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Mellan stolarna, upp på
väggarna
Att få plats i en skola för alla
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Till min mormor jag önskar att du kunnat
vara här och höra mig säga att:
jag är klar nu, på riktigt.

!!
Johnny Jones has lost a leg
Fanny´s deaf and dumb
Marie has epileptic fits
Tom´s eyes are on the bum
Sadie stutters when she talks
Mabel has T.B
Morris is a splendid case of
imbecility
Billy Brown´s truant
And Harold is a thief
Teddy´s parents give him dope
And so he came to grief

!
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Gwendolin´s millionaire
Jerald is a fool
So everyone of these darned kids
Goes to a special school
They´ve specially nice teachers
And special things to wear
And special time to play in
And special kind of air
They´ve special lunches, right in school
While I - it makes me wild!
I haven´t any specialties I´m just a normal child
May Ayres, 1923

!!
!!
!!
!!
!!
!!
”…den etablerade traditionen av att
förlägga skolproblem inuti de barn som inte platsar.”
Eva Hjörne, Roger Säljö (2013)

!

Abstract
The purpose of this study was to investigate how well adjusted the support is for young
people that have been diagnosed with ADHD, while attending the gymnasium. Analysis
and result are based on a sociocultural perspective and have their take-off in literaturestudies and qualitative interviews with two students with the diagnosis and one special
needs teacher. The interviews were based on themes that had their starting point in school
policy documents and related literature. The interviews were semi-structured with the
aim of letting the interviewees speak as freely as possible. One of the themes included the
individual strategies developed by the interviewees, such as using mobile-apps to help
structure and plan for everyday life.
Results show that the available support is not well adapted and that how great impact the
ADHD-diagnosis has on how well the person do in school is greatly affected by in what
social context and what kind of support he or she has outside of school, for example by
family. The study shows that there is great need for further research and development
within the research area.
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Sammanfattning
Syftet med den här studien var att undersöka hur väl anpassat stödet i gymnasieskolan är
för elever med ADHD-diagnos. Analys och resultat är bearbetade utifrån ett
sociokulturellt perspektiv och baseras på litteraturstudier och kvalitativa intervjuer med
två gymnasieelever med ADHD-diagnos samt en specialpedagog/speciallärare.
Intervjuerna berörde teman med utgångspunkt i styrdokumenten samt i relaterad litteratur
och var halvstrukturerade, med syftet att låta intervjupersonerna tala så fritt som möjligt.
Ett av temana berörde de egna strategier som intervjupersonerna utarbetat, så som att
använda appar i mobilen för att skapa struktur och planera vardagen.
Resultatet visar att stödet i gymnasieskolan inte är väl anpassat utan att hur väl en person
med ADHD-diagnos klarar sig i skolan snarare beror på de omgivande förutsättningarna
utanför skolan, exempelvis vilket stöd hen får från sin familj. Studien visar att det finns
stor utvecklingspotential inom området och att det behövs ytterligare forskning på hur
man kan omforma skolans sociokulturella struktur och se till att anpassningarna blir just
anpassningar och inte ytterligare krav.

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Nyckelord
ADHD, ADD, npf, specialpedagogik, särskilt stöd, gy11, flickor med adhd,
intervjustudie, individuell anpassning, diagnos, skolmiljö, sociala sammanhang,
strukturer, system

!
!
!

Innehållsförteckning
1. Inledning...........................................................................................................10
2. Syfte och frågeställning ...................................................................................12
3. Teoretisk utgångspunkt ...................................................................................12
3.1 Sociokulturellt perspektiv .................................................................................................13
3.1.1 Lärande i ett sociokulturellt perspektiv....................................................................13

4. Tidigare forskning ...........................................................................................15
4.1 Litteraturstudier ................................................................................................................15
4.2 ADHD - en symtomdiagnos ............................................................................................16
4.2.1 Diagnostisering ........................................................................................................16
4.2.2 Hjärnforskning .........................................................................................................17
4.2.3 Undergrupper och symtombild ................................................................................18
4.2.4 ADHD/ADD hos flickor ..........................................................................................19
4.2.5 Flickors problematik och undergrupper ...................................................................19
4.2.6 Förekomst och ärftlighet ..........................................................................................20
4.3 Behandling och fungerande strategier ..............................................................................21

5. Skolans historik och problematik ..................................................................22
5.1 Skolans syfte ....................................................................................................................22
5.2 Historik kring diagnostik och kategorisering ...................................................................23
Tabell 1: Kategorisering av skolproblem - historik .........................................................23
5.2.1 Fram till och med 1800-tal .......................................................................................24
5.2.2 1900-talet .................................................................................................................24
5.2.3 Skolformerna och en ”skola för alla”.......................................................................25
5.2.4 Skollag och läroplan 2011........................................................................................27

6. Kraven i skolmiljön .........................................................................................28
6.1 Elevens rätt till stöd, skolans skyldigheter .......................................................................29
6.2 Elevhälsoteamet ................................................................................................................30

7. Metod och genomförande ...............................................................................32
7.1 Avgränsning ......................................................................................................................32
7.2 Kvalitativa intervjuer ........................................................................................................33
7.2.2 Teman .......................................................................................................................33
7.2.3 Bearbetning av intervjuer .........................................................................................34
7.3 Forskningsetik ..................................................................................................................35
7.4 Bearbetning av litteratur ...................................................................................................35
7.4.1 Tabell 3: Krav och svårigheter - urval och bearbetning 1 ........................................35

8. Analys och resultat .........................................................................................36
8.1 Intervjuanalyser ................................................................................................................36
Tabell 4: Tematisk uppställning av elevintervjuer ............................................................37
8.1.1 Intervju med Fiona - analys .....................................................................................38
8.1.2 Intervju med Fabian - analys....................................................................................42
8.1.3 Intervju med specialpedagog/speciallärare - analys ................................................46
Tabell 5: Tematisk översikt av intervju med specialpedagog ...........................................47
8.2 Resultat .............................................................................................................................50
Tabell 7: Resultattabell - ett urval .....................................................................................51

9. Diskussion.........................................................................................................52
9.1 Fungerande stöd och resurser ...........................................................................................53
9.2 Motivation och exekutiva funktioner ...............................................................................54
9.3 En skola för alla? ..............................................................................................................56
9.4 Syns inte, finns inte ..........................................................................................................58
9.5 Slutord och vidare forskning ............................................................................................60

