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Abstrac  t  

The aim of this thesis was to use qualitative approaches to show how teachers in primary school reason 

on their way to meet and communicate with children who have ADHD (Attention-Deficit/Hyperactivity 

Disorder). Research questions of the study were as follows: How does teachers in primary school reason 

about their way to communicate with children with ADHD? Do the teachers use some specific methods 

or means of communication with students who have ADHD? Do the teachers reason about their way 

how to handle conflicts with students who have ADHD? I collected my empirical material through a 

qualitative interview method. My theoretical starting points were interaction theory and the socio-

cultural perspective. I have used these theories to analyze my material. The material has also been 

analyzed and set against previous research on children with ADHD, and against the background. The 

results show that all of the informants believe that communication and to build relationships with 

children who have ADHD have a significant role in these children to get a good education. The result 

shows that work with children who have ADHD are complex and constantly need to be evaluated and 

developed for the individual. 
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1. Inledning

Anledningen till mitt val av ämne är att jag har ett stort intresse för hur lärare kommunicerar med barn i 

skolan. Jag har under min praktik funnit att det finns svårigheter kring hur lärare ska bemöta och hantera 

barn som har funktionshinder. 

Björn Kadesjö, med dr och överläkare, menar att alla barn har svagheter och kan misslyckas i vissa 

situationer. För barn som ofta står inför besvikelser, som ligger efter i skolan, som inte kan spela fotboll, 

som ofta bråkar på skolgården, för dessa barn får svagheter och misslyckanden en helt annan betydelse. 

Han menar att kraven på barnet ökar och toleransen för vilket beteende som är accepterat minskar ju 

äldre barnet blir (Kadesjö, 2001:151f).

Skribenten Anna Asker (2010) hänvisar i sin artikel Många barn utsätts för höga krav idag till Anna 

Lundh, överläkare i barn- och ungdomspsykiatri, som menar på att diagnoser som ADHD och autism 

kraftigt ökar bland barn. Enligt Lundh måste skolan, oavsett om barnen har diagnos eller inte, bli bättre 

på att se till varje barns individuella behov. Vidare påpekar hon att utredningar av ADHD har ökat med 

55 % på två år och detta är enbart i Stockholms län. Hon förklarar vidare att orsaken till detta kan vara 

att lärares och föräldrars kunskaper kring dessa diagnoser har ökat under de senaste åren. Även skolans 

ökade krav på elever kan vara en bidragande faktor enligt Lundh. Hon menar på att dessa elever inte 

fungerar när det är rörigt omkring dem som att, byta klassrum och lärare eller när deras uppgifter är 

otydliga (Lundh enl. Asker, 2010). Syftet med undersökningen är således att ta reda på hur lärare i 

grundskolan resonerar kring sitt bemötande och sin kommunikation med barn som har ADHD. 

5



2. Bakgrund

Jag kommer här börja med att kort definiera vad ADHD är. Detta är för att ge er läsare en förförståelse 

om vad mitt arbete utgår ifrån. Vidare skriver jag om vad läroplanen säger samt ger er 

bakgrundsinformation kring vilka utgångspunkter jag vill belysa i min undersökning. 

 

2.1 Vad säger läroplanen?

I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 står det under rubriken En 

likvärdig utbildning att: ”Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den 

ska främja elevernas fortsatta lärande och utveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare 

erfarenheter, språk och kunskaper” vidare står det under Skolans uppdrag att: ”Språk, lärande och 

identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje 

elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga”(Lgr 

11, 2011, s. 8ff). 

2.2 Vad är ADHD?

Det är många olika forskare som i sina texter ger en definition på vad ADHD är och vad det innebär. Jag 

har valt att använda mig av Annika Brars och Lena Flyckts definition som de angett i sin artikel Vuxna 

med neuropsykiatrisk diagnos får inte tillräcklig hjälp (Brar & Flyckt, 2006).  

Annika Brar & Lena Flyckt, med dr, överläkare, studierektor, psykiatriska kliniken, Danderyds sjukhus 

skriver i läkartidningen att ADHD tillhör de så kallade neuropsykiatriska funktionshindren och att dessa 

sedan slutet på 1990-talet blivit allt mer uppmärksammade inom psykiatrin. De neuropsykiatriska 

funktionshindren innebär störningar på den kognitiva, sociala och emotionella utvecklingen 

(Läkartidningen, 2006). 

6



2.3 Definition av ADHD

Jag har valt den här definitionen då den på ett kort och koncist sätt förklarar vad ADHD innebär. Då jag 

inte skriver om ADHD som diagnos utan hur lärare resonerar kring sitt sätt att kommunicera med barn 

som har ADHD så har jag valt att inte gå in djupare på vad de olika kategorierna innebär för barnen men 

jag vill ändå upplysa om vad ADHD innebär så att läsaren får en viss förförståelse om ämnet. 

Brar & Flyckt menar att ADHD kan delas in i tre kategorier, dessa är:

• Bristande uppmärksamhet som domineras av svårigheter med koncentrationen och planering, 

nedsatt uthållighet och nedsatt arbetsminne.

• Hyperaktivitet/impulsivitet.

• Kombinerad form av de två ovanstående (Läkartidningen, 2006).

2.4 Att hantera konflikter

Jens Axengrip, beteendevetare, författare och utbildare och hans fru Christina Axengrip, ekonom, 

författare och konsult, har genom sina erfarenheter och i kontakt med andra föräldrar till barn med 

svårigheter och samtal med pedagoger utbytt erfarenheter om hur det är att leva med dessa barn och 

sammanställt boken Pedagogiska strategier: handbok för DAMP/ADHD-problematik, där de redogör 

för vad de upptäckt är lämpligt för dessa barn. Enligt dem så finns det fyra specifika strategier som en 

pedagog bör följa i sitt arbete med elever som har ADHD dessa är: att hushålla med personens energi 

både mentalt och psykiskt, att fylla på energiförrådet, att upprätta fasta rutiner och att införa ett 

helhetstänk. Vidare menar de att pedagogen även bör utgå från olika perspektiv i sitt arbete med dessa 

elever så som barnperspektiv, föräldraperspektiv, lärarperspektiv och skolledarperspektiv (Axengrip & 

Axengrip, 2004:41). 

Lisbeth Iglum Ronhovde, specialpedagog, har genom sina studier funnit att lärare bör tänka på att inte 

göra så att elever med ADHD hamnar i en situation där de riskerar att ”förlora ansiktet”. Hon menar att 

när en lärare behöver lära en elev med ADHD eller leda denne tillrätta så bör läraren göra detta enskilt 

så att inga åhörare kan höra. Vidare menar hon att en sårad stolthet eller ett försök till att hantera 

situationen hos eleven ofta är det som bidrar till överreaktioner eller aggressivitet. Ronhovde menar att 

läraren bäst löser en situation genom att undvika maktkamper(Ronhovde, 2006:24f) .

Att sätta rimliga gränser och att hela tiden ligga steget före eleven är nödvändigt för läraren enligt 

Ronhovde samt förmågan till inlevelse, att vara konsekvent, ha förståelse för elevens situation, ha 
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humor och disciplin är viktiga egenskaper hos en lärare (Ronhovde, 2006:24f). Psykologen och 

specialisten inom barnpsykologi, Kirsten Juul har utifrån sina erfarenheter och kontakter med föräldrar 

sammanställt en handbok för lärare och pedagoger. Hon menar att elever med ADHD ofta har svårt för 

att förutse, föregripa och visa vägen, därför menar hon att det är av stor vikt att pedagogerna kring 

eleverna kan hjälpa dem med detta. Hon anser att läraren ska ha en förståelse för eleven utifrån dennes 

funktionshinder och lära sig läsa av eleven och vad som ”triggar” igång ett oönskat beteende, för att på 

så sätt kunna förebygga misslyckanden för eleven (Juul, 2005:15f). 

 Björn Kadesjö, med dr och skolöverläkare, har genom många år av forskningsstudier och diskussioner 

med lärare och pedagoger samlat sina resultat i boken Barn med koncentrationssvårigheter. Han menar 

att i en konfliktsituation med barn som har ADHD så är det ofta barnet som väljer skeendet och att den 

vuxne ofta känner sig maktlös och uppgiven. Om den vuxne är bestämd och behåller initiativet så menar 

Kadesjö att det är lättare att hantera en konfliktsituation. Han menar att barn med ADHD gärna försöker 

avleda uppmärksamheten från sitt eget handlande genom att skylla ifrån sig på andra. Vidare menar han 

att den vuxne lätt blir manipulerad av dessa barn. För dessa barn menar Kadesjö att det är viktigt att den 

vuxne står på sig och vänligt men bestämt visar att det är den vuxne som bestämmer. Det är inte så lätt 

att alltid framstå som rättvis menar han utan den vuxne måste ta kommandot och visa på vad som gäller 

(Kadesjö, 2001:234).

2.5 Möjliga hjälpmedel

Ronhovde poängterar att läraren bör möta eleven där denne befinner sig och anpassa hjälpen så att den 

passar eleven samt anpassa klassrumsmiljön och inlärningsmaterial (Ronhovde, 2006:25).

Axengrip och Axengrip skriver att det finns flera olika hjälpmedel att tillgå för elever med ADHD som 

till exempel dator, tung linjal eller en anpassad penna. De menar att pedagogerna på skolan oftast söker 

efter konkreta hjälpmedel och på så vis missar de mest grundläggande pedagogiska strategierna som 

grundkunskaper om diagnosen, pedagogiskt förhållningssätt, anpassad undervisning, anpassad miljö 

samt förståelse för hur inlärningsförmågan påverkas i olika situationer (Axengrip & Axengrip, 

2004:132). 

Agneta Hellström, beteendevetare, har utifrån sin forskning och sina erfarenheter sammanställt ett 

faktablad som finns publicerat på ADHD-centers hemsida. Hon visar på att elever med ADHD behöver 

undervisning som är åskådliggjord med hjälp av bilder, illustrationer, föremål och konkreta exempel, att 

det är viktigt att rama in det läraren vill att eleven ska fokusera på, tänka på att eleven har begränsad 

uthållighet och att det är viktigt att ge verbal uppmuntran, fysisk närhet, ögonkontakt eller det läraren 
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lagt märke till som fungerar bäst för just den eleven (Hellström, 2005:8f). Enligt Ronhovde så behöver 

en elev med ADHD förenklade läromedel och färre moment samt att undervisningen ska bestå mer av 

symboler än verbalt budskap (Ronhovde, 2006:20).

Enligt Juul är det bra om läraren i största möjliga mån avlägsnar störningar, detta kan göras med hjälp 

av att placera eleven så att de yttre intrycken reduceras, med hjälp av till exempel en skärm, eleven bör 

inte sitta nära en rörig plats till exempel en anslagstavla. Vissa elever menar Juul bör sitta rakt framför 

läraren för att ha ögonkontakt, dock kan detta göra att eleven känner sig otrygg då denne inte vet vad 

som händer bakom den, andra elever med ADHD kanske bör sitta vid en vägg för att på så sätt ha 

möjlighet att överblicka vad som händer i klassrummet, att sitta för nära en annan elev kan vara 

distraherande för en elev med ADHD. Vidare menar hon att öronproppar eller hörlurar med lugn musik i 

kan vara stimulerande för elever med ADHD (Juul, 2005:17).

2.6 Att föra en dialog 

 Axengrip och Axengrip påtalar vikten av att skapa en grundtrygghet för elever med ADHD, detta 

menar de skapas genom fast rutiner (Axengrip & Axengrip, 2004:40f). Juul påpekar att det finns några 

specifika frågor som kan vara en utgångspunkt i kommunikationen med en elev som har ADHD för att 

underlätta lektionen, dessa är: Var? Hur? När? Vem? Vilket? Vad?

Vidare menar hon att elever med ADHD har svårt för att ta till sig instruktioner och att det därför är 

viktigt med ögonkontakt eller fysisk kontakt med eleven, för att denne lättare ska uppfatta vad det är 

läraren vill ha sagt. Om barnet inte förstått är det bra att upprepa igen utan nedlåtande tonläge (Juul, 

2005:19).

Juul menar att läraren bör vara så tydlig som möjligt i sin framtoning. Och att läraren inte ska använda 

sig av för långa meningar eller avancerat språk då denne pratar med en elev med ADHD. Vidare menar 

hon att närkontakt med eleven vid kommunikationen är viktig då det underlättar för eleven att uppfatta 

det läraren säger, samt att inte prata rakt ut över klassen utan gå fram till eleven och stå bredvid denne 

när du pratar direkt till denne (Juul, 2005:24). 

Hellström, skriver i sin broschyr Att undervisa och pedagogiskt bemöta barn med ADHD att läraren bör 

använda sig av rak, tydlig och konkret kommunikation samt att det är viktigt att läraren tänker på att 

elever med ADHD ofta har svårt för att ta till sig långa instruktioner. Därför menar hon att det är viktigt 

att kommunikationen med eleven hålls kortfattad och entydig. Vidare menar hon att läraren i sin 

kommunikation med elever som har ADHD bör tänka på att fånga elevens uppmärksamhet, använda ett 
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tydligt kroppsspråk, agera mer än du pratar och förklarar, kortfattat förklara vad det är du vill att eleven 

ska göra, använd påståenden istället för att vädja, undvik negationer, tonfallet bör vara bestämt men 

vänligt, var noga med att eleven verkligen förstått genom att be det upprepa vad du sagt, försök att ligga 

steget före eleven, gör undervisningen intressant och som fångar elevens uppmärksamhet (Hellström, 

2005:9). 

Barn med ADHD tar allt som sägs bokstavligt enligt Axengrip och Axengrip därför är det viktigt att vi 

verkligen menar det vi säger till dessa barn (Axengrip & Axengrip, 2004:42). 

Vidare anser de att ögonkantakten med eleven är avgörande för om denna överhuvudtaget ska uppfatta 

vad det är pedagogen säger då det finns så många störande moment runtomkring som gör det svårt för 

barn med ADHD att hålla koncentrationen på den som pratar (Axengrip & Axengrip, 2004:67). 

Hellström påpekar att det finns andra faktorer än just det som du som lärare har att berätta som 

konkurrerar om elevens uppmärksamhet. Därför menar hon att du som lärare bör tänka på att berätta på 

ett fängslande och entusiastiskt språk som ligger på elevens nivå och använda dig av kroppsspråket samt 

ett varierat tonläge. Läraren menar hon hela tiden måste vara uppmärksam på om eleven verkligen 

lyssnar och är aktiv i undervisningen, att läraren ska ställa mycket frågor och att om läraren märker att 

koncentrationen börjar avta snabbt involvera eleven genom att ställa en, för eleven, intressant fråga, visa 

en bild eller att säga något roligt. Det är även av stor vikt att läraren tänker på att inte vara för långrandig 

och i undervisningen variera mellan verbal undervisning och övningar där eleverna själva måste vara 

aktiva och använda sig av tydliga signaler när läraren vill ha elevens uppmärksamhet (Hellström, 

2005:9) 

2.7 Att motivera elever med ADHD

För att motivera ett barn med ADHD krävs det något positivt menar Axengrip och Axengrip, en enkel 

motivator (Axengrip & Axengrip, 2004: 67). Även Ronhovde poängterar vikten av positiv återkoppling 

för elever med ADHD för att visa eleven när dennes beteende är positivt, detta ökar på så sätt elevens 

motivation till skolarbetet (Ronhovde, 2006:19f). Lyft fram barnet, menar Juul, genom att ge positiv 

förstärkning och noga visa på när eleven följer reglerna. Barn med ADHD menar hon ofta har svårt för 

att hålla den inre motivationen mot de fördelar som finns i framtiden utifrån ett visst beteende, därför är 

det bra om läraren ger positiv återkoppling regelbundet (Juul, 2005:24). 
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2.8 Att föra belöningssystem

Agneta Hellström skriver i kapitlet Psykosociala och pedagogiska stödinsatser att lärare genom att 

medvetet uppmuntra och berömma barn med ADHD när de gör bra saker är det bästa sättet för att få 

dem att fungera bättre. Vidare menar hon att lärare bör lägga märke till så många sådana situationer som 

möjligt under en skoldag, där dessa barn förtjänar beröm. Även småsaker eller det en lärare kan tycka är 

självklart att barnet ska göra bör dessa barn få beröm för. Läraren menar hon ska vara tydlig i vad det är 

denne anser att barnet gjort bra och att i direkt anslutning till det positiva ge berömmet. För en del av 

dessa barn menar Hellström att motivationen till att uppföra sig eller slutföra uppgifter ökar om läraren 

använder sig av en form av belöningssystem. Belöningen kan bestå av guldstjärnor, klistermärken eller 

liknande saker (Hellström, 2007:138).  

3. Syfte & frågeställningar 

Utifrån bakgrunden så är syftet med min studie att få en djupare kunskap inom arbetet med elever som 

har ADHD. Jag ska därför undersöka hur ett antal lärare grundskollärare resonerar kring sin 

kommunikation med elever som har ADHD samt om det finns några speciella metoder/hjälpmedel som 

respektive lärare använder sig av för att underlätta kommunikationen eller vardagen för dessa elever.

Jag har utifrån syftet formulerat följande undersökningsfrågor:

• Hur resonerar lärare i grundskolan kring sin kommunikation med elever som har ADHD?

• Använder sig lärarna av någon/några specifika metoder eller hjälpmedel i kommunikationen med 

elever som har ADHD?

• Hur resonerar lärarna kring sitt sätt att hantera konflikter med elever som har ADHD?
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4. Tidigare forskning

Barbro Bruce har i sin avhandling Problems of language and communication in children; Identification  

and intervention, som handlar om språk och kommunikationsproblem hos barn och ungdomar. 

Avhandlingen består av fyra olika studier och jag kommer fokusera på den andra där syftet är att 

undersöka förekomsten av språkligt relaterade problem hos barn och ungdomar med ADHD, detta har 

hon gjort genom att utgå från ett föräldrafrågeformulär för bedömning av barns utveckling och beteende. 

Studien visar att barn med ADHD har kraftiga problem med den språkliga funktionen så som att lyssna, 

förstå och samtala. Hennes resultat visar på att den språkliga förmågan relaterar till andra 

utvecklingsaspekter så som inlärning, beteende och socialförmåga (Bruce, 2007).

Göran Söderlund har skrivit avhandlingen Noise improves cognitive performance in children with  

dysfunctional neurotransmission. Avhandlingen består av tre delar och han vill belysa hur barn med 

ADHD påverkas av störningar, studien är gjord på två kontrollgrupper, den ena innefattar enbart barn 

som har ADHD och den andra barn utan ADHD. Undersökningarna visar på att barn som har ADHD 

inte presterar sämre under påverkan av brusljud medans barn utan ADHD i vissa fall påverkades 

negativt av det. Den tredje studien undersöker hur lågpresterande barn med låg dopaminnivå påverkas 

av brusljud jämfört med högpresterande barn med hög dopaminnivå. Resultatet visar att lågpresterande 

barns prestationsförmåga ökar under påverkan av brusljud medans högpresterande barns förmåga 

försämras under påverkan av brusljud. Söderlund menar på att hans studie motbevisar all hittills tidigare 

forskning som pekat på att barn med ADHD och låg dopaminnivå skulle prestera sämre under påverkan 

av brusljud och störningar (Söderlund, 2007).

Catrin Tufvesson har i sin avhandling Concentration Difficulties in the School Environment – with focus 

on children with ADHD, Autism and Down’s syndrome undersökt fenomen i miljön och hur dessa 

påverkar koncentrationsförmågan hos barn som har ADHD, Autism och Downs syndrom. Studien är 

gjord på 125 lärare och personliga assistenter samt 137 personer som arbetar på Barn- och 

vuxenhabiliteringen. Syftet med hennes undersökning är att ge förslag på hur lärandemiljöerna kan 

utformas så att de blir så stödjande som möjligt för dessa barn. Studien är gjord på barn mellan 7-12 år 

som har diagnosen ADHD, Autism eller Downs syndrom samt hur de kan koncentrera sig i skolan. 

Hennes resultat visar på att barnens möjlighet till att ta till sig information påverkas av hur klassrummet 

är utformat. Det är viktigt att få in rätt mängd av dagsljus och att ljudnivån är lagom. Vidare visar 

resultatet på att även inredningen är av stor betydelse, det blir stökigt med för mycket öppen förvaring i 
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klassrummet vilket ger för många intryck att hantera för dessa barn, även hur barnen är placerade är av 

betydelse för dessa barn och kan leda till distraktioner. Vidare skriver hon att om det finns för mycket 

saker på väggarna så bidrar det ofta till att barnen lägger sin energi på att titta på dessa istället för 

inlärningen. Hon skriver även att resultaten av hennes undersökning kan användas i byggnationen av 

skolor, då man redan där kan ta hänsyn till hur rummen ska byggas för att underlätta för barn mad 

ADHD så att de lättare kan hålla koncentrationen under en längre period (Tufvesson, 2007) . 

Annika Östman har skrivit artikeln Sociala miljön spelar roll för ADHD hos barn där hon hänvisar till 

en studie utförd av flera forskare i Sverige. Studien är gjord på en miljon barn i svenska skolor 

varav 8000 av dessa barn fick medicinering för ADHD. Uppgifterna jämfördes sedan mot de 

uppgifter som fanns i statistiska centralbyrån, kring hur den sociala miljön såg ut för familjerna. 

Resultaten visade på att hos mammor med låg utbildning var det dubbelt så vanligt med ADHD hos 

barnen jämfört med hos mammor med universitetsutbildning. Liknande var det hos de familjer som 

levde på socialbidrag eller hos ensamstående föräldrar. Enligt Östman menar dessa forskare att 

förekomsten av ADHD påverkas av ”ogynnsamma förhållanden”. Vidare hänvisar Östman till 

tidigare forskning som visat på att ärftliga genetiska faktorer bidrar till ADHD. Detta menar 

forskarna inte motsäger varandra utan att det snarare är så att de genetiska faktorerna ökar risken för 

uppkomsten av ADHD men att det är de ogynnsamma förhållandena som gör att det utvecklas till 

ADHD (Östman, 2010).

I artikeln Datorspel hjälper ADHD-barn som publicerats i tidsskriften ”Forskning och framtid” skriver 

Lotta Fredholm att flera forskare tidigare visat på att de delar av hjärnan som ska ta hand om 

arbetsminnet är försämrat hos barn med ADHD. I en studie utförd av svenska forskare tillsammans 

med professionella spelkonstruktörer utformat ett särskilt datorprogram där barnen får öva upp sitt 

arbetsminne med hjälp av en robot kallad ”RoboMemo”. Studien gjordes på 14 barn med ADHD 

som fick arbeta med datorprogrammet en halvtimme varje dag. Barnen delades upp i två grupper 

där den ena gruppen fick allt mer avancerad uppgifter medans kontrollgruppen fick hålla sig till en 

och samma nivå. Syftet med detta var för att ta reda på om det endast räckte med att sitta vid datorn 

eller om det faktiskt var så att programmet i sig var viktigt. Resultaten visar på att barnen efter 5 

veckor hade lättare för att koncentrera sig och de kunde lättare utföra problemlösningar. 

Förbättringen höll i sig i 8 månader efter det att testet avslutats (Fredholm, 2002). 
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5. Teoretiska utgångspunkter

De teoretiska utgångspunkter jag använder mig av är utvalda delar ur interaktionsteorin och det 

sociokulturella perspektivet. Jag är medveten om att då jag valt ut delar som jag anser relevanta för min 

studie så innebär det även att andra delar faller bort (Thomassen, 2007:33). Med detta menar jag att 

mina teoretiska utgångspunkter är förenklingar av teorierna och därmed inte är fullständig inom sitt fält. 

De fenomen som beskrivs i teorierna visar på ett samband med mina resultat i undersökningen.  De 

teoretiska begrepp jag utgått ifrån är kommunikation och samspel. Syftet är att belysa hur lärare i 

grundskolan kommunicerar med barn som har ADHD samt om de använder sig an några hjälpmedel. 

5.1 Interaktionism 

Lars-Erik Berg hänvisar i sin text Den sociala människan: om den symboliska interaktionismen till den 

amerikanske socialfilosofen George Herbert Mead som anses vara utvecklaren av det som kallas 

symbolisk interaktionism. Själva begreppet symbolisk interaktionism myntades dock av Herbert Blumer 

som var en av Meads studenter (Mead enl. Berg, 2007:157). Henry Egidius beskriver att fokus i den 

symboliska interaktionismen ligger i att vi interagerar med andra människor genom gester, minspel, ord 

och övriga symboler som vi anser viktiga. Han menar på att människan införlivar sig i den sociala 

miljön genom sin förståelse för olika fenomen och utifrån de tolkningar vi gör (Egidius, 2008). Mead 

menar att det medvetna jaget växer fram i en social process, barnet menar han upptäcker sig självt 

genom interaktion med andra människor. I denna interaktion är språket av största vikt enligt Mead vilket 

leder till symboliseringsförmågan och individens utveckling. Han påtalar även vikten av barnets relation 

till den generaliserade andra så som föräldrar, pedagoger och andra barn. Höjdpunkten i Meads teori är 

att meningsfenomenet uppstår genom en social interaktion mellan två individer. Först då kan meningen 

sedimenteras som ett medvetande fenomen hos dessa individer. Detta kallar Meads efterföljare för 

rollövertagande. Meads perspektiv visar på att det krävs att barnet har en nära relation med den 

generaliserade andra för att utveckla sin identitet (Mead enl. Berg, 2007:158ff). 

5.2 Sociokulturellt perspektiv

Proffesorn Olga Dysthe beskriver en definition på vad sociokulturell teori innebär i sin bok Dialog,  

samspel och lärande på följande sätt: ” Sociokulturell teori betraktar lärande som deltagande i social 

praktik” (Dysthe, 2003:33). Dysthe utgår från Dewey, Mead, Bakhtin och Vygotskijs teorier när hon 

förklarar vad sociokulturellt perspektiv innebär. Enligt Dysthe finns det några gemensamma 

utgångspunkter i dessa teorier. Den ena är att lärandet skapas i det sociala samspelet. Att individen 
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genom att samtala med och interagera med andra människor utvecklar sitt eget tänkande och lärande, då 

individen genom omgivningen inspireras till att förstå sammanhanget. Den andra är att lärandet kräver 

att individen interagerar med andra. Individer i grupp kompletterar ofta varandra vilket bidrar till att 

kunskap delas mellan individerna i gruppen, man lär sig av andra (Dysthe, 2003:34ff). Hon menar att 

det sociokulturella perspektivet ser kunskapen som något som konstrueras. Hon menar vidare på att 

kunskap konstrueras genom det sociala samspelet och när människor interagerar med varandra (Dysthe, 

2003: 43f). I det sociokulturella perspektivet ligger språket i fokus. Dysthe skriver att lärande och 

kunskap skapas genom språkandet, då vi samtalar med varandra i olika sociala sammanhang (Dysthe, 

2003:47f).

Även Thomassen som är filosof skriver i sin bok Vetenskap, kunskap och praxis att inom det 

sociokulturella perspektivet så läggs betoningen på det språkliga och sociala samspelet. Hon menar att 

det är grunden till kunskap. Vidare skriver hon att det inte finns någon objektiv kunskap och att världen 

inte upplevs omedelbart utan att den är subjektiv och att verkligheten är konstruerad. Thomassen menar 

på att kunskapen inom denna inriktning uppstår genom det språkliga samspelet mellan individer och 

genom detta konstrueras den förståelse vi har av verkligheten (Thomassen, 2007:205). Även Roger 

Säljö, professor i pedagogik vid Göteborgs universitet och föreståndare för LinCS, menar att det 

sociokulturella perspektivet utgår från hur vi tillägnar oss kunskap genom de sammanhang vi befinner 

oss i, att den utvecklas med hjälp av dialogen mellan människor. Han anser att kunskapen inte är en 

människas utan att den uppstår i gruppens samlade kunskaper, det som uppstår i sociala och kulturella 

sammanhang mellan individer. Vidare skriver han att vi tillägnar oss kunskapen genom redskap, 

traditioner och förhållningssätt. Kunskapen menar han sedan överförs från generation till generation 

med hjälp av kommunikationen mellan individer både muntligt och skriftligt (Säljö, 2000:21ff). 
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6. Metod

Thomassen menar att metod är det tillvägagångssätt en forskare väljer att för att samla in sitt material 

från verkligheten på. Dessa metoder menar hon skiljer sig åt beroende på vilken frågeställning forskaren 

vill undersöka (Thomassen, 2007:67). För att få svar på min frågeställning har jag valt att använda mig 

av intervju som metod då jag anser att det ger djupare kunskaper inom området jag ska undersöka. Jag 

har utfört mina intervjuer i två skolor inom samma kommun. 

6.1 Metodval

Utifrån att jag i min undersökning vill belysa hur lärare i grundskolan resonerar kring sitt sätt att bemöta 

barn som har ADHD så anser jag att det lämpligaste metodvalet är en kvalitativ metod. Då en kvantitativ 

metod syftar till statistik kring en forskningsfråga och detta är inte syftet med min undersökning. Ann 

Kristin Larsen, högskolelektor, skriver i sin bok Metod helt enkelt att man oftast använder sig av 

kvantitativa metoder då man i sin undersökning vill visa på ett resultat som gäller för flera än enbart de 

undersökta, detta är inte vad jag strävar efter i min undersökning (Larsen, 2009:23). Utifrån detta så kan 

således inte mina resultat i denna undersökning genaraliseras och antas gälla för alla skolor eller 

kommuner, inte heller för alla skolor i min undersökta kommun. Jag har istället valt att använda mig av 

en kvalitativ metod. Enligt Larsen så får forskaren genom den kvalitativa metoden en helhetsförståelse 

av det fenomen som forskaren vill undersöka (Larsen, 2009:23). Enligt Staffan Stukát, fil. Dr i 

pedagogik, kan man inom en kvalitativ undersökning använda sig av observationer, intervjuer, 

bildanalyser eller enkäter (Stukat, 2005:30f). Jag har valt att använda mig av intervjuer då det är lättare 

att lyfta fram viktiga tankar och funderingar som informanterna har vid intervjutillfället. Det ges även 

större utrymme för att ställa följdfrågor och på så sätt blir det en djupare undersökning. Jag har tänkt 

intervjua 3-4 lärare om deras reflektioner kring sin kommunikation med elever som har ADHD samt om 

de använder sig av något/några speciella hjälpmedel och hur dessa i så fall fungerar. 

6.2 Urval 

Jag har använt mig av det som Larsen kallar för ett godtyckligt urval. Larsen menar med godtyckligt 

urval att forskaren väljer informanter utifrån olika kriterier (Larsen, 2009:77). Kriterierna som jag utgått 

ifrån är lärare i grundskolan på två olika skolor i samma kommun men i olika årskurser, samt en lärare 

från en speciellt anpassad grupp för elever med behov av särskilt stöd, de skulle ha erfarenhet av att 

arbeta med barn som har ADHD och vara behöriga lärare. De undersökta skolorna är lantligt belägna F-
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9 skolor. Jag har intervjuat sammanlagt 5 informanter varav två av informanterna intervjuades 

tillsammans då de arbetar så tätt ihop och själva önskade att bli intervjuade samtidigt. 

6.3 Presentation av informanterna

För att följa de forskningsetiska principerna så har jag valt att använda mig av fingerade namn på mina 

informanter. 

Kajsa är utbildad grundskolelärare för årskurs 1-3, dock har hon arbetat även i årskurs 5 och undervisar 

nu i en förskoleklass. Hon har arbetat som lärare i 8,5 år och har i alla sina klasser haft minst ett barn 

som haft ADHD. Kajsa har själv läst på om vad ADHD innebär samt gått på kurser om ADHD.

Stina är utbildad förskollärare och grundskollärare årskurs 1-3. Hon har arbetat som lärare sedan 1979. 

Just nu undervisar hon i årskurs ett. Stina anser att hon har stor erfarenhet av barn med ADHD. Hon har 

själv sökt fram information om ADHD och har även fått hjälp av specialläraren på skolan.

Lena är utbildad grundskolelärare för årskurs 4-9. Hon har arbetat som behörig lärare sedan 1999. Lena 

har väldigt stor erfarenhet av att arbeta med barn med ADHD då hennes tidigare tjänst gick ut på att 

enbart undervisa elever med diagnoser av något slag inom alla ämnen.  Hon har läst på mycket kring 

bland annat ADHD samt genom föreläsningar.

Berit är utbildad speciallärare och har arbetat som det sedan 1969 och Emma är utbildad socialpedagog 

och har arbetat sedan 2006. De arbetar tillsammans på en F-9 skola i en särskild grupp för elever som 

har någon form av diagnos. De elever som främst kommer till den här gruppen går i årskurs 7-9. De har 

båda stor erfarenhet av att arbeta med barn som har ADHD och har arbetat med den här gruppen i 10 år. 

Berit och Emma hade som önskemål att bli intervjuade tillsammans då det arbetar så nära i den här 

gruppen. Jag var tveksam till att de skulle ställa upp om jag inte gick med på detta. I och med att de 

intervjuades tillsammans så kommer jag att redovisa deras resultat som en och samma intervju.

6.4 Genomförande 

Jag började min undersökning med att kontakta rektorerna för tre skolor i kommunen via mail. Jag 

ansåg att det var viktigt att först ta kontakt med rektorerna så att de fick information om vad det är jag 

vill undersöka samt vad jag ska göra med mitt insamlade material. Jag skrev ett kortfattat brev (se bilaga 

1) om syftet med min undersökning och vad det var jag ville undersöka, vilka kriterier informanten 

skulle uppfylla för min undersökning samt de etiska ställningstagandena. Endast en rektor gav respons 

på mitt mail där hon svarade att hon inte har tid att ställa upp på någon intervju. Strax efteråt blev jag 
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kontaktad av en bekant som hade kännedom om tre lärare, på en av mina tidigare kontaktade skolor som 

inte gett någon respons på mitt mail, som gärna ställde upp på intervju. Jag sände mitt brev till deras 

personliga mail samt den intervjuguide (se bilaga 2) som jag tänkt använda mig av och fick tid för alla 

tre intervjuerna samma vecka. Samtliga intervjuer genomfördes på den utvalda undersökningsskolan 

efter skoldagen avslutats. Intervjuerna pågick under ca.30-40 minuter och spelades in. Jag har valt att 

använda mig av delvis strukturerade frågor då jag vill att informanterna ska svara så utförligt som 

möjligt. För att få större djup i intervjun så ställde jag även följdfrågor. Jag märkte under 

intervjutillfällena att jag ibland valde bort vissa frågor och istället ställde frågor som jag ansåg mer 

lämpliga. Inledningsvis startade jag varje intervju med att upprepa min information från det brev jag 

sänt till mina informanter samt upplyste dem om vilka kategorier mitt arbete skulle utgå ifrån och två av 

gångerna räckte det för att informanten skulle börja prata och därmed svarade på alla mina frågor, dock 

fick jag vid varje intervjutillfälle ställa frågan om hur länge de arbetat som lärare och hur mycket 

erfarenhet de har kring arbete med barn som har ADHD.

6.5 Metodanalys

Jag trodde att rektorerna på skolorna skulle vara aktivare i sina svar men det var endast en som svarade 

att hon inte hade tid att ställa upp på en intervju. Jag tror att hon missförstod mitt brev då det inte var 

henne jag ville intervjua utan någon av lärarna på hennes skola. På grund av att jag vid tillfället då hon 

svarade redan bokat in tider med andra informanter så valde jag att inte kontakta henne igen. Att 

intervjua som metod fann jag väldigt bekvämt då det blev personligare svar från informanterna. Jag 

sände min intervjuguide till informanterna innan intervjun då jag ansåg att det skulle underlätta 

intervjutillfällena och ge djupare svar från mina informanter. Jag var medveten om att det även kunde 

bidra till att informanterna svarade det de trodde att jag ville att de skulle svara men jag fick inte det 

intrycket under intervjuerna. Jag är medveten om att då Berit och Emma ville intervjuas tillsammans så 

kan detta ha bidragit till att de blev påverkade av varandra.

6.6 Materialanalys

I analysen av mitt material har jag använt mig av Larsens innehållsanalys. Hon anser att detta är det 

vanligaste analyssättet. Vidare förklarar hon att syftet med en innehållsanalys är att se samband, mönster 

och liknelser eller skillnader i texterna. Larsen menar att analysen ska utföras genom att först samla in 

data, vidare ska texterna kodas, sedan ska koderna klassificeras i teman eller kategorier och slutligen 

sorteras datamaterialet efter kategorierna (Larsen, 2009:101). Jag började med att samla data genom att 

intervjua mina informanter och sedan transkriberade jag intervjuerna. När jag läste igenom mina 

transkriptioner så fann jag återkommande mönster och valde därefter att utgå från 6 kategorier baserat 

18



på informanternas svar och mina frågeställningar. Dessa kategorier är kommunikation, motivation, 

konflikthantering, belöningssystem, relation och hjälpmedel. Vidare sammanställde jag samtliga 

informanters svar under respektive kategori.

6.7 Etiskt förhållningssätt

Stukát beskriver de fyra etiska forskningsprinciperna jag använt mig av i sin bok Att skriva 

examensarbete inom utbildningsvetenskap (s.130f). Inför mina intervjuer så informerade jag de berörda 

om detta.

Informationskravet: Jag skrev i brevet till lärarna och berättade även vid intervjutillfällena vad syftet 

med undersökningen är och vart den kommer publiceras.

Samtyckeskravet: Jag berättade för informanterna att det är frivilligt att medverka samt att de 

närsomhelst kan avsluta intervjun utan negativa påföljder.

Konfidentialitetskravet: Jag förklarade att jag i undersökningen kommer använda mig av fingerade 

namn och att inget annat som kan avslöja deras identitet kommer att nämnas samt att det endast är den 

färdiga studien som kommer sparas allt annat förstörs.

Nyttjandekravet: Informanterna informerades om att det färdiga arbetet kommer att finnas tillgängligt 

via Diva.se samt arkiveras på Södertörns högskola.
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7. Resultat och analys

I resultat och analysdelen kommer min empiri att presenteras i en sammanfattad form och jag kommer 

enbart redovisa den empiri som är knuten till mina frågeställningar. Jag kommer även att analysera mitt 

material. Jag redovisar mina intervjuer utifrån sex kategorier. Dessa är: Kommunikation, motivation, 

konflikthantering, belöningssystem, relation och hjälpmedel. Resultatet är mina tolkningar av 

intervjuerna och jag har analyserat dessa utifrån ett interaktionistiskt och sociokulturellt perspektiv.

Informanterna som intervjuades har i den här delen getts fingerade namn. Kajsa arbetar i förskoleklass, 

Stina i årskurs ett, Lena i årskurs fyra och Berit och Emma arbetar i en speciellt utvald grupp för elever 

med någon form av diagnos i årskurs 7-9. Berit och Emma hade som önskemål att bli intervjuade 

tillsammans och då jag var lite osäker på om de skulle ställa upp om jag inte godkände detta så valde jag 

att gå med på deras önskemål. Jag kommer därför att redovisa deras svar som en och samma intervju.

7.1 Kommunikation

Kajsa anser att kommunikationen med barn som har ADHD bör vara rak och tydlig. Man ska inte 

använda så himlans mycket ord säger hon utan man ska använda sig av en form av hundkommandon 

som till exempel sitt! Kajsa tycker det låter hemskt när hon säger det men menar på att det är den typen 

av kommunikation som fungerar bäst, kort och koncist. Men hon förklarar att om man är en mot en 

alltså ensam med eleven så kan man oftast använda lite mer ord för att på så sätt föra en konversation. 

Kajsa säger även att hon anser att alla är unika och lärare ska tänka på att det inte är diagnosen man 

pratar med utan i det här yrket menar hon att man får gå mycket på känslan. 

Du måste lära känna varendaste elev i din klass så även om du vet att en elev har ADHD så 

måste du bemöta denne utifrån individen och inte utifrån diagnosen, även om du har den i 

Bakhuvudet (Kajsa, 2012). 

Ovanstående citat kan tolkas som att Kajsa bemöter alla barn med ADHD utifrån individen, dock 

framstår detta motsägelsefullt mot hennes tidigare kommentar där hon anser att kommunikationen med 

barn som har ADHD ska vara rak och tydlig. Kajsas första kommentar kan tolkas gälla generellt för 

kommunikation med alla barn med ADHD och därmed vara riktat mot diagnosen snarare än individen. 

Hennes påstående om att varje elev ska bemötas individuellt kan däremot tolkas som att bemötandet 

utgår från individen. Vidare menar Kajsa att en del individer kan man skämta med och vara spontan med 
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och släppa lite på men att det är väldigt olika hur man gör. Hon menar på att om det är en elev som man 

vet är överaktiv så börjar man inte prata om saker som man vet spinner igång och skoj vet man ju säger 

hon kan ju göra att eleven börjar fara runt i klassrummet, så det aktar hon sig för. Man får helt enkelt 

titta på varje individ och vad denne klarar av och utgå från det menar hon.  

Stina anser att en lärare ska ge korta instruktioner, få valmöjligheter och att vara tydlig i sin 

kommunikation med elever med ADHD. 

Ja, som hundkommando, sitt! tyst! arbeta! (Stina, 2012).

Även Stinas påståenden kan tolkas gälla kommunikation generellt för alla elever som har ADHD och 

därmed vara riktat mot diagnosen. Stina nämner inte här något om att bemöta varje individ utan detta 

tycks gälla för alla som har ADHD-diagnos. 

Grunden till alltihop är tillit menar Lena, barnen måste känna att vi uppskattar dem och att man litar på 

dem. Hon menar att tilliten är absolut nödvändig med dessa barn. Vidare påpekar Lena att hon tror att 

det är i mellanstadiet som barnen börjar avvika från normen och att den vanliga konsekvensen är att 

lärare försöker vara konsekventa med tillrättavisningar och flera av de klassiska uppfostrans 

strategierna, men detta fungerar dåligt på barn med ADHD menar hon, de har inte den 

korrigeringsförmågan. Lena anser att dessa barn ofta har blivit så negativt bekräftade genom de tidiga 

åren så när de kommer till högstadiet så tror de att de gjort något fel bara man säger deras namn. Så 

lärare måste börja med att någonstans bygga upp tilliten. Man ska även inte använda så många ord 

menar hon samt vara lugn och hålla sig kortfattad. Vidare förklarar hon att det finns några klassiska 

frågor hon brukar utgå ifrån och dessa ska besvaras: Vad ska vi göra? När ska vi göra det? Vilken tid? 

Med vem? På vilket sätt? Varför då? Hon anser att varje lektion bör startas på det sättet då det ger 

barnen en trygghet. Lenas påstående om att barnen i de tidiga åren har blivit så negativt bemötta så att 

de tror de gjort något fel bara läraren säger deras namn tolkas som att hon menar att lärarna i de tidiga 

åren misslyckats med att bygga upp den tillit som Lena anser är viktig. Särskilt interaktionsteorin lägger 

stor vikt vid relationsskapandet med den generaliserade andre. Har lärarna i de tidiga åren misslyckats 

med att bygga upp den relationen med barnen?

Berit och Emma anser att det är viktigt att vara tydlig i kommunikationen med elever som har ADHD 

och att ha en tydlig struktur. Allt ska vara väldigt enkelt menar de och att man inte ska prata för mycket.
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Det ska vara raka rör, inte för mycket pladder då blir det rörigt i deras huvuden. Är det något du vill 

säga så säg det rakt och ge instruktioner successivt anser Berit och Emma.  I en stor klass menar de att 

läraren kan ta alla instruktioner på en gång men det fungerar inte med elever som har ADHD utan då 

måste läraren ta en sak i taget. De betonar hela tiden att man inte ska prata för mycket och hur viktigt det 

är med struktur för dessa elever. De förklarar att de anser att schema är jätteviktigt för elever med 

ADHD ett dagsschema som ser likadant ut dag ut och dag in och att de har sina egna platser där de har 

sitt egna personliga dagsschema uppsatt som visar vad de ska göra och när. Enligt dem så bidrar detta 

till att skapa en trygghet för eleverna att veta vad som ska hända och att de har kontroll över sin 

skolsituation. Vidare pratar de om hur viktig kommunikationen med föräldrarna är och att det måste 

finnas ett fungerande samspel mellan hemmet och skolan, på så vis vet lärarna hur de ska bemöta 

eleverna varje dag, detta menar de är viktigt för att skolgången ska fungera på bästa möjliga sätt för 

eleverna. Om de inte har den kommunikationen med hemmet så menar de att det ökar risken för att 

hamna i konflikt med eleverna, men om lärarna fått information från föräldrarna innan om något hänt 

som påverkat eleven så kan de hantera det på ett bättre sätt, samt att de kan vara mer flexibla i hur dagen 

ska se ut för eleven. 

7.1.1 Analys

Både det sociokulturella perspektivet och interaktionismen betonar vikten av att skapa relationer med 

andra människor (Mead enl. Berg 2007; Dysthe 2003; Thomassen 2007; Säljö 2000). Dock undrar jag 

om det är så lätt att bemöta en elev med ADHD enbart utifrån individen, så som Kajsa menar, utan att 

lägga in några värderingar då läraren vet att eleven har en diagnos. Jag har ovan nämnt flera författare 

som skriver om att kommunikationen med barn som har ADHD ska hållas kortfattad för att de lättare 

ska förstå vad det är läraren vill att barnet ska göra. Interaktionsteorin och det sociokulturella 

perspektivet belyser att identiteter skapas och utvecklas i samspelet med andra människor. 

Sammanfattningsvis så kan materialet tolkas som att informanterna anser att rak och tydlig 

kommunikation är avgörande för hur lätt ett barn med ADHD ska få det i skolan. Särskilt Kajsas, Stinas 

och Berit och Emmas svar tyder på detta. Hellström (2007) anser att läraren bör använda sig av rak, 

tydlig och konkret kommunikation samt att det är viktigt att läraren tänker på att elever med ADHD ofta 

har svårt för att ta till sig långa instruktioner. Därför menar hon att det är viktigt att kommunikationen 

med eleven hålls kortfattad och entydig. Även Kajsa och Stina benämner hur viktigt det är med korta 

och koncisa instruktioner för dessa barn och även Lena stämmer in i detta påpekande. Kajsas påstående 

om att varje elev ska bemötas utifrån individen motsägs av hennes andra påstående där hon menar på att 

kommunikationen med barn som har ADHD ska vara rak och tydlig. Det senare tolkas utgå från 

diagnosen ADHD medans hon även påstår att man som lärare ska bemöta varje elev individuellt. Även 
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Hellströms (2007) påstående tolkas utgå från diagnosen ADHD och inte från individen då det är svårt att 

säga att varje individ ska bemötas exakt likadant. Lena som arbetar med äldre barn påpekar att barn med 

ADHD ofta blir negativt bemötta under de tidigare skolåren men det är inget som övriga informanter ger 

intrycket av i sina intervjuer. Det här påståendet kan tolkas som att Lena menar på att lärare i de yngre 

skolåren ofta misslyckas i sitt bemötande och relationsskapande med dessa elever och att hon som lärare 

för äldre åldrar får en större uppgift med att leda dessa elever rätt. Det kanske är lättare att skapa dessa 

värdefulla relationer med barn i de äldre åldrarna då de lärt sig mer om sitt eget agerande medans barnen 

i de yngre åldrarna kanske nyligen fått en diagnos och därmed inte hunnit lära sig om vad det innebär. 

Just relationsskapandet och att individen utifrån dessa relationer skapar sig en identitet är något som 

betonas i interaktionsteorin och det sociokulturella perspektivet. 

7.2 Motivation 

På frågan om hur Kajsa med hjälp av kommunikationen kan motivera en elev att slutföra ett arbete 

svarade hon att det första man som lärare ska tänka på är att lyfta barnen jätte mycket och att hitta alla 

bra saker. Vidare menar hon att läraren måste komma ihåg också, komma ihåg vad det här barnet gjort 

tidigare och att man då kan påminna barnet om hur denne gjort tidigare.

Hon menar att läraren måste kunna barnets historia på ett sätt för att kunna visa för barnet hur denne 

klarar av en viss uppgift. Det gäller ju alla barn men hon menar att det är ett väldigt stort redskap att ha 

med sig så att man hjälper barnen komma ihåg och att denne lyckas.

Stina svarade att det finns olika moment och att hon får många tips från utredningen och 

specialpedagogen. På skolan har de timestock och den tycker hon är bra att använda då det ofta handlar 

om kort koncentration hos barn med ADHD och då är timestocken jättebra uppmuntran. Hon anser att 

man kan ha olika belöningssystem och säger:

Jobba i fem minuter, när det piper då får du göra något annat roligt (Stina, 2012). 

Men man ska börja i väldigt kort skala menar hon, till exempel tre minuter för att hålla fokus på ett 

arbete. Hon anser att timestocken är väldigt bra och den erfarenhet hon har av den är att man inte kan 

hålla på med den i tre år utan det bör vara periodvis, då de tröttnar efter ett tag. Hon menar att den blir 

till en morot för barnen att fortsätta arbeta.
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Lena menar på att hon använder sig av överdrivet mycket beröm för att motivera sina elever. Speciellt 

när barnen är små menar hon att detta fungerar bra. Mycket verbal uppmuntran anser Lena fungerar 

bäst.

Berit och Emma återkopplar här till frågan om belöningssystem och menar på att föräldrarna använder 

belöningssystem hemma och informerar lärarna om vilken överenskommelse de har med sitt barn. Och 

då menar de att de kan påminna eleven om sin överenskommelse med sina föräldrar oavsett om denne är 

på väg närmare målet eller inte, just för att ge dem den där motivationen. Så de använder sig av verbal 

motivation oftast med utgångspunkt från elevernas överenskommelse med sina föräldrar. Och det har 

fungerat bra hittills anser de. 

7.2.1 Analys

Här handlar det om kommunikation och det sociala samspelet vilket det sociokulturella perspektivet 

menar på är grunden till kunskap (Mead enl. Berg 2007; Egidius 2008; Dysthe 2003; Thomassen 2007; 

Säljö 2000). Genom sin överenskommelse med läraren så inhämtar barnet kunskap under en viss tid och 

kan sedan göra något annat. Interaktionismen och det sociokulturella perspektivet betonar att individen 

utvecklas och inhämtar kunskap i samspel med andra människor. Lena och Berit och Emma menar på 

att de använder sig av verbal motivation och beröm med barn som har ADHD.  Informanternas 

påstående kan tolkas som att de använder sig av kommunikationen för att motivera ett barn med ADHD, 

som att de för en konversation med barnet. Detta motsägs av Kajsas och Stinas tidigare påstående om att 

kommunikationen med barn som har ADHD ska hållas kortfattad, som så kallade hundkommandon. 

Lenas och Berits och Emmas svar tolkas som att de ger mer utförligt verbalt beröm och motivation 

istället för kortfattat liknande hundkommandon.

Kajsa och Berit och Emma påtalar även hur viktigt det är att påminna barnen om att de faktiskt lyckats 

tidigare och som Berit och Emma nämner att barnen ofta har vissa överenskommelser med sina föräldrar 

och då är det viktigt att påminna eleven om vad den lovat sina föräldrar. Stina tar ofta fasta på de tips 

och råd som hon får via barnets utredning och genom samtal med specialpedagogen, hon använder sig 

ofta av timestocken som en motivator för barnen, dock menar Stina att kan den inte användas ständigt 

utan enbart periodvis. För att motivera ett barn med ADHD krävs det något positivt menar Axengrip och 

Axengrip (2004). Även Ronhovde (2006) poängterar vikten av positiv återkoppling för elever med 

ADHD för att visa eleven när dennes beteende är positivt, detta ökar på så sätt elevens motivation till 
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skolarbetet. Flera av mina informanter använder någon form av motivator så som till exempel: 

Timestock eller någon belöning. 

7.3 Konflikthantering

Vid frågan om hur Kajsa hanterar konfliksituationer med elever med ADHD svarade hon att ofta så 

överreagerar barn med ADHD att allting blir så stort för dem som har diagnoser. Och att det alltid är 

bäst att låta elevens känslor rinna av först, man bryter situationen och låter känslorna rinna av. När 

eleven lugnat ner sig så kan man prata om vad som hände och hur man kan göra nästa gång eller om 

eleven behöver reda ut något med en kamrat men det är sällan läge att göra detta innan eleven ifråga 

lugnat ner sig. Men detta menar hon egentligen gäller alla barn men speciellt barn med ADHD. Ibland 

kan det också vara så menar hon att barnet i fråga inte ens vet vad det var som hände och vad denne 

gjorde för fel. 

Stina anser att det är väldigt olika att det beror på. Hon menar att dessa barn är väldigt 

tålamodskrävande och kräver mycket av läraren. Hon anser att läraren måste lära känna barnet och veta 

deras behov. Det är viktigt att förbereda dessa barn menar hon, så att de vet vad som ska hända. Det 

spontana säger hon det får man tänka på att undvika då dessa barn sällan klarar av det. Då kanske man 

trycker på fel knapp och då är hela den aktiviteten förstörd för alla. Det är först när man har en relation 

till barnet som man kan undvika det då man vet vilka knappar som är fel.

Lena pratar ofta om något hon kallar affektkurva som hon ritar upp på whiteboardtavlan. Den visar på 

en vågrät gränslinje och sedan visar hon hur kurvan sträcker sig upp ovanför gränslinjen. Hon menar på 

att om ett problem blivit så stort för ett barn med ADHD att deras aggression sträcker sig ovanför 

gränslinjen så är det barnet inte längre kontaktbart utan då måste man vänta tills denne lugnat ner sig 

och sedan prata med det barnet. Hon menar på att om hon tar det här barnet direkt och börjar prata och 

tillrättavisa om till exempel denne sårat någon annan ja då menar hon att hon gjort det sårade barnet nöjt 

för tillfället men det barnet som har ADHD har säkerligen inte ens förstått att denne gjort något fel, och 

det gör ju att läraren blir orättvis menar hon. Men hon tillägger att hon inte är mer än människa hon 

också så visst brister det för mig också förklarar hon.
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Berit och Emma nämner samspelet med hemmet och hur viktigt det är att de på skolan får veta om något 

hänt som påverkar eleven och på så sätt menar de att de kan bemöta eleven på bästa sätt för att motverka 

konflikter. Om det ändå skulle uppstå konflikter vilket de betonar att det faktiskt gör och också ska få 

göra så säger Berit:

 

 Konflikter är inte farligt. Och det är hur man hanterar det som är av stor vikt (Berit, 2012).

Jag tolkar det som att Berit och Emma oftast utgår från individen i sina påståenden och inte utifrån 

diagnosen. Det kan även tolkas som att de för en konversation med barnen och inte samtalar kortfattat så 

som Kajsa och Stina tidigare påstått att kommunikationen med barn som har ADHD ska hållas 

kortfattad. Kajsas och Stinas påstående tolkas snarare utgå från diagnosen och barn med ADHD 

generellt. De anser att det är viktigt att ta tag i situationen direkt och prata med eleven. Eleverna som går 

i den här gruppen går i årskurs 7-9 så Berit och Emma menar att de är mitt inne i en tonårsperiod där de 

ska hitta sin egen identitet och hantera allt som hör tonåren till. De menar även att dessa elever är så 

medvetna om sitt eget beteende så det brukar inte vara så svårt att bemöta dem. Det är därför Emma 

finns i den här gruppen, som utbildad socialpedagog. De förklarar att hon ofta har samtal med eleverna 

kring deras frågor och funderingar.

7.3.1 Analys

I konfliksituationer så krävs det att barnet kommunicerar med både läraren och andra barn vilket också 

leder till det sociala samspelet som interaktionsteorin och det sociokulturella perspektivet lägger stor 

vikt vid (Mead enl. Berg 2007; Dysthe 2003; Thomassen 2007; Säljö 2000). I en konfliksituation så lär 

sig barnen att kommunicera och att försöka tyda de sociala reglerna, vilket barn med ADHD kan ha 

svårt för. Det är viktigt att läraren finns med som ett stöd för båda barnen och hjälper dem genom 

konflikten. Bruce (2007) har i sin studie fått resultat som visar på att barn med ADHD har stora problem 

med språket så som att lyssna, förstå och samtala.  Några av mina informanter nämner att barn med 

ADHD oftast inte förstår vad de gjort för fel eller ens att de har gjort något fel. 
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Kajsa och Lena nämner att läraren måste låta barnet lugna ner sig först innan man börjar reda ut en 

konfliktsituation. Berit och Emma menar att läraren kan reda upp situationen direkt. Kajsas och Lenas 

påstående motsägs av Berit och Emmas påstående, det kan tolkas som att det fungerar olika beroende på 

barnens ålder då Kajsa och Lena arbetar med yngre barn än Berit och Emma. Kajsa nämner att läraren 

måste låta barnet som har ADHD lugna ner sig först innan läraren försöker kommunicera med denne för 

att lösa en konflikt. Lena nämner en affektkurva som hon anser är bra att tänka på för att lättare veta när 

läraren kan börja reda upp en situation med ett barn som har ADHD för så länge barnet är uppe i varv så 

är det inte lämpligt att prata med denne. Berit och Emma motsäger Kajsas och Lenas påståenden då de 

menar att läraren kan kommunicera med barnet direkt i koppling till konflikten. Även detta kan tolkas 

variera på grund av att Berit och Emma arbetar med äldre barn som är mer medvetna om sitt beteende 

och hur de ska hantera konflikter. 

7.4 Hjälpmedel

Vid frågan om vilka hjälpmedel eller metoder Kajsa kan tipsa mig om och som hon brukar använda sig 

av så svarade hon att hon vet att det finns en sådan där timestock men att det inte har fungerat för henne 

och så har hon provat hörlurar med mikrofon i men det har inte heller fungerat för hon glömmer bort att 

sätta på micken eller ställa timestocken, så det har inte blivit något bra. Utan hon har istället kommit 

fram till ett annat arbetssätt som fungerar för henne, hon brukar använda sig av något som kallas för 

kompispåse eller liknande, det är en liten påse med små ärtor i. Hon brukar låta barn som har ADHD ha 

något i handen att pilla med och då är en sådan där ärtpåse perfekt, för om barnen istället har kritor eller 

pennor framför sig så är de snart sönderplockade i småbitar på bänken. Inte heller att låta barnet sitta 

och rita under tiden läraren pratar eller läser är bra för då menar Kajsa att barnen befinner sig någon 

annanstans och inte hör. Vidare anser hon att skolan är bra för barn med ADHD. Varje dag ser likadan 

ut och barnen har ett schema att följa, en struktur, skolan är en styrning och det är bra för dessa barn 

menar hon.

Stina däremot svarade att timestocken är bra och att man kan bestämma tillsammans med eleven hur 

lång tid de ska hålla på. Däremot nu i sin årskurs ett så använder hon sig av bilder, inplastade bilder som 

barnen kan ha på sina bänkar eller stora som hon sätter upp på tavlan för alla elever då de inte är 

läskunniga än, men främst för de med ADHD. Hon förklarar att hon alltid skriver på tavlan vad de ska 

göra men att bilderna är till för att förstärka det. Att få symboler för saker är väldigt bra för barn med 

ADHD menar hon. Det finns även en form av krysschema menar hon som visar var barnet ska göra en 

dag och när de ska göra det och då har de den att följa. Många av de här barnens uppgifter ser 

annorlunda ut än vanliga barns. Det är bra för de här barnen att arbeta i dator menar hon och förklarar 
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vidare att det finns program man kan lägga in i datorn som behandlar bokstavsinlärning med mera och 

dessa program är individualiserat för just dessa barn. Öronkåpor tycker Stina är ett bra hjälpmedel, det 

har hon köpt in till hela klassen och det bästa tycker hon är att barnen med diagnos ofta är de som väljer 

att ha öronkåporna på sig, att de känner efter själva.

Vid frågan om Lena använder sig av några speciella knep eller metoder så svarade hon att hon brukar 

låta barn med ADHD leka med gem och att de då bygger så kallade gemkedjor. Vidare anser hon att 

hörselkåpor eller hörlurar med lugn musik i brukar fungera bra. Resurs person menar hon är bra att ha 

tillgång till men att det kan vara svårt att få i stånd. Hon menar att det är väldigt viktigt att ha 

ögonkontakt med barn som har ADHD när man pratar med dem för annars hör de inte riktigt på vad 

man säger. Inför övergångar menar hon att dessa barn kräver förberedelse för att förstå vad som ska ske. 

Mobiltelefonen anser Lena är ett väldigt bra verktyg och anser att de får användas alldeles för lite i 

undervisningen, likaså datorer är ett bra hjälpmedel enligt Lena då den orkar hela vägen ut och inte ger 

upp vilket motiverar barnet att fortsätta. 

Enligt Berit och Emma så använder de sig inte särskilt mycket av olika hjälpmedel. De har datorer som 

eleverna kan få låna men de har inga program där i just nu som är riktade mot elever som har ADHD. 

De har förut använt en fyr där man ställer in tiden och så kan eleverna se hur tiden tickar ner, den 

fungerar på samma sätt som en timestock. Men de ansåg att den inte riktigt fungerade för eleverna så de 

valde att inte använda den. De menar på att eleverna har sina egna mobiler där de kan ställa in tiden och 

se hur den tickar ner och att eleverna själva är så medvetna om vad de ska göra så de bara arbetar på. De 

menar att eleverna i den här åldern är så bra på att själva tala om vad de trivs bäst med och vad som 

fungerar bäst på dem.

Vi är inte dom som säger nej. Utan vi testar och ser hur det funkar (Emma, 2012). 

Ovanstående citat kan tolkas som att barnen i den här gruppen är väldigt delaktiga i sin egen 

undervisning och där kan komma med förslag om hur lektionen ska läggas upp.

Det här visar barnen att inget är statiskt utan att det finns andra möjligheter än de som är angivna från 

början. Det leder även till att barnen kommunicerar med lärarna om hur de vill att deras lektioner ska 

genomföras. Vissa gånger har de använt sig av skärmar för att avskärma elever från störningar. Vidare 

menar de att belysningen är något de tänker på ibland då vissa elever gärna arbetar i ett helt mörkt rum 
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med bara en pannlampa. De menar att lärarna bör utgå från elevens egna behov och anpassa miljön på 

bästa möjliga sätt, så att skolgången blir bra för eleven.

7.4.1 Analys

Interaktionismen och det sociokulturella perspektivet belyser att kunskap utbyts genom det sociala 

samspelet mellan människor (Mead enl. Berg 2007; Dysthe 2003; Thomassen 2007; Säljö 2000). Även 

vid frågan om hjälpmedel så benämner informanterna språket och kommunikationen som det mest 

värdefulla. Genom kommunikationen med barnen så utvecklar lärarna ett arbetssätt för hur barnet ska 

kunna hålla koncentrationen uppe så länge som möjligt av lektionen. I vissa fall får barnen leka med en 

sak eller ha hjälp av tidhållningshjälpmedel, som till exempel timestock eller sin egen mobiltelefon, där 

de kommit överens med läraren om hur länge de ska arbeta.

Tufvesson (2007) har i sin studie fått resultat som visar på att hur barn med ADHD tar till sig 

information påverkas av hur klassrummet är utformat. Att det är viktigt att få in rätt mängd dagsljus och 

att ljudnivån ligger på lagom nivå. Det är endast i intervjun med Berit och Emma som ljuskällor 

kommer på tal då de nämner ett barn som gärna vill arbeta i ett helt mörkt rum med endast en 

pannlampa som ljuskälla. Flera av informanterna nämner hörselkåpor som hjälpmedel för att få ner 

ljudnivån för dessa barn. Som det framgår i mitt resultat så anser alla att hörselkåporna finns till för alla 

barn, men som Stina påpekar att hon lagt märke till att det främst är barnen med ADHD som väljer att 

ha dessa på sig. Lena menar att hon använder både hörselkåpor utan ljud och även hörselkåpor med lugn 

musik i. Även Juul (2005) menar att öronproppar eller hörlurar med lugn musik i kan vara stimulerande 

för elever med ADHD. Sönderlund (2007) visar i sin studie på motsatsen till påståendet om att använda 

hörselkåpor eller öronproppar för att stänga ute ljudet för barn med ADHD. Hans studie visar på att barn 

med ADHD snarare arbetar bättre under påverkan av brusljud. Det tolkas även som att Lena och Juul 

motsäger sig själva när de först menar på att de använder hörselkåpor eller öronproppar som i sig 

stänger ute ljud för att sedan använda sig av hörselkåpor med lugn musik i. Fredholm (2002) skriver i 

sin artikel om en studie utförd på en grupp barn där de får arbeta med ett särkilt utformat program för 

barn med ADHD. Barnen i studien förbättrade sitt arbetsminne under studiens gång och denne höll i sig 

i åtta månader efteråt. Alla utom en av mina informanter påpekar att de använder datorn som ett 

hjälpmedel på olika sätt. Hur skulle det fungera i skolan för barnen med ADHD om de fick använda 

datorerna mer och med särkilt utformade program som det med RoboMemo. Fredholms studie kan 
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tolkas som att skolgången för barn med ADHD skulle underlättas om de fick möjlighet till att använda 

detta datorprogram. Axengrip och Axengrip (2004) skriver att det finns flera olika hjälpmedel att tillgå 

för elever med ADHD. Flera av informanterna använder sig av någon form av hjälpmedel. Kajsa 

däremot anser att olika hjälpmedel inte är något som fungerar för henne. Däremot låter hon gärna barn 

med ADHD sitta och leka med en ärtpåse, även Lena låter sina elever leka med en sak men hon 

använder sig av gem och eleverna bygger gemkedjor. Kajsa påpekar vikten av struktur för barn med 

ADHD och hon anser att skolan är bra för dessa elever då de har ett schema att följa varje dag. Barnens 

egna mobiltelefoner anser både Lena och Berit och Emma är väldigt bra hjälpmedel att använda sig av, 

likaså datorer menar de är bra dock har inte Berit och Emma något program i sina datorer som är riktade 

till barn med ADHD. Axengrip och Axengrip (2004) menar på att pedagogerna på skolan oftast söker 

efter konkreta hjälpmedel och på så vis missar de mest grundläggande pedagogiska strategierna som 

grundkunskaper om diagnosen, pedagogiskt förhållningssätt, anpassad undervisning, anpassad miljö 

samt förståelse för hur inlärningsförmågan påverkas i olika situationer. Jag tolkar att mina resultat visar 

på motsatsen, de informanter jag intervjuat verkar ha goda kunskaper kring ADHD och söker ständigt 

ny inspiration om hur de kan förhålla sig till barn med ADHD. De flesta av mina informanter nämner 

liksom Hellström hur viktigt det är att ge verbal uppmuntran. Detta kan tolkas som att informanterna 

liksom kommunicerar utförligare med barnen än vad några av informanterna tidigare påstått är det bästa 

för barn med ADHD. De påstod att barn med ADHD ska bemötas med så kallade hundkommandon. 

Även Hellström (2007) anser att kommunikationen med barn som har ADHD ska vara kortfattad. 

Hellström menar även på att läraren ska tänka på att elever med ADHD har begränsad uthållighet och 

det går i linje med varför mina informanter använder någon form av hjälpmedel och belöningar för att 

motivera sina elever till att slutföra en uppgift. Vidare anser Hellström (2007) att läraren ska känna in 

vad som fungerar för varje elev och det menar Berit och Emma att deras elever är väl medvetna om och 

därför själva kan kommunicera med lärarna om vad de behöver.

7.5 Belöningssystem

Kajsa anser att lärare kan använda sig av belöningssystem men hon förklarar att hon inte är en sådan 

lärare. Kajsa förklarar att hon hela tiden arbetar med relationen till barnet, att det ska vara roligt att 

lyckas ändå utan att få belöning. Men hon påpekar att hon vet att det finns lärare som använder sig av 

belöningssystem och att hon själv har försökt med till exempel guldstjärnor men att hon har så svårt att 

komma ihåg det så det rinner ut i sanden. Hon menar att det är bättre om hon jobbar på det sättet som 

känns bäst för henne och som hon kan jobba med. 
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Som jag nämnt tidigare så anser Stina att man kan ha olika belöningssystem. Hon menar dock att det 

inte är en fråga om att muta med godis eller pengar utan det kan vara att få ta kulor, mätrör eller 

guldstjärnor, det finns flera sätt menar hon men de är menade som en morot och sedan när barnet kanske 

fått 10 guldstjärnor så får den någonting och det ska hållas inom skolans ramar. Sedan menar hon, kan 

man ju deala med föräldrarna att ge uppmuntran hemma och själva ha ett belöningssystem så det handlar 

om en kommunikation med hemmet förklarar hon. Men på skolan anser hon att det speciellt mot de 

lägre åldrarna fungerar bra med belöningssystem under en period i alla fall. Men framförallt menar hon 

att det handlar om att kommunicera med barnet och ge verbal uppmuntran.

Lena förklarar att hon har funderat på att använda belöningssystem och tänkt utforska möjligheterna 

men hon är tveksam. 

Ska jag ha något de gillar då eller vad? Ska jag köpa det själv? Vad händer med till exempel 

kulorna som de fått? Kommer dessa att fara som projektiler i klassrummet sen eller? Ja det är 

mycket att tänka, det är mycket fix och trix (Lena, 2012). 

Berit och Emma förklarar att många av föräldrarna använder belöningssystem hemma och gärna vill att 

lärarna i skolan tar del av det. Här i gruppen förklarar Berit att de använder sig av det. 

Om du gör den här uppgiften så får du gå hem sen. Till och med så (Berit, 2012). 

De har även använt sig av Coca Cola som belöning eller en period förklarar de att de hade en liten låda 

med olika pris i som eleverna fick välja ifrån. De förklarar att eleverna tidigare kunde få gå och äta en 

pizza men det får de inte längre. En del har fått åka och bada i närliggande simhall med personal från 

skolan när de hade uppnått tillräckligt många små delmål.

7.5.1 Analys

Berg hänvisar i sin text till Mead som menar på att barnets identitetsutveckling påverkas av dennes 

relation med den generaliserade andre så som lärare, barn och föräldrar (Mead enl. Berg 2007). Genom 

att barnet gör en överenskommelse med lärare eller förälder så skapar de en relation till varandra där 

förhoppningsvis barnet ska inhämta ny kunskap. Barnet når denna kunskap genom belöningar av olika 

slag. Kajsa och Lena är de av mina informanter som inte använder sig av någon form av 

belöningssystem. Kajsa arbetar med att bygga upp relationen till barnen istället. Hällström (2005) menar 
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på att motivationen till att uppföra sig eller slutföra uppgifter ökar om läraren använder sig av en form 

av belöningssystem. Belöningen kan bestå av guldstjärnor, klistermärken eller liknande saker. Stina 

menar på att det inte handlar om en muta, däremot så kan barnen i hennes klass få belöning i form av 

kulor, mätrör eller guldstjärnor som en motivator till att slutföra en uppgift. Detta påstående kan tolkas 

motsägelsefullt då Stina ger belöningar som en motivator, det tolkas fungera som en muta. En av 

informanterna påpekar att det inte handlar om belöning i form av pengar eller godis medans två andra 

informanter tidigare har använt sig av belöning i form av Coca Cola, pizza och bad, dock gör de inte det 

längre. 

7.6 Relationsskapande

Kajsa pratar ofta om relationsskapandet med barn med ADHD och att hon anser att det är viktigt att ge 

mycket verbal uppmuntran och att hitta den där inre glädjen, att barnen ska vilja själva. Hon kan inte 

riktigt förklara hur hon gör det utan menar på att det är ett förhållningssätt som arbetas fram. Det är ett 

ständigt pågående jobb menar hon och att man hela tiden måste vara på och jobba med det så att dessa 

barn själva får syn på sin känsla. 

Även Stina pratar om relationsskapande med barn som har ADHD. Hon menar att det är viktigt att ha en 

relation till dessa barn. Barnet ska lita på henne och att hon är till för att hjälpa denne. Sedan menar hon 

att man kan börja arbeta med småbitarna som inlärning av olika saker. Hon anser att relationen är viktig 

för alla barn men framförallt för dem som har dolda handikapp.

Lena nämner inte just ordet relation speciellt mycket utan hon pratar mer om vikten av tilliten och 

tryggheten mellan barn och vuxen, vilket jag kan se relaterar till att skapa relationer. Hon menar på att 

om inte tilliten finns mellan dessa parter så blir det svårt att samarbeta och få skolsituationen att fungera 

optimalt.

Berit och Emma återkommer ständigt under intervjun till vikten av att skapa fungerande relationer med 

både eleverna och deras föräldrar. De anser att om de inte skapar dessa relationer hur ska då eleven 

känna sig trygg och få en bra skolgång.

7.6.1 Analys

Genomgående så återkommer Berg (2007), Dysthe (2003), Thomassen (2007) och Säljö (2000) till att 

interaktionismen och det sociokulturella perspektivet lägger stor vikt vid språket. De menar på att det är 

genom språket och sociala interaktioner som individen inhämtar ny kunskap. Berg (2007) som hänvisar 
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till Meads tankar kring den symboliska interaktionismen. Mead menar på att barnet utvecklas genom, 

den enligt Mead, viktiga relationen till den generaliserade andre så som lärare, andra barn och föräldrar. 

Samtliga av mina informanter nämner på något vis hur viktigt de anser att det är att skapa en relation 

med barnen för att på så vis få skolgången att fungera. Flera av informanterna pratar om trygghet och att 

den är viktig för relationsskapandet med barnen. Enligt Axengrip och Axengrip (2004) så är det viktigt 

att läraren skapar en grundtrygghet, speciellt för barn med ADHD. Kajsa, Stina och Berit och Emma 

påtalar genomgående vikten av att skapa relationer med barnen och att de i sin lärarroll tänker på att ge 

mycket verbal uppmuntran. Kajsas, Stinas och Berit och Emmas påstående om att ge mycket verbal 

uppmuntran skiljer sig från Kajsas och Stinas tidigare påstående om att det bästa för barn med ADHD är 

att hålla sig kortfattad och använda sig av så kallade hundkommandon. Stina och Lena nämner tilliten 

som ett viktigt redskap i kontakten med barn som har ADHD. 

8. Slutdiskussion och slutsats

Syftet med undersökningen var att se hur kommunikationen ser ut mellan lärare och barn med ADHD. 

Resultatet visar på att för att undervisningen och skolgången ska underlätta för barn med ADHD så 

krävs det att läraren har goda kunskaper om funktionshindret och en god relation till varje individ. 

Mitt resultat visar även på att kommunikationen och bemötandet med barn som har ADHD, enligt mina 

informanter, är ett ständigt pågående arbete med hur man som lärare ska nå fram till dessa barn. Det 

visar på att det är mycket som ska fungera i skolsituationen för att undervisningen ska bli så bra som 

möjligt. I resultatet framgår även att enligt informanterna så är tålamod och förståelse viktiga 

egenskaper, som en lärare bör inneha, för att lyckas i undervisningen. Mitt material visar vidare på att 

mina informanter har stor erfarenhet av att undervisa och ett väl utarbetat arbetssätt samt goda 

kunskaper om funktionshindret ADHD. Vidare framgår det av resultatet att ett visst arbetssätt aldrig är 

statiskt utan det måste hela tiden förändras utifrån individen som läraren ska undervisa.

En av mina informanter och Juul (2005) har liknande syn på att eleven ska veta när, var, hur, med vem 

och vad som skall ske, de menar på att detta är viktigt för elever med ADHD. Samtliga av mina 

informanter påpekar vikten av att skapa en bra relation med barn som har ADHD. De menar att man 

som lärare måste lära känna varje individ och lära sig vad som ”triggar” igång ett oönskat beteende. 

Samtliga informanter använder sig av någon form av hjälpmedel så som timestock, dator, hörselkåpor, 

barnens egen mobiltelefon, ärtpåsar eller liknande. Enligt Axengrip och Axengrip (2004) så är till 
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exempel dator ett bra hjälpmedel för barn med ADHD. De menar vidare på att läraren ofta missar de 

mest grundläggande pedagogiska strategierna då de oftast söker efter konkreta hjälpmedel. Mitt resultat 

visar på att mina informanter både har grundläggande kunskaper och använder sig även av olika 

hjälpmedel.

Resultatet visar även på att konflikthantering med barn som har ADHD är komplext. Informanterna 

menar på att barn med ADHD ofta överreagerar och att situationen blir så stor för dem. Två av 

informanterna menar på att läraren måste låta barnet lugna ner sig först innan man försöker hjälpa dem 

att reda upp konflikten medans en annan anser att man kan ta tag i situationen direkt. 

Mitt resultat tolkas ibland som att informanterna utgår från diagnosen ADHD som till exempel i Kajsas 

och Stinas påstående om att kommunikationen med barn som har ADHD ska hållas kortfattad, som en 

form av hundkommando. Att det är det bästa för barn med ADHD. Medans ibland kan resultatet tolkas 

som att informanterna utgår från individen som till exempel när flertalet av informanterna påpekar att 

läraren ska utgå från individen och lära känna denne. Det första påståendet tyder inte på att lärarna först 

har lärt känna individen utan de verkar utgå från diagnosen och att hundkommandon fungerar bäst för 

alla barn med ADHD. En slutsats jag kan dra av min studie är att arbetet med barn som har ADHD är 

väldigt komplext. Det krävs att läraren har kunskap om diagnosen och arbetar aktivt med att skapa en 

god kännedom och relation till individen. På så sätt så kan läraren utifrån sin kunskap om diagnosen och 

individen utarbeta ett fungerande arbetssätt för just den individen.   

9. Vidare forskning

Som vidare forskning så skulle det vara intressant att se hur detta fungerar för nyexaminerade lärare som 

ännu inte har hunnit utveckla ett så väl arbetat arbetssätt. Studien skulle då utgå ifrån djupintervjuer och 

observationer av lärarna under en längre period. I studien skulle jag då verkligen få ta del av lärarens 

väg fram mot ett visst arbetssätt och förhoppningsvis se när denne skapar en relation med en helt ny 

individ, som då har ADHD. Jag menar att jag i den studien skulle kunna inhämta kunskaper om 

fenomen som jag i min begränsade studie inte fått ta del av. Jag skulle även i en mer omfattande studie 

kunna intervjua en större grupp lärare på olika nivåer i sin yrkesroll för att se hur dessa resonerar kring 

sitt sätt att kommunicera med barn som har ADHD.
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11. Bilagor

11.1 Bilaga 1

Hej, 

Jag heter Linnéa Persson och går sista terminen på Södertörns högskola på lärarutbildningen. Jag ska nu 

skriva min C-uppsats som kommer handla om kommunikationen mellan lärare och elever med ADHD. 

Jag undrar om det finns någon möjlighet att besöka er skola och intervjua en eller flera lärare i årskurs 

1-3 som dagligen möter och har erfarenhet av att kommunicera med elever som har ADHD? Jag vill 

gärna träffa er så snart som möjligt gärna under vecka 41. Vänligen hör av er till mig snarast så vi kan 

försöka boka in en tid för intervju? Beräknad tidsåtgång är ca 45-60 minuter. Jag vill helst spela in 

intervjuerna enbart för att det underlättar mitt efterarbete då det är lättare att återge informationen så 

korrekt som möjligt samt att det blir mer givande intervjuer. Alla uppgifter kommer att behandlas 

konfidentiellt och inga personuppgifter lämnas i intervjun. Jag kommer sedan att sammanställa intervjun 

i min redovisning vilket gör att det inte går att urskilja individuella svar. När min uppsats är färdigställd 

och godkänd kommer allt material att förstöras. Den färdigställda uppsatsen kommer att läggas ut på 

Diva samt arkiveras på Södertörns högskola. Deltagandet i intervjun är frivilligt och kan närsomhelst 

avslutas. Vid eventuella frågor går det bra att kontakta mig på nedanstående telefonnummer eller email. 

Jag tackar på förhand för Er medverkan.

Med vänlig hälsning,

Lärarstudent Linnéa Persson

Tel. nr: ***-*******  E-mail: ******@********.*** 
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11.2 Bilaga 2
Intervjuguide

            

1. Hur länge har du arbetat som lärare?

2. Hur stor erfarenhet har du av att arbeta med elever som har ADHD?

3. Vad vet du om ADHD?

4. Vad anser du är viktigt att tänka på vid kommunikationen med en elev som har ADHD?

5. Hur förbereder du dig inför möte med en elev som har ADHD?

6. Hur inleder du ett samtal med en elev som har ADHD?

7. Anser du att kommunikationen mellan dig och ”vanliga elever” skiljer sig mot kommunikationen 

med en elev som har ADHD? Beskriv!

8. Hur hanterar du konfliktsituationer med en elev som har ADHD?

9. Hur kan du med hjälp av kommunikation motivera elever med ADHD i lärandesituationer och 

hålla deras fokus på uppgiften?

10. Har du något speciellt knep som du brukar använda dig av och vill tipsa om i 

kommunikationen/bemötandet med elever som har ADHD?

11. Vilken kunskap anser du att en lärare ska ha om bemötandet med elever med ADHD och erbjuds 

lärare någon utbildning/kurs av kommunen?

39



12. Anser du att elever med ADHD bör segregeras eller inkluderas i ordinarie undervisning? 

Motivera!

13. Anser du att bemötandet/kommunikationen med elever som har ADHD kan förbättras? Beskriv!

14. Vilka egenskaper anser du är viktiga hos lärare för att kommunikationen med elever med ADHD 

ska fungera på ett bra sätt?

15. Är det något övrigt du vill tillägga?

Ge gärna några exempel på hur du hanterar olika situationer.
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