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The purpose of the study is to examine different situations and behaviors for students 

diagnosed with AD / HD and see if there are times where their diagnosis will be extra visible. 

This will ultimately see how and where these children may need support in their daily lives, 

and about the support they receive is relevant to their needs. Questions I intend to examine: 

Are there situations for students throughout the school day in which ADHD diagnosis 

becomes extra visible? If so, what situations? How is the diagnosis in these situations? 

It is estimated that about 3-6 percent of school children have AD/HD. It causes difficulties 

with concentration as well as impulse and activity control. It's not a given that these students 

get the right support. This is a qualitative study using observations of two children to 

investigate whether there are situations where students' AD/HD will be extra visible. The 

results show that there are times when these behaviors clearly manifests during the school 

day, but also that there are some occasions when some behavior is not particularly noticeable. 

Some behaviors became evident during the free time during the day, while others became 

more visible during the controlled period. The result also shows that the times when 

behaviors are apparent, differs between the two observed the students. This emphasizes the 

importance to look to the specific needs of support for each individual. 
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Sammanfattning 

 

Titel: Att få rätt stöd vid rätt tidpunkt. En observationsstudie av två barn med AD/HD-

diagnos.  

 

Författare: Jeanette Åström 

Handledare: Cecilia Annell 

Höstterminen 2012 

 

Syftet med studien är att undersöka olika situationer och beteenden för elever med diagnosen 

AD/HD och se om det finns tillfällen där deras diagnos blir extra synlig. Detta för att i 

förlängningen se hur och var dessa barn kan behöva stöd i sin vardag, och om det stöd de får 

är relevant för deras behov. Frågor jag avser att undersöka: Finns det situationer under 

elevernas hela skoldag där ADHD-diagnosen blir extra tydig? I så fall, vilka situationer? På 

vilket sätt visar sig diagnosen i dessa situationer? 

AD/HD är ett beteende som man uppskattar att ca 3-6 procent av alla skolbarn har. Det gör 

att man har svårigheter med sin koncentration samt med sin impuls och aktivitetskontroll. Det 

är inte en självklarhet att dessa elever får rätt stöd. Den här studien är en kvalitativ 

undersökning som genom observationer av två barn har studerat om det finns situationer där 

elevernas AD/HD blir extra synlig. Resultatet visar att det finns tillfällen då dessa beteenden 

tydligt visar sig under skoldagen, men även att det finns vissa tillfällen då en del beteenden 

inte är speciellt märkbara. Några beteenden blev tydligare under den fria tiden under dagen, 

medan andra blev synligare under den styrda tiden. Resultatet visar även att tillfällen då 

beteendena visar sig skiljer sig åt mellan de två observerade eleverna, vilket gör att man 

måste se till varje individs specifika behov av rätt stöd. 
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Inledning 

 

Jag har arbetat i skolans värld i femton år och har stött på många barn med skiftande 

svårigheter och funktionsnedsättningar. De senaste årens nedskärningar i skolan med lägre 

personaltäthet och större barngrupper har resulterat i att barn som behöver lite mer stöd och 

hjälp för att klara sin vardag har kommit i kläm. Jag har särskilt intresserat mig för de barn 

som har svårt med sin impulskontroll, överaktivitet och koncentration så därför har jag valt 

att göra min undersökning om några av dessa barn. 

   

Det senaste året har jag haft en elev i min klass med diagnosen AD/HD. Jag har funderat 

mycket kring vilken sorts stöd eleven behöver. Enligt min erfarenhet sätter man ofta in stöd 

för dessa elever mellan vissa tider under dagen. Det kan vara i form av en elevassistent som 

är där specifika tider. Det jag har upplevt är att elevassistenten ofta är en rätt ung person utan 

specialpedagogisk utbildning, då det vanligtvis inte är speciellt välbetalt och ofta ett 

deltidsarbete. Stödet kan också vara i form av en specialpedagog eller speciallärare som 

kommer ett par gånger i veckan och har enskild undervisning med eleven utanför 

klassrummet. Det jag har kommit att fundera mycket på under åren är hur och om dessa barn 

får rätt stöd till att klara av sin vardag. Mina funderingar har bland annat varit: Ska skolan 

använda sig av bestämda tider då stödet skall sättas in? Kan man istället använda sig av 

situationer då barnet kan behöva stöd? Hur ser det ut och fungerar i praktiken? Detta skulle i 

förlängningen möjligen kunna användas som en hjälp för att styra hjälpinsatser till dessa 

elever, då AD/HD inte är en diagnos som har en pedagogisk lösning eller behandling, utan 

mer är ett större begrepp för en allmän beteendeproblematik. 

 

1 Syfte 

 

Syftet med studien är att undersöka olika situationer och beteenden för elever med diagnosen 

AD/HD och se om det finns tillfällen där deras diagnos blir extra synlig. Detta för att i 

förlängningen se hur och var dessa barn kan behöva stöd i sin vardag, och om det stöd de får 

är relevant för deras behov. 
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Frågor jag avser att undersöka: 

 

 Finns det situationer under elevernas hela skoldag där ADHD-diagnosen blir extra 

tydig? 

 I så fall, vilka situationer?   

 På vilket sätt visar sig diagnosen i dessa situationer? 

 

2 Metod 

 

Studien har en kvalitativ ansats och bygger på observationer. Med kvalitativ forskning avser 

man att samla in sin information till exempel genom intervjuer eller observationer och inte 

genom siffror, statistiska undersökningar och mätningar, vilket man kallar kvantitativt 

inriktad forskning. En annan skillnad mellan kvalitativ och kvantitativ forskning är hur man 

analyserar sitt material. Den kvantitativa forskningen bedömer sitt insamlade material genom 

mätningar och använder sig av statistiska analysmetoder. Enligt Patel och Davidsson bör man 

använda sig av en verbal analysmetod om man avser att förstå och tolka människors 

beteenden och relationer (Patel & Davidsson 2011 s 14). Jag anser därför att det är det mest 

lämpliga tillvägagångssättet för undersökningen. Tolkningen och analysen i undersökningen 

kommer bestå av materialet som samlats in genom mina observationer.  

Mitt syfte med observationerna var att studera elevernas beteende i deras dagliga vistelse på 

skolan. Patel och Davidsson säger att observationer är en adekvat teknik då man skall studera 

beteenden och skeenden i deras naturliga miljö (Patel & Davidsson 2011 s 91). 

Observationerna utfördes på en skola i en större stad i Sverige. Jag kommer att observera två 

elever i åldrarna sex till sju år med diagnosen AD/HD på en avdelning där det dagligen vistas 

ca 75 barn i åldrarna sex till åtta år. Jag kommer att vara icke deltagande under mina 

observationer för att så lite som möjligt störa de naturliga beteendena hos de barn jag 

observerar (Patel & Davidsson 2011 s 100). Observationerna kommer vara strukturerade 

utifrån ett schema (Patel & Davidsson 2011 s 97). Då man använder sig av en sådan metod 

med slutna kategorier så kan man på ett tydligt sätt systematisera det man vill observera 

(Bjørndal 2005 s 52). Observationsschemat är utformat utifrån tidigare forskning om vad som 

anses vara typiska beteenden hos elever med AD/HD-diagnos (Mayes, Calhoun, Mayes, and 

Molitoris 2012 s 281; Socialstyrelsen 2004). Observationerna kommer att pågå under tre 

veckor. Jag kommer att observera barnen, en i taget, vid totalt sex tillfällen var, uppdelat på 
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halvdagar, både för och eftermiddagar. Jag kommer därför att observera barnen både i skolan 

och på fritidshemmet för att försöka undvika att generalisera beteenden som kanske bara 

visar sig i vissa situationer som till exempel i klassrummet (Bjørndal 2005 s 49). Totalt blir 

det tolv olika tillfällen. Anteckningar kommer göras under observationerna, då det annars är 

lätt att viktig information glöms bort (Hansson 2007 s 52). Anteckningarna kommer att vara 

kärnan i mitt material då de kommer att ligga till grund för min analys. Materialet kommer att 

delas upp i olika situationer. Uppdelningen kommer att göras så att jag delar upp 

observationerna i fri tid och styrd tid. Sedan kommer jag att dela in styrd tid och fri tid under 

olika tidpunkter under dagen. Det är för att jag sedan på ett tydligt och systematiskt sätt skall 

kunna analysera mitt material. Jag kommer också att välja ut mina observationstillfällen för 

att försöka besvara de frågor jag avser att undersöka (Hansson 2007 s 44). Med det menar jag 

att jag valt att observera dessa barn när de är tillsammans med andra barn. Jag har medvetet 

valt att inte observera barnen när de har enskild undervisning med specialpedagogen på 

skolan eftersom jag mer är intresserad av att titta på dessa barns beteenden då de är 

tillsammans med andra barn, då det är så deras vardag i skolan för det mesta ser ut.   

 

2.1 Problematisering av metoden 
 

En observationsstudie är inte helt problemfri. Som observatör kommer jag omedvetet att 

påverka det jag observerar bara genom att fysiskt vara närvarande, vilket i sin tur leder till att 

jag kommer att påverkas av det (Ehn & Klein 1994 s 33). Eleverna kommer kanske inte att 

bete sig på samma sätt vid min närvaro som de skulle gjort om jag inte var där. Jag är dock 

inte någon främmande person för dessa barn, de ser mig som en naturligt närvarande person i 

deras skoldag. Jag kommer också i min tolkning av observationerna att påverkas av att jag vet 

om problematiken gällande min närvaro (Hansson 2007 s 48). Då man observerar något så 

betyder det att man kommer något nära, vilket också kan göra att man kan bli alltför 

känslomässigt involverad (Stukàt 2011 s 58). Mina observationer sker under en begränsad 

period vilket också kan vara problematiskt, då jag riskerar att missa viktig information. 

 

Studien kommer endast vara utförd på två individer, vilket innebär att resultaten inte kan 

generaliseras till alla med AD/HD-diagnos, då det är som jag nämnt tidigare allmänt känt att 

barn med ADHD är en väldigt heterogen grupp. Det saknas dock vidare forskning på hur 

exakt denna heterogenitet mer specifikt ser ut. Det man har noterat är att man kan se olika 
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grader och spridning av impulsivitet, hyperaktivitet och bristande uppmärksamhet hos dessa 

barn (Wåhlstedt 2009 sid.9). För att förklara mitt begränsade urval av elever: så är jag mer 

ute efter att studera enstaka fall än att dra allmänna slutsatser av en hel grupp elever (Stukàt 

2011 s 63). Studien kan ses som en förstudie, och för att få en mer fullständig bild krävs 

framförallt att man tittar på en större population. Jag är även insatt i att det kan vara känsligt 

att observera en begränsad grupp av elever men anser att det bör vara försvarbart då min 

avsikt med studien är att ge dessa elever rätt stöd och det är något som i framtiden kommer 

att gagna fler individer. Jag kommer att utföra mina observationer i elevernas naturliga 

skolmiljö tillsammans i grupp med många andra elever för det inte skall bli 

integritetskränkande (Bjørndal 2002 s 141-142). Fördelen med denna metod är att jag 

kommer att vara med fysiskt och psykiskt i de direkta situationerna och kunna känna 

stämningen och få med alla sinnen direkt på plats, vilket jag inte skulle kunna få om jag till 

exempel gjorde en enkätundersökning. Fördelen med observationer i min undersökning är 

också att jag kan se kroppsspråk, verbala och ickeverbala kommunikationer då jag avser 

studera beteenden och inte känslor eller tankar (Stukàt 2011 s 55). En annan fördel med 

metoden är att den inte kräver att mina informanter är villiga att lämna ut viss information. 

Det kräver inte särskilt mycket samarbete mellan observatören och den som observeras (Patel 

& Davidsson 2011 s 92).  

 

2.2  Etiska aspekter 

 

I enlighet med lagen om etikprövning av forskning som avser människor så har eleverna och 

deras vårdnadshavare på frivilligbasis medverkat i studien. De inblandade har muntligt och 

skriftligt blivit informerade om rättigheten att hoppa av studien om det önskas. De har även 

blivit försäkrade om att deras medverkan inte kommer påverka bemötandet av dem. De har 

enligt lag rätt att skydda sina identiteter. Inget av det insamlade materialet kommer att kunna 

härledas till en viss person. De insamlade uppgifterna rörande de medverkande personerna i 

studien får endast användas i forskningssyfte. I ett informationsblad har de medverkande i 

studien blivit informerade om dessa regler (se bilaga). De två elever som observeras har 

muntligen blivit informerade om observationen vid varje observationstillfälle. Då avsikten är 

att undersöka en liten begränsad grupp elever så kan de enskilda individerna bli lättare att 

identifiera än om min undersökning hade gjorts på en större grupp av elever (Patel & 
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Davidsson 2011 s 63). För att vara konfidentiell så kommer eleverna i resultatet att benämnas 

E1 och E2.   

 

2.3 Urvalet 
 

Urvalet av barn gjordes i samråd med specialpedagogen på den aktuella skolan. Utifrån det 

materialet tillfrågades sedan vårdnadshavarna till de aktuella eleverna. Båda två lämnade in 

ett positivt svar om att delta i min observationsstudie. 

 

2.4 Reliabilitet och validitet 
 

Patel och Davidsson beskriver begreppet triangulering som en valideringsform för kvalitativa 

undersökningar. Detta kan göras på olika sätt, och det innebär att man använder sig av flera 

olika sorters källor för att säkerhetsställa sitt material (Patel & Davidsson 2011 s 107). Min 

validerande triangulering består av att jag utför mina observationer under olika tidpunkter och 

situationer under dagen för att få en så bred bild som möjligt av barnets dag. De beteenden 

jag har valt att undersöka har jag tagit fram från tidigare forskning om barn med AD/HD för 

att kunna få en validitet i studien. Jag tog även hjälp av specialläraren på skolan att titta på 

min observationsmall innan jag påbörjade observationerna för att jag ville att någon som är 

väl insatt i ämnet skulle granska dokumentet (Patel & Davidsson 2011 s 102-103). Jag är 

medveten om att min studie inte kan mäta alla typiska beteenden för de med AD/HD men jag 

har plockat ut de jag ansåg var mest relevanta för att minska risken att mäta fel saker. Risken 

finns att jag har valt ut fel beteenden att observera. (Stukàt 2011 s 134). Eftersom det är en 

kvalitativ studie där jag har konstruerat mitt mätredskap själv så kan jag inte vara helt säker 

på att jag får den information jag behöver för att få ett heltäckande svar på mina frågor (Patel 

& Davidsson 2011 s 101). En brist i reliabiliteten i studien kan vara att jag feltolkar 

beteenden som jag ser och att det kan vara saker i barnens omgivning som för tillfället 

påverkar deras beteenden. Jag kan även missa att upptäcka beteenden i observationerna 

(Stukàt 2011 s 133-134).  
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3 AD/HD begreppshistorik 

 

 

Man kan diskutera diagnosens för och nackdelar. Jag kommer inte att gå djupare in på det i 

den här undersökningen, men vill dock ändå lite kort nämna en för- och en nackdel. Kadesjö 

skriver att en fördel kan vara att man genom en diagnos kan få stöd och hjälp av samhället 

och att man får en annan förståelse för vad barnets behov är. Men samtidigt kan det vara en 

nackdel att man genom sin diagnos klumpas ihop till en grupp trots att behoven och 

stödinsatserna är individuella (Kadesjö 2008 s 153-154). 

Hädanefter kommer termen AD/HD att användas, istället för ADHD-diagnos. Uppdelningen 

med ett snedstreck emellan AD och HD kommer att förklaras i nästa underkapitel. Det vi idag 

kallar AD/HD-symptom beskrevs redan för ca hundra år sedan när den engelska läkaren 

George Still observerade att vissa barn hade ett avvikande beteende. Han noterade 

beteendeproblem hos barn, såsom överdriven aktivitetsgrad, svårigheter med impulskontroll 

samt motorik- och inlärningsproblem. Tjugo år senare upptäcktes att dessa problem som Still 

hade beskrivit fanns hos barn som hade drabbats av hjärnhinneinflammation. Då dessa barn 

inte visade sig vara mindre begåvade än andra barn så antog man att det var frågan om en 

ytterst liten hjärnskada. Ur denna upptäckt skapades begreppet MBD, som är en förkortning 

av ”minimal brain damage”. Barn som inte passade in i skolan, var överdrivet aktiva och 

ansågs uppfylla de grundläggande symptomen kom att få diagnosen. MBD kom under 1960-

talet att bli en ifrågasatt term och diagnos, speciellt i USA. Man klumpade ihop alla barn med 

någon form av beteendestörning och gav dem diagnosen MBD. Man uppskattade då att upp 

till 20 procent av alla amerikanska skolbarn hade diagnosen MBD. De efterföljande 

årtiondena kom man att ifrågasätta begreppet speciellt eftersom det var en sådan stor grupp 

barn som fick diagnosen, samt att begreppsbestämningen var otydlig i vad som ansågs vara 

normala och icke normala beteenden. Man ändrade senare betydelsen av bokstaven ”D” till 

”dysfunction”. Den användningen och betydelsen kom att användas några år in på 1980-talet. 

En psykiatriker vid namn Martin Rutter kom då att rikta skarp kritik mot begreppet. Han 

menade att flera av kriterierna för diagnosen inte kunde bevisas, samt att det ansågs orimligt 

att koppla ihop skiftande hjärnskador med en MBD-diagnos. Beteckningen används förvisso 

fortfarande i olika delar av världen, men 1990 beslutade en grupp forskare att man i de 

nordiska länderna hädanefter skulle använda sig av begreppet DAMP. Detta var innan man 

började använda termen AD/HD, vilket är den benämning man mest använder sig av idag. I 

och med att man skapade DAMP-definitionen så började forskarna att använda sig av 

http://www.synonymer.se/?query=begreppsbestämning
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beskrivningen av symptom och beteenden som barn med dessa problem har snarare än att 

beskriva en skada eller sjukdom.  Man använder begreppet AD/HD som är en förkortning av 

Attention Deficit (uppmärksamhetsbrist) Hyperactivity Disorder (hyperaktivitet) och DAMP 

som betyder Dysfunktion i fråga om Attention (uppmärksamhet), Motor control (motorisk 

kontroll) and Perception (perception). AD/HD och DAMP är alltså två samlingsbegrepp för 

varierande beteendeproblem. Idag beskrivs DAMP som en undergrupp till AD/HD (Beckman 

& Fernell 2007 s 24; Gillberg 2004 s 13-15; Kadesjö 2009 s 64-65; Socialstyrelsen 2004 s 

23). De barn som har DAMP har alla de symptom som de med AD/HD men med tillägget att 

de även har grava svårigheter med perceptionen och stora svårigheter med sin motorik. Man 

måste även här vara medveten om att graderna av DAMP kan variera kraftigt från individ till 

individ (Axengrip & Axengrip 2001 s 10; Hellström 2010 ). 

Jag vill klargöra att jag är medveten om diskussionen kring olika behandlingsformer som 

finns idag för de med AD/HD, då bl.a. medicinering. Det är ett medvetet val att inte behandla 

det ämnet i denhär uppsatsen.    

 

3.1.1 AD/HD – definition och omfattning 
 

Den amerikanska psykiatrikerföreningen har utarbetat den diagnostiska manualen DSM-IV
1
.  

Det är ett samlingsdokument som används för att kunna identifiera och diagnostisera olika 

typer av psykiska störningar. I den ingår olika kriterier för att kunna urskilja AD/HD (se 

bilaga). Den används som ett av flera verktyg för att kunna identifiera AD/HD.  American 

Psychiatric Association beskriver i DSM-IV tre huvudtyper av AD/HD. Uppdelningen av 

ordet med ett snedstreck är för att visa på detta. Man kan ha AD/HD med största vikten på 

problem med uppmärksamhet eller AD/HD med största vikten på överaktiviteten. Man kan 

också ha en kombination av dessa två. Kriterierna måste uppfyllas på många punkter och de 

ska ha existerat i minst sex månader, orsaka svårigheter för barnet i vardagen och skilja sig åt 

betydligt från det som anses normalt för barnets ålder och uppträtt redan i förskoleåldern. 

Den första delen för att uppfylla AD/HD-kriterierna enligt DSM-IV handlar om bristande 

uppmärksamhet. Den måste uppfyllas på minst sex av punkterna. Den andra delen handlar 

om hyperaktivitet och impulsivitet. Där skall också minst sex punkter uppfyllas och vara 

oförenliga med utvecklingsnivån hos personen (American Psychiatric Association 2002 s 47-

49; Gillberg 2004 s 20; Iglum 1999 s 46-47). Utifrån diagnosmanualen har man kunnat 

                                                 
1
 Diagnostic Statistical Manual For Mental Disorders 
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uppskatta att ca 3-6 procent av alla skolbarn har någon form av AD/HD, men man har sett att 

det kan variera mycket beroende på hur de olika undersökningarna är utförda. Man har 

utifrån manualen också kunnat anta att ungefär lika många procent skolbarn utan diagnos har 

samma svårigheter som de med diagnos, vilket gör att det finns synnerliga skäl till att inte 

bara se till enbart diagnosen utan till barnens individuella behov. Man har som tidigare 

nämnts urskiljt tre utmärkande kombinationer hos personer med AD/HD.  

 

 Dominerat av uppmärksamhet 

 Dominerat av impulsivitet och överaktivitet 

 Kombination av uppmärksamhetsbrist och överaktivitet 

 

Dessa tre områden kan variera mycket från individ till individ och kan ha olika omfattning 

och grad (Beckman & Fernell 2007 s 25; Gillberg 2005 s 17; Hellström 2012 s 10; 

Socialstyrelsen 2004 s 20). 

 

3.1.2 Utmärkande symptom 

 

De barn som har uppmärksamhets- och koncentrationsproblem har stora svårigheter att 

fokusera på en uppgift och påverkas lätt av yttre stimuli (Socialstyrelsen 2004 s 10-12). För 

att göra en grov indelning kan man säga att dessa barn består av två grupper. De som blir 

väldigt aktiva eller de som blir överdrivet passiva. Barn med stora koncentrationssvårigheter 

växlar ofta mellan att reagera på en ingivelse direkt för stunden och att inte reagera alls 

(Kadesjö 2008 s 38-39). Uthålligheten hos de överdrivet aktiva barnen är ganska låg och de 

behöver snabb tillfredställelse för stunden. Om de inte får det så tröttnar de snabbt och börjar 

göra någonting annat som de tycker verkar mer intressant men som inte var den tänkta 

uppgiften (Hellström 2010 2:1). Man kan beskriva det som att deras koncentrationsförmåga 

endast riktar sig till det som de tycker är absolut väsentligt för stunden, det är alltså inget som 

är långvarigt. Samtidigt kan dessa barn lätt fastna i detaljer som färger och former. Detta kan 

ses som motsägelsefullt, men då handlar det om detaljer som inte är relevanta för uppgiften 

eller situationen. Det är detaljer som är lösryckta ur sitt sammanhang som dessa barn inte 

klarar av att sortera ut. Det är vanligt att barn med denna typ av problematik kan säga saker 

som inte hör till det man för tillfället håller på med. Det är inte för att de inte förstår eller är 



9 

 

nonchalanta, utan just för att de har svårt att hålla fokus på vad som är på gång för stunden. 

De är ofta väldigt idérika och kommer med uppfinningsrika uppslag som de startar men har 

inte förmågan att slutföra dem just på grund av deras svårighet med uthållig koncentration. 

Man har sett är att det kan se väldigt olika ut för dessa barn. Deras koncentrationsförmåga 

skiftar beroende på vilka situationer de befinner sig i, vilken tid på dagen men också på 

barnets dagsform, vilket kan upplevas som väldigt förvirrande och frustrerande för 

omgivningen (Iglum 1999 s 62-63). Barn med denna problematik har svårigheter att kunna 

sortera alla intryck som kommer i deras väg. De har inte förmågan att kunna sortera bort det 

som inte är viktigt för tillfället. Dessa barn verkar också vara i behov av att få intryck hela 

tiden. Får det inte den stimuli de behöver för stunden så verkar det som att de söker upp den 

genom att vara i rörelse och/eller prata. Barn som blir passiva har liknande problematik men 

deras problem yttrar sig på ett annat sätt. De kan inte heller sortera bort de irrelevanta 

intrycken runt i kring dem. Men för dessa barn yttrar det sig i att de fastnar i saker, lätt blir 

distraherade och dagdrömmande. Det kan vara svårare att upptäcka dessa barns problematik 

då de inte kräver någon vidare uppmärksamhet av vuxna (Beckman & Fernell 2007 s 25; 

Iglum 1999 s 58; Kadesjö 2008 s 27-28).  

 

Det som karaktäriserar de barn som har problem med överaktiviteten och uppmärksamheten 

är svårigheten att kunna vara i nuet. De är nästan ständigt i rörelse och har svårt att slutföra 

uppgifter, aktiviteter och lekar. De påbörjar ständigt nya saker utan att göra klart det som de 

höll på med (Iglum 1999 s 56). Det som är utmärkande för dessa barn är att de har svårt att 

anpassa sin aktivitetsnivå med hänsyn till situationen. Man kan se att deras kroppar ideligen 

är i rörelse, så även om de sitter ner måste de röra på sina kroppsdelar (Hellström 2010 2:1; 

Gillberg 2004 s 33). 

 

3.1.3 Andra utmärkande symptom 

 

Eftersom det går åt så mycket energi för dessa barn att handskas med alla intryck runt i kring 

dem så kan de lättare bli uttröttade än barn utan AD/HD. Det kan bli tydligt i skolans miljö 

där de kan fungera bättre tidigare på dagen. Alla barn är beroende av motivation och 

uppmuntran, men för barn med AD/HD är det särskilt viktigt. Om de får tillräckligt med 

motivation och uppmuntran så kan de klara av att koncentrera sig på olika uppgifter. De 

måste vara väl motiverade för uppgiften. Man kan hjälpa dessa barn att motivera sig genom 
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att låta dem själva välja sin uppgift och ge dem stöd av vuxna (Hellström 2012 s 8; 

Socialstyrelsen 2004 s 13). Hellström skriver också att det är viktigt att ge dessa barn 

uppskattning i den direkta situationen så de kopplar det till det positiva beteendet (Hellström 

2007 s 139). 

 Barn med AD/HD reagerar ofta direkt i stundens ingivelse. De kan inte vänta med att få sina 

behov tillfredställda och hinner inte tänka efter vad de gör. De har också ofta svårt att kunna 

förutse vad som blir följden av deras handlande, och även att ta lärdom av tidigare handlingar 

och konsekvenser. Det handlar inte om att han/hon inte förstår utan om att han/hon har svårt 

att handskas med sin impulskontroll. De kan i teorin förstå vad de borde eller inte borde göra, 

men i praktiken så kan de inte förena det. Det spelar ingen roll hur mycket man förmanat 

barnet att göra eller inte göra vissa saker för då de ställs inför liknande situationer igen så kan 

de inte koppla ihop det med tidigare erfarenheter (Iglum 1999 s 67 & 108). 

Barn med AD/HD har också ofta ett oberäkneligt uppförande som kan göra att de lätt hamnar 

i konflikter. De är också ofta väldigt ojämna i sitt beteende. En del situationer och dagar kan 

fungera hur bra som helst medan andra gånger gör det inte det. Barn med AD/HD har ofta 

svårt att följa andras regler och vill gärna styra och bestämma så mycket som möjligt i leken. 

Det kan göra att andra barn inte vet hur de skall vara mot det barnet och kan göra så att de 

inte vill vara med barnet. Samtidigt kan dessa barn också vara en tillgång i kamratgruppen då 

de ofta är väldigt kreativa, orädda av sig, påhittiga och har många idéer (Beckman & Fernell s 

27; Hellström 2012 s 8; Socialstyrelsen 2004 s 13). Problemen i deras sociala samspel hänger 

samman med deras svårigheter att förstå och tolka regler och instruktioner, vilket gör att de 

kan reagera med ett aggressivt beteende (Buttross 2007 s 24). Dessa barn har svårt att 

uppfatta repetitiva strukturer i vardagen. Man kan lätt uppfatta dessa barn som allmänt 

ignoranta och att de inte bryr sig om regler och att de struntar i vad man säger. Detta kan 

medföra att man tror att dessa barn medvetet är ute efter att reta och utmana, fast det 

egentligen handlar om att dessa barn har svårigheter med att kunna förstå, tyda regler och 

planera hur lång tid något tar (Iglum 1999 s 110-11). 

Dessa barn har ofta en bristande tidsuppfattning vilket gör att de kan ha svårt att avsluta sina 

påbörjade lekar då rasten är slut. Detsamma gäller skoluppgifter. Då de inte har förmågan att 

planera sin tid blir de lätt frustrerade och reagerar med ilska då de måste avbryta mitt i en 

påbörjad uppgift. Det de gör kan därför bli slarvig gjort då de blir satta i en stressande 

situation (Beckman & Fernell 2007 s 28; Iglum 1999 s 110). Tiden precis innan och direkt 

efter rasten kan vara knepiga för dessa barn. Iglum skriver om små konkreta åtgärder man 
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kan göra för dessa barn som till exempel att låta dem gå ut lite i förväg på rast (Iglum 199 s 

185).  

 

 

3.1.4 Identifiering av AD/HD 

 

Man har försökt skapa olika sorters tester och bedömningsverktyg för att kunna identifiera 

AD/HD. Den amerikanska professorn Russel A Barkely har granskat dessa tester och 

bedömningsverktyg och kommit fram till att testerna måste genomföras under en längre tid 

och kombineras med andra metoder såsom intervjuer och observationer. Dessutom måste 

man ha en annan grupp att jämföra med. För att kunna göra korrekta observationer så måste 

man veta vad det är man skall observera och kunna särskilja atypiska beteenden från det som 

anses vara mer normalt (Iglum 1999 s 54-55). Det finns alltså inget heltäckande test som på 

en gång kan utreda om barnet har AD/HD eller inte. Det är en omfattande utredning som görs 

av experter inom området, där man kartlägger barnets sammantagna problem. Det är många 

faktorer som samspelar vid en sådan analys. Läkare och specialister vid barnmottagningar 

utreder barnet genom att samla information genom bl.a. observationer, samtal med barnets 

föräldrar och de undersöker vilka ärftliga faktorer som kan spela in. Det genomförs kognitiva 

tester och man samlar även information från barnets skola. Man tittar också på om det kan 

finnas andra orsaker till barnets beteende. Det handlar till stor del att kunna utesluta andra 

sjukdomar, svårigheter eller störningar som kan vara orsaken till barnets beteende. Trots detta 

och att AD/HD är väldokumenterat och välkänt så kan det vara svårt att upptäcka och svårt 

att ställa rätt diagnos. Det händer fortfarande att barn och vuxna feldiagnostiseras. Barn kan 

under olika perioder och situationer uppvisa AD/HD-liknande symptom. Även barn med 

olika inlärningssvårigheter och andra problem kan uppvisa beteenden som kan påminna om 

AD/HD-symptom. Därför är det av största vikt att man ser på barnets omgivning och tidigare 

erfarenheter. (Beckman & Fernell 2007 32-34; Buttross 2007 s 3; Hellström 2012 s 13; 

National institute of mental health 2008 s 4-6). 
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3.1.5 Livskvalité hos dem med AD/HD?  
 

Det är inte ovanligt att barn med AD/HD har fördröjd tal- och språkutveckling. Dessa barn 

kan lätt bli osäkra i sitt språk och kan få problem att formulera sig och det gör att de blir 

osäkra. När de har svårt att uttrycka sig så kan det leda till att de i en konflikt slåss istället för 

att prata, då de inte har den verbala förmågan som krävs. Man har även sett att ca 50 procent 

av alla barn med AD/HD också har svårigheter med att läsa och skriva. I förlängningen kan 

det göra att dessa barn får svårigheter att fullfölja sin utbildning trots att de inte har brister i 

sina kognitiva kvalifikationer (Beckman & Fernell 2007 s 30-31; Socialstyrelsen 2004 s 14). 

Många barn med AD/HD har en rubbad och orolig sömnrutin. De sover inte ordentligt på 

natten, vilket gör att de under dagen kan bli trötta. Det är viktigt att man i skolan har en 

förståelse för detta och inte klandrar barnet då det egentligen är utmattat av sömnbrist 

(Kadesjö 2008 s 37). 

 

Man har vid studier sett att drygt 50 procent av barn som har fått diagnosen AD/HD behåller 

sin koncentrationsnedsättning i vuxen ålder. Det som mattas av är hyperaktiviteten och 

impulsiviteten. De kan dock istället uppleva en rastlös känsla inombords (Beckman & Fernell 

2007 s 28). Det man har sett är att de som fått korrekt hjälp av samhället och sin omgivning 

som vuxna kan leva som vanligt trots sitt handikapp om de fått verktyg att kunna kompensera 

sina brister (Hellström 2:1 2010). Många personer med AD/HD är extremt kreativa, 

uppfinningsrika och är inte rädda för att hitta på överraskande lösningar på saker och ting 

vilket gör att de kan nå framgång i arbetslivet (Beckman & Fernell 2007 s 29). 

 

3.1.6 Inkludering/Exkludering 
 

Om man tittar på hur man historiskt sett organiserat skolan för elever med svårigheter så har 

det vart ur ett exkluderande perspektiv. Man har velat avlägsna de elever som ansetts 

störande och inte passat in. Man har speciella resursskolor eller grupper för dessa elever. Man 

har skapat exkluderande insatser istället för inkluderande. Exkluderande insatser förekommer 

alltså fortfarande i skolan. Då målet måste vara att förebygga elevers problem och kunna sätta 

in rätt resurser för dessa elever så borde det inkluderande synsättet vara det rådande (Nordahl, 

Sørlie, Manger, Tveit 2007 s 127-129).  

Det har visat sig mycket verksamt i arbetet med elever i behov av särskilt stöd att ha en 

stöttande och omsorgsfull vuxen nära sig som bryr sig om dem. Insatserna går ut på att skapa 
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resurs och relationsstöd istället för att de ska bli behandlade eller hjälpta av en vuxen. Man 

har också sett positiva följder av att hela skolans resursteam samarbetar och får 

kompetensutveckling i arbetet med dessa elever. Alla som arbetar med eleverna bör också få 

handledning och återkoppling på sitt arbete. Man bör också ta hansyn till att de pedagoger 

som inte själva är psykiskt stabila eller på något annat sätt för tillfället inte mår bra inte skall 

ha det alldagliga ansvaret för dessa elever (Nordahl, Sørlie, Manger, Tveit 2007 s 133-134). 

Hellström skriver också om vikten av att pedagogerna får handledning och utbildning i 

arbetet med barn med AD/HD och att det är ett av de mest effektiva sätten att påverka 

elevernas skolsituation (Hellström 2007 s 144-146).  

        

4 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 

 

I skolans läroplan LGR 11 står det att man skall se till varje elevs specifika behov och 

förutsättningar och anpassa undervisningen därefter. Undervisningen ska främja elevernas 

fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare 

erfarenheter, språk och kunskaper. Skolan har ett särkskilt ansvar för de barn som har 

svårigheter att nå målen i skolan (Skolverket 2011 s 8). I skolan skall ingen bli utsatt för 

kränkande behandling på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller 

funktionsnedsättning (Skolverket 2011 s 7). Det är rektorns ansvar att se till att varje elev får 

det stöd och den hjälp de behöver genom elevhälsan och undervisningen (Skolverket 2011 s 

18).  I Skollagen första kapitlet 4 § står det att skolan är skyldig att ta hänsyn till elevers 

individuella behov: ”I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn 

och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska 

vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig 

utbildningen” (Svensk författningssamling, skollagen 2010). 

 

 

4.1 Allmänna råd och kommentarer Kvalitet i fritidshem 

 

Allmänna råd för fritidshemmet är utarbetat från tidigare läroplanen Lpo 94 och skollagen, 

men har fritidshemmet i fokus. Tidigare utgick läroplanen enbart från skolan, men anpassades 

1998 för att kunna tillämpas även i fritidshemmet (Skolverket 2007 s 11). Alla skolbarn till 

http://62.95.69.3/SFSdoc/10/100800.PDF%20Svensk%20författningssamling%20skollagen%202010
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och med tolv års ålder erbjuds en plats på fritidshemmet. Hur fritidshemmet är organiserat 

kan se väldigt olika ut, men vanligast nu för tiden är att det är integrerat i skolan (Skolverket 

2007 s 5). Skollagen nämner också fritidshemmet i kapitel 14. Där står det i 2 § bland annat ” 

Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov. Fritidshemmet ska 

främja allsidiga kontakter och social gemenskap” (SFS 2010:800, kap 14, 2 §). De allmänna 

råden tar också upp att resursfördelningen skall utgå ifrån förhållanden som till exempel. 

antal barn i behov av särskilt stöd (Skolverket 2007 s 15). 

 

4.2 Åtgärdsprogram 
 

Åtgärdsprogram infördes i den nya skollagen som trädde i kraft första juli 2011. I skollagens 

tredje kapitel 9 § stå det att skolan skall upprätta ett åtgärdsprogram för de elever som anses 

vara i behov av särskilt stöd. Ett åtgärdsprogram skall alltid grunda sig på en utredning av 

elevens behov av särskilt stöd (skolverket 2008 sid 15). I ett åtgärdsprogram skall det tydligt 

stå vad som är den enskilda elevens behov och hur man skall se till att det behovet uppfylls. I 

åtgärdsprogrammet skall det också framgå hur man ska utvärdera och följa upp elevens 

behov. Eleven och vårdnadshavaren ska också ha möjlighet att vara med i upprättandet av 

åtgärdsprogrammet. Det är rektorn på den aktuella skolan som ansvarar och beslutar 

åtgärdsprogrammet (SFS 2010:800, kap 3, 9 §).        

5 Resultat 

5.1 Procedur 
 

E1 och E2 blev observerade två gånger i början av dagen vid en morgonsamling, två gånger 

mitt på dagen och sedan två gånger på eftermiddagen på skolans fritidshem. Observationerna 

pågick under 30 minuter. Observationerna mitt på dagen var uppdelade på 15 minuter i slutet 

av lunchrasten och 15 minuter efter rasten i klassrummet. Totalt så observerades E1 och E2 

tolv gånger. Under observationerna skrev jag ned antalet gånger jag tyckte att jag såg ett 

beteende som var typiskt för de med AD/HD. Jag antecknade vad jag såg i situationen och 

även om jag hörde något som någon sa som jag ansåg vara relevant för situationen.  

 

Bearbetningsprocessen av materialet gick till på följande sätt: E1 och E2:s material delades 

upp var för sig. Sedan delades materialet in i de olika situationerna som observerats så att det 

blev överskådligt när, var och hur många gånger ett visst beteende ägde rum. Antalet 
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beteenden under en viss situation under dagen har räknats ihop och presenteras i tabell 1. I 

kolumnen till höger presenteras hur många gånger totalt under observationerna som ett visst 

beteende ägde rum. Därefter slogs E1 och E2:s resultat ihop, vilket också presenteras i tabell 

1.  

 

 

Tabell 1. Antalet observerade ADHD-symptom vid de olika situationerna, och sammanlagt av 

alla observationer, för E1 och E2 separat respektive sammanlagt.  

 Morgon (styrd) Rast (fri) Efter Rast 
(styrd) 

Fritidshemmet 
(både fri och styrd) 

Totalt  

 E1 E2 E1 E2 E1 E2 E1 E2 E1 E2 
1. Problem med säkerhet 0 0 2 3 0 0 2 4 4 7 
2. Problem med social 
interaktion 
 

4 0 3 0 0 0 5 3 12 3 

3. Orolig vid förändring 1 4 4 3 2 2 4 2 11 11 
4. Selektiv uppmärksamhet 
 

4 7 0 0 0 0 0 0 4 7 

5. Impulsivitet 
 

4 2 3 5 1 4 5 3 13 14 

6. Överdriven aktivitetsgrad 8 4 2 3 0 0 3 5 13 14 
7. Trötthet 3 0 3 0 0 0 2 0 8 0 
Totalt 24 17 17 14 3 6 21 17 65 56 

  

 

5.2 Symptomförekomst 
 

 Problem med säkerhet 

 

Problem med säkerhet visade sig främst under den fria tiden av dagen. Detta visade sig 

genom att de klättrade på höga höjder eller hoppade ner från högt belägna platser (Tabell 1). 

Problem med säkerheten visade sig framförallt under den fria tiden, och då främst för dem 

själva. Varken E1 eller E2 uppvisade något beteende som skulle kunna skada säkerheten för 

någon annan. Beckman och Fernell beskriver barn med AD/HD som orädda vilket visade sig 

i dessa situationer (Beckam & Fernell s 27). Varken E1 eller E 2 var rädda att klättra högst 

upp i ett träd och släppa båda händerna. Barnen klättrade och hoppade från höga höjder, men 

de ramlade aldrig och gjorde sig illa. Både E1 och E2 är väldigt motoriskt utvecklade och har 

god kroppskontroll, vilket kan vara en av anledningarna till att de klarade av att klättra och 

hoppa högt. Det strider dock mot det Kadesjö skriver om barn med koncentrationssvårigheter 



16 

 

och deras motorik. Han beskriver att dessa barn ofta har en omogen motorik och är klumpig, 

speciellt vid situationer där barnen blir störda av intryck av omgivningen (Kadesjö 2008 s 98-

100). Det jag kunde se var att de ibland hade svårighet att anpassa sin motorik till den 

avsedda situationen vid olika typer av lekar och aktiviteter. E1 viftar ofta med armarna då 

han/hon rör på sig, vilket gjorde att det kunde vara svårt för honom/henne att delta i vissa 

lekar, trots att han/hon hade motoriken för det. E1 var vid ett tillfälle med i gymnastiksalen 

och lekte skeppsbrott. Där klättrade E1 högst upp i ribbstolarna och hoppade med lätthet ned 

därifrån. Jag såg inte att E1 visade på någon rädsla eller tanke på att det kunde vara farligt. 

Vid ett flertal gånger under observationstillfällena såg jag att E2 lätt blev yvig i sina rörelser. 

Då han/hon skulle snurra ett hopprep så blev det överdrivet fort och snabbt snurrat. Vid ett 

annat tillfälle då barnen var inne på fritidshemmet och satt och ritade tillsammans vid ett bord 

så frågade ett barn om E2 kunde skicka kritburken. E2 skickar då kritburken med en väldig 

fart så att den hamnar i golvet. Vid ett tillfälle sprang E2 iväg från skolgården rakt ut på gatan 

där det kör bilar. Vid lek med andra barn hade både E1 och E2 ibland svårt med hur hårt man 

skulle ta i vid fysisk kontakt. Vid till exempel kull-lekar så kunde de andra barnen reagera på 

att de tog i för hårdhänt, men det var inget som E1 eller E2 själva förstod att de gjorde. Det är 

för att dessa barn har svårigheter med att kunna avväga och planera adekvat handling för 

situationen (Kadesjö 2008 s 262). 

 

 Problem med social interaktion 

 

Observationen av E1 visade på att problem med social interaktion skedde under både fri och 

styrd verksamhet, dock i högre utsträckning under den fria tiden, medan observation av E2 

endast visade sig under den fria tiden på fritidshemmet (Tabell 1). 

E1 hade svårt med att leka tillsammans med andra barn. Han/hon behöver stöd av 

resurspedagogen vid den fria tiden att inte hamna i konflikter. Vid två tillfällen då E1 byggde 

Lego i ett rum tillsammans med andra barn så tog han bitar av de andra barnens byggen utan 

att fråga för han sa att han behövde dem. Då de andra barnen protesterade och sa att de hade 

dem först så visade E1 ingen vilja att lämna tillbaka dem utan satte sig för sig själv och 

byggde med dem. Vid ett annat tillfälle under den styrda tiden skulle eleverna utföra en 

uppgift tillsammans. E1 gjorde uppgiften för sig själv. E2 hade svårast med den sociala 

interaktionen då han/hon redan deltog i aktiviteter tillsammans med andra. E2 ville gärna 

bestämma och ändra regler i lekar och ha det på sitt sätt.   
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Intressant med detta resultat var att E1 hade problem med att komma in i den sociala 

interaktionen, medans E2 inte hade svårt med det. E2s problematik var att upprätthålla den 

och kunna förstå och tyda regler tillsammans med andra barn. 

 

 Oro vid förändring 

 

Totalt under alla observationer visade E1 och E2 oro vid förändring lika många gånger. E1 

hade dock fler antal gånger under fritidshemstid medan det hos E2 visade sig tydligast under 

den styrda morgontiden. För E1 var orosbeteendet speciellt märkbart vid byte av aktiviteter 

medan det hos E2 blev mest märkbart tidigt på dagen vid skoldagens början (Tabell 1). 

Vid rastsituationerna så var E1 orolig vid förändring då det kom något annat barn och ville 

vara med och leken förändrades. Det var svårt för E1 att acceptera förändringen i leken och 

han/hon kunde då reagera impulsivt och sparkas eller slåss. 

E2s oro visade sig tydligast vid skoldagens början när han/hon skulle säga hejdå till den 

föräldern som lämnade honom/henne. E2 hade speciella rutiner vid morgonavskedet med sina 

föräldrar. E2 skulle först stå vid ett speciellt fönster och vinka och sedan skulle hon öppna 

fönstret och ropa hej då. En av gångerna kom de sent och hela proceduren hann inte utföras. 

E2 blev då väldigt ledsen och besviken och hade väldigt svårt att acceptera att det inte blev 

som vanligt. 

 

 Selektiv uppmärksamhet 

 

E1 och E2 uppvisade selektiv uppmärksamhet, dvs. att de riktade sin uppmärksamhet i 

samlingen vid sporadiska tillfällen, endast vid den styrda morgontiden. Hos E2 visade det sig 

dock fler antal gånger (Tabell 1). Vid genomgångar i stor grupp visade sig svårigheter hos E1 

i form av selektiv uppmärksamhet. E1 kunde inte hålla uppmärksamheten riktad en längre 

stund under genomgångar, utan började leka med pennor och diverse föremål i omgivningen 

och uttryckte även verbalt en önskan att göra något annat. Hos E2 noterades det i form av 

promenerande in och ut ur klassrummet under samling i större grupp. Värt att noteras är att 

vid ett av observationstillfället under den styrda morgontiden så hade E2 varit hemma från 

skolan dagen innan, vilket kan ha bidragit till att han/hon var extra orolig. 
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 Impulsivitet 

 

Impulsiviteten visade sig totalt nästan lika många gånger hos E1 och E2 under hela 

observationsproceduren. Den var något högre under den fria tiden hos båda eleverna, men 

visade sig även i den styrda tiden d.v.s. under hela dagen (Tabell 1). Impulsiviteten visar sig 

alltså både i den styrda och fria verksamheter, dock på olika sätt och de får även olika 

konsekvenser. Under den styrda tiden yttrade sig impulsiviteten hos både E1 och E2 pratade 

rakt ut i klassrummet utan att tänka efter. Då pedagogen ställde en fråga så svarade de direkt 

utan att svara på själva frågan. Ett exempel på det är då pedagogen frågade barnen i E1 klass 

om de visste hur många barn som gick i deras klass. E1 svarar rakt ut, utan att räcka upp 

handen, att han/hon skall resa bort nästa vecka. Kadesjö beskriver detta beteende som en 

kognitiv impulsivitet. De har ofta svårt att se helheten i en uppgift och inte fäster så stor vikt 

vid slutresultatet så kan de många gånger gissa eller ge sken av att de har kommit fram till ett 

svar (Kadesjö 2008 s 32). 

Vid ett tillfälle mitt i morgonsamlingen då pedagogen berättar om dagens innehåll så springer 

E1 fram till en av klasskamraterna och kramar och pussar på den. E1 slutar inte fast 

klasskamraten säger till E1 att sluta. Pedagogen griper då in och lyfter ut E1 ur klassrummet, 

som då byter känsloläge och reagerar med ilska sparkar och skrik. Samlingen fortsätter sedan 

med de andra barnen och E1 sitter själv i ett rum bredvid och bygger lego. Iglum skriver att 

det finns barn som har svårt att tolka sinnesintryck och som är överkänsligt för beröring. En 

minsta lätta vidrörning vid dem kan de uppfatta som något hotfullt. De kommer då också att 

reagera som att de är utsatta för ett påhopp. Iglum poängterar därför att det är av största vikt 

att de som kommer i kontakt med dessa barn måste vara medvetna om hur barnet kan 

uppfatta handlingar, vad den vuxne som utför den har för syfte med den och om vilka följder 

det kan få (Iglum s 64). Många barn med AD/HD visar högt och tydligt sina känslor, på gott 

och ont, och de kräver mycket uppmärksamhet när det sker. Det är inte bara negativa känslor 

som de med stor hängivenhet visar upp utan de kan också vara väldigt tillgivna och 

ömhetsfulla känslor som de exponerar (Iglum 1999 s 58 & 67).  

I klassrummet under den styrda tiden så hade E2 svårt att sitta på sin plats och arbeta i sin 

bok om ingen vuxen satt bredvid han/hon. E2 påverkades lätt av yttre stimuli. Det behövdes 

bara att någon av barnen hostade till eller flyttade lite på en stol för att han/hon skulle tappa 

fokus och gå från sin plats och titta efter vad som hände. Han/hon hade sedan svårt att 

komma till ro och sätta sig på sin plats igen om inte någon pedagog hjälpte henne med det. 
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Impulsiviteten under den fria tiden visade sig tydligast i leken tillsammans med andra barn. 

E2 hade vid ett flertal tillfällen svårt att följa regler i lekar. Vid ett tillfälle i gymnastiksalen 

lektes det styrda kull-lekar av en pedagog. E2 hade själv valt att delta i aktiviteten. E2 

fuskade vid ett flertal tillfällen och hittade på egna regler. De andra barnen blev irriterade och 

bad E2 att sluta fuska annars så ville de inte ha med honom/henne. Här kunde jag höra att de 

andra barnen uttryckligen bad att utesluta den som inte passar in och inte gör det som 

förväntas. Vid ett annat tillfälle lekte E2 inne på fritidshemmet med några av sina 

klasskamrater. Det gick till en början bra, men efter en stund då leken utvecklades så ville E2 

bestämma mer än vad de andra tyckte var tillåtet. Jag uppfattade också att E2 hoppade mellan 

flera olika förslag i leken så att de andra barnen inte fick någon sammanhållning i den. E2 

blev mer och mer impulsiv i sina förslag och tillslut tröttnade de andra barnen och ville inte 

leka längre. Impulsiviteten hos E2 under rasten visade sig så att E2 hoppade från en aktivitet 

till en annan. Det blev aldrig någon lek som lektes klart. 

När E1 och E2 kände sig missförstådda reagerade de båda impulsivt med att nypa eller slå 

sina kompisar. Konsekvenserna här blev att de andra barnen blev arga och irriterade och sa 

att de inte ville leka med dem, vilket i sin tur triggade igång impulsivitetsbeteendet 

ytterligare. Jag hörde att några barn uttryckte att de blev rädda. Jag anser att det i dessa 

situationer är det av stor vikt att det finns en pedagog närvarande som kan hjälpa barn med 

AD/HD att förstå konsekvenserna av deras beteende och även hitta strategier för att undvika 

att dessa situationer uppstår. Hellström skriver att man som pedagog måste förstå att barnet 

inte kan hjälpa sitt beteende och det är en grundsyn man måste ha för att kunna möta dessa 

barn på ett lämpligt sätt (Hellström 2007 s 137). En annan grundläggande uppgift som en 

närvarande pedagog här har enligt mig, är att hjälpa de andra barnen med hur de skall förstå 

dessa situationer. 

 

I lekar och det sociala samspelet finns många dolda och underförstådda regler och normer 

som skall följas, vilket kan göra det extra svårt för dessa barn att anpassa sig socialt. De 

skapar sina egna regler och har svårt att följa det man bestämde från början, vilket kan göra 

att andra barn kan uppfatta att dessa barn är besvärliga att umgås med. Detta kan också skapa 

svårigheter i barnens dagliga skolarbete då man ska kunna följa abstrakta mallar, 

instruktioner och uppgifter så som grammatik och matematiska formler. Barnen behöver stöd 

av vuxna i skolarbetet då de ofta har svårt med att kunna skifta tillvägagångssätt för att kunna 

lösa uppgifter och problem, vilket gör att de lätt fastnar i en uppgift och kommer inte vidare. 

Det är också viktigt att förstå att barn med AD/HD som får stöd av vuxna kan fungera i 
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många situationer och gruppkonstellationer. Med rätt stöd och hjälp av vuxna kan man 

underlätta för dessa barn att kunna tolka och förstå strukturer och regler i vardagen (Beckman 

& Fernell 2007 s 27-28; Kadesjö 2008 s 40-41). Impulsivitetsbeteendena visar sig tydligare 

och blev även fler utan pedagogers närvaro. 

      

 

 Överdriven aktivitetsgrad 

 

Även gällande överdriven aktivitetsgrad visade sig detta beteende nästa lika många gånger 

hos båda eleverna. Den visade sig tydligast hos båda eleverna under den styrda morgontiden 

och under rasten, medan den inte alls visade sig i styrd tid direkt efter rasten. Beteendet 

visade sig även under fritidshemstiden. (Tabell 1). 

E1s rörelsebehov visade sig väldigt tydligt i den styrda morgontiden. Han/hon hade mycket 

svårt att sitta still på sin plats i samlingen. Han/hon bytte plats eller reste sig upp och snurrade 

några varv. Vid båda observationstillfällena sa E1 att han/hon inte ville vara med för att det 

var tråkigt att sitta still och lyssna. Vid båda rasttillfällena gick E1 in innan rasten var slut. 

Han har en resurpedagog som är med honom/henne under rasten. De hade bestämt att E1 fick 

gå in tidigare än de andra eleverna om han/hon ville det. Resurspedagogen var med E1 under 

hela rasten och hjälpte E1 att hitta på saker som han/hon gillade att göra som till exempel 

leka i sandlådan. E1 lekte mest själv och inte så mycket med andra barn. Direkt efter rasten så 

läste man en saga i E1s klass. E1 låg ned på mattan, samma som vid samlingen, och lyssnade 

på sagan utan att röra sig mer än någon annan.     

E2 hade svårt att sitta på sin plats längre stunder. E2 rör sig mycket då han/hon sitter på sin 

stol och ramlar vid några tillfällen ner på golvet. E2 går iväg från sin plats ofta för att vässa 

pennor eller hämta något. E2 går också ofta in och ut ur klassrummet utan något direkt mål. 

Vid ett av tillfällena var en pedagog nära honom/henne hela tiden, men det tycktes inte 

påverka rörelsebehovet. Under rastens fria tid klättrade han/hon väldigt mycket. E2 klättrade 

både i klätterställningen och högt upp i träden ute på skolgården. E2 lekte också gärna lekar 

ute där man fick röra på sig mycket så som kull och andra jaga-lekar. E2 lekte lekar 

tillsammans med andra barn. Ett intressant fynd i det här resultatet är att E1 vekar vara hjälpt 

av att ha en pedagog närvarande, medans E2 inte verkade det.    

För att hjälpa dessa barn gäller det att göra deras dag överskådlig för dem. Före skoldagens 

början är det viktigt att de får veta innan vad de skall göra för att få en helhet av dagen. Under 

skoldagen är dessa elever i behov av stöd i form av att få hjälp indela uppgifter i mindre 
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delar. Hellström skriver att man kan använda bilder som hjälpmedel för att barnet på ett 

lättåskådligt sätt ska kunna förstå vad som skall göras. För att de lättare skall kunna planera 

sin tid kan ett bra hjälpmedel vara ett timglas som visuellt tidshjälpmedel (Hellström 2007 s 

137-138). Jag såg att både E 1 och E2 kunde ha svårt att ta instruktioner i en stor grupp, och 

att impulsivitet och överaktivitetsbeteende då ökade. Här är det viktigt att ge dessa barn 

individuell information innan man berättar i större grupp. Förberedelse är ett nyckelord.  

 

 

 Trötthet 

 

Endast E1 uppvisade trötthet. Det synliggjordes både i den styrda och i den fria tiden, dock ej 

i styrd tid direkt efter rast (Tabell 1). E1 blev ibland trött och orkade inte vara ute hela rasten 

och fick vid dessa situationer gå in och vila.  

 

5.3 Övriga fynd   

 

Barnen i studien hade vissa hjälpmedel för att underlätta sin vardag. E1 hade speciella 

hörlurar under vissa stunder av dagen för att stänga ute en del av ljudet runt om kring för att 

kunna koncentrera sig bättre. E1 har en bestämd plats närmast pedagogen i klassrummet vid 

morgonsamlingarna. E1 hade under den fria tiden på raster och i fritidshemmet en resurs i 

form av en pedagog som var med som stöd. E2 hade en speciell kudde att sitta på i 

klassrummet för att kunna tillfredställa sitt rörelsebehov. E2 har även speciella små bollar att 

hålla i handen, även det för rörelsebehovet men också för att kunna koncentrera sig bättre. E2 

väntade på att få en mp3 spelare med hörlurar för att kunna lyssna på musik i klassrummet 

för att kunna stänga ute störande intryck som gör att det blir svårt att sitta på sin plats och 

koncentrera sig. I E2:s klass sitter alla eleverna på bestämda platser vid ett bord, två och två, 

förutom E2 som har en egen plats. E2 sitter med ryggen mot de andra eleverna. E2 sitter 

längst ner i klassrummet längst bort från den undervisande pedagogen. 

Barnen i min studie hade speciella rutiner innan de skulle gå ut på rast. E1 och E2 gick till 

kapprummet någon minut före de andra barnen för att undvika att hamna i konfliksituationer 

med andra barn. 
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5.4 Sammanfattning 
 

Problem med säkerheten hos eleverna i min studie visade sig främst för dem själva och var 

vanligast under den fria tiden under dagen. En av eleverna i studien hade problem med den 

sociala interaktionen under hela dagen, medans hos en av eleverna visade det sig endast 

under den fria tiden av dagen. Eleverna hade olika typer av problem tillsammans med andra 

barn. E1hade svårt med att börja interagera med andra barn medans E2 problematik var att 

kunna förstå den sociala interaktionen med andra barn. 

Vid skoldagens början blev E2 orolig vid förändring. Det visade sig så att han/hon hade svårt 

att skiljas från sin förälder om han/hon inte fick göra det på ett speciellt sätt. Efter det att 

föräldern gått hade E2 svårt att komma till ro i klasrummet om han/hon inte fick hjälp av en 

vuxen med det. E1 oro vid förändring blev tydligast då han/hon skulle byta aktiviteter eller 

lek. Både E 1 och E2 visade selektiv uppmärksamhet endast under den styrda morgontiden. 

Impulsivitetsbeteendena visade sig både under den styrda och fria tiden, dock var de lite fler 

under den fria tiden. I den styrda tiden visade det sig så att eleverna pratade rakt ut i 

klassrummet utan att svara på den tänka uppgiften eller frågan. I den fria tiden visade det sig 

främst i aktiviteter tillsammans med andra barn. Då de kände sig missförstådda av de andra 

barnen så svarade de genom att fysiskt göra illa dem istället för att verbalt säga vad de ville. 

E2 hade svårt att följa regler i lekar. 

Elevernas överdrivna aktivitetsgrad visade sig främst under den styrda morgontiden rasten 

och fritidshemstiden. Båda eleverna hade svårt att sitta still en längre stund. E2 började gå ut 

och in i klassrummet efter en stunds stillasittande. E1 hade svårt att sitta stilla i 

samlingsringen. På rasten och den övriga fria tiden klättrade de gärna och ofta och var uppe 

på höga höjder. Det var endast E1 som visade på trötthet och speciellt under rasten. E1 

orkade ibland inte vara ute hela rasten utan fick gå in tidigare tillsammans med sin 

resurspedagog. Båda eleverna hade hjälpmedel såsom speciella kuddar att sitta på och 

hörlurar för att kunna underlätta sin vardag.  

Om man räknar ihop den styrda tidens beteende och den fria tidens beteende så visar både E1 

och E2 ett större antal AD/HD-beteenden under den fria tiden jämfört med den styrda tiden. 

Under den styrda tiden visar E1 ett resultat på 27 symptomtillfällen och E2 ett resultat på 23 

st. Resultaten på den fria tiden är för E1 38 och för E2 33. 
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6 Diskussion 

Syftet med studien har varit att undersöka om det finns olika situationer och beteenden för 

elever med diagnosen AD/HD och se om det finns speciella tillfällen där den blir extra synlig. 

Frågorna jag avsåg att undersöka var: 

 Finns det situationer under elevernas hela skoldag där ADHD-diagnosen blir extra 

tydig? 

 I så fall, vilka situationer?   

 På vilket sätt visar sig diagnosen i dessa situationer? 

 

Resultatet i studien visar att det finns olika situationer under barnets dag där deras AD/HD 

beteenden blir extra synliga, men att det även finns situationer under dagen då vissa 

beteenden inte är speciellt synliga eller är helt obefintliga. Studien visar att vissa beteenden är 

mer synliga under den styrda tiden av dagen medan andra visar sig tydligare under den fria 

tiden. Med styrd tid menas klassrumssituationer som leds av en pedagog och organiserad 

verksamhet av pedagoger på fritidshemmen, och den fria tiden avser den tid som inte är styrd 

dvs. raster och icke vuxenorganiserade aktiviteter på fritidshemmet. Studien visar att stödet 

måste vara individanpassat då dessa två barn inte visade identiska resultat. Studien visar även 

att vissa beteenden bör tillgodoses och uppmärksammans medan vissa beteenden med fördel 

kan ignoreras. Ett exempel: E1 har svårt att sitta stilla i ring på golvet tillsammans med de 

andra barnen, och glider lätt in mitt i ringen eller lägger sig ner. Det visade sig att det inte var 

speciellt verksamt att uppmärksamma dessa situationer, då det mer hade en benägenhet att 

trigga E1 att bli aggressiv. 

 

6.1 Säkerhet 
 

Det är det viktigt att pedagogerna på skolan uppmärksammar och stödjer barn med denna typ 

av svårighet så att det inte får negativa följder för det enskilda barnet. Här kan man se vikten 

av närvarande pedagoger som kan förhindra att dessa barn hamnar i dessa situationer. Man 

kan som närvarande pedagog i stunden påminna barnet om hur hårt man tar i en kompis. Men 

det är också viktigt att kunna förklara för de andra barnen i omgivningen vad som hänt då de 

har blivit tagna i för hårt. Man måste berätta orsaken till varför dessa barn gör som de gör, 

och att de inte gör det med mening och att det är något som de inte kan välja själva. Men man 

måste vara tydlig och berätta på ett sådant sätt så barn förstår. Ett sätt kan vara att man säger 
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att alla har något som man måste träna på och förklara att dessa barn har det speciellt svårt 

med, till exempel att veta hur hårt man skall ta i en kompis. Som pedagog kan du också 

hjälpa barnen som inte har AD/HD hur de skall bemöta och prata med de som har AD/HD. 

Man kan ge dem pedagogiska strategier som kan hjälpa dem att hjälpa barnen med AD/HD. 

Det kan handla om att de säger till direkt om han/hon tar i dem för hårt och vara tydlig i vad 

de vill. Ett exempel: Att lära dem att inte bara säga aj om de blir tagna i för hårt, utan att säga 

vad som gör ont och varför. Jag kunde i min studie se att de barnen som var medvetna om 

barnen med AD/HD och deras problematik var toleranta mot dessa barn då de hamnade i 

konfliktsituationer. Eftersom barn med AD/HD kan ha svårt att följa och tyda regler vid lekar 

så är det viktigt att de andra barnen är medvetna om denna problematik för att minska 

missförstånd och bråk. Det kan vara lättare att acceptera andras brister om man vet vad som 

orsakar dem och varför de uppstår. Det är lätt att dessa barn hamnar i negativa konflikter med 

andra barn. Barn med AD/HD kan ha svårt att uttrycka sig verbalt och då är det viktigt att det 

finns en pedagog närvarande som kan hjälpa och träna barnet i den typen av situationer.  

 

6.2 Situationsträning 
 

Man kan som pedagog skapa tillfällen där barnet aktivt får träna sig på olika typer av 

situationer (Hellström 2007 s 140-141). Ett sätt är att låta barnen i efterhand konstruera 

händelser igen genom till exempel drama och sedan prata om vad som hände och hur man 

kunde ha gjort på ett annat sätt. Vissa barn kan bättre återge händelsen genom att rita bilder. 

Då kan man använda sig av det och prata om händelser utifrån deras egna bilder. Det har 

visat sig att dessa barn inte har bristande förmåga att förstå hur de borde agera och reagera i 

vissa situationer. Deras brist ligger snarare i att kunna tillämpa det i rätt situation 

(Socialstyrelsen 2004 s 36). Det är det som vi pedagoger ska hjälpa barnen med. Då eleven 

löst en situation på ett sätt som vi anser bra, kan man med stöd av bilderna hjälpa eleven att 

koppla ihop positiva situationer med positivt beteende. Hellström skriver i sin text att det är 

viktigt att låta eleven vara med och diskutera problemet och hjälpa dem att komma fram till 

att undersöka olika lösningar, och sedan även utvärdera dem (Hellström s 11). När eleven blir 

äldre så ska han/hon klara av dessa situationer på egen hand och då krävs det att man har fått 

träna på det. Det är det som pedagogerna på skolan skall hjälpa eleverna med.  
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6.3  Impulsivitet 
 

Impulsiviteten och överaktiviteten kan ställa till problem för barn då de ska leka och delta i 

aktiviteter då de hellre springer runt och klättrar på saker än deltar i den tänkta aktiviteten 

eller leken. Deras impulsivitet gör att de säger saker rakt ut fast det inte är ett lämpligt 

tillfälle. Den gör också att de har svårt att vänta på sin tur och avbryter andra. Det bidrar till 

att det kan uppstå konflikter i dessa situationer med klasskamraterna då de kan uppleva att 

dessa barn förstör för dem. Dessa typiska impulsivitets- och överaktivitetsbeteenden visar sig 

alltså både språkligt och kroppsligt (Beckman & Fernell 2007 s 27;Nordahl & Sørlie & 

Manger & Tveit 2007 s 40). Ett barn som har svårt med sin impulskontroll förstår inte vilka 

följder ett visst agerande medför. De har inte förmågan att tänka efter om det finns ett annat 

sätt de kan reagera på, utan gör det som först var det spontana infallet. Deras reaktion kan bli 

impulsiva fysiska handlingar i form av nypningar, luggningar och slag (Kadesjö 2008 s 29). 

Detta beteende bör uppmärksammas och åtgärdas då det kan skada andra och sig själva. 

Risken är också att dessa barn blir illa omtyckta av andra barn. Jag tolkar det som att 

impulsiviteten hos E1 i situationen där han/hon i samlingen springer fram till klasskamrat och 

börjar krama och pussa den som en emotionell impulsivitet. E1 känner just i den stunden att 

han tycker om det barnet och måste då direkt visa det. E1 har inte förmågan att anpassa sin 

handling till den rådande situationen. Jag upplevde situationen som problematisk. E1 var ute 

efter att visa sin tillgivenhet till sin klasskamrat, men det slutade med att E1 blev arg och 

våldsam. I denna situation fick inte E1 uppleva något positivt av sin handling, som var tänkt 

som något bra, då han skulle visa att han tyckte om någon. Barn som har svårt att formulera 

sig verbalt kan ofta ta till knytnävarna istället för att med ord uttrycka vad de menar då 

frustrationen blir för stor. Det kan medföra att de stöter bort sina kamrater (Kadesjö 2008 s 

264). Då E1 inte blir förstådd varken av det andra barnet eller av pedagogen så blir han/hon 

frustrerad och det hela slutar i att E1 reagerar med ilska. Genom att pedagogen lyfter bort E1 

ur klassrummet så exkluderar man han/hon till att delta i samlingen som de andra eleverna. 

Det kan även sända ut signaler att man inte är önskvärd om man är eller beter sig på ett sätt 

som anses vara annorlunda än den rådande normen. Om pedagogen istället hjälp E1 med att 

förklara vad han/hon ville så hade nog situationen slutat annorlunda. Även barnet som blev 

pussat och kramat på hade kunnat vara hjälpt av att få förklarat för sig vad E1 ville och varför 

han/hon gjorde som han/hon gjorde.         
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6.4 Raster 
 

Raster kan bli en otrygg plats speciellt för dessa barn då de är beroende av att ha en vuxen 

nära till hands som kan hjälpa till att förhindra att konflikter och missförstånd med andra barn 

uppstår (Beckman & Fernell 2007 s 27-28; Kadesjö 2008 s 40-43). Det är just de 

ostrukturerade situationerna som kan vara extra besvärliga. För det första så innebär rasterna 

ett uppbrott från någonting. Rasterna innebär även en stor ansträngning i och med att det där 

förekommer en mängd outtalade regler som barnen måste förhålla sig till. Det förekommer 

också många valsituationer under en rast, som gör det knepigt för barn med AD/HD då de 

ofta har problem med att välja. Det beror på att dessa barn har svårt för att kunna veta vad 

man ska prioritera för stunden och vad som kan göras senare. Rasten är väldigt fri och har 

ofta ingen aktivitet som är vuxenstyrd. (Beckman & Fernell 2007 s 27-28; Kadesjö 2008 s 

40-43). En åtgärd för barn som hoppar från aktivitet till aktivitet är även här att förbereda 

barnet. Man kan tillsammans med barnet göra upp en plan om vad han/hon vill göra under 

rasten. Det är inte alltid möjligt att en pedagog kan närvara vid ett och samma barn under en 

hel rast och kolla att han/hon gör det han/hon sagt att den ska göra, men man kan efter rasten 

utvärdera och fråga barnet hur det gick och om planen hölls. Under den fria tiden på 

fritidshemmet kan pedagogerna hjälpa och underlätta för barnet genom att göra 

aktivitetsvalen tillsammans med dem.      

 

6.5 Förebyggande arbete 
 

I alla dessa situationer gäller det att man fokuserar på det som fungerar och inte på det som 

inte fungerar. Jag såg att ett negativt beteende kunde vändas om barnet fick positivt beröm för 

saker som de klarade av på ett positivt sätt. Det kan vara banala saker som att klara av att ta 

på sig jackan och gå ut på rast. Mycket i arbetet med dessa barn handlar om att se till att vissa 

beteenden och tillfällen inte uppstår, för att undvika negativa reaktioner hos barnet och 

omgivningen. Om man i förväg gör upp handlingsplaner för vad som kan vara svårt för 

barnet kan man förhindra att många av dessa situationer uppstår. Handlingsplanen bör ingå 

och vara en del i åtgärdsprogrammet som man ska upprätta för barn med svårigheter i skolan. 

När barnet blir äldre ska de klara av dessa situationer på egen hand, då gäller det att barnet 

har fått hjälp att träna på att hitta egna strategier för att klara av det. Det är därför viktigt att 

det finns pedagoger som är insatta i det enskilda barnets specifika problem så han/hon kan 

ges adekvat vägledning. Målet för dessa elever måste vara att de skall kunna ta till sig 
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undervisningen i klassrummet och på fritidshemmet. Inte att det skall ske av en speciallärare 

eller specialpedagog. Ett samarbete mellan specialpedagogen och speciallärarna med de 

övriga pedagogerna är nödvändigt då det är barnets integrering är det som skall stå i centrum.  

 

7 Slutsats 

 

Resultatet visar att det finns olika situationer under dagen då dessa barns AD/HD blir extra 

synligt. Då är det viktigt att tänka på vilket typ av stöd dessa barn behöver. I vissa stunder 

under dagen kan stödet vara att de behöver någon som hjälper dem att komma till ro i 

klassrummet, medans det i andra stunder kan vara att få hjälp med att uttrycka sig verbalt vad 

de känner och tycker. E1 och E2 visade olika behov vilket bör uppmärksammas då man sätter 

in stöd för dem. Studien visar att det inte är samma typ av stöd under hela dagen som behövs. 

Under den styrda tiden i skolan kan barnen behöva stöd i form av korta tydliga instruktioner 

och ordentlig förberedelse, medan de i den mer fria tiden är i behov av en pedagog som 

hjälper dem att förhindra att vissa situationer och beteenden uppstår, eftersom det i studien 

visade sig att närvarande pedagoger minskade några av elevernas typiska AD/HD beteenden. 

 

8 Avslut 

 

Jag vill avsluta min undersökning med att nämna att jag tror att alla strategier för att hjälpa 

dessa barn är bra och viktiga för alla barn, men extra viktigt att tänka på då man på något sätt 

kommer i kontakt med barn som har AD/HD. Jag vill även i min studie starkt betona att alla 

elever är unika individer med unika förmågor. Dessa barn har samma diagnos men är två 

olika individer. Mitt utgångsläge och synsätt är att man inte är sin AD/HD-diagnos utan att 

man är den alldeles särskilda människa man är med sina erfarenheter, säregenheter och 

personlighetsdrag.  

Jag tror inte att man hjälper barnet genom att plocka ut dem från vissa aktiviteter eller 

grupper eftersom det inte hjälper barnet att träna sig i vardagliga situationer som de så 

småningom skall klara av på egen hand. Vid vissa enstaka tillfällen kan det dock vara 

försvarbart som till exempel då han/hon själv uttrycker att han/hon inte orkar vara med i en 

viss aktivitet eller grupp. 

Det kan verka motsägelsefullt att det i skolans läroplan skriftligen står att ingen skall utsättas 

för kränkande behandling på grund av handikapp och samtidigt så står det att man skall ta 
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hänsyn till den enskilda individens behov. Det kan vara kränkande att bli utplockad ur 

klassrummet för att gå iväg till specialundervisning, samtidigt som skolan bedömer att just 

den elevens individuella behov är att få enskild undervisning. Det kan också upplevas som 

kränkande att ha en vuxen som är nära en hela tiden på fritidshemmet, samtidigt som det kan 

få andra konsekvenser av att inte ha det. Följdfrågan här blir: vem skall bedöma behovet? 

 

I den här undersökningen har jag valt observationer som min huvudmetod. För att utöka 

studien kan man använda sig av kompletterande tillvägagångssätt såsom intervjuer, enkäter 

till föräldrar, elever och pedagoger för att få en bredare bild av elevers individuella behov av 

rätt stöd (Patel & Davidsson 2011 s 91). Den här observationsstudien har endast fokuserat på 

barnens beteende i olika situationer. Om den hade kombinerats med intervjuer eller enkäter 

hade man kunnat få fler vinklar. Studien kan i framtiden ligga till grund för en större studie 

med ett större antal elever och även fler skolor. 
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10 Bilagor 

Medgivande till att delta i ADHD-studie 

Ansvarig:  

Jeanette Åström, nettis_post@hotmail.com 

Introduktion 

 

Du/ditt barn blir härmed tillfrågad att deltaga i en undersökning för min C-uppsats vid 

Lärarutbildningen på Södertörns högskola. Syftet med detta medgivandeformulär är att ge dig 

tillräckligt med information så att du kan bestämma om du/ditt barn vill delta i studien. Var god och 

läs noggrant igenom formuläret. Du kan även ställa frågor om syftet med studien, vad du kommer att 

bli tillfrågad att göra, potentiella risker och nyttan, dina rättigheter som frivillig eller något annat om 

studien som inte framgår tydligt nog i detta formulär. När alla dina frågor är besvarade så kan du 

bestämma om du/ditt barn vill delta i studien eller ej.   

Syfte 

 

Jag kommer att observera barn med diagnosen ADHD under deras hela skoldag. Detta för att kunna se 

eventuella mönster om huruvida diagnosen blir mer eller mindre tydlig vid vissa tillfällen, och i så 

fall, vilka är dessa tillfällen/situationer. Informationen som jag kommer få hoppas jag kommer att 

kunna hjälpa till för att planera var och när eventuellt stöd under skola/fritids skall sättas in för dessa 

barn.  

Procedur 

Om du väljer att delta i denna studies å kommer följande att ske: Jag kommer under ca 3 timmar vid 6 

tillfällen att observera barnet i dess naturliga miljö. Barnet kommer inte att ombes göra något annat än 

de vanliga aktiviteterna som normalt sker. Jag kommer att föra anteckningar under observationerna, 

men kommer att göra detta så diskret som möjligt. Detta både för att barnet inte skall känna sig uttittat 

och utpekat, men också för att inte påverka det naturliga skeendet och sociala samspelet som 

observeras.    

Nytta 

Jag hoppas att resultaten från denna studie kommer att ge lite förståelse om vilka situationer där barn 

med ADHD visar mer symptom, för att i kanske förlängningen kunna rikta stödet. Detta för att dessa 

barn ska få en så bra livskvalitet under sin skol- och fritidsdag som möjligt.   

 

Övrig information 

Att delta i denna studie är helt frivilligt. Du kan när som helst under studien bestämma dig för att du 

inte vill fortstätta. Du kan när som helst under studien avbryta och ställa frågor. För att hålla din/ditt 

barns identitet konfidentiell så kommer det insamlade datat att kodas, dvs. ditt/ditt barns namn 

kommer inte att finnas på några anteckningar eller i den sammanfattande uppsatsen.  

 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

Studieansvarig  Textat   Datum 

 

Deltagare/målsman 

Denna studie har förklarats för mig. Jag vill frivilligt delta i denna studie. Jag har haft möjlighet att 

ställa frågor. 

                                                               

_________________________________________________________________________________ 

Signatur deltagare/målsman                          Textat Datum 

 

mailto:nettis_post@hotmail.com
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Observatör: 

Plats: 

Tidpunkt: 

Beteenden Antal Beskrivning av situationen/tolkning och övriga kommentarer 

1. Problem med 
säkerhet 

  

 

 

 

2. Problem med 
social 
interaktion 
 

  

 

 

 

3. Orolig vid 
förändring 

  

 

 

 

4. Selektiv 
uppmärksamhet 
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5. Impulsivitet   

 

 

 

6. Överdriven 
aktivitetsgrad 

  

 

 

 

7. Trötthet   

 

 

 



34 

 

Diagnosmanualen DSM-IV 

Uppmärksamhetsstörning/hyperaktivitet 

A. Antingen (1) eller (2) 

(1)  minst sex av följande symtom på ouppmärksamhet har förlegat i minst sex månader till en grad som 

är maladaptiv och oförenlig med utvecklingsnivån: 

 

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 

 

(2) minst sex av följande symtom på hyperaktivitet-impulsivitet har förlegat i minst sex månader till en 

grad som är maladaptiv och oförenlig med utvecklingsnivån 

 

AD/HD med hyperaktivitet/impulsivitet 

 

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 

g) kastar ofta ur sig svar på frågor innan frågeställaren pratat färdigt 
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h) har ofta svårt att vänta på sin tur 

i) 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 förelåg före 

sju års ålder. 

C. Någon form av funktionsnedsättning orsakad av symtomen föreligger inom minst två områden (t.ex. i 

skolan/ på arbetet och i hemmet). 

 D. Det måste finnas klara belägg för kliniskt signifikant funktionsnedsättning 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 med någon annan psykisk 

störning ( t.ex. förstämningssyndrom, ångestsyndrom, disssociativt syndrom eller 

personlighetsstörning). 

  

American Psychiatric Association. (2002). MINI D IV. Diagnostiska kriterier enligt DSM-IV. Danderyd: 

Pilgrim Press. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