Litteraturförteckning ..........................................................................................63
Bilagor ..................................................................................................................66

!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!9

1. Inledning
När jag började lekis och sedan skolan som liten var det som att kliva in i en värld
av mysterier och svårlösta pussel. Runt mig pågick lekar som vid första anblick såg
ut att kunna vara till för även mig, men jag förstod snart att så inte var fallet.
Förutom lekarna fanns där nämligen också ett intrikat nät av relationer, maktpositioner, förväntningar och antaganden som jag inte förstod. Jag visste inte hur
man gjorde för att få vara med på samma villkor som de andra. Ibland lekte vi till
exempel familjelek, då fick jag vara husdjur, eller, om vi lekte hästar, så fick jag
vara ett föl som de band fast vid ett träd och som fick stå där medan de andra
galopperade omkring. Jag var inte mobbad, men jag var oändligt och gränslöst
ensam. Inom mig gnagde det konstant, det växte och molade en klump i magen, jag
mådde ofta illa och utvecklade det jag senare förstått var depression och
panikångest. Jag klarade mig bra i grundskolan, trots att jag tror jag kan räkna på
mina båda händer de gånger jag pluggade hemma. Det var först när jag kom upp i
gymnasiet som det verkligen började märkas att någonting inte fungerade som det
skulle. Jag sov för lite och orkade inte hänga med på lektionerna längre, jag
skolkade och missade genomgångar som jag hade behövt för att klara prov och
uppgifter. Jag började tappa kollen. Det var som att jag hade glapp i huvudet, eller
en spricka någonstans där saker ramlade ut. Den känslan har jag fortfarande med
mig. Ibland när jag letar efter kunskap och minnen är det som att jag är ute och
trålar med ett gigantiskt nät, och jag vet att någonstans där i stimmet finns det jag
letar efter, men det är halt, det undflyr mig och slinker ut genom hålet i nätet, hålet
jag inte kan hitta och därför inte heller laga. Hålet kallas ADHD/ADD1. Diagnosen
fick jag som 25-åring när jag gick min andra termin på KMH. Det är nu tio år
sedan jag fick min diagnos och jag arbetar fortfarande med att förstå och tillåta mig
själv att fungera så som jag gör och att hitta mina strategier och strukturer för att få
min vardag att fungera så bra som möjligt. Längs vägen har jag testat olika tekniker
och strukturer för att hitta någonting som kan kompensera för det läckande såll jag
har till arbetsminne, men det spelar ingen roll att man har en kalender om man inte
kan komma ihåg att man har den med sig, eller att ta den med sig.

!

Under mitt första år som lärare på gymnasiet insåg jag vilket stort förståelseglapp
det kan finnas mellan en elev med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (kommer
fortsättningsvis att förkorta detta npf) och en lärare som är klassad som diagnosfri.
ADHD: Förkortning av Attention Deficit Hyperactivity Disorder, eller på svenska: Uppmärksamhetsstörning
med eller utan Hyperaktivitet. Varianten utan hyperaktivitet brukar istället benämnas ADD. Jag kommer
enbart att använda mig av förkortningen ADHD fortsättningsvis.
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Trots att intentionen finns att anpassa, påminna och presentera information och
uppgifter på ett sätt som ska hjälpa, kan det vara milsvida avstånd tankemässigt.
Det läraren ser som anpassning kan för eleven fortfarande vara för mycket på fel
sätt. En uppgiftsbeskrivning som för läraren är tydlig, eftersom den förklarar
ingående hur varje del i uppgiften ska göras, kan för eleven bli en hoppande vägg
av text utan någon krok att hänga upp förståelsen på. Jag minns, som ett exempel,
ett tillfälle då en av mina mentorselever med diagnos och jag satt tillsammans med
specialpedagogen för att gå igenom hens väntande uppgifter i diverse skolämnen.
Mellan dem låg en decimetertjock bunt med papper från olika lärare. Jag såg
svetten och paniken bryta fram hos min mentorselev medan specialpedagogen
bläddrade oberört i högen och frågade vad de skulle börja med. Eleven ursäktade
sig med ett mummel om att gå på toaletten och kom inte tillbaka. Jag skulle vilja
kalla det språkförbistring, systemfel, påtvingad närvaro i en situation man aldrig
skulle ha valt själv därför att man inte fungerar i den. Skolans mål och kunskapskrav (Lgr11, Lgy11) och de outtalade förväntningar som finns i vårt samhälle är
baserade på förmågor som en person med npf oftast inte har tillräckligt av för att nå
några vidare höjder eller höga betyg. Redan innan hen börjar skolan har hen på
något sätt förlorat, eftersom samhällets strukturer och belöningssystem är anpassade efter en människotyp som kan sitta still och tillgodogöra sig kunskap och
sedan redovisa den i en provsituation, och det är vad som eftersöks och belönas i
skolan. Jag önskar att jag kunde tro på en ”skola för alla”, men som jag ser det har
det aldrig och kommer heller inte att kunna finnas förrän synen på vad som är en
”godkänd” människa förändrats, det vill säga, när vi slutar påtvinga människor sätt
att fungera för att det blir enklare så och slutar skuldbelägga och diagnostisera
människor för att de inte kan leva upp till de krav som samhället för tillfället
ställer. Skolans historia är full av sätt att benämna, gruppera och särskilja de som
på ett eller annat sätt inte passar in i ramen (Hjörne & Säljö, 2013) och beroende på
rådande politik och samhällskontext faller fler eller färre ur och stämplas beroende
på inom vilket område de inte kunde leva upp till de vedertagna normerna. Som
mentor till flera elever med npf jobbade jag stenhårt för att sköta kommunikationen
mellan mina elever och deras lärare därför att jag insåg att mycket av det som
ramlade mellan stolarna berodde på att de inte nådde fram till varandra. Läraren
tyckte att hen förmedlat information, men eleven hade inte förstått vad läraren ville
säga. Jag insåg rätt snart att det inte var hållbart. Vems jobb gjorde jag egentligen?
Jag hann knappt med mitt eget. Den tid som var avsatt för mentorsarbete överskred
jag många gånger om, men det kändes ändå som att det var värt det eftersom jag
hjälpte de som verkligen behövde det. Men vad var det de behövde mest hjälp med
egentligen? Vad var det största problemet? Kan det handla om problem med
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kommunikationen, eller problem med anpassning? Brist på kunskap och förståelse?
Eller har det med brist på tid och resurser att göra? Enligt skollagen (SFS
2010:800) har alla rätt till individuella anpassningar och stöd för att uppnå målen
och en utredning ska göras innan man sätter in extra stöd för att det ska bli rätt
anpassat till personen. Det står också att ”om en elev riskerar att inte nå kunskapskraven, ska han eller hon snabbt få stöd i form av extra anpassningar. Dessa
anpassningar ska sättas in skyndsamt och utvärderas löpande” (skollagen,
2014:456). Det är här jag vill ta avstamp i min studie och undersöka diskrepansen
mellan det stöd och de anpassningar som elever har rätt till enligt lag och hur det
fungerar i verkligheten.

2. Syfte och frågeställning
Syftet med den här studien var att få kunskap om hur väl anpassat stödet i
gymnasieskolan är för elever med ADHD-diagnos. Får de något stöd, i så fall
vilken typ av stöd och är det ”rätt anpassat till personen”, så som det står i
skollagen (SFS 2010:800). Studien är avgränsad till elever med ADHD-diagnos
med tanke på mitt perspektiv som någon som själv har diagnosen, samt mitt
tidigare arbete som mentor åt elever med ADHD-diagnos på gymnasiet och de
erfarenheter det har gett mig inom området. Som en följd av syftet lyder
forskningsfrågan:

!

• Hur väl anpassat är det tillgängliga stödet i gymnasieskolan för elever med
diagnosen ADHD?

3. Teoretisk utgångspunkt
Som teoretisk utgångspunkt och perspektiv för analys har jag valt att använda mig
av det sociokulturella perspektivet, så som det beskrivs av Säljö (2014).

!

Vi är biologiska varelser men lever samtidigt i en sociokulturell verklighet
med tillgång till olika slags hjälpmedel och verktyg som tar oss långt bortom
de gränser som våra egna biologiska förutsättningar sätter upp.
(Säljö, 2014, s. 17)

När vi talar om lärande måste vi ta med de omgivande förutsättningarna i
beräkningen; vilka resurser erbjuds och vilka krav ställs. Ett genomgående tema är
att vi människor är kulturvarelser som inte begränsas av den mentala och bio-
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logiska utrustning vi föds med, utan vi tänker, samspelar och lär med andra
människor i vardagliga aktiviteter. Runt oss finns också materiella resurser som vi
kan använda för att tänka med.

!

3.1 Sociokulturellt perspektiv
Ett sociokulturellt perspektiv utgår från intresset för samspelet mellan kollektiv och
individ, hur vi tillägnar oss, utvecklar och utnyttjar fysiska och kognitiva resurser
för att observera och bearbeta omvärlden (Säljö, 2014). Vi har utvecklat redskap,
verktyg och system för att samarbeta med varandra och lärt oss att ”organisera
mänskliga aktiviteter i vad man kan kalla institutioner eller verksamheter (eller
verksamhetssystem), det vill säga varaktiga och kraftfulla sociala system som
bygger på komplicerade former av samverkan mellan människor” (Säljö, 2014, s.
19). Några exempel på sådana företeelser är skolor, fabriker, kontor, sjukvård och
liknande miljöer. Termerna redskap eller verktyg (Vygotsky, 1934/1986, se Säljö,
2014, s. 20) har en speciell, teknisk betydelse i ett sociokulturellt perspektiv. Med
redskap eller verktyg menas de resurser som vi har tillgång till och som vi
använder när vi agerar i och förstår vår omvärld. Resurserna kan vara språkliga,
intellektuella eller fysiska och många av de sociokulturella redskap vi utvecklat för
att klara vardagen har inneburit att vi på ett sätt byggt vägar runt våra svagheter
och bristande förmågor och på så sätt förbättrat våra förutsättningar. De språkliga/
intellektuella redskapen för att exempelvis göra komplicerade matematiska
uträkningar, är del av de samlade redskap och verksamheter som ”innehåller
tidigare generationers erfarenheter och insikter, och vi utnyttjar dessa erfarenheter
när vi använder redskapet” (Säljö, 2014, s. 22). De fysiska redskap vi har runt oss,
som datorer, telefoner, kompasser och liknande är konstruerade så att vi i och med
dem har löst en massa intellektuella problem genom att vi byggt in lösningen i
apparaterna.

!

3.1.1 Lärande i ett sociokulturellt perspektiv
Det avgörande i processerna att skapa och föra vidare sociokulturella resurser är
kommunikation/interaktion mellan människor.

!

En slutsats av ovanstående är således att om man skall studera den företeelse
vi kallar lärande i ett sociokulturellt perspektiv, måste man uppmärksamma
tre olika, men samverkande, företeelser:
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1.

utveckling och användning av intellektuella (eller psykologiska/språkliga
redskap)

2.

utveckling och användning av fysiska redskap (eller verktyg)

3.

kommunikation och de olika sätt på vilket människor utvecklat former
för samarbete i olika kollektiva verksamheter. (Säljö, 2014, s. 22)

!
En del i det sociokulturella samspelet, som i hög grad påverkar lärande och
undervisning, är de olika föreställningar vi har om lärandet och dess villkor. I
tvärkulturella studier har man sett att skilda uppfattningar om lärande verkar spela
en avgörande roll för hur barnen förhåller sig till skolan och vilken framgång de
har i sina studier (framför allt) i matematik (Stevenson & Stigler, 1992, se Säljö,
2014, s. 23). Enligt studien som Säljö refererar till handlar det om vilka grundantaganden man har om barns förmåga och om den bestäms av begåvningsmässiga
förutsättningar, det vill säga talang, eller av vilka ansträngningar man gör gemensamt (barn, föräldrar, skola) för att nå målen. Stevensons och Stiglers studie (1992,
s. 97 ff, se Säljö, 2014, s. 23) tyder även på att det är föräldrarna som förmedlar de
här förklaringsmodellerna till sina barn vilket gör att ”Amerikanska barn blir mer
benägna att se på sina studieresultat som utslag av deras begåvning, medan
japanska barn inte gör denna koppling på samma tydliga sätt.” (Säljö, 2014, s. 24).
Sådana skillnader i uppfattning om lärande och hur det går till styrs, enligt Säljö
(2014), i avgörande delar av de språkliga bilder, metaforer, liknelser och analogier
som vi använder. I vår kulturkrets har vi en bild av lärande som en individuell och
privat, och ibland även medveten, process i hjärnan. Vi talar om förloppen som
inlärning, inhämta kunskap, införliva kunskaper och andra liknande bilder.

!

Prefixet in- signalerar ett antagande som är mycket starkt i västvärlden;
kunskaper är något objektliknande som kommer utifrån och in i människor.
När de väl finns lagrade i hjärnan - kunskapsförrådet - kan de plockas fram
när som helst och utnyttjas av individen. Lärandets problem uppfattas i
allmänhet just som en fråga om att skapa pedagogiska metoder som
undanröjer svårigheterna med att få in kunskapen i huvudet hos den mer eller
mindre motsträvige mottagaren (Säljö, 2014, s. 24).

Enligt den så kallade lednings- eller överföringsmetaforen (Reddy 1979, se Säljö,
2014, s. 25) kan man se olika delar av kunskap exempelvis `fakta´, `principer´ och
`värderingar´ som enheter som läraren förpackar och som sedan transporteras in i
huvudet och kunskapsförrådet hos enskilda individer. Därifrån kan sedan relevant
kunskap plockas fram närhelst den behövs tillämpas. Säljö (2014) skriver att det är
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en alltför förenklad och teknifierad syn på hur människor samspelar och lär av
varandra och ifråga om skolan och synen på lärande, där kunskap blir någonting
tingliknande som ska in i elevens huvud, är den snarare en del av problemet än av
lösningen. Det är en socialt betydelsefull och reell föreställning som påverkar hur
undervisning gestaltas, hur kunskapsprov konstrueras och hur man diskuterar kring
undervisning och lärande. Det leder till en kvantitativ syn på inlärning och just en
sådan syn har länge dominerat den formella utbildningen och lett till att inlärningsproblem uppfattas som en fråga om hur mycket information man kan inhämta och
behålla.

!

Det som vi uppfattar som inlärningssvårigheter, och som vi förlägger till
individer och deras `förmåga´att tillägna sig matematik, engelska, samhällskunskap, kan kanske bättre förstås om vi analyserar de regler och traditioner
för kommunikation som vuxit fram inom skola och utbildning, och de
svårigheter barn (och vuxna) kan ha att identifiera och anpassa sig till dem.
(Säljö, 2014, s. 12)

4. Tidigare forskning
Litteraturstudierna har fokuserats på tidigare forskning om diagnosen ADHD och
på hur kategorisering och särskiljning av elever som inte platsar i skolan sett ut
historiskt. Nedan beskrivs ett urval av den litteratur jag arbetat med.

4.1 Litteraturstudier
Elever med neuropsykiatriska svårigheter - vad gör vi och varför? (Carlsson
Kendall, 2015) beskriver svårigheterna och symtomen vid ADHD och vad som
krävs för att få en diagnos. Boken tar även upp faktorer i skolans struktur och
organisation som kan påverka och bidra till problemen. Den innehåller också
strategier för att stötta och anpassa för elever med npf.

!

Ta kommandot över din ADHD - strategier för ett gott liv (Barkley, 2010/2013).
Författaren är psykolog och forskare som har arbetat kring diagnosen ADHD sedan
1973. Han räknas som expert på området och har skrivit ett flertal böcker om
ADHD och andra relaterade diagnoser. Boken innehåller bland annat data från
forskningsstudier och vetenskapliga fakta om hjärnans funktioner och hur de ser ut
hos en med diagnos, samt en hel del strategier att ta till för den som har ADHD.

!
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Att platsa i en skola för alla. Elevhälsa och förhandling om normalitet i den
svenska skolan (Hjörne & Säljö, 2013). Bakgrund och historik kring skolan och
arbetet med de elevgrupper som av olika anledningar inte platsat. Hur kategorisering, särskiljning och diagnostisering sett ut från cirka 1800-talet fram till vår tid
och vilka konsekvenser det fått och får för eleverna.

!

Lärande i praktiken: ett sociokulturellt perspektiv (Säljö, 2014). Om samspelet
mellan lärande och omvärld, hur våra omgivande förutsättningar, så som den kultur
vi lever i och vilka redskap och verktyg vi har att tillgå, påverkar vårt lärande.

4.2 ADHD - en symtomdiagnos
ADHD är en så kallad symtomdiagnos, vilket innebär att problemen visar sig först
och främst i situationer där miljön inte är anpassad, det vill säga där individen inte
kan uppnå sin fulla potential eftersom hen inte har möjlighet att utnyttja sina
styrkor till fullo och inte har lärt sig strategier för att kompensera för det (Carlsson
Kendall, 2015).

!

ADHD är en individdiagnos, men de svårigheter som uppstår är beroende av
de krav som ställs. Vi lever i ett samhälle där fler och fler förväntas att ägna
sig åt teoretiska studier och dessutom göra det på ett självständigt sätt från
låg ålder. Både arbetslivet och skolan har förändrats mycket under de senaste
decennierna, mot ökade krav på flexibilitet och organisationsförmåga. För att
barn och ungdomar med ADHD ska kunna prestera så bra som möjligt
behöver de hjälp med de strategier som andra kommer på själva.
(Carlsson Kendall, 2012, s.7)

4.2.1 Diagnostisering
För att få diagnosen ADHD ska man ha så stora svårigheter med uppmärksamhet,
överaktivitet och impulsivitet, att det påverkar vardagsfungerandet i flera miljöer.
Det räcker alltså inte med att enbart ha problem att fungera i skolan. Symtomen ska
ha funnits under en längre tid och inte bero på några andra omständigheter
(Carlsson Kendall, 2015). Det finns svårigheter i att åstadkomma en klar symtombild eftersom överlappningen mellan ADHD och andra diagnoser är stor. Russel A.
Barkley (2010/2013) skriver att data insamlade under en sjuårig studie har visat att
det, utöver de 18 symtom som används i DSM2-manualen för att diagnostisera
ADHD, finns ytterligare 91 symtom hos många personer med diagnosen. Svårigheterna måste också relateras till ålder och utvecklingsnivå, och i de fall där
2

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, American Psychiatric Association
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individen även har en intellektuell funktionsnedsättning kräver en ADHD-diagnos
att uppmärksamhetsproblemen och hyperaktiviteten är större än förväntat för den
mentala åldern (APA 2013, s. 64).

