara att man 

utvecklar tics eller förvärrar befintliga tics. Några av de ovanliga biverkningar som kan förekomma är 

depression, aggressivitet, högt blodtryck och ökad överaktivitet (Socialstyrelsen 2002, sid. 192-195).  

 

4. Tidigare forskning 

Detta avsnitt behandlar tidigare forskning, där den första delen tar upp tidigare forskning om ”Attention 

Deficit Hyperactivity Disorder” – ADHD, den andra delen behandlar tidigare studiers resultat om barn 

med diagnosen ADHD inom skolans värld och den tredje delen belyser för- och nackdelar som 

diagnosen kan medföra.   

 

4.1. Attention Deficit Hyperactivity Disorder 

ADHD är ett relativt nytt begrepp som uppkom i början av 1980-talet och som är det mest vanligt 

förekommande begreppet inom dagens forskning. Tidigare talade man om ”minimal brain 

damage/dysfunction” – MBD, i de fall där barn visade tecken på hyperaktivitet, 

koncentrationssvårigheter och inlärningsproblem (Gillberg 1996, sid 13). MBD användes som ett 

uttryck för en mindre funktionsstörning eller skada i hjärnan (Beckman 2004, sid 24) och Gillberg 

menar att denna typ av skador kunde uppstå till följd av hjärninflammation (Gillberg 1996, sid 13).  

Dagens forskare menar att ADHD besvären kvarstår i varierad utsträckning hos många vuxna men att 

symptomen ofta avtar i ungdomsåren, medan tidigare forskning menade på att man trodde att ADHD 

symptomen växte bort helt i ungdomsåren (Beckman 2004, sid 26).  

 

Tidigare i studien presenterades den mer gängse uppfattningen att den främsta orsaken till uppkomsten 

av ADHD är ärftligt betingad. Det finns vissa kritiker som går emot denna forskning och hävdar att 

orsaksmekanismerna beror på andra faktorer.  Det har pågått en hetsig debatt under flera år mellan olika 

forskare och kritiker som rör ADHD och andra hjärndysfunktioner, där Christopher Gillberg och Eva 

Kärfve är två stora namn, båda med teorier som motsäger varandra. Christoffer Gillberg, professor i 

barn- och ungdomspsykiatri vid Göteborgs universitet och överläkare vid barnneuropsykiatriska enheten 

vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg skapade begreppet DAMP (Deficits in 

Attention, Motor control and Perception). Gilllberg förespråkar att orsakerna till ADHD beror på 

genetiskt arv, skador på hjärnan eller en kombination av ärftlighet och hjärnskador (Gillberg 2005, sid. 

118). Eva Kärfve som är docent i sociologi, bestrider Gillbergs existerande biologiska teorier och 

användandet av DAMP begreppet. Hon menar att diagnostisering leder till segregation och att de teorier 
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om varför barn uppvisar ett avvikande beteende, helt eliminerar faktorer som kan urskiljas i sociala-, 

familje- eller skolförhållanden samt miljöfaktorer (Kärfve 2000).   

I en artikel för Sveriges televisions program ”Uppdrag granskning”, skriven av Björn Tunbäck, kan man 

läsa om den så kallade DAMP/ADHD striden. Björn Kadesjö, som är chef för barnneuropsykiatriska 

kliniken vid Sahlgrenska universitetssjukhuset och har doktorerat på DAMP med just Christopher 

Gillberg som handledare, lyfter fram resonemanget att barn med DAMP och ADHD är sårbara på grund 

av sitt biologiska arv och hävdar att sociala eller miljöfaktorer inte spelar någon roll för denna sårbarhet. 

Han påstår att ”vad det än är barn råkar ut för, så är de barn som kommer från fattigare förhållanden 

överrepresenterade”. Han poängterar att man inte kan dra slutsatsen om att orsaksfaktorerna beror på de 

fattigare förhållandena (Tunbäck 2005).  

 

Biederman och Rutter har vid olika tillfällen, studerat betydelsen av samma bakgrundsfaktorer för 

ADHD, hos barn utan och med ADHD. Sambandet mellan dåliga familjeförhållanden och 

svårighetsgraden av ADHD samt andra störningar kopplade till ADHD, som depressioner, ångest, oro 

och uppförandestörningar, var tydligt. Det intressanta med deras undersökningar var att barnen utan 

ADHD påverkades lika mycket av de negativa familjeförhållandena, vilket tyder på att dåliga 

familjeförhållanden generellt har en negativ inverkan på barn. Dessa studier kan därför inte fastställa att 

sociala faktorer som familjeförhållanden, påverkar uppkomsten av ADHD (Kadesjö 2004, sid. 94-95).   

 

4.2 Barn med ADHD inom skolans värld 

Det har varit svårt att hitta tidigare forskning om elevers upplevelser av skolan i form av böcker och 

artiklar, därför kommer denna del främst att referera till tidigare uppsatser som behandlar ungefär 

samma område som denna studie gör.  

 

Rosita Brolin skriver i sin uppsats ”Folk som pratar o pennor som rasslar – om hur elever med 

neuropsykiatrisk diagnos upplever skoltiden” att eleverna i hennes studie endast hade några få 

förstående lärare och att de oftast möttes av oförstående lärare som saknade kunskap om deras 

svårigheter. De menade att resurser och åtgärder från skolans sida sattes in för sent. Eleverna i studien 

har talat om sina koncentrationssvårigheter, stress, sömnstörningar, fobier och andra situationer de 

upplevde som jobbiga i skolan, samt särbehandling och kränkningar från lärare. De diskuterade även att 

mobbing och utanförskap inte var något ovanligt fenomen i skolans värld. Resultaten visar att genom att 

lärare är förstående och lyssnar på sina elever, så skapar man bra förutsättningar för att kunna åtgärda 

problem tidigt och skapa en skola som passar alla enskilda individer. Någonting som också diskuteras i 

studien är behovet av individualitet i skolan, eleverna önskar att de själva skulle få vara med och 
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påverka undervisningens utformning, så att de skulle kunna hitta metoder som passar den enskilda 

individen (Brolin 2009).  

 

I en annan kvalitativ studie om hur fem elever med ADHD upplever sin skoltid kan man läsa att 

samtliga elever upplevde situationerna i klassrummen som störande, vilket ledde till svårigheter med 

koncentrationsförmågan i skolarbetet. De ansåg att de inte fick tillräckligt stöd av sina lärare, när det 

gällde undervisningen och vardagen i skolan. Även dessa elever upplevde att lärarna var oförstående 

och inte tillräckligt lyhörda för elevernas svårigheter. Dessa elever upplevde också att stödet och 

resurserna från skolan sattes in för sent och hade önskat att lärarna skulle ha varit mer förstående. En 

slutsats är att lärarna behöver mer kunskaper om elevernas svårigheter och handledning i hur de skall 

bemöta och arbeta med dessa elever (Carlsson & Öberg 2009).  

 

Kirsten Holmberg har skrivit avhandlingen “Health Complaints, Bullying and Predictors of Attention-

deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) in 10-year-olds in a Swedish Community” och disputerade med 

den vid Uppsala universitet 2009. Syftet med avhandlingen var att: 

 

Undersöka förekomsten av ADHD, psykosomatiska symptom och mobbning bland barn i årskurs 4. 

Vidare att studera om det finns samband mellan ADHD och stressrelaterade psykosomatiska symptom, 

och om ADHD har samband med mobbning (Holmberg 2009, sid. 101). 

 

Studien visar att barn med ADHD i större utsträckning än andra barn blev utsatta för mobbing, men 

även mobbade andra, oberoende av socio-ekonomiska faktorer. Risken för att barn med ADHD skulle 

utsättas för mobbing var tio gånger högre än för andra barn och risken att dessa barn skulle utsätta andra 

barn för mobbing var tre gånger så stor. Studien synliggör att barn som enligt föräldrarna hade stora 

beteendeproblem vid skolstarten, löpte en ökad risk att utsätta andra barn för mobbing i årskurs fyra. 

Många barn, som inte hade beteendeproblem i tidig ålder kände sig mobbade i årskurs fyra, vilket kan 

ha sin förklaring i att om man utsätts för mobbing så kan det bidra till beteendeproblem och 

uppmärksamhetsstörningar. Sociala svårigheter och relationer till familjemedlemmar och kamrater, är 

återkommande problem hos barn med ADHD. Stress och psykosomatiska besvär kan orsakas av skol- 

och relationsproblematik. Förekomsten av psykosomatiska besvär som stress, sömnsvårigheter, trötthet 

och risken för magont, var dubbelt så hög hos barn med ADHD som hos andra barn. En viktig del av det 

kliniska arbetet med barn är att kartlägga och motverka mobbing, samt uppmärksamma och följa upp de 

psykosomatiska besvär barnet kan ha vid behandlingen av ADHD (Holmberg 2009, sid. 102).  
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4.3 Diagnosens för- och nackdelar 

Det diskuteras mycket huruvida man skall diagnostisera barn med ADHD eller inte, om detta bringar 

fördelar för barnen, eller om det leder till att de blir utpekade och får en stämpel som betonar att de är 

avvikande. Gillberg talar om att vissa människor ifrågasätter diagnostisering, om det verkligen är 

nödvändigt att peka ut ett barn, om skolan ändå inte har för avsikt att sätta in några resurser. Gillberg 

anser att barn som uppfyller kraven för en neuropsykologisk funktionsnedsättning och redan är 

stämplade som dumma, elaka och oförbätterliga, trots att de inte blivit diagnostiserade, aldrig kan ta mer 

skada av att få en diagnos. Diagnosen skall istället, om den är korrekt, bidra till attitydförändringar och 

bättre bemötande, förståelse samt en mer lämplig utformning av undervisningen. Han fäster 

uppmärksamheten på att utredningar av barn med svårigheter bör göras tidigare, redan i fem till sex års 

ålder, för att upptäcka dessa barn med ADHD och vidta åtgärder i ett tidigt skede, innan barnet börjar 

skolan (Gillberg 2005, sid. 115-116). Diagnosen bidrar till att ge förklaringar till uppkomsten av olika 

svårigheter. Diagnosen ses som en förutsättning för att kunna ge personen rätt stöd och att kunna 

anpassa undervisningen och miljön utifrån individens särskilda behov. Diagnosen kan uppfattas som 

negativ av många men det gäller att istället fokusera på att vända diagnosen till en fördel, genom 

kunskap och förståelse (Axengrip 2003, sid. 12 & 20).  

 

Kärfve talar om de nackdelar som diagnosen kan medföra och menar att genom diagnosen talar man om 

för barnet att svårigheterna beror på något fel i hjärnan, vilket inte bidrar till att stärka självförtroendet 

utan tvärtom minskar både självförtroendet och självkänslan. Kärfve menar också att den hjälp för 

svårigheterna barnet förväntas få genom diagnosen, istället leder till segregering. Genom de hjälpande 

insatser som utförs får barnet inte känna sig som en i mängden utan istället som avvikande, vilket är 

uppenbara tecken på segregation (Kärfve 2000, sid 80-81). 

Kärfve framhäver också ”att beskrivas som en person som har ett allvarligt fel på hjärnan innebär kort 

och gott social död” (Kärfve 2000, sid. 93). En människas identitet kan påverkas av att få en diagnos, 

genom att man med diagnosen talar om att det är något fel på denna person, vilket kan påverka 

självuppfattningen men även omvärldens uppfattning om personen i negativ bemärkelse. Genom att 

diagnostisera ett barn, startas en psykologisk process, vilken kan påverka omgivningens förhållningssätt 

och förväntningar men även personens egna förväntningar och uppfattning om sig själv. Risken finns då 

att personen inte är sig själv, utan använder ett beteende som man tror att omgivningen förväntar sig. 

Diagnosen kan även bidra till att personen får en känsla av hopplöshet och att det inte är någon idé att 

anstränga sig eller försöka, då det ändå är lönlöst eftersom det är något fel på mig (Andersson & 

Wilhelmsson 2006, sid. 8).  
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En av de största nackdelarna med att barnet får en diagnos, kan vara att barnet själv upplever att andra 

människor sätter en negativ stämpel på denna individ. Detta leder till att barnets självkänsla blir sämre, 

på grund av att barnet vid upprepade tillfällen möter negativa reaktioner från andra barn och vuxna. Det 

är inte ovanligt att barnet stämplar sig själv som avvikande, oduglig och hopplös, vilket inte är konstigt 

med tanke på alla negativa reaktioner barnet ofta får mottaga.   

I vissa fall kan en diagnos leda till att eleverna blir bekväma och utnyttjar sin diagnos för att slippa 

genomföra avancerade och krävande uppgifter (Andersson & Petersson 2006, sid. 31).  

 

5. Aktuell forskning 

Forskning inom ADHD pågår ständigt och som tidigare nämnts råder det delade meningar huruvida 

uppkomsten av ADHD beror på ärftlighet eller sociala faktorer och om medicinering av barn med 

ADHD är att föredra. I detta avsnitt presenteras nyare forskning som är aktuell idag, men där vissa 

resultat inte är fastställda ännu.  

 

Första numret av tidningen ”Forskning och medicin” 2010 tar upp nyare forskning inom ADHD, 

samspelet mellan arv och miljö. För att kunna diagnostisera ADHD används symptombaserade skalor 

för att bedöma om barnet har koncentrationssvårigheter, är hyperaktiva och lider brist på impulskontroll.  

Symptomen kan variera från individ till individ men även variera hos samma individ vid olika perioder i 

livet. Paul Lichtenstein som är professor i genetisk epidemiologi vid Karolinska Institutet, startade 1994 

studien ”Twin study of child and Adolescent Development” (TCHAD), för att studera sambandet mellan 

dessa symptom. Ungefär 1500 tvillingpar, alla de som föddes i Sverige under åren 1985-1986, ingår i 

studien TCHAD. Man har undersökt dessa tvillingar, genom enkäter till föräldrarna och till tvillingarna 

själva, när de blev äldre. Detta gjordes vid fyra olika tillfällen från åtta-nio års ålder. För att kunna göra 

DNA-analyser har även blodprov tagits. En medarbetare till Paul Lichtenstein, har nyligen upptäckt ett 

starkt samband mellan hyperaktivitet och impulskontroll och en viss gen.  

År 2004 startade Paul Lichtenstein ”Child and Adolescent Twin Study in Sweden” (CATSS), som är 

världens största tvillingstudie, med 8000 tvillingpar och därmed större än TCHAD.  

I tvillingstudien ingår ett IQ test och frågeformulär som bland annat undersöker psykosocial 

marginalisering (brottslighet, droger, mental hälsa, relationer till kompisar, om barnen deltar i 

kampsporter och användandet av tv spel). Resultaten från denna del av studien, bör kunna presenteras 

hösten 2010 enligt forskarna. Lichtenstein har tidigare upptäckt att för vissa barn med ADHD, är 

symtomen inte lika påtagliga eller inte är synliga alls, när barnet når 15-års ålder. Symptomen kan 

uppenbarligen ändras under utvecklingsprocessen och enligt Lichtenstein, skall därför motsvarande 
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kliniska studier på nioåringar utföras, för att studera vilken roll de ärftliga faktorerna har beroende på 

yttre omständigheter och miljö (Dock 2010).  

 

Idag ges extremt låga doser av amfetamin till personer med ADHD, för att minska symptomen. 

Dopamin är en signalsubstans i hjärnan, som ökar med hjälp av amfetaminet. Hans Forssberg, som är 

professor i basal och klinisk neurovetenskap vid Karolinska Institutet, har konstaterat att det finns en 

obalans i hjärnans dopaminsystem hos personer med ADHD men det är dock oklart hur obalansen 

uppstår och hur den ser ut. Forskare har konstaterat att det finns ett samband mellan låga dopaminhalter 

och ADHD symptom som överaktivitet och dålig koncentrationsförmåga. De undersöker också om 

obalans mellan andra signalämnen som noradrenalin och serotonin kan ha någon betydelse.  

Forssberg menar att det pågår många internationella studier där man hittat flera gener som medför ökade 

risker för ADHD, men att de flesta personer med dessa gener inte får ADHD. Han poängterar därför att 

sjukdomsbilden är komplex och där yttre faktorer interagerar och samspelar med flera olika gener. Om 

ett barn föds för tidigt eller om modern utsätts för hög stress under graviditeten, där höga nivåer av 

kortison frisätts och påverkar dopaminsystemet, så ökar riskerna för att ett barn skall utveckla ADHD. 

Studier på både människor och djurmodeller utförs nu för att se hur hjärnans utveckling samt hur de 

motoriska och kognitiva funktionerna påverkas av stress under fosterstadiet. Den miljö man skapar runt 

barnet är av stor vikt och det är således viktigt att både föräldrar och skola använder fungerande 

strategier för hur vardagen kan organiseras (Dock 2010).  

 

I en artikel i ”Dagens medicin” framgår det att den europeiska läkemedelskommittén CHMP, hävdar att 

narkotikaklassade medel mot ADHD gör större nytta än skada. Denna typ av mediciner har länge 

ifrågasatts då oron varit stor, för att medlen skall vara beroendeframkallande eller ge biverkningar som 

depressioner och psykoser. CHMP bedömer att om läkemedlen används på rätt sätt så ger det större 

fördelar än nackdelar, vid medicinering av läkemedel som innehåller den aktiva substansen 

metylfenidat, bland andra Ritalin och Concerta.  CHMP ställer dock krav på att innan behandlingen 

inleds, skall en noggrann undersökning av patienternas psykiska tillstånd utföras. Man bör också göra 

årliga behandlingsavbrott för att utvärdera långtidseffekten av läkemedlen (Rothelius 2009).  

I en annan artikel i ”Dagens medicin” kan man läsa att ADHD medicinering hos barn, inte ger en ökad 

risk till drogberoende senare i livet, som många människor oroar sig för. Artikeln hänvisar till en studie 

som tidsskriften ”American Journal of Psychiatry” har publicerat. Studien utfördes av forskare på 

Massachusetts General Hospital i Boston i USA och innefattar 112 män i åldrarna 16-27 år, som hade 

haft diagnosen ADHD i mer än tio år. Resultatet av studien visade ingen koppling mellan 

centralstimulantia och risken för framtida missbruk av alkohol, droger eller tobak. Resultatet visade inte 
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heller att risken för missbruk påverkades av åldern vid inledningen av behandlingen eller av hur länge 

behandlingen pågick (Grundström 2008).  

Första numret av tidningen ”Magasin 360” år 2010, synliggör att forskning har visat att barn som 

upplever segregering i skolan, exempelvis genom särskilt stöd i form av liten grupp, känner en 

stigmatisering, vilket påverkar självkänslan negativt. Om ett barn får särskilt stöd i liten grupp och inte 

får deltaga i undervisningen i sitt ordinarie klassrum, kan detta leda till att barnet känner ett utanförskap. 

Detta beror på att barnets relation till kamraterna i den ordinarie klassen blir sämre och att barnet känner 

sig annorlunda (Fernholm 2010, sid. 24-26).  

 

6. Teorianknytning 

Meningen med teorianknytningen är att läsaren skall få en inblick i de teorier som är relevanta för 

studien, genom att i detta avsnitt definiera de begrepp som är centrala i denna studie. 

 

6.1. Sociokulturellt perspektiv 

Det sociokulturella perspektivet har sina utgångspunkter i den ryske psykologen Lev S. Vygotskijs idéer 

och teorier. Lev Semenovich Vygotskij föddes 1896 i staden Orsha i Vitryssland och dog 1934.  

En viktig aspekt inom Vygotkijs teorier var att skolundervisningen är av stor vikt för individens 

kognitiva utveckling, där möjligheter för nya former av tänkande skapas. Han såg samspelet mellan barn 

och vuxna som kärnan i undervisningsprocessen och menade att skolans undervisning är ett socialt 

sammanhang där barnet kan utveckla och omforma sitt tänkande. Utvecklingen av högre psykologiska 

processer skapas i den sociokulturella aktivitet som undervisningen anses vara (Bråten 1998, sid. 8 & 

23). Intresset för hur enskilda människor och grupper tillägnar sig och använder sig av kognitiva och 

fysiska resurser, är en av utgångspunkterna för ett sociokulturellt perspektiv på lärande. Fokus ligger i 

detta perspektiv på samspelet mellan individ och kollektiv. Begreppen ”verktyg” och ”redskap” har en 

stor betydelse inom sociokulturellt perspektiv. Dessa begrepp omfattar de fysiska och intellektuella 

(språkliga) resurser som människan erfar och utnyttjar när hon agerar med sin omvärld. Genom att vi 

interagerar med andra människor så blir vi delaktiga i de handlingsmönster, kunskaper och färdigheter 

som skapats i ett historiskt samhälle. Vygotskijs teorier utgick från att människan är en biologisk varelse 

försedd med mentala och fysiska resurser, givna av naturen men som även har vissa begränsningar. 

Tidigare generationers insikter och erfarenheter har skapat de redskap som vi använder. Genom att 

samspela med andra människor och grupper och använda dessa fysiska och intellektuella redskap, så 

kan de begränsade förutsättningar naturen gett oss utnyttjas. Människan har således genom kunskap och 

olika redskap, skapat förutsättningar för att kunna ta sig förbi de begränsningar naturen gett oss (Säljö 

2000, sid. 17-22).  
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Det som befinner sig inuti människans huvud, de inre processerna, föregås alltid av yttre aktiviteter när 

vi interagerar med andra människor. Han menar att de psykologiska processer vi utför som läsande, 

talande, problemlösande, tänkande, vilja och lärande skall ses som aktiviteter. De aktiviteter som lärs in 

och utvecklas har särskilda kännetecken, där det sociala kännetecknet är viktigt. Det sociala betecknar 

interaktionen mellan olika människor, där man först lär i samspel med varandra för att sedan kunna 

utföra och utveckla det man lärt sig på egen hand (Strandberg 2006, sid. 10-11).  

Lärandet är inom det sociokulturella perspektivet, situerat, vilket betyder att lärandet sker i ett 

sammanhang. Vi vet hur vi skall agera i olika situationer och vi handlar utifrån våra tidigare erfarenheter 

och kunskaper. Vi agerar både avsiktligt och oavsiktligt på det sätt som vi upplever att omgivningen 

tillåter, förväntar sig eller skapar på grund av att varje situation har olika sociala ramar. Vi avgör hur vi 

ska handla, beroende på vilket sammanhang, kontext, vi befinner oss i. Exempelvis är det straffbart för 

en lärare att slå en elev men om läraren slår en annan person inom boxningsverksamhet gäller inte 

samma regler. Fysiska handlingar, tänkande och kommunikation är situerade i olika kontexter och 

kärnan inom sociokulturellt perspektiv är att förstå parallellerna mellan de handlingar individen utför 

och olika sammanhang. Socialisationsprocessen innebär inte att ett barn skall lära sig vissa regler och 

strikt följa dem, utan det innebär snarare att individen skall utveckla förmågan att förstå när, var och hur 

de olika normerna skall följas och tillämpas (Säljö 2000, sid. 128-130). 

 

Strandberg talar om hur en ”Vygotskijlärare” ser ut och menar att ett kännetecken är kompetensen, där 

de viktigaste är dramaturgen, mentorn och specialisten. Dramaturgen är den som skapar ett bra 

samarbete mellan eleverna och vägleder dem till en relevant undervisning. Mentorn skall följa elevens 

lärande och utveckling och samarbeta med föräldrarna. Mentorn skall ge respons och uppmuntra elevens 

vidareutveckling. Den som har breda kunskaper inom olika områden och har tillgång till expertis inom 

något område, är specialisten (Strandberg 2006, sid. 197). Alla dessa roller är viktiga men specialisten 

belyses som den mest relevanta, då huvudtemat i studien är elever med olika svårigheter som behöver 

specialister för att kunna arbeta med sina svårigheter och utvecklas.  

 

6.2. Självkänsla 

Självkänsla är någonting viktigt för oss människor och olika känslomässiga reaktioner kan uppstå 

beroende på om självkänslan ökar eller minskar. När en människa klarar olika uppgifter och blir 

accepterade av andra människor kan självkänslan öka. Om man däremot misslyckas med en uppgift eller 

inte accepteras av andra kan det leda till minskad självkänsla (Björnström & Öberg 2009, sid. 4).  

Många barn med ADHD känner sig misslyckade och är känsliga för kritik, vilket har en koppling till 

deras mycket låga självkänsla och bidrar till koncentrationssvårigheter (Duvner 1998, sid. 59).  
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Elever måste få stöd så att de kan hjälpa sig själva, att lära sig vissa strategier, för att själva kunna 

slutföra sina uppgifter. Detta är väsentligt för självkänslan att eleverna känner att de kan klara av 

uppgifterna på egen hand (Duvner 1998, sid. 120). Majoriteten, 80 % av de människor som fått 

diagnosen DAMP/ADHD anser att de har dålig självkänsla. Detta bottnar i flera år av tjat, utskällningar 

och kritik från vänner, föräldrar och lärare. När man är van vid att misslyckas och ständigt få kritik, 

upplever man slutligen att man inte är kapabel att klara av någonting på egen hand, vilket kan resultera i 

att man undviker situationer man tror att man inte behärskar (Beckman 1999, sid. 99).  Självkänsla 

handlar till stor del om att känna sig värdefull. Dels handlar det om att känna att man är bra på 

någonting men även om hur andra människor upplever mig, hur de förstår och respekterar mig samt hur 

jag bli sedd och lyssnad till. En person med god självkänsla törs stå för att han/hon känner sig orolig, 

rädd, eller okunnig och detta bottnar i tillit till sin egen förmåga. Det är inte ovanligt att personer med 

låg självkänsla har ett skenbart gott självförtroende, vilket kan resultera i att man gärna vill visa sig 

duktig och har svårt att låta andra personer vara duktiga. Dålig självkänsla är vanligt hos personer som 

blir mobbade men även hos den som mobbar andra, där mobbarens låga självkänsla döljs av ett yttre 

som visar tecken på gott självförtroende, trots att den kanske inte har så bra självförtroende (Skolverket 

2009).  

 

 Tobias Edholm disputerade år 2009 vid Karolinska institutet med sin avhandling ”Self-esteem, Sense of 

Coherence and Attention Deficit Hyperactivity Disorder - A Longitudinal Study from Childhood to 

Adulthood”, som syftar till att synliggöra sambandet mellan självkänsla, känsla av sammanhang och 

ADHD symptom. I en intervju för specialpedagogiska myndigheten uttalar han sig på följande vis: 

 

ADHD-symptom hos barn verkar vara kopplat till låg självkänsla, framförallt när det gäller prestationer 

och talanger. Många av barnen fungerade bra socialt med kompisar och föräldrar men hade det svårt med 

den kunskap som räknas i skolan. Därför har skolpersonal en viktig uppgift i att fånga upp och stärka det 

som fungerar bra hos de här eleverna, för de misslyckas ju inte med allt. Det är också viktigt att anpassa sig 

till barnets utvecklingsnivå och inte bara se till kronologisk ålder. Barn som inte blir bemötta utifrån sin 

mognad har en tendens att utveckla ADHD-symptom, visar tidigare forskning. Det blir svårt för dem att få 

en känsla av sammanhang om de inte hänger med i undervisningen och det som händer runt omkring. 

Förståelsen av känsla av sammanhanget kan nog också stärkas av till exempel föreningar, traditioner och en 

trygg miljö (Specialpedagogiska skolmyndigheten 2009). 

 

I Edboms avhandling kan man läsa att stora problem inom familjen, i skolan och med vänner kan uppstå 

på grund av de symptom som ett barn med ADHD visar.  
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Detta leder till att barnets självkänsla påverkas på ett negativt sätt. Trots detta menar han att resultat från 

tidigare studier visar att självkänslan hos en människa med ADHD diagnos kan vara god, vilket gör att 

de fungerar bra i sin miljö (Edbom 2009). 

I Lpo94 finns det riktlinjer som belyser att ”varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets 

glädje och få erfara den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter”   

(Skolverket 2006, sid. 7). Man kan även läsa att lärarens uppdrag är att ”stärka elevernas vilja att lära 

och elevens tillit till den egna förmågan” (Skolverket 2006, sid. 12).  

Genom att stärka och berömma de positiva saker eleverna gör och inte bara uppmärksamma brister och 

negativa saker, kan man bidra till att öka elevernas självkänsla. Därför är begreppet självkänsla relevant 

att diskutera i denna studie.  

 

Kadesjö talar om att alla individer har olika svagheter i särskilda situationer men att för de barn som 

ständigt upplever besvikelser, hamnar i bråk, möts av motgångar i skolarbeten och inte förstår varför 

man känner sig och beter sig annorlunda än andra barn, blir detta mer påtagligt. Dessa barn kan väcka 

irritation hos andra människor och det uppstår ofta missförstånd mellan barnet och andra individer, 

vilket leder till att barnets självförtroende blir allt sämre. Ju äldre barnet blir, desto högre krav ställs det 

på detta barn och om barnet vid upprepade tillfällen misslyckas, växer oron och tilltron till den egna 

förmågan brister. Barn som har en tro om att misslyckas i vissa situationer försöker skapa strategier för 

att undvika misslyckanden och för att dölja den dåliga självkänslan. Istället för att barnet försöker 

utveckla sina förmågor, går energin åt till att dölja den bristande självkänslan och de oförmågor barnet 

har. Detta leder till att barnet försöker hitta en strategi för att hålla en god fasad, för att inte känna sig 

misslyckad, vilket kan vara en förklaring till varför barnets beteende ofta uppfattas som ett negativt 

beteende. Pedagogerna måste lägga mer energi på att stärka barnens självkänsla och hjälpa dem att 

lyckas, genom att berömma och uppmuntra de positiva sidor barnet har, istället för att enbart kritisera 

och tjata på dem om negativa handlingar de utför. Om ett barn som har dålig självuppfattning, får 

uppleva nya situationer där de lyckas med olika saker, kan detta bidra till att barnet får en mer positiv 

självbild (Kadesjö 1992, sid. 104-106).  

 

6.3. Individualisering 

Individualisering är ett vanligt begrepp inom skolans värld och i styrdokumenten och innebär att 

undervisningen skall anpassas efter varje enskild elevs mognad, förmågor, erfarenheter, intressen, 

förutsättningar och behov. Individualiseringen kan utformas på olika vis, exempelvis genom olika typer 

av material, innehåll, metod, arbetstempo, nivå och omfång. Individualisering kan även innebära att 

elever tillåts olika typer av studiemiljöer (Vinterek 2006, sid. 9-10).  
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I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo94) finns 

riktlinjer som syftar till begreppet individualisering: 

 

Alla som arbetar i skolan skall: 

• uppmärksamma och hjälpa elever i behov av särskilt stöd och 

• samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande. 

 

Läraren skall: 

• utgå från varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter 

och tänkande, 

• stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan, 

• ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda 

olika uttrycksmedel, 

• stimulera, handleda och ge särskilt stöd till elever som har svårigheter, 

• samverka med andra lärare i arbetet för att nå utbildningsmålen och 

• organisera och genomföra arbetet så att eleven 

– utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt stimuleras 

att använda och utveckla hela sin förmåga, 

– upplever att kunskap är meningsfull och att den egna 

kunskaps utvecklingen går framåt, 

– får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling (Skolverket 2006, sid. 12). 

 

Lärare skall utgå från elevens funktionsnivå och anpassa undervisningen efter dennes särskilda 

svårigheter. Ibland behöver eleven olika slags undervisning inom ett ämne där man som lärare gärna 

skall konkretisera och variera uppgifterna. Arbetsmiljön bör anpassas så att elever med 

koncentrationssvårigheter får sitta på en avskärmad plats, för att minimera störande moment runt 

omkring. Genom att utgå från elevernas intressen när undervisningen utformas så bidrar det till att öka 

deras motivation samtidigt som deras starka sidor utnyttjas och lyfts fram. Lärare kan ta vara på 

elevernas befintliga kunskaper och erfarenheter inom ett område, som inte behöver vara skolrelaterat, 

exempelvis ett fritidsintresse och sedan integrera detta i skolämnena för att motivera och utveckla 

elevens kunskaper (Birkemo 2001, 143-144).  
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7. Metodologisk utgångspunkt  
 
Positivism och hermeneutik är två olika vetenskapliga förhållningssätt som används inom forskningens 

värld. Denna studie präglas av det hermeneutiska förhållningssättet, som innebär att man bortser från sin 

förförståelse och undersöker forskningsobjektet ur en subjektiv synvinkel. Intresset ligger inte i att 

synliggöra hur världen är, utan man intresserar sig istället för hur människan upplever sin omvärld. 

Inom hermeneutiken söker man en helhet, som upptäcks genom att studerar de olika delarna i relation 

till helheten, jämfört med att studera delarna för sig, som görs inom positivismen. När intresset ligger i 

att förstå och tolka olika företeelser, är det hermeneutiska förhållningssättet ett lämpligt 

tillvägagångssätt (Andersson & Petersson 2006, sid. 19).  

Denna studie söker förstå och tolka elevers enskilda och gemensamma upplevelser av olika företeelser 

och har därför sin utgångspunkt i hermeneutiken.  

 

7.1. Metod 

Studien vill synliggöra några enskilda individers speciella upplevelser knutet till ett personligt och 

känsligt ämne. Intervjuer var därför ett lämpligt tillvägagångssätt i denna kvalitativa studie. Vid 

intervjuer kan man gå mer på djupet och få en större helhetsförståelse av ett område. Fördelarna med en 

kvalitativ metod är att det finns möjligheter till följdfrågor och mer djupgående svar under intervjuns 

gång. Riskerna för missförstånd minimeras och validiteten blir högre med denna metod jämfört med en 

kvantitativ metod, där enkäter ofta används. Informanten kan också tala friare samt ge djupare 

beskrivningar och förklaringar. En annan fördel med en kvalitativ metod är att forskaren kan minska 

bortfallet genom att möta informanten ansikte mot ansikte. En av nackdelarna med kvalitativa metoder, 

är att man inte kan generalisera, vilket inte heller var målet med denna studie. Andra nackdelar kan vara 

att informanterna har svårare att vara ärliga, ansikte mot ansikte, vilket kan leda till att personerna inte 

svarar ärligt på intervjufrågorna (Larsen 2009, sid. 26-27).  

 

I en kvalitativ forskningsintervju utgår man från att försöka förstå den levda vardagsvärlden ur 

undersökningspersonernas egna perspektiv (Kvale & Brinkmann 2009, sid.17). Denna metod har 

kopplingar till den fenomenologiska vetenskapsfilosofin, där utgångspunkten också är att förstå den 

upplevda erfarenhetsvärlden. I fenomenologiska undersökningar försöker man förstå världen så som den 

konkret erfars och upplevs ur ett subjekts perspektiv (Thomassen 2007, sid. 91). Denna undersökning 

skall bidra till att få en djupare syn av hur eleverna själva upplevt sin skolgång. 
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En ostrukturerad intervju genomförs genom att man använder stödfrågor men låter informanterna prata 

fritt om de ämnen som tas upp, för att sedan kunna ställa följdfrågor. Följdfrågorna skall bidra till att få 

tillräcklig information för att kunna dra slutsatser om frågeställningarna (Larsen 2009, sid. 84).  

Formen av intervjuer som valdes till denna studie, var ostrukturerade intervjuer, där en intervjuguide 

med stödfrågor användes och följdes upp av följdfrågor på det intervjupersonen talade fritt om. 

Intervjuerna inleddes med bakgrundsfrågor om personens ålder, kön, sysselsättning och utbildning för 

att sedan övergå till mer känsliga och personliga ämnen. Avsikten med bakgrundsfrågorna var att de 

skulle vara lätta att svara på och genom detta få personen att känna sig mer bekväm och trygg i 

situationen. Larsen belyser att genom att inleda intervjuer med denna typ av frågor, så får man en mjuk 

öppning av intervjun. För att få ett så relevant resultat som möjligt, så skall stödfrågorna till 

informanterna formuleras utifrån syftet och frågeställningarna, vilket låg till grund för denna studie. 

Typen av frågor som användes strävade efter att vara öppna frågor, så att personerna inte skulle känna 

något krav på ett förväntat svar (Larsen 2009, sid. 86). Tanken var att frågorna skulle formuleras på så 

vis att de inte skulle uppfattas som ledande eller lätta att misstolka. 

 

Då intresset i denna studie låg i att undersöka och synliggöra elevernas egna upplevelser, var 

observationer, som man ofta använder i kvalitativa undersökningar, inte en lämplig komplettering till 

intervjuerna. Genom observationer av hur eleverna blir bemötta i skolan, uppträder under lektioner och 

arbetar i undervisningen, hade möjligtvis kunnat ge en ökad förståelse av varför eleverna uppfattar och 

upplever vissa saker som de gör. Däremot kan observationer omöjligt beskriva känslor, åsikter och 

upplevelser ur elevens perspektiv, vilket var den främsta meningen med denna studie.  

 

7.2. Intervjupersoner 

Informanterna i denna studie, bestod av fem personer i åldrarna 16-25 år. Det var tre flickor och två 

pojkar som deltog. Valet av intervjupersoner till studien gjordes genom ett icke-sannolikhetsurval, där 

målet är att uppnå så mycket kunskap som möjligt inom ett specifikt område. Intresset låg inte i att göra 

en generalisering och påstå att undersökningen är representativ för alla elever med ADHD, utan avsikten 

var att enbart utgå från de individer som deltog i denna studie (Larsen 2009, sid. 77).  

Då intresset låg i att undersöka hur några elever med ADHD upplever sin skolgång, var det främsta 

kriteriet att alla de personer som skulle delta i undersökningen hade en fastställd ADHD diagnos. En 

annan viktig del var att eleverna skulle ha gått ut grundskolan, för att ha större erfarenhet av skoltiden 

med diagnosen ADHD såväl som att lättare kunna se tillbaka på sin skoltid. Då studien inte främst 

genomförts ur ett genusperspektiv var det inte så viktigt att ha en jämn könsfördelning, men trots att 

tanken inte var att ha någon jämn könsfördelning så blev det ganska jämn fördelning ändå.  
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Intresset låg inte heller i att synliggöra några eventuella etniska skillnader, vilket gjorde att det etniska 

perspektivet inte heller var väsentligt vid valet av intervjupersoner.  

Jag tog även kontakt med en psykolog som arbetar på barn och ungdomspsykiatrin (BUP) för att ta reda 

på vad ADHD innebär samt hur en utredning går till. Att intervjua en psykolog, som har stor erfarenhet 

av vad det innebär för barn och ungdomar att leva med diagnosen ADHD, var mycket givande, det gav 

mig djupare förståelse för ADHD och ledde till relevanta utgångspunkter för denna studie. En 

sammanfattning av resultaten som framgick i intervjun med psykologen, kommer att presenteras som en 

bilaga i denna studie. Intervjun var främst tänkt att ge mig en ökad förståelse för vad det innebär att ha 

ADHD samt hur problematiken kan se ut, för att lättare kunna förbereda intervjuerna och bemöta de 

intervjupersoner med ADHD som skulle medverka i denna studie.  

 

7.3. Tillvägagångssätt 

För att hitta personer till studien kontaktades en samordnare på det individuella programmet på en 

gymnasieskola, som jag känner sedan tidigare. Anledningen till att en person jag känner sedan tidigare 

kontaktades, var för att det kan vara svårt att hitta och få tillstånd att intervjua elever på skolor. Både 

lärare och rektorer har tystnadsplikt, vilket innebär att de inte får berätta vilka elever som har någon 

form av diagnos. När idén för studien hade presenterats, kontaktade samordnaren några av sina elever, 

vilka hon ansåg var öppna med sin diagnos, och frågade om de var intresserade av att medverka i en 

intervju och berätta om sina upplevelser. Förhoppningen om att kunna bidra till att hjälpa andra elever, 

ledde till att tre personer med fastställd diagnos var intresserade av att medverka. Den fjärde personen 

kontaktades via mail, då kännedomen om ADHD diagnosen hos denne person var bekant för mig sedan 

tidigare. En av mina vänner hade berättat om denna studie för en av sina bekanta, vilket resulterade i att 

den femte intervjupersonen i denna studie blev intresserad av att medverka.  

Jag fick dessa personers mailadresser för en första kontakt, där en presentation av mig själv och min 

undersökning gjordes. Syftet för studien beskrevs noga och även att personerna skulle vara helt 

anonyma, att de kunde avsluta medverkandet när de ville samt få tillgång till det färdiga resultatet. Då 

personer med ADHD kan ha vissa svårigheter med koncentrationen, att sitta ner en längre stund samt 

svårt att hålla sammanhang aktuella tillräckligt länge, valde jag att skicka de mest relevanta 

intervjufrågorna i förväg till intervjupersonerna. Detta för att underlätta för dessa personer, så att de 

skulle hinna fundera och komma ihåg hur deras skolgång sett ut samt vara förberedda på vissa frågor 

som kunde uppfattas som känsliga.  

Efter första kontakten via mail, där personerna läst frågorna och givit sitt medgivande till 

undersökningen, fick jag tillgång till deras telefonnummer så att vi kunde bestämma när och var vi 

skulle träffas för att genomföra intervjun.  
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Fyra av intervjuerna spelades in och deltagarna gav initialt sitt medgivande till bandinspelningen. 

Tolkningen av materialet underlättas med hjälp av de olika röstlägen som personen använder sig av. Det 

kan vara svårt att minnas ansiktsuttryck men med hjälp av inspelad data kan man ta hjälp av rösternas 

tonläge och på så sätt höra och minnas vilket sinnesuttryck personen befann sig i vid intervjutillfället. 

Om intervjun registreras via en bandspelare, kan den spelas upp vid flertalet gånger och på så sätt 

underlättas analysen av intervjun, genom att den som intervjuar hör olika tonfall, pauser, suckar och 

skratt som intervjupersonen använder sig av (Kvale & Brinkmann 2009, sid. 195).  När intervjuer spelas 

in, finns alltid en risk att någonting oväntat händer med inspelningen, vilket togs med i beräkningen. 

Skrivna anteckningar användes därför som ett komplement till det inspelade materialet, samt för att 

lättare minnas vad informanterna sagt och öka chansen till följdfrågor på tidigare delar av intervjun. 

Dessa intervjuer varade i ungefär 30-40 minuter. Anledningen till att den ena intervjun inte spelades in 

var för att denna person var mycket öppen av sig och hade svårt att hålla sig till ämnet. Personen hade 

svårigheter att sitta still och koncentrera sig på intervjun och utförde andra saker samtidigt som intervjun 

pågick som exempelvis rökte, åt godis, satt vid datorn och gick fram och tillbaka i rummet, vilket är 

tecken på hur ADHD kan yttra sig hos vissa personer. Denna intervju varade i tre timmar, vilket hade 

krävt för mycket tid och hade resulterat i svårigheter att transkribera hela intervjun.  

 

7.4. Bearbetning av material 

När man gör en kvalitativ intervju brukar en transkribering av intervjun utföras, som innebär att det 

muntliga samtalet skrivs ut och omvandlas till skrift. När det muntliga intervjusamtalet skrivs ut, blir 

formen strukturerad och mer lämplig inför analysen av materialet. Trots att transkribering, att skriva ut 

intervjun ordagrant, är tidskrävande om det är stora mängder intervjumaterial, så var det ett lämpligt 

tillvägagångssätt, för att inte missa viktiga detaljer och citat som är relevanta för syftet och 

frågeställningarna i denna studie (Kvale och Brinkmann 2009, sid. 196-197). Intervjuerna lyssnades 

igenom en gång samtidigt som de transkriberades. För att säkerställa att intervjun överförts korrekt från 

tal till skrift, lyssnades intervjuerna igenom ytterligare en gång. Det krävdes mycket tid till 

transkriberingen, vilket tyder på att den intervju som inte spelades in skulle ha krävt för mycket tid för 

att kunna ha transkriberats ordagrant. För att få en överblick av intervjuerna och en strukturerad resultat 

del, lästes transkriberingen igenom noggrant. Sedan delades intervjupersonernas svar in under olika 

teman, med utgångspunkt i frågeställningarna. Personernas enskilda svar sammanställdes sedan under 

det relevanta temat och särskilt intressanta svar togs med som citat. 
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7.5. Validitet och reliabilitet 

Validitet innebär att det empiriska materialet är relevant för de frågeställningar som studien bygger på. 

Under arbetets gång kan detaljer upptäckas i intervjuerna, som påverkar frågeställningarna för studien. 

Genom kvalitativa data, i form av intervjuer, kan ändringar utföras under arbetets gång, om nya mer 

relevanta detaljer för frågeställningarna visar sig. När intervjupersonerna får tala fritt om de saker som 

de själva upplever som relevanta kan teorier och resultatet förklaras på olika sätt. För att bidra till en 

ökad validitet, krävs en flexibilitet där frågorna kan ändras under arbetets gång. 

 

Reliabilitet innebär att studien är tillförlitlig och noggrant genomförd. Genom att olika forskare 

genomför samma forskning, kan reliabiliteten kontrolleras. Om resultaten stämmer överens kan 

reliabiliteten ses som hög. Den som intervjuar får inte påverka intervjupersonen, genom exempelvis 

ledande frågor, för detta bidrar till minskad reliabilitet (Larsen 2009, sid. 80-81). Genom att materialet 

feltolkas, möjligtvis genom dålig kvalité på inspelningen, kan reliabiliteten påverkas (Kvale & 

Brinkmann 2009, sid. 201).  

Denna studies reliabilitet bör ses som hög, då den endast utgår från några enskilda individers 

upplevelser av skolan. Intervjuerna har transkriberats ordagrant samt lyssnats av vid flertalet tillfällen 

för att säkerställa resultatet och undvika misstolkningar, vilket också bidrar till en högre reliabilitet.  

 

8. Etiska riktlinjer 

I denna undersökning har viktiga etiska överväganden gjorts och utgångspunkten ligger i de fyra 

områden med etiska riktlinjer som Kvale och Brinkmann talar om i ”Den kvalitativa 

forskningsintervjun” från 2009. De fyra områdena är informerat samtycke, konfidentialitet, 

konsekvenser och forskarens roll (Kvale & Brinkmann 2009, sid.84).  

Den första kontakten med intervjupersonerna togs genom mail, där de informerades om syftet med 

studien samt att deras medverkan var frivillig och att de kunde välja att avbryta sin medverkan när som 

helst. Jag var också noga med att informera om att deras identitet och uttalanden skulle skyddas i 

studien, för att det inte skulle kunna vara möjligt för någon läsare att identifiera dessa personer. Samtliga 

informanter bor i samma stad men för att undvika att de skulle känna till varandra, valdes personer från 

olika stadsdelar och olika skolor. 

Som forskare är man skyldig att skydda intervjupersonerna från de konsekvenser som kan uppstå genom 

deras medverkande i studien. Man måste därför tänka igenom och överväga vilka möjliga konsekvenser 

det kan innebära för en person att delta i studien, vilket var en viktig utgångspunkt i denna studie, som 

fokuserar på mycket känsliga områden. Man skall vara medveten om att personerna kan uttala sig om 

saker de senare ångrar att de talat öppet om, vilket var en anledning till att jag frågade vissa av 
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intervjupersonerna om de gav sitt medgivande till att låta mig skriva vissa saker de talat om, som 

berörde extra känsliga och privata områden (Kvale och Brinkmann 2009, sid.84-92).  

En av informanterna avslöjade många privata detaljer, vilka var av stor vikt för att förstå hur en 

människa med ADHD lever sitt liv men som inte hade så stor relevans för denna studie. Detaljerna 

gjorde det även möjligt att identifiera denna person, vilket krävde etiska överväganden som resulterade i 

att dessa detaljer inte avslöjades i denna studie.    

 
9. Resultat och analys 

I detta avsnitt redovisas resultaten från intervjuerna, med utgångspunkt i syftet och frågeställningarna 

för denna studie. Då eleverna fick sina diagnoser vid olika åldrar, var det svårt att ha en viss årskurs som 

utgångspunkt för elevernas upplevelser. Resultaten i studien utgår därför från att presentera elevernas 

upplevelser av skolan före respektive efter diagnosen, oavsett årskurs.  För att synliggöra hur elever med 

ADHD upplevt sin skolgång med fokus på lärande, undervisning och bemötande, presenteras resultaten 

inom olika teman, och paralleller mellan tidigare forskning och teorianknytningen kommer att dras. 

 
9.1. Presentation av intervjupersonerna 

Informanterna i denna studie, bestod av fem personer i åldrarna 16-25 år. Personerna kommer att 

presenteras var för sig på grund av att det kan vara relevant för läsaren att känna till vid vilken ålder 

personerna fick sin diagnos och veta lite om hur deras skolsituation har sett ut, då vissa svar skiljer sig 

mellan dessa individer beroende på deras olika åldrar och erfarenheter. Då informanternas identitet 

skyddas i denna studie, är namnen fingerade för att eliminera risken att identifiera dessa personer.  

 

Ronja 16 år, har gått ut grundskolan, genomfört en termins praktik och läser nu vissa allmänna ämnen 

på halvtid, för att sedan påbörja en ettårig praktisk yrkesutbildning. Hon har inga planer på att studera 

vidare efter denna utbildning, utan hoppas istället på att få ett heltidsjobb. Hon är den yngsta 

informanten i denna studie och fick sin ADHD diagnos för ungefär ett år sedan, då hon var 15 år, vilket 

innebär att hon inte har lika stor erfarenhet av skolgången efter diagnosen, som de andra informanterna i 

denna studie har.  

 

Wilma 20 år, har genomfört grundskolan och även tagit studenten efter en treårig gymnasieutbildning. 

Hon har inget heltidsarbete men hon arbetar med djur inom olika organisationer och arbetar extra i ett 

stall. Hon var 13 år när hon gjorde en utredning och diagnostiserades för ADHD. Då hon älskar djur kan 

hon tänka sig att studera vidare inom något område som rör djur, gärna till veterinär men annars är 

skolan ingenting för henne.  
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Rasmus 21 år, har avslutat grundskolan och påbörjade efter det en ettårig yrkesutbildning men gick 

sedan tillbaka till en tidigare praktik, där han nu är anställd på heltid. Han trivs bra med sitt arbete och 

siktar inte på att studera någonting mer i framtiden. Han var åtta år när han diagnostiserades för ADHD, 

vilket betyder att han är den informant som har mest erfarenhet av sin skolgång efter diagnosen.  

 

Stephanie 23 år, har fullföljt grundskolan och påbörjat två olika gymnasieutbildningar, vilka inte 

passade henne så hon hoppade av. Hon studerar nu en ettårig handelsutbildning på komvux, där hon 

även utför praktik. Hon arbetar extra på ett annat ställe, vissa kvällar och helger. Hennes dröm är att bli 

butikschef inom handelsbranschen och att studera spanska. Hon har vid flera tillfällen, tillsammans med 

sin mamma, föreläst om ADHD för olika lärargrupper. Hon var 14 år, när hon genom en akutremiss 

genomgick en utredning och fick diagnosen ADHD.  

 

Stefan 25 år, har avslutat grundskolan och är en av de två informanter som har fullföljt sin 

gymnasieutbildning och tagit studenten. Han genomgick flera års utredningar och var 14 år när han fick 

beskedet att han hade diagnosen ADHD. Idag arbetar han heltid inom byggbranschen och har inga 

planer på att studera vidare i framtiden.  

 

Fyra av intervjupersonerna har provat att medicinera för sin ADHD, men det är enbart Stefan och 

Wilma som medicinerar regelbundet idag. De andra tre personerna anser inte att medicinerna har haft 

tillräcklig effekt och har med anledning av detta, valt att inte medicinera längre 

 

9.2. Lärande och undervisning innan diagnosen 

Här följer några kommentarer om hur eleverna upplevde lärandet och undervisningen i skolan innan de 

hade fått sin diagnos: 

 

”Det var stökigt och svårt att hänga med i en vanlig takt som de andra jobbade i, om jag blev störd av 

någon/någonting i klassrummet, var det svårt att fortsätta där jag blev avbruten” (Rasmus 21 år). 

 

”I klassrummet var det alltid svårt att koncentrera sig för att alla pratade högt, prasslade med papper och 

tappade pennor på golvet. Jag bad ofta om att få sitta i korridoren men fick sällan göra det” (Wilma 20 år).  

 

De flesta av ungdomarna ansåg att klasserna var för stora, vilket var en av anledningarna till att 

situationerna i klassrummet upplevdes som stökiga och medförde svårigheter att fokusera på skolarbetet. 

De har varit extra känsliga för ljud- och rörelseintryck, vilket har resulterat i att de har haft svårigheter 
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med koncentrationen i klassrummen. 

 

Informanterna beskriver att de hade svårt att arbeta i samma takt som de andra eleverna i klassen och 

några av informanterna upplevde att de var sämre i vissa ämnen och kände sig annorlunda till sättet, än 

sina jämnåriga klasskamrater. 

 

”Jag förstod ju inte vad det var för fel på mig, jag var ju inte alls som de andra barnen” (Stefan 25 år).  

 

”Jag kände alltid att jag inte riktigt passade in. Jag var alltid den som fick skäll av lärarna i skolan. Varför 

kunde jag inte bara sitta still som alla andra? Varför ifrågasatte jag alltid allting? Varför var jag tvungen 

att vara jag?” (Stephanie 23 år).   

 

”Jag har alltid haft svårt för matte och alla i klassen visste att jag var sämst på matte. Därför ville jag inte 

räkna matte på lektionerna, för jag kände mig så dålig” (Wilma 20 år).  

 

Det framkom tydligt att samtliga personer hade dåliga erfarenheter av undervisningen i skolan, innan de 

genomgick en utredning och fick sin diagnos. Klassrumsmiljöerna upplevdes som kaotiska, vilket ofta 

resulterade i bristande koncentrationsförmåga. De hade svårt att hänga med i arbetstempot som övriga 

klassen arbetade i och upplevde själva att de halkade efter i undervisningen. Det rådde delade meningar 

på frågan om de har tyckt om att gå i skolan men flertalet av personerna svarade att de inte har upplevt 

skolan som lustfylld och meningsfull. Ronja menade att hon aldrig har tyckt om att gå i skolan, där 

matematik var hennes sämsta ämne. Hon berättade att så fort någon lade fram en matematik bok till 

henne så blev hon arg. Anledningen till detta var att hon upplevde matematiken som svår och att lärarna 

inte gav henne någon extra hjälp, vilket ledde till att hon blev frustrerad och arg och inte ville arbeta 

med matematik alls. Även Wilma påpekar att matematik var hennes sämsta ämne och hon kände sig 

sämre än de andra i klassen, varje gång de skulle ha matematiklektion. Stefan poängterar att han inte 

tyckte om att gå i grundskolan men att de tre åren under gymnasiet var bättre. Detta skulle kunna 

förklaras genom att han då medicinerade för sin ADHD, vilket kan ha påverkat flera faktorer för hur han 

upplevde skolan. Jag tolkar det som att hans användning av medicin även påverkade hans eget beteende 

och inlärningsförmåga, vilket resulterade i andra upplevelser av skolans vardag. Det faktum att han var 

äldre under gymnasietiden kan också ha haft en inverkan, då han möjligtvis hade lärt sig att hantera sina 

svårigheter på ett bättre sätt.  
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Ingen av dessa personer upplevde att de fick något särskilt stöd i undervisningen, trots svårigheterna. De 

upplevde inte heller att lärarna lyssnade, var förstående eller visade hänsyn för deras problem och brister 

i lärandet, vilket resulterade i frustration, besvikelse och ilska, ofta i form av vredesutbrott och bråk i 

klassrummet. Utbrotten ledde till att lärarna ofta skällde på dessa elever och gav dem negativ kritik, 

vilket gjorde att eleverna kände sig misslyckade och inte önskvärda i klassrummet. Detta tyder på att 

varken lärarna eller skolan följde läroplanen, som framhåller att all personal som arbetar i skolan skall 

uppmärksamma, hjälpa, stimulera och handleda elever i behov av särskilt stöd, utgå från dessa 

individers enskilda behov och förutsättningar och sträva efter att skolan skall vara en god miljö för alla 

elever att utvecklas och lära sig saker (Skolverket 2006, sid. 12). Ett tydligt resultat av dessa elevers 

upplevelser är att både lärare och skolorna saknade kunskap, förståelse och kompetens för att kunna ge 

särskilt stöd åt dessa elever på bästa möjliga sätt.  

 

Stefan talade om den bristande hjälpen han fick från årskurs ett till fyra och menade att lärarna inte hade 

förståelse eller kunskaper för hur de skulle kunna hjälpa honom på bästa sätt. De lät honom sitta inne på 

rektorns kontor och spela data spel, istället för att försöka individualisera undervisningen och ge honom 

tillgång till särskilda material, exempelvis laborativt material. 

 

”Sämst var när jag gick mellan 1-4:e klass, då min hjälp bestod av att få sitta hos rektorn och spela spel på 

hans dator” (Stefan 25 år).  

 

Ingen av informanterna minns att de har fått arbeta med olika material, exempelvis laborativt material 

för att underlätta inlärningen. De fick arbeta med samma böcker och material som övriga klassen 

arbetade med och fick varken lättare uppgifter, kortare textuppgifter eller andra former av uppgifter. 

Birkemo talar om individualisering och menar att elever ibland behöver få tillgång till olika material och 

undervisning i varierande former samt belyser att konkretisering är viktigt för elever med olika 

svårigheter (Birkemo 2001, 143-144). Begreppet individualisering verkar vara ett begrepp som inte 

existerade för dessa elevers lärare, då de ständigt lät alla elever i klassen arbeta med samma material och 

utformade undervisningen efter kollektivet.   

 

Sammanfattning 

Samtliga informanter upplever att deras svårigheter i skolan har kopplingar till deras neuropsykiatriska 

funktionsnedsättning. De upplevde generellt situationerna i klassrummet som mycket röriga och 

besvärliga, vilket ledde till att de hade svårigheter att koncentrera sig och fokusera på skolarbetet. Ljud 

som prat, suckar, gäspningar, skrik och skratt samt rörelse från kamraterna i klassrummet, påverkade 
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dessa elever så att deras uppmärksamhet riktades på andra saker än uppgifterna i skolarbetet och gjorde 

att de hade svårt att fortsätta där de blev avbrutna. Även ljud och rörelse utanför klassrummet kunde 

avleda deras uppmärksamhet från skolarbetet. Storleken på klasser är troligen en bidragande orsak till 

att klasserna har upplevts som stökiga. Det är svårt att få en hel klass med 25-30 elever att sitta stilla och 

vara tysta en hel lektion. Gemensamt för dessa elever är att de har en negativ syn på hur undervisningen 

utformades under grundskolan, innan diagnosen, då de inte fick tillräcklig hjälp av sina lärare. 

Begreppet individualisering verkar inte ha förekommit i någon av elevernas fall, vilket kan ha resulterat 

i att eleverna har så negativa erfarenheter av sin grundskoletid. Om undervisningen hade individualiserat 

utifrån dessa elevers svårigheter och behov, så att undervisningen hade passat dem, hade eleverna 

troligtvis upplevt skolan som mer lustfylld och meningsfull. Det är också troligt att de inte hade behövt 

känna sig lika oförbätterliga, som de gjorde när de inte lyckades genomföra samma uppgifter som övriga 

elever i klassen.  

 

9.3. Bemötande och förhållningssätt i skolan innan diagnosen 

I det följande uttrycker personerna hur de upplever att bemötande från lärarna i skolan var: 

 

”Jag var lite som en dålig frukt, det var ingen som ville ha med mig att göra, man slängde mig” (Stefan 25 

år). 

 

”Alla lärare visste att jag var en utav dem som blir arg väldigt lätt, om de ger fel uppgifter. Vissa lärare 

tyckte att det var kul, nästan lite roligt att göra mig sådär förbannad” (Ronja 16 år).  

 

”Innan jag fick diagnosen adhd så var lärarna inte lika förstående som de var efter att jag hade fått 

diagnosen. Lärarna visade inte lika mycket hänsyn till mina svårigheter, antagligen för att diagnosen inte 

hade fastställts till ADHD” (Rasmus 21 år).  

 

”Lärares bemötande av elever allmänt - överlägsna. De pratade alltid över huvudet på mig. Jag har alltid 

varit ett problem” (Stephanie 23 år).  

 

”Lärarna sa alltid att jag var jobbig, bråkig, hade svårt att sitta still och drog med de andra i klassen på 

dumma saker. De skällde alltid på mig och inte på de andra, även om de också gjorde dumma saker” 

(Wilma 20 år).  

 

Utifrån dessa svar kan man se att samtliga intervjupersoner anser att lärarna över lag hade ett dåligt 

förhållningssätt till elever med ADHD. De visade stora brister i bemötandet av dessa elever, de visade 

inte tillräcklig hänsyn och förstod sig inte på eleverna.  
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Några av intervjupersonerna beskriver att lärarna var rädda för eleverna på grund av deras vredesutbrott 

och kaxiga attityder. Det uppstod ofta missförstånd mellan lärarna och dessa elever, där eleverna 

upplevde att de inte var lika välkomna i klassrummet som övriga elever. De beskriver att lärarnas 

förhållningssätt och bemötande, med kritik och utskällningar, inte bidrog till att stärka deras självkänsla, 

utan istället gjorde så att självkänslan blev sämre. Som tidigare nämnts så bör lärare fokusera på att 

stärka elevers självförtroende genom uppmuntran och beröm och försöka att minska kritiken och tjatet 

mot eleverna (Kadesjö 1992, sid. 106). Flertalet av intervjupersonerna beskriver sin egen attityd utåt 

som kaxig med ett gott yttre självförtroende, där de inte visade att de brydde sig om eller tog åt sig av 

vad andra tyckte, tänkte eller yttrade, trots att de innerst inne inte var så starka, som de gav sken av utåt.  

 

Samtliga ungdomar är överens om att varken lärarna eller skolan har tagit sitt ansvar fullt ut och inte har 

vidtagit de åtgärder som var nödvändiga, för att eleverna skulle få det stöd de hade behövt. De flesta 

upplever att lärarna och skolan hade bristfälliga kunskaper om vad en elev med ADHD behövde för 

särskilt stöd, hur undervisningen kunde anpassas på bästa möjliga sätt utifrån dessa elevers behov samt 

hur de skulle förhålla sig till olika situationer och bemöta dessa elever på ett bra sätt. Eleverna har 

upplevt att endast ett fåtal lärare hade förståelse för dem och ansträngde sig för att hitta lösningar, men 

oftast inte klasslärarna. Ronja menar att på grund av hennes vredesutbrott och kaxiga attityd, ville inte 

lärarna ha henne i skolan under högstadietiden, vilket resulterade i att hon under vissa perioder stängdes 

av från undervisningen och enbart fick utföra praktik.  

 

Alla dessa elever uppger att de någon gång eller vid flertalet tillfällen har känt sig både kränkta och 

särbehandlade av olika lärare. De har blivit utslängda ur klassrummet eller bestraffade på andra sätt, 

oftast inför hela klassen, vilket bidrog till att självkänslan och känslan av sammanhang minskade hos 

dessa elever. 

 

När det gäller kamratrelationer och bemötandet av andra elever, kunde vissa skillnader urskiljas mellan 

dessa elever. Tre av personerna menade att flertalet kamrater i deras umgängeskretsar hade liknande 

beteendemönster eller symptom som de själva hade, där några av vännerna redan hade fastställda 

ADHD diagnoser. ADHD var därför inget främmande begrepp för dessa personer och de blev heller inte 

bemötta på ett dåligt sätt av de närmsta vännerna. Dessa elever försökte ofta att vara roliga, för att bli 

accepterade av andra elever i klassen. De blev ofta kallade för ”klassens clown”, dock inte i negativ 

bemärkelse, där de andra eleverna skrattade åt dem och upplevde dem som roliga. Däremot var 

bemötandet från andra elever i skolan inte lika varmt och vänligt. Där upplevde samtliga personer att de 

blev behandlade som att de var annorlunda, vilket ledde till att de kände sig konstiga och hamnade 
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utanför gemenskapen. En av intervjupersonerna menar att kamratrelationer i stort sett var obefintliga 

från årskurs ett till sex. Anledningen till detta var att det ofta uppstod konflikter, slagsmål och andra 

händelser mellan intervjupersonen och andra elever, som ledde till att de andra eleverna tog avstånd från 

intervjupersonen. De andra elevernas föräldrar skall även ha uppmanat sina barn till att inte leka med 

intervjupersonen, på grund av att denne ansågs vara ett olämpligt sällskap, som enbart bråkade och gav 

upphov till flertalet slagsmål. Psykologen bekräftar detta (se 13.4. bilaga 4).  Intervjupersonen kände sig 

utfryst och använde sig av en kaxig attityd utåt, för att inte visa sina känslor av misslyckande för 

omvärlden. Kadesjö talar om, att barn som känner sig misslyckade hittar strategier för att hålla uppe 

fasaden och inte visa sig svaga, vilket även denna intervjuperson gjorde (Kadesjö 1992, sid. 105). 

 

Sammanfattning 

Oförstående lärare som inte lyssnade eller visade hänsyn till dessa elevers svårigheter och känslor är en 

gemensam upplevelse för informanterna. Det uppstod ofta missförstånd som resulterade i ilska och 

frustration och som ofta visade sig i form av konflikter och vredesutbrott, där lärarna skällde på eleverna 

och gav dem kritik i negativ bemärkelse. Eleverna kände sig då missförstådda, annorlunda och mindre 

önskvärda än övriga elever i klassen. Lärarnas negativa förhållningssätt medförde att eleverna kände sig 

misslyckade och deras självkänsla blev allt sämre. Detta stämmer väl överens med Duvners förklaring, 

att barn som känner sig misslyckade är känsliga för kritik och detta kan medföra att självkänslan 

minskar (Duvner 1998, sid. 59). Eleverna kände sig ofta särbehandlade och kränkta av sina lärare. Ett 

tydligt resultat av elevernas upplevelser av skolgången innan diagnosen, är att både lärare och skolorna 

saknade kunskap, förståelse och kompetens för att kunna ge särkilt stöd åt dessa elever på bästa möjliga 

sätt.  

De flesta av ungdomarna upplevde inte några svårigheter med kamratrelationer utan menade att de hade 

flera vänner som hade samma svårigheter som de själva, vilket gjorde att de accepterades av sina vänner 

och kände en tillhörighet. Däremot var bemötandet från övriga elever i skolan annorlunda, vilket 

resulterade i att dessa personer ibland upplevde ett utanförskap. En av personerna påpekade att 

kamratrelationerna inte var goda mellan perioden från årskurs ett till sex. Personen hade nästan inga 

vänner och kände sig utfryst av de andra barnen, både i klassen och i övriga klasser på skolan. Tidigare i 

studien diskuterades begreppet självkänsla, att de elever som ständigt hamnar i bråk, känner sig 

annorlunda än andra barn och ofta möts av motgångar, väcker irritation hos andra individer och detta 

resulterar i missförstånd och utskällningar, som orsakar en minskad självkänsla hos barnet (Kadesjö 

1992, sid. 104-106). Detta är någonting som samtliga elever i denna studie upplevde ständigt under 

grundskolan.  
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9.4. Diagnosens betydelse  

Stefan berättade att hans klasskamrater fick vetskap om hans diagnos en tid efter utredningen och att 

lärarna hade bristfälliga kunskaper om vad ADHD var och innebar, vilket resulterade i att de gav 

konstiga svar på elevernas frågor om varför Stefan betedde sig annorlunda.  

 

”Lärarna hade ju inte svar på tal när barnen frågade vad det var för fel på mig, utan det blev bara "ja förstår 

ni, han har damp" (Stefan 25 år).  

 

Stephanie menade att hennes lärare inte heller hade tillräckliga kunskaper om vad ADHD var samt hur 

man kunde bemöta och hjälpa dessa elever på bästa sätt. De såg henne bara som en bråkig elev och hon 

upplever att vissa lärare blev rädda och inte visste hur de skulle hantera vissa situationer, när hon fick 

vredesutbrott. 

 

”Alla lärare har varit lite rädda för mig. Ingen förstår sig på ADHD eller vet något om det” (Stephanie 23 

år). 

 

I årskurs nio, fick Stephanie börja i en liten undervisningsgrupp för att se om hennes skolsituation kunde 

förbättras. Hon trivdes bra i den lilla gruppen och upplevde att koncentrationen förbättrades i vissa 

situationer men påpekade också att alla eleverna i denna grupp hade olika svårigheter, vilket resulterade 

i att om en person pratade högt och störde, så triggade detta de andra och situationen blev snabbt rörig 

och stökig. Den lilla gruppen upplevdes av Stephanie som en bra lösning men hon tyckte det var tråkigt 

att inte få vara i samma klass som sina andra kamrater.   

Wilma erbjöds i årskurs åtta ett alternativ till den ordinarie undervisningen, där hon fick ha vissa 

lektioner i en mindre grupp för att lättare kunna koncentrera sig på skolarbetet. Hon hade flera lektioner 

med sin ordinarie klass men fick extra stöd med bland annat matematiken i en mindre grupp. Wilma 

upplevde den lilla gruppen som väl fungerande och en bra lösning på hennes svårigheter men hon ville 

gärna vara tillsammans med sina klasskamrater i den ordinarieklassen också. Hon menade att det var bra 

att få vara i en mindre grupp under vissa lektioner, men att hon inte hade velat ingå i den gruppen hela 

tiden. Som jag tolkar det upplevde Wilma aldrig en segregation, när hon fick vara i den mindre guppen, 

utan såg det enbart som en fördel. Hon inkluderades i den ordinarie undervisningen men fick extra stöd 

med de ämnen hon hade svårigheter i, vilka hon hellre genomförde i den mindre gruppen.  

Efter Stefans utredning och konstaterande av ADHD, fick även han börja i en mindre klass för att 

underlätta undervisningen och öka koncentrationen. Det var skolans sätt att tillämpa individualisering i 

hans fall och de ansåg att det var bästa sättet för honom, för att han skulle kunna klara av skolarbetet. 

Stefan uppskattade inte denna hjälp och menade att skolan exkluderade honom från den vanliga 
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undervisningen, att han berövades möjligheten till känsla av sammanhang, som Edbom poängterar är 

viktigt för barn med ADHD (Edbom 2009). Han kände sig särbehandlad och mindre önskvärd i den 

ordinarie klassen, vilket medförde en minskad självkänsla och ökas känsla av utanförskap. När ett barn 

inte får delta i den ordinarie undervisningen kan det medföra att barnet känner ett utanförskap, på grund 

av att relationerna till kamraterna i den vanliga klassen blir sämre (Fernholm 2010, sid. 24-26). När 

skolan märkte att detta inte var en hållbar lösning erbjöd de honom en elevassistent, vilket han ansåg var 

ett bättre alternativ.  

 

”Det gick åt helvete också, man ville ju inte vara ett särbarn. Sen fick jag en egen lärare eller elevassistent 

heter det, då gick det bättre” (Stefan 25 år).  

 

En slutsats man kan dra utifrån dessa upplevelser kopplade till mindre grupper, är att det uppenbarligen 

kan finnas både för- och nackdelar med att placera elever med olika svårigheter i mindre grupper.  

 

Samtliga intervjupersoner hade vid flertalet tillfällen funderat över varför de inte var som andra barn, 

varför de blev arga mycket lättare än andra, varför de hade så svårt att sitta stilla och koncentrera sig 

samt varför de ständigt hamnade i konflikter och bråk med både lärare och andra elever. Misstankarna 

om att de hade en diagnos hade funnits där för de tre flickorna, genom att de hade många vänner som 

själva hade diagnoser. När de sedan fick sina diagnoser fick de en förklaring till varför de upplevt dessa 

känslor, vilket var en stor lättnad. Stephanie resonerade kring sin faders problematik och menade att 

familjen var överens om att han troligtvis också har ADHD, vilket gjorde att familjen kände igen och 

hade förståelse för hennes svårigheter. Enligt psykologen är detta vanligt (se 13.4. Bilaga 4). Både 

Duvner och Gillberg hävdar att största orsaken till uppkomsten av ADHD är ärftligt betingad, vilket är 

av största sannolikhet i Stephanies fall (Duvner 1998, sid. 23) och (Gillberg 2005, sid. 118). För Stefan 

var däremot begreppet ADHD inte särskilt välkänt och det var ingenting man talade om varken i 

hemmet eller i skolan. För honom innebar inte diagnosen samma lättnad som för de andra. Han 

upplevde det som generande och hade svårt att acceptera sin diagnos den första tiden. De fyra andra 

personerna menade att personerna i deras familjer och umgängeskretsar redan hade misstänkt att de hade 

någon form av diagnos, vilket gjorde att beskedet om ADHD inte kom som någon förvåning. Ronja 

påpekade att hon vid två tillfällen bett om att få göra en utredning, då hon misstänkte att hon hade 

ADHD men att hon då nekades detta och fick vänta till dess att skolan föreslog att hon skulle genomgå 

en utredning. Resultaten av diagnosens betydelse ger uppfattningen av att ingen av ungdomarna, 

förutom Stefan, upplevde diagnosen som negativ eller ledde till att de exempelvis kände sig mer 

stämplade eller utpekade. Kärfve menar att man genom diagnosen talar om för barnet att det har en 
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hjärnskada, vilket leder till minskad självkänsla och sänkt självförtroende (Kärfve 2000, sid. 93). 

Eleverna upplevde diagnosen främst som positiv, de kände sig inte utpekade och upplevde inte heller att 

de fick sämre självförtroende eller självkänsla. Därför överensstämmer inte Kärfves resonemang med 

dessa fem elevers upplevelser och erfarenheter. 

 

Gemensamt för dessa personer är att de upplevde en skillnad i undervisningen efter att de hade 

genomgått en utredning och fått diagnosen ADHD, även om inte alla fem kände att undervisningen blev 

tillräckligt god. Stephanie menade att nu var skolan skyldiga att hjälpa henne, vilket inte var fallet 

tidigare. Hon tilläts nu att göra vissa prov muntligt istället för skriftligt, miniräknare var tillåten, hon 

fick förvarningar om oförberedda prov, vilket inte de andra eleverna fick samt att hon fick börja i en 

mindre klass. Rasmus fick tillåtelse att använda en mp3 spelare med hörlurar för att kunna koncentrera 

sig bättre på skolarbetet, utan att bli distraherad av ljud runt omkring honom.  

Detta är exempel på hur begreppet individualisering tillämpades för dessa elever men de hade önskat sig 

ännu mer individuell anpassning av undervisningen, för att få det extra stöd de var i behov av.  

Diagnosen kan ses som en förutsättning för att personerna skall få tillgång till rätt stöd samt anpassad 

undervisning och miljö, utifrån individens särskilda behov, vilket blev verklighet i viss mån i dessa två 

elevers fall (Axengrip 2003, sid. 12). I Lpo 94 kan man läsa att ”Varje elev har rätt att i skolan få 

utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och 

övervinna svårigheter” (skolverket 2006, sid 7). Några av intervjupersonerna upplever att diagnosen 

medförde att individualisering tillämpades i vissa fall, vilket bidrog till att uppnå dessa mål. Samtliga 

ungdomar önskade att de hade fått mer laborativt material, andra former av undervisning som hade 

konkretiserat uppgifterna mer, samt att de hade fått mer tydliga ramar för vad som skulle utföras och 

uppfyllas. Stephanie erkände att hon ibland utnyttjade sin diagnos för att slippa utföra vissa krävande 

uppgifter eller de uppgifter hon inte hade lust att genomföra. En av nackdelarna med att barnet får en 

diagnos kan resultera i att diagnosen utnyttjas för att slippa genomföra avancerade eller krävande 

uppgifter (Andersson & Petersson 2006, sid. 31).  

 

En annan gemensam sak för dessa personer är att de inte upplevde någon skillnad i bemötandet efter 

diagnosen från vare sig lärare eller elever. Övriga elever behandlade inte intervjupersonerna på ett 

annorlunda vis, utan de var som vanligt. Lärarnas förståelse och respekt lyste med sin frånvaro och deras 

bristfälliga kunskaper om vad ADHD innebar, resulterade i att deras förhållningssätt till eleverna 

fortgick som tidigare med utskällningar och bestraffningar men i mindre omfattning. 

Resultatet av intervjuerna synliggör tydligt att diagnosen var av stor vikt för samtliga intervjupersoner, 

dels genom att de äntligen fick ett svar på varför de kände sig annorlunda än andra människor, dels 
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genom att den bidrog till att undervisningen anpassades mer utifrån individernas särskilda behov.  

 

Sammanfattning 

När det gäller diagnosens betydelse för ungdomarna var de enade om att den främst bringade fördelar, 

genom att de slutligen fick ett svar på varför de känt sig annorlunda jämfört med andra barn. 

De skyldigheter skolan hade gick inte heller längre att bortse från, de var nu skyldiga att hjälpa eleverna 

och anpassa undervisningen på bästa lämpliga sätt utifrån de enskilda individernas behov. Psykologen 

instämmer i detta resonemang (se 13.4. Bilaga 4). Eleverna kände att de i viss omfattning gavs bättre 

förutsättningar med hjälp av diagnosen men de hade önskat att lärarna och skolan skulle ha varit ännu 

mer lyhörda och flexibla för elevernas behov. Några av eleverna upplever att de blev exkluderade från 

den ordinarie klassen när de tvingades att börja i en liten grupp. Trots att det med hjälp av 

diagnostisering nu var konstaterat att eleverna hade vissa svårigheter och var i behov av särskilt stöd, 

upplevde de flesta eleverna ingen större förändring i bemötandet från vare sig lärarna eller eleverna.  

 

9.5. Medicinering 

Nästan alla av informanterna har provat olika typer av mediciner mot ADHD men endast Stefan och 

Wilma medicinerar regelbundet mot sin ADHD idag. Ett par personer menar att de inte upplevde att 

medicinerna gav tillräckliga effekter för att de skulle se fördelarna med att medicinera dagligen. En av 

personerna menade att medicinerna inte gav någon verkan alls och ansåg därför att det var meningslöst 

att äta massa tabletter, när man inte har något behov av det. Stephanie provade en medicin som hette 

”Ritalin slow” och menade att hon fick olika biverkningar och att den inte gav rätt effekt. Hon berättade 

också att medicinen drogs in och inte är tillåten i Sverige längre, då den visade sig medföra för mycket 

biverkningar hos flertalet personer. Rasmus tar inga mediciner för sin ADHD och han har heller inte 

provat att medicinera tidigare i livet. Stefan däremot menar att hans liv tog en ny vändning när han 

slutligen hittade en medicin som passade honom. Han provade flera olika typer av medicin och slutligen 

provade han Ritalina som passade honom och är den medicin han använder idag.   

 

”Det blev som en vändning för mig när jag fick min medicin, jag skötte skolan, jag sket i allt bus och jag 

kunde koncentrera mig” (Stefan 25 år).  

 

Både Stefan och hans omgivning upplevde att medicinen hade en positiv inverkan, vilket resulterade i 

att han blev som en helt annan person med ökad impulskontroll och koncentrationsförmåga. Han fick 

inte längre samma kraftiga vredesutbrott och hamnade inte ständigt i konflikter och slagsmål med andra 

barn och vuxna. 
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Wilma har provat olika mediciner men har slutligen hittat en som passar henne och minskar hennes 

ADHD symptom. Även hon anser att medicinen bidrar till att hon både känner sig och upplevs av andra 

personer som en helt ny människa. Hon poängterar att ett liv utan medicinen inte är aktuellt i dagens 

läge och hon är heller inte rädd för medicinen skall ge upphov till beroende i framtiden. Hon menar att 

hennes liv skulle vara kaotiskt och ostrukturerat utan medicin och påpekar att hon är mycket glömsk 

utan medicinen. Hon poängterar även att symptomen inte försvinner helt med hjälp av medicinering 

men att bland annat hennes koncentrationsförmåga ökar, impulskontrollen är bättre och hennes 

utåtagerande beteende är inte lika påtagligt. Gillberg påpekar att de positiva effekterna med 

centralstimulerande medicin är bevisade genom hundratals undersökningar. Effekterna av medicinen 

kan vara att koncentrations- och inlärningsförmågan ökar, finmotoriken ökar och de utåtagerande 

beteendena minskar, vilket bekräftas genom Wilmas beskrivning (Gillberg 2005, sid.151).  

 

En av intervjupersonerna använde sig av droger, i form av haschrökning, som självmedicinering. Detta 

användes enbart för att lättare kunna slappna av på kvällarna och motverka sömnbristen.  

Personen poängterar att denne inte använder sig av självmedicineringen i form av droger längre. Vissa 

personer med ADHD använder droger som självmedicinering, för att dämpa rastlösheten tillfälligt 

(Duvner 1998, sid. 23). Tidigare använde samma person medicin men ansåg att biverkningarna av 

medicinen i form av sömnbrist och ständig trötthet var för stora, vilket innebar att personen slutade med 

centralstimulerande medel. Några av de vanliga biverkningarna med centralstimulerande medel kan vara 

dysfori/trötthet och sömnlöshet, viket kan vara ett av skälen till varför personer med ADHD inte vill 

använda medicin (Socialstyrelsen 2002, sid. 194).  

 

Sammanfattning 

Två av informanterna uppger att medicineringen inte hade någon märkbar effekt eller tillräcklig effekt 

och att de därför inte såg regelbunden medicinering som någonting fördelaktigt. De har därför valt att 

klara av sin vardag utan mediciner och anser att det är onödigt att ändvända mediciner om man inte är 

sjuk och har något behov av det. De ser inte sig själv som sjuka och anser inte att medicin är en lösning 

på deras svårigheter. Stefan använder medicinen Ritalina dagligen och belyser att han blir som en helt 

annan människa med hjälp av medicinen. Han har då ökad impulskontroll och koncentrationsförmåga 

och menar att vardagen inte skulle vara lika funktionell utan medicinen. Wilma berättade att symtomen 

inte försvinner helt genom medicinering men menar att vardagen fungerar bättre och hon har lättare att 

kontrollera sina impulser och koncentrera sig. Hon poängterar att hennes liv inte skulle vara detsamma 

utan medicinen och kan därför inte tänka sig att sluta med den.   
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10. Slutsatser och sammanfattning 

I det avslutande kapitlet sammanfattas och diskuteras resultat och analys, utifrån syftet och 

frågeställningarna för den här studien. Avslutningsvis kommer förslag på vidare forskning, inom 

området elever med ADHD inom skolans värld, att diskuteras och belysas. 

 

En av de första slutsatserna man kan dra utifrån resultatet i den här studien, är att dagens lärare behöver 

mer kunskap, förståelse och kompetens inom området ADHD, vad det kan innebära för en elev i skolan 

samt hur man kan hjälpa dessa elever på ett optimalt sätt. Gillberg poängterar att ”lärare måste utbildas 

så att de är väl förtrogna med ADHD/DAMP- problematik” och därför krävs det under de kommande 

åren stora utbildningsinsatser (Gillberg 2005, sid. 157 & 163). Samtliga informanter är eniga om att 

lärarna saknade tillräckliga kunskaper och förståelse för att kunna bemöta och hjälpa elever med deras 

svårigheter. Om eleverna inte får det stöd de behöver, kan det leda till ödesdigra konsekvenser som 

minskad självkänsla, studieavbrott, utanförskap, mobbing och psykisk ohälsa. Det kan även leda till att 

barnet drabbas av depressioner och beteenden där de skadar sig själva samt utvecklar någon form av 

missbruk. Även psykologens resonemang kan kopplas till detta (se 13.4. Bilaga 4). Resultaten visar 

tydligt att flertalet elever avbryter sin skolgång, på grund av att de upplever att lärarna och skolan inte 

varit tillräckligt lyhörda för deras behov, känslor och åsikter. Eleverna har inte haft tillräckligt med 

energi och drivkraft för att klara av skolgången på egen hand. Motivationen till att genomföra 

skolarbetet minskar snabbt, då skolan inte upplevs som meningsfull. Sammanfattningsvis sett ur ett 

sociokulturellt perspektiv, så saknas det i dagens skola främst specialisten, den som har djupa kunskaper 

inom flera olika områden och helst är expert inom ett särskilt område men även mentorn, som ger 

eleverna respons, uppmuntrar och bidrar till deras fortsatta utveckling (Strandberg 2006, sid. 197). 

 

En annan slutsats av resultaten, är att individualisering är oerhört viktigt för elever med ADHD. Elever 

med sådana svårigheter som ADHD problematik medför, behöver anpassad miljö och undervisning för 

att kunna koncentrera sig på skolarbetet. Enligt Gillberg behöver majoriteten av barn med ADHD minst 

hälften av sin undervisning i mindre grupp eller enskilt. De behöver tydligare och individualiserade 

instruktioner för skolarbetet och om undervisningen skall genomföras i klassrummet kan de behöva sitta 

nära läraren, för att undvika att distraheras av störande ljud (Gillberg 2005, sid. 145-146). Ett annat 

alternativ kan vara att avskärma arbetsplatsen så att ljud- och synintryck från andra elever minskas. 

Resultaten visar också att eleverna både såg för- och nackdelar med att undervisningen anpassades till 

en mindre grupp. Undervisning i mindre grupp kan därför ses som nödvändig för att eleverna skall 

kunna förstå och få någonting gjort under lektionerna, men som pedagog måste man även tänka på att 

inte exkludera eleverna helt från den ordinarie undervisningen. Ingen människa vill känna sig 
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annorlunda eller onormal, vilket eleverna lätt kan känna om segregering uppstår. Individualisering 

innebär inte enbart att eleven erbjuds undervisning i mindre grupp, utan även att den ordinarie 

undervisningen anpassas och utformas på ett varierande sätt så att eleverna har tillgång till olika typer av 

material, tillåts använda sig av olika metoder, kan påverka innehållet, arbetstempot och nivån (Vinterek 

2006, sid. 9-10). Som pedagog kan man ta tillvara elevernas befintliga kunskaper inom ett område och 

låta deras fritidsintressen involveras i skolundervisningen, för att öka deras motivation. Genom att man 

utgår från elevernas intressen i undervisningen, så bidrar man till att öka motivationen samtidigt som 

man lyfter fram deras starka sidor och synliggör saker som de är bra på (Birkemo 2001, 143-144). 

 

Kamratrelationer spelar en stor roll i elevernas lärande och utveckling. Ett barn som upplever 

utanförskap och mobbing kan ha svårigheter att prestera bra i skolan. Stress, sömnsvårigheter, magont 

och andra psykosomatiska problem, kan uppstå på grund av relationsproblem eller annan problematik i 

skolan. En av intervjupersonerna hade stora brister i den sociala kompetensen som krävs för att skapa 

relationer med kamrater, vilket resulterade i att han kände sig utfryst. Det faktum att han inte hade några 

vänner, kan ha varit en bidragande orsak till hans negativa upplevelser av skolan. Det kan också ha 

påverkat hans beteende i skolan, eftersom han var aggressiv och hade stora brister i 

koncentrationsförmågan. Det är vanligt att barn med ADHD blir mobbade men också mobbar andra 

barn. Det är mycket viktigt att motverka detta i skolan så att inte dessa elever känner sig ännu mer 

utanför (Holmberg 2009, sid. 102). 

 

När det gäller övervägandet av medicinering är det svårt att dra någon slutsats, då resultatet skiljer sig 

mellan personerna. Då några av personerna påpekar att medicinering inte gav tillräckliga eller några 

effekter, medan den för andra blev det första steget mot ett nytt liv, ser man tydligt att det både finns för- 

och nackdelar med medicin. Det är svårt att generalisera och påstå att medicin är en lämplig lösning för 

alla individer men uppenbarligen är det en bra lösning för vissa. Om man ser till de personer som inte 

vill använda medicin, kan man tolka det som att de inte vill medicinera på grund av att de är medvetna 

om eller har drabbats av de biverkningar som kan förekomma i samband med medicineringen, att de inte 

märker några eller tillräckliga effekter eller inte vill känna sig annorlunda eller uppfattas som att det är 

något fel på dem. Tonårsperioden är en känslig period för de flesta individer och många personer gör allt 

för att passa in i normen för ”normalitet”, som skapats av samhället. De kämpar hårt för att hitta en 

tillhörighet, de vill inte verka annorlunda på något sätt utan vill accepteras av andra människor, vilket 

kan vara en anledning till att dessa personer inte ville medicinera för sin ADHD. Det faktum att vissa 

kritiker påstår att man kan drabbas av ett drogberoende senare i livet, kan också ha en inverkan på dessa 

individer, de är oroliga för att hamna i ett beroende om de medicinerar i unga år. Grundström 
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dementerar dock tankarna om att centralstimulerande medel skulle ha någon koppling till framtida 

missbruk av alkohol, droger eller tobak (Grundström 2008). Jag anser att man bör överväga tanken att 

prova medicin under en period, om man har svåra ADHD symptom, för att se om livet och vardagen kan 

underlättas. Märker man att medicinering inte leder till en förbättring kan man sluta men jag anser inte 

att man skall förkasta medicinen utan att ha gett den ett försök. Om rädslan för medicinen har sina rötter 

i att man inte vill uppfattas som annorlunda av andra, anser jag att man i vissa fall uppfattas som ännu 

mer annorlunda om man inte tar medicin, då symptomen kan vara mer framträdande. Trots de olika 

argument som föreläggs i den medicinska debatten, hävdar europeiska läkemedelskommittén (CHMP), 

att narkotikaklassade medel mot ADHD gör större nytta än skada, då många av symptomen minskar 

(Rothelius 2009).  

 

Sammanfattningsvis anser jag att pedagogerna i dagens skola behöver mer utbildning, handledning och 

kunskap för att kunna bemöta elever med olika svårigheter på ett bra sätt. Eleverna skall inte behöva 

känna sig som en börda i klassrummet och skall heller inte ständigt behöva mottaga negativ kritik eller 

bli bestraffad på grund av sina svårigheter. Det är viktigt att komma ihåg och ha förståelse för att 

barnens handlande inte beror på elakhet eller ovilja, utan på de brister av förmågor som diskuterats 

tidigare i denna uppsats. Det krävs kunskap och acceptans från lärarna, skolan och eleverna för att kunna 

ta till vara mångfalden i dagens skola, som skall vara till för alla. Det handlar inte enbart om barn med 

svårigheter utan lärare bör även ta tillvara mångfalden i skolan genom ett etniskt- och genusperspektiv. 

Alla individer skiljer sig från varandra, både utseende- och beteendemässigt och vi har alla olika 

bakgrunder, erfarenheter, kunskaper och behov, vilket är viktigt att tänka på som lärare. 

Ett övergripande problem i dagens skola, som inte enbart drabbar elever med svårigheter, är storleken på 

klasserna. Det är inte rimligt som ensam lärare att hantera en klass med 25-30 elever, särskilt inte när 

man har elever som är i behov av särskilt stöd. Om eleverna med svårigheter ges rätt förutsättningar, 

som till exempel mindre klasser och tillgång till elevassistenter, så ökar chanserna att de klarar av 

skolarbetet och upplever skolan som meningsfull och lustfylld, istället för att känna sig misslyckade och 

hopplösa.  

 

Ur Vygotskijs sociokulturella perspektiv krävs olika redskap för att lösa de begränsningar som naturen 

givit oss, vilket är av stor vikt att tänka på när man som pedagog utformar sin undervisning. Elever med 

neuropsykiatriska funktionshinder behöver särskilda redskap för att lyckas med motgångarna. De är 

också beroende av samspelet med andra elever men främst med lärarna. De flesta barn i skolan är 

medvetna om vilka regler som skall följas och hur de skall agera i vissa situationer. En av 

utgångspunkterna inom det sociokulturella perspektivet är att förstå i vilka situationer och på vilket sätt 
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vissa regler och beteenden är tillåtna, vilket kan vara extra svårt för elever med ADHD, då de har 

svårigheter att kontrollera sina impulser. Därför behöver dessa elever särskilt stöd i denna 

socialiseringsprocess. Ett sociokulturellt perspektiv grundas på att lärandet sker i samspel med andra, 

där läraren har det största ansvaret för att bidra till elevens förståelse och utveckling (Säljö 2000, sid. 18 

& 130). Barnet lär i samspel med andra, främst läraren, för att sedan kunna utföra och utveckla det man 

lärt sig på egen hand (Strandberg 2006, sid. 10-11). Lärare skall bidra till att stärka elevers vilja till att 

lära samt tilliten till den egna förmågan (Skolverket 2006, sid. 12). En lärare som berömmer elevers 

starka och positiva sidor och inte enbart uppmärksammar och påpekar de negativa sidor barnet har, 

bidrar till att stärka elevens självkänsla (Kadesjö 1992, sid. 104-106). Eleverna i denna studie förklarade 

att de ofta upplevde lärarnas bemötande som kränkande, kritiskt och negativt, vilket resulterade i en 

minskad självkänsla. Självkänslan minskar när ett barn upplever att de misslyckas med prestationer i 

skolan och inte får en känsla för sammanhanget, därför har lärare en viktig uppgift i att fånga upp och 

stärka de positiva sidor eleverna har och positivt uppmärksamma de uppgifter de utför på ett bra sätt 

(Edbom 2009). Lärare bör försöka uppmärksamma, berömma och synliggöra elevernas positiva och 

starka sidor, för att bidra till en ökad självkänsla. De skall försöka bidra till att barnet känner sig 

värdefullt och får en ökad tilltro till den egna förmågan. Det finns troligtvis många lärare som redan är 

duktiga på att uppmärksamma och berömma elevernas starka sidor, som har hittat strategier för att 

stärka elevernas självkänsla. En stärkt självkänsla, kan resultera i att barnen upplever skolan som 

meningsfull och lustfylld, genom att de tror på sig själva och får känna att de klarar av uppgifter på egen 

hand.  

 

Som avslutande reflektion anser jag att lärarna bör vara mer lyhörda för elevernas behov, åsikter, tankar 

och känslor. Resultaten i denna studie belyser det faktum att många lärare inte tar hänsyn till elevernas 

behov i utformandet av undervisningen, vilket resulterar i att den inte passar varje enskild individ. Även 

om det inte går att dra större generaliserande slutsatser av denna kvalitativa studie är det viktigt att ta till 

sig det som intervjupersonerna i denna studie upplever, att lärarna och skolan inte har ett bra eller 

acceptabelt bemötande av elever med ADHD problematik. Det finns säkerligen många lärare i dagens 

skola som gör sitt bästa för att hjälpa elever med svårigheter, vilka kanske inte märks lika tydligt som de 

lärare som inte ger eleverna extra stöd. Många lärare tar hänsyn till elevers olikheter och svårigheter när 

de planerar, utformar och utför sin undervisning och troligtvis finns det många elever som upplever att 

de får särskilt och tillräckligt stöd av sina klasslärare. Dessa lärare får inte hamna i skuggan av de andra 

lärarna utan bör istället lyftas fram, för att bidra till att andra lärare får bättre förståelse och acceptans för 

elever med särskilda behov.  
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11. Vidare forskning 

Eleverna som medverkade i denna studie har slutfört grundskolan för några år sedan och hade överlag, 

negativa upplevelser av undervisningen och bemötandet av lärare och elever. Det skulle vara mycket 

intressant att intervjua elever som går i grundskolan eller på gymnasiet idag, för att se om attityderna till 

ADHD har förändrats, då det är ett aktuellt ämne i dagens samhälle. Jag instämmer i Gillbergs 

argumentation, att det inom de närmsta åren kommer att vara aktuellt med stora utbildningsinsatser för 

att öka lärarnas kunskaper inom ADHD området (Gillberg 2005, sid.163). 

 

Vidare forskning bör fokusera på hur lärare kan tillmötesgå elevernas behov, samt vilka olika metoder, 

material och former det finns för att utforma och genomföra undervisningen på ett lärorikt, lustfyllt och 

varierande vis. Detta leder troligtvis till högre motivation hos de elever som upplever undervisningen 

som svår, meningslös, tråkig och enformig. Dagens teknik med interaktiva skrivtavlor - smartboard, 

datorer och andra former av utrustning borde utnyttjas av dagens lärare, vilket kan bidra till att stärka 

motivationen och skapa lust och nyfikenhet hos eleverna.  
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13.  Bilagor 

13.1. Bilaga 1 

Informationsbrev till informanterna 

 

Hej! 

Mitt namn är Sara Brandström, jag är 23 år gammal och läser min sista termin på lärarutbildningen med 

interkulturell profil på Södertörns Högskola. 

Jag skall skriva mitt examensarbete denna termin och söker intervjupersoner som har diagnosen 

ADHD.  

 

Syftet med arbetet är att ”synliggöra vad ADHD är samt lyfta fram hur elever med diagnosen ADHD 

upplever sin skolgång och bemötandet i skolan”. Man hör ofta talas om ADHD men aldrig ur elevers 

synvinkel, hur de känner, tänker, tycker och upplever skolan och bemötandet i skolan.  

Därför söker jag personer som vill bidra till att synliggöra vad det innebär att ha ADHD och hur 

de upplever sin skolgång och hoppas på att människor, främst lärare, får en större förståelse för 

dessa elever och ger dem det stöd de behöver! 

 

De frågeställningar jag tänker utgå från i min undersökning är: 

1. Hur upplever elever med ADHD sin skolgång, när det gäller undervisning och lärande? 

2. Anser eleverna att lärare utgår från varje enskild elevs behov och anpassar sin undervisning, så att de 

som är i behov av särskilt stöd får den hjälp de behöver? 

3. Hur upplever elever med ADHD att de blir bemötta i skolan av andra elever och lärare? 

 

Du kommer att vara helt anonym i intervjun och kan när som helst avsluta din medverkan i denna 

studie. Under intervjuns gång har du givetvis rätt att välja om du vill svara på frågor eller inte. 

Jag är mycket tacksam för din medverkan och när examensarbetet är färdigt har du rätt till ett exemplar 

om du vill! 

 

Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar 

Sara Brandström 

0709-528953 

sarabrandstrom@hotmail.com 

mailto:sarabrandstrom@hotmail.com
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13.2. Bilaga 2 

Intervjuguide 

 

Jag skall intervjua 4-6 elever mellan 16-22 år, beroende på hur många som vill ställa upp, som har 

diagnosen ADHD. Jag vill ta reda på om de upplevt någon skillnad under sin skolgång, före och efter de 

fick sin diagnos. Jag har tänkt att intervjun skall pågå i ungefär 60-90 min, lite beroende på hur många 

följdfrågor som dyker upp samt hur öppen personen är. Jag vet inte än vilken årskurs jag skall fokusera 

på, det beror lite på vid vilken ålder personerna fick sina diagnoser.  

Jag skall också intervjua en psykolog som arbetar på BUP. Jag kan tänka mig att den intervjun tar cirka 

60 min.  

 

• Bakgrundsfrågor 

Frågor som är lätta att svara på och prata om. Bidrar till att personen känner sig tryggare till att 

tala med mig. 

 

• Information om projektet: Jag presenterar mig själv och mitt arbete, varför det är viktigt och vad 

jag kommer att göra – skriva ett examensarbete sista terminen på lärarutbildningen och fråga om 

personen undrar över någonting. Jag är tydlig med att förklara att personen kommer att vara 

anonym i mitt arbete.  

 

• Korta, enkla och specifika frågor. Öppna frågor! 

 

• Jag går från det neutrala/konkreta/trygga till ett mer känsligt/abstrakt/reflekterande område. 

Sedan avslutar jag med några lättsamma och neutrala frågor igen.  

 

• Jag rundar av intervjun med att fråga om intervjupersonen har några frågor eller undrar över 

någonting. Jag frågar sedan om personen har någonting att tillägga som kan vara bra för mig att 

veta. Någonting personen vill berätta om, som jag kanske har missat. Innan jag tackar för 

intervjun, frågar jag hur det har känts för personen att prata om sig själv och sin diagnos. Innan 

jag tackar för intervjun frågar jag hur det har känts för personen att prata om sig själv och detta 

ämne.  

 

• Jag tackar för intervjun! Det är viktigt med ett bra avslut för fortsatt kontakt.  
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13.3. Bilaga 3 

Intervju - elev 

 

Ålder? Kön? 
Vad har du för sysselsättning idag? Arbetar/studerar?  
Hur många år har du gått i skolan? 
Har du tyckt om att gå i skolan? Varför?/Varför inte? 
Vad har du tyckt bäst respektive sämst om i skolan? 
Vad hade du lättast för?  
Vad hade du svårast för? 
Fick du någon extra hjälp i skolan? 
Hade du några speciella svårigheter i skolan? Om så, vad? 
Blev du utredd för dina svårigheter? Vad sa de till dig? 
 
Hur gammal var du när du fick din diagnosgenomgick en utredning? 
Var gjordes din utredning och av vem? 
Kommer du ihåg hur utredningen gick till? 
Hur kändes det att genomgå en utredning? 
Hur reagerade du när du fick din diagnos? 
Hade du hört talas om ADHD innan utredningen? 
Visste du vad det stod för? 
(Hur reagerade din omgivning, föräldrar, släkt och vänner?) Ej skolrelaterat men kan ha betydelse för stödet runt 
studierna. 
Hur upplever du att undervisningen i skolan var innan du fick diagnosen? 
Hur upplever du att bemötandet från dina lärare var innan diagnosen? 
Fick lärarna vetskap om din diagnos, fick de ta del av utredningen? 
Tycker du att dina lärare hade förståelse för dina svårigheter innan diagnosen?  
Anser du att du fick det stöd du behövde från dina lärare innan diagnosen? 
 
Blev det någon skillnad i undervisningen efter diagnosen? 
Hur upplever du att undervisningen i skolan var efter du fick diagnosen? 
Hur upplever du att du blev bemött av dina lärare efter diagnosen? 
Fanns det några förstående lärare på skolan då du fick din diagnos? 
Fanns det någonting dina lärare kunde ha gjort annorlunda för att hjälpa dig?  
Fick du något särskilt stöd, exempelvis i form av liten grupp? 
Fick du tillgång till särskilda hjälpmedel? 
 
Hur var umgänget med dina klasskamrater innan diagnosen? 
Fick dina klasskamrater reda på att du hade fått en diagnos? 
Märkte du någon skillnad i bemötande från dina klasskamrater efter att du fått din diagnos? 
Har du tagit någon medicin på grund av din diagnos? 
Märkte du någon skillnad vad gäller skolarbetet när du tog medicin? 
 
Fick du godkända betyg när du gick ut skolan? Om inte, har du funderat på att plugga upp dessa? 
Har du planer på att någon gång studera vidare? Om ja, vad? 
Är det någonting du undrar över eller har du några frågor om mitt arbete? 
Har du någonting du vill tillägga som jag bör veta? 
 
Tack så mycket för att du deltog i denna intervju! 
 

 

 



52 
 

13.4. Bilaga 4 

Sammanfattning av intervjun med psykologen 
 
Psykologen som medverkade i denna intervju är en 65 årig kvinna som arbetar på barn och 

ungdomspsykiatrin (BUP) och har arbetat inom barnpsykiatri sedan 1975.  

Sammanfattningen innehåller hennes resonemang och förklaringar om ADHD. 

 

ADHD innebär en nedsättning av olika funktioner som varierar från individ till individ.  

Individuella sammansättningar av olika funktionshinder, i kombination med familje- och skolsituation, 

bildar olika typer av problem i vardagen. De vanligaste symptomen för ADHD är svårigheter med 

uppmärksamheten och uthålligheten samt att barnen har svårt att kontrollera sin impulsivitet. Hos vissa 

barn är hyperaktivitet ett vanligt förekommande symptom men inte hos alla.  

ADHD är till 80 % ärftligt och det är också vanligt att de barn som kommer till BUP har andra syskon, 

släktingar eller någon förälder med likartade symptom. Begreppet ADHD och dess innebörd, är därför 

inte helt obekant för många familjer som kommer till BUP.  

 

Det är oerhört viktigt att diagnosticera barn som far illa i sin miljö, att förstå barnet så bra som möjligt 

ur många olika synvinklar med olika kompetensområden, att inte låsa sig vid en förklaringsmodell utan 

man måste ha flera förklaringar och kunskapsområden. Därför är det viktigt vid utredningar att flera 

personer med olika kunskaper träffar barnet och sedan diskuterar olika modeller som kan ge förklaringar 

till barnets beteende. Det viktigaste är att försöka förstå barnet så bra som möjligt och se barnet, för att 

kunna ge rätt stöd, hjälp och förändra barnets situation.  

Diagnosen kan medföra nackdelar om barnet befinner sig i en miljö som är väldigt fördomsfull, därför 

är det viktigt att informera övriga personer i miljön om vad ADHD innebär och hur man kan bemöta 

dessa barn på bästa sätt. Barnets självkänsla är oftast redan skadad, då de upplever sig som dumma, 

misslyckade och illa omtyckta av andra. Många barn med ADHD blir inte bjudna på andra barns kalas, 

vilket har en oerhört negativ inverkan på självkänslan. Många barn har svårigheter med kamratrelationer 

redan i förskolan, där de ofta hamnar i konflikter, bråk och slagsmål med andra barn, vilket kan resultera 

i att andra barn inte vill leka och umgås med dessa barn. Barn med ADHD blir ofta utstötta på grund av 

deras negativa beteende, vilket leder till att de känner ett utanförskap. Det är inte ovanligt att 

utfrysningen övergår till ren mobbing. Barnens svårigheter med kamratrelationer beror ibland även på 

en lägre social mognad, att de är lite barnsligare än jämnåriga kamrater, vilket gör att de uppfattas som 

annorlunda av andra barn.  
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Genom en diagnos kan barnet och omgivningen få förklaringar till dessa beteenden som upplevs som 

negativa, vilket kan underlätta för barnet i vardagen och bidra till att omgivningen för en förståelse och 

acceptans för barnets beteende. 

Diagnosen bör därför ses ur ett positivt perspektiv, och bör bidra till att barnet får det stöd de är i behov 

av samt ett bättre bemötande från andra människor.  

 

Det är viktigt att barnet som får en diagnos och även familjen till barnet, får rätt bemötande och 

information om vad ADHD är och innebär. Det är viktigt med föräldrautbildning så att föräldrarna 

förstår varför barnet beter sig som det gör, hur de kan hjälpa sitt barn i vardagen och att de inte skall 

lägga skulden på sig själva. Det finns olika typer av behandling för barn med ADHD som medicinering, 

gruppbehandling, social träning, föräldragrupper och enskild terapi eller familjeterapi. De barn som inte 

får tillräckligt eller rätt sorts stöd, drabbas ofta av depressioner, missbruk och självskadebeteenden.   

Den vanligaste typen av farmakologisk behandling är centralstimulerande medel. Det finns ingen 

forskning som konstaterar att medicin ger upphov till senare missbruk av narkotika. Det är snarare så att 

de barn som inte får rätt hjälp och behandling, löper en större risk att bli missbrukare.  

 

Skolan är skyldig att hjälpa elever med olika svårigheter och det skall inte krävas en diagnos för att 

barnet skall få rätt hjälp. Diagnosen kan leda till både för- och nackdelar när det rör bemötandet i skolan. 

Dels kan det vara positivt då skolan och lärare får en större förståelse för barnet och känner sig skyldiga 

att vidta pedagogiska åtgärder men ibland leder till att lärare blir ännu mer fördomsfulla och inte vet hur 

de skall hantera eleven och olika situationer.  

 

Om man som lärare misstänker att en elev har någon form av diagnos bör man ta upp det på en 

elevvårdskonferens och ta upp det med en skolsköterska, skolkurator eller skolpsykolog och sedan 

samtala med föräldrarna. Läraren skall beskriva barnets svårigheter för föräldrarna men också belysa de 

positiva sakerna barnet gör och de saker barnet är duktig på. Det gäller att tänka på hur man uttrycker 

sig i samtal med föräldrarna då det är ett känsligt ämne. Läraren bör också undvika att sätta diagnoser på 

barnet, då det inte är lärarens uppgift. Detta leder oftast bara till upprörda känslor hos föräldrar och att 

förtroendet för läraren sjunker. Läraren bör istället beskriva svårigheterna och förklara vad barnet 

behöver hjälp med och på så sätt försöka få föräldrarna att överväga att göra en utredning, för att kunna 

hjälpa barnet på bästa möjliga sätt.    

 

 