!

4.2.2 Hjärnforskning
Genom undersökningar med hjärnavbildning, EEG och ett flertal andra metoder
har man kunnat se skillnader i hur hjärnan fungerar hos en person med ADHD och
en utan diagnosen (Barkley, 2010/2013, s. 132).

!

• Vissa områden i hjärnan har en annan struktur, framför allt är de mindre.
Det berör områden som exempelvis den högra prefrontala regionen, som
associeras med uppmärksamhet och inhibition3 och lillhjärnan, som
associeras med tajmning och samordning av handlingar med flera.
• Människor med ADHD har mindre elektrisk aktivitet i hjärnan, särskilt i de
områden som är mindre, vilket betyder att de inte reagerar på stimuli i de
områdena i lika hög grad.
• Barn och ungdomar med ADHD har mindre ämnesomsättning i de främre
regionerna.
• ADHD-hjärnan tycks lida brist på eller visa ett mycket större återupptag av
noradrenalin och dopamin, möjligen även andra neurokemiska substanser.

!
Noradrenalin och dopamin är två av de signalsubstanser4 som produceras i
hjärnstammen och som sedan sprids och påverkar hjärnan, förenklat kan man säga
att noradrenalin är aktiverande och dopamin är hjärnans belöningssystem5. Många
personer med ADHD har god hjälp av mediciner som påverkar hjärnan på den
nivån, så kallade centralstimulerande medel (Carlsson Kendall, 2012). Studier visar
att ADHD-läkemedel kan ”normalisera beteendet för 50-65 procent av alla med
ADHD” (Barkley, 2010/2013). Inom hjärnforskningen har man sett att fysisk
träning ökar tillförseln av både noradrenalin och dopamin medan att lyssna på och
att utöva musik frigör signalsubstansen dopamin, samt ökar utvecklingen av de
!3 Inhibera: hålla tillbaka, hämma (Källa: http://www.psykologiguiden.se/www/pages/?Lookup=inhibition)
[hämtad 2/6-2016]
4Signalsubstans,

neurokemisk substans eller neurotransmittor är en molekyl som förmedlar en nervsignal på
kemisk väg från en nervcell till en annan i nervsystemet. Signalsubstanser inblandade då vi tänker, känner,
upplever och minns är exempelvis dopamin, serotonin och noradrenalin. Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/
Signalsubstans [hämtad: 6/6-16]
5

Lövheim H. (2012, 4, maj). Modell för sambandet mellan signalsubstanser och känslor.Läkartidningen,
(109), 19. Hämtad från: http://www.lakartidningen.se/OldWebArticlePdf/1/18186/947_948.pdf [hämtad:
3/6-16]
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exekutiva funktionerna, vilket beskrivs i filmen ”How playing an instrument
benefits your brain” (6Ted Ed).

!

4.2.3 Undergrupper och symtombild
ADHD brukar delas in i tre olika undergrupper, baserat på de olika kärnsymptom
som finns:

!

• med huvudsakligen uppmärksamhetsproblem: ADHD/ADD
• med huvudsakligen hyperaktivitet och impulsivitet: ADHD
• kombinerad typ: ADHD
(Carlsson Kendall, 2015, s. 72).

!

Russel A. Barkley (2010/2013) skriver att forskning utförd under ett par decennier
har visat att det verkar som att ADHD är en kombination av: inhibitionssvårigheter,
bristande självkontroll, svårigheter med exekutiva funktioner7. ADHD-problematik
ger svårigheter av mycket olika karaktär och omfattning. Grundbulten i problematiken ligger dock i svårigheten att bromsa impulser och det i sin tur påverkar
utvecklingen av självstyrningen: de exekutiva funktionerna, vilka är funktioner som
är viktiga för oss alla och som utvecklas under vår uppväxt. Dessa förmågor är inte
färdigutvecklade förrän i 20-25-årsåldern. Att ha ADHD påverkar och ger en
försenad utveckling av de exekutiva funktionerna i jämförelse med jämnåriga. Man
brukar säga att personer med ADHD har en 30% lägre funktionsnivå när det gäller
de exekutiva förmågorna, jämfört med barn och ungdomar i motsvarande ålder
(Carlsson Kendall, 2012; 2015). Några viktiga exekutiva funktioner är, enligt
Lundin och Möller (2012):

!

• förmågan till att ta initiativ
• tidsuppfattning, förstå sambandet mellan orsak och verkan
• förmågan att planera och organisera
• förmågan att överse sina handlingar och dess konsekvenser
• förmågan att värdera egna handlingar
• skapandet av struktur i vardagen
• förmågan att motivera sig själv till handlingar

!6 Anita Collins (2014, juli) How playing an instrument benefits your brain [Video]. Hämtad från https://
youtu.be/R0JKCYZ8hng [hämtad 2/6-16]
!7 Exekutiva funktioner: förmåga i hjärnan och psyket som reglerar bland annat planering, genomförande av
handlingar, uppmärksamhet och koncentration. (Källa: http://www.psykologiguiden.se/www/pages/?
Lookup=exekutiva%20funktionen) [hämtad 2/6-2016]
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• kunna skjuta upp behovstillfredsställelse (belöningssystemet)
• förmågan att fokusera uppmärksamhet, här krävs att ovidkommande saker kan
blockeras (inhibition)
• förmågan att hålla kvar uppmärksamheten både med och utan distraktioner

• förmågan att fördela uppmärksamheten
4.2.4 ADHD/ADD hos flickor
Det finns få vetenskapliga studier som fokuserar på flickors svårigheter och risken
är stor att flickornas problematik hamnar i bakgrunden och skyms av pojkarnas
(Carlsson Kendall, 2015). Som flicka är det större risk att hamna mellan stolarna
och inte upptäckas förrän sent i livet, eller inte alls. Särskilt om man tillhör
gruppen med goda kognitiva resurser och utan andra inlärningssvårigheter
(Nadeau, Littman och Quinn, 2002). I den nya diagnosmanualen DSM-5 (APA,
2013), har man försökt åtgärda att kriterierna hittills främst beskrivit hur problemet
kan se ut för pojkar i 9-10 årsåldern och inte så väl fångat in svårigheterna hos
flickor, vuxna eller små barn (Carlsson Kendall, 2015).

!

4.2.5 Flickors problematik och undergrupper
En flicka med ADHD ses oftare som trotsig i jämförelse med en pojke som
uppvisar samma beteende, enligt en studie som ingick i SBU:s rapport ADHD hos
flickor (2005) (Jackson & King, 2004). Andra studier pekar också på att flickors
problem oftare ses som psykologiska och beroende av livshändelser. Siffror
hämtade ur Barnpsykiatrikommitténs slutbetänkande (1998), visar att flickor är
överrepresenterade i grupperna med ångestsyndrom och depression, medan pojkar
är överrepresenterade i grupperna som är diagnostiserade med neuropsykiatrisk
problematik. I skolan uppmärksammas flickor med ADHD betydligt mer sällan än
pojkar. Det kan bero på att det är de hyperaktiva och impulsiva barnen som märks
och identifieras tidigast, medan de som har större problem med uppmärksamheten,
och som inte stör på samma sätt, lätt missas (Carlsson Kendall, 2015). Flickors
svårigheter kan visa sig inom andra områden, såsom sociala relationer, att klara av
uppgifter, svårigheter med affektkontroll och psykiska symtom som depression och
nedstämdhet, särskilt när de når tonåren och puberteten. Med utgångspunkt i de tre
undergrupperna av ADHD diskuterar Nadeau, Littman och Quinn (2002) hur
symtombilden kan se ut för flickor.

!

• ADHD: De som är i huvudsak hyperaktiva och impulsiva är relativt lätta att upptäcka.
De tar risker, är fysiskt aktiva, temperamentsfulla och intensiva. De utsätts ofta för kritik
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och negativa reaktioner eftersom att deras sätt att vara sticker ut från normen för hur en
flicka förväntas bete sig. Nadeau, Littman och Quinn (2002) menar att i den här gruppen
finns en högre andel som har olika inlärningsproblem.

• ADHD: De som har kombinerade svårigheter verkar kanske snarare rastlösa och kan
reagera med häftiga humörsvängningar. De hamnar i konflikt oftare och pendlar mellan
euforisk glädje och intensiv energi till utbrott, ilska och tårar. För en del visar sig
hyperaktiviteten när de pratar, då de kan hålla till synes ändlösa monologer. De har ofta
låg frustrationstolerans och mycket konflikter hemma, särskilt i tonåren.

• ADHD/ADD: De som framför allt har uppmärksamhetsproblem beskrivs ofta som
dagdrömmande, med svårigheter att komma igång och vara aktiva. Flickor med den här
typen av svårigheter försöker ofta att undvika uppmärksamhet och skaffar sig olika
strategier för att det ska se ut som att de lyssnar eller arbetar när de egentligen har svårt
att få någonting gjort. De kan ha svårt att organisera sig, hålla reda på saker och de
underpresterar ofta och kan uppfattas som att de har större svårigheter med förståelsen
än vad de har. I den här gruppen finns många av de flickor som inte upptäcks eftersom

!

de ofta har tillräckliga resurser för att nå målen och inte gör så stort väsen av sig.

Kruxet med det här, speciellt för gruppen som framför allt har uppmärksamhetsproblem, är att de får kämpa hårt för att klara sig igenom grundskolan med de krav
som ställs och ju högre upp i skolan de kommer desto högre blir kraven på de
exekutiva förmågorna och därmed ökar svårigheterna. Trots att de har goda
resurser kommer de inte till sin rätt och de når inte dit de skulle kunna nå om de
fick hjälp med sina svårigheter. Det finns stor risk att dessa flickor drabbas av olika
psykiska symtom såsom depression, utmattning och ångest orsakad av den stress
det innebär att försöka leva upp till förväntningarna trots uppmärksamhetssvårigheterna. Ju tidigare de upptäcks och kan få hjälp desto bättre (Carlsson
Kendall, 2015).

4.2.6 Förekomst och ärftlighet
2002 gjorde Socialstyrelsen en stor kunskapsöversikt om ADHD där man
konstaterade att 3-6 procent av alla barn i skolåldern har så stora svårigheter att de
uppfyller kriterierna för ADHD-diagnos. Man brukar ange att det är två till tre
gånger vanligare med ADHD hos pojkar, men man vet också att flickor får sin
diagnos senare och att det finns ett större mörkertal bland flickorna. En faktor som
spelar in i det är att flickors svårigheter med fokus och uppmärksamhet framför allt
stör dem själva, medan pojkars överaktivitet i ett klassrum drar till sig mycket
uppmärksamhet (Carlsson Kendall, 2015). Studier visar att ärftligheten är hög när
det gäller ADHD.

!
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• 10-35 procent av de närmaste familjemedlemmarna till barn med ADHD
har samma diagnos.
• Det är åtta gånger större sannolikhet för att få ADHD om en av ens
föräldrar har det.

(Barkley, 2010/2013, s. 58)

4.3 Behandling och fungerande strategier
Många personer med ADHD kan få hjälp med att reglera signalsubstanserna i
hjärnan genom att äta centralstimulerande medicin. Men även om ADHD har en
biologisk grund så är det av avgörande betydelse för barnets utveckling hur man
bemöter, vilka krav man ställer och vilka relationer hen bygger upp till omgivningen (Carlsson Kendall, 2012). Att ha en bra relation till eleven är helt centralt
om man ska kunna hitta ett sätt att hjälpa till och för att kunna träna upp förmågor.
Enligt Säljö (2014) skapas också bättre förutsättningar för lärande om det sker i
relation till någon som kan återknyta till tidigare erfarenheter och som har en
djupare kunskap om vem individen är. Nedan följer en lista på ”Grundprinciper för
stöd till utveckling av självreglering och exekutiva funktioner”:

!

• Ligg steget före! Planera i förväg, både själv och tillsammans med barnet,
så att hen får uppleva att hen lyckas.

• Ha en genomtänkt plan för vilka krav som ska ställas, anpassningar som
behöver göras för att underlätta och hur stressande situationer kan
undvikas etcetera.

• Kom ihåg att det är mycket mer framgångsrikt att arbeta med strategier
för att klara vardagen i den vanliga vardagen, med hjälp av människorna
som finns i de faktiska sammanhangen, än att ta emot insatser av
terapeuter på en klinik.

• Håll planen realistisk för att undvika misslyckanden så långt som möjligt.
• Håll dig lugn, även om eleven hamnar i affekt.
• Låt det ta tid - håll dina förväntningar på en realistisk nivå.
(Carlsson Kendall, 2015, s. 151)

Att ge en elev med exekutiva svårigheter hjälp med att på ett sådant här sätt tänka
igenom och strukturera kan på sikt leda till att ”detta strategiska tänkande internaliseras och kan användas av eleven på ett självständigt sätt” (Carlsson Kendall,
2015). Ylvisakers och Feeneys artikel i boken Executive functions and the frontal
lobe (2008, se Carlsson Kendall, 2015, s. 151) handlar om just detta och de skriver
att, för att det ska vara möjligt krävs en viss nivå av självmedvetenhet och förmåga
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till självreflektion. Man behöver känna sina egna styrkor och svagheter. Det är
alltså en god idé att börja arbetet med att göra en inventering av problemområden
och styrkor, samt redan befintliga strategier så att man vet vad man kan börja
bygga på (Carlsson Kendall, 2012). Ur ett sociokulturellt perspektiv skulle man
kunna se detta som att göra en inventering av vilka krav som ställs samt vilka
verktyg och redskap man har tillgång till (Säljö, 2014).

5. Skolans historik och problematik
”…den etablerade traditionen av att förlägga skolproblem inuti de barn som
inte platsar.”

(Eva Hjörne, Roger Säljö, 2013)

5.1 Skolans syfte
Historiskt sett var skolans främsta syfte att utbilda dem som skulle bli präster och
ämbetsmän, alltså söner i välbärgade och högt stående familjer8. Den första
undervisning som gällde för alla, det vill säga även för bönder och fattiga, skedde i
hemmen och var ett slags religionsundervisning som också innebar att man skulle
lära sig att läsa och skriva hjälpligt. Prästerna ansvarade för att göra ”husförhör”
vilket innebar att de besökte alla i socknen och antecknade vad de kunde. Syftet var
att undervisa befolkningen i kristendom, samt att kontrollera att ingen försökte föra
fram nya tankar och idéer som stred mot ”den rätta tron”9. Numera står följande i
skollagen:
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Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och
elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden.
Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande
samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla
och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de
grundläggande demokratiska värderingar som det svenska
samhället vilar på.
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

8

http://www.lararnashistoria.se/share/proxy/alfresco-noauth/tam/content/workspace/SpacesStore/
6b155692-4883-4236-b148-e8226941b545/download/wB_Lararhistoria_0078.pdf [hämtad 16/5-2016]
9

http://www.so-rummet.se/fakta-artiklar/husforhor-kyrklig-kontroll-och-vackelserorelsernas-framvaxt
[hämtad 16/5-2016]
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i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig
utbildningen.

(SFS 2010:800, §4)

!
Ur ett sociokulturellt perspektiv kan man säga att skolans syfte är att ta våra
samlade kunskaper som social grupp vidare genom att förvalta och vidareutveckla
kunskaper och fostra medborgare som bidrar till samhället på det sätt man vill.
Individen lär sig att vilja det som regimen vill att de ska vilja och ”…får vara självstyrande när hon lärt sig göra det hon vill göra, på ett sätt så att det ligger inom
ramen för det hon förväntas göra” Krejsler (2008, s. 260). Jerome Bruner
(1996/2002) menar att undervisningen förmedlar färdigheter, sätt att tänka, känna
och tala som senare kan förvandlas till distinktioner och omsättas på samhällets
marknad. Han menar också att utbildning aldrig är neutral, den har alltid sociala
och ekonomiska konsekvenser, är alltid politisk och påverkad av samhället, dess
normer, värderingar och politiska styre (Bruner, 1996/2002).

5.2 Historik kring diagnostik och kategorisering
Tabell 1: Kategorisering av skolproblem - historik
Ur: Att platsa i en skola för alla (Hjörne & Säljö, 2013, s. 72).
Att kategorisera skolproblem - en sammanfattande historisk överblick.
Moralisk/religiös
diskurs (1800talet)

Psykologisk/
Pedagogisk/
Social/
medicinsk diskurs medicinsk diskurs psykologisk
(tidigt 1900-tal)
(1930-talet)
diskurs (1960talet)

Biomedicinsk
diskurs (1990talet och framåt)

Utan erforderlig
fattningsförmåga
Fåne
Idiot
Sinnesslö
Nagelbitare
Lat
Fattig
Tattarungar
Långsam
Slö
Oböjlig
Stygg
Vanartig
Utomäktenskapli
ga barn

Bildbar sinnesslö
Obildbar
sinnesslö
Idiot
Halvidiot
Trög
Dum
Imbecill
Undermålig
Låg IQ
Svagbegåvad

Psykiskt
utvecklingsstörd
Begåvningshandi
kapp
ADHD/damp
Aspergers
ASD
Tourettes
Dyslexi
Dyskalkyli
CD
ADD

Psykopat
Omogen
Nervös
Svåruppfostrad
Hysteriker
Neurotisk
Skolkare
Svagbegåvad
Ordblind
Störd
Vänsterhänt
Psykisk
efterblivenhet
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Livlig
Lättrörlig
Blyg
Ängslig
Hämmad
Aggressiv
Neurotisk
Förhärdad
Dåliga
hemförhållanden
Dagdrömmare
Utanför
Snattare
Fabulerande
Skolkande
Skolvägrare
Läs- och
skrivsvårigheter
Skolomogen
CP

5.2.1 Fram till och med 1800-tal
Under 1600- och 1700-talen var det kyrkorna som organiserade undervisningen
och barnen delades in i tre grupper beroende på förmåga att läsa och förstå kristna
texter (Warne, 1929, s. 33-34, se Hjörne & Säljö, 2013, s. 33). År 1738 ansåg
Salvius, som var redaktör för en ekonomisk tidskrift, att det var en bra idé att
sortera ut ”de kvickare ämnena”, eftersom det skulle vara en mer lönsam affär att
satsa på dem än att satsa på alla barn. Man undersökte barnens naturliga förmågor
och begåvningar så att ”mängden halvutbildade människor, som kunde förorsaka
mer skada än nytta i landet, inte skulle utökas” (Warne, 1940, s. 348, se Hjörne &
Säljö, 2013, s. 33). Fram till år 1878 erbjöds de som klassificerades som ”fattiga”,
”obegåvade”, eller som var av kvinnligt kön, bara en minimikurs eller en kortare
skolgång. Eftersom de flesta barn i Sverige klassades som fattiga vid den här tiden
vållade det så småningom stora protester, vilket ledde till att minimikurserna
försvann. Istället kom den första läroplanen, kallad normalplanen. Klasserna var
indelade efter ålder. För att få flytta upp en årskurs måste man ha uppfört sig väl
och presterat på rätt nivå. Hade man inte uppnått tillräckliga kunskaper under en
årskurs fick man ”kvarsittning”, det vill säga, gå om en årskurs. Eftersom man inte
fick gå längre än till 14 års ålder fanns det de som aldrig gick klart skolan. De fick
ett intyg där det stod att de på grund av fattigdom eller bristande fattningsförmåga
inte klarat av skolan, vilket dessutom gjorde det väldigt svårt att få ett jobb (Husén,
1969; Ahlström, 1986, se Hjörne & Säljö, 2013, s. 35). 1842 inrättades den allmänna folkskolan i Sverige. I och med det kom barn från samhällsgrupper med
mycket liten, eller ingen studieerfarenhet alls, till skolan. Den här gruppen av barn,
från hem som var ovana med skolan och de krav som ställdes där, stötte snart på
problem, både intellektuella och disciplinära, och snart inrättades betyg i uppförande och ordning (Hjörne & Säljö, 2013). De barn man såg som ”vanartade”
och inte lika begåvade trodde man kunde smitta de ”normala” barnen och därför
sorterades de ut. De stämplades (se Tabell 1, s. 14) beroende på hur de presterade
på olika begåvningstest som exempelvis ”idiot”, ”halvidiot”, kvartsidiot”, ”imbecill” och ”psykiskt efterbliven” (Forssman & Olow, 1961, se Hjörne & Säljö, 2013,
s. 41) och man förväntade sig ingenting av dem. Folkskoleinspektör E. Moberger
skriver i en motion till riksdagen att ”hela andan och arbetsglädjen i skolan lider av
de sinnesslöa barnens närvaro” (SOU, 1943:29, s. 15).

5.2.2 1900-talet
Under 1930-talets Sverige var människor som var avvikande eller ansågs defekta
inte önskvärda i samhället och 1941 kom en lag som gav rätt att sterilisera de som
inte levde upp till normaliteten. Man ville ”utrota all slags fysisk och psykisk
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mindervärdighet inom befolkningen, både sinnesslöhet och sinnessjukdom,
kroppsliga sjukdomar och dåliga karaktärsanlag” (Myrdal & Myrdal, 1935, s. 258,
se Hjörne & Säljö, 2013, s. 43). Olikheter skulle utplånas och människor med
defekter sågs som hopplösa avfallsprodukter och som ”starkt belastade av ärftlig
undermålighet” (SOU 1936:59, s. 47). Under 1940-talet började man anse att de
sinnesslöa barnen kanske ändå kunde utvecklas till någorlunda produktiva
medborgare, men fortfarande klassades en del som ”obildbara sinnesslöa” och
hamnade i förvaring på vårdinstitution (Hjörne & Säljö, 2013). Man ville hitta
förklaringar på oönskade beteenden och det inrättades rådgivningsbyråer för
uppfostringsfrågor (numera BUP - Barn och ungdoms-psykiatri). Utöver intelligens
och prestation, som man tidigare använt för att förklara och kategorisera, tillkom
nu ”mognad” (se Tabell 1, s. 14). Kategorier som ”psykopat”, ”ordblind”,
”nervös”, ”svåruppfostrad”, ”hysterisk”, ”störd”, ”vänsterhänt” och ”neurotisk”
började användas, (Qvarsell, 1985; Sjöstrand, 1949; Hellblom-Thibblin, 2004, se
Hjörne & Säljö, 2013, s. 46) tillsammans med någonting som kallades konstitutionspsykologi och gick ut på att typbestämma barnet. Det byggde på fem olika
personlighetstyper och ansågs vara ett komplement till intelligensforskningen
(Dahlgren, 1946, s. 29, se Hjörne & Säljö, 2013, s. 49).

!

5.2.3 Skolformerna och en ”skola för alla”
Mellan 1842 och 1962 bestod det svenska skolsystemet av två parallella
skolformer, en för allmänheten och en för de privilegierade. Det var en tydlig
snedfördelning mellan vilka som rekryterades till de högre akademiska utbildningarna och vilka som hamnade på yrkeslinjer och under 1940-talet började den
politiska debatten återigen att handla om möjligheterna att skapa en ”skola för
alla”, oavsett social klass och förmåga (Hjörne & Säljö, 2013). Under 1950-60talen introducerades enhetsskolan/grundskolan och 1962 kom den första nationella
läroplanen, Lgr 62. Trots att målet med reformen var en ”skola för alla” kunde man
redan i 1940 års skolutredning läsa:

!

[O]likheterna i de ungas utvecklingstempo, allmänna begåvning och mera
speciella anlagsriktning liksom i samhällets behov av arbetskraft betinga
motsvarande olikheter i skolans verksamhet. Det är med hänsyn härtill som
skolan är på skilda sätt uppdelad och specialiserad. a. a. (SOU, 1945, s. 11)

!
En ”skola för alla” var alltså förenligt med olika former av nivågruppering och
segregering om det kunde legitimeras med pedagogiska skäl. I Lgr 62 beskrivs åtta
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olika specialklasser som strategier för att matcha behoven hos specifika elevgrupper. Hjälpklass, observationsklass, hörselklass, synklass, läsklass, frilufts- och
hälsoklass, skolmognadsklass och CP-klass (Lgr 62, s. 64-68). Man använde i
huvudsak referenser till elevens intellektuella kapacitet och till olika konstitutionella faktorer för att förklara skolsvårigheter och för att göra en sortering, men
även hemmiljön och elevens sociala situation kunde spela roll som förklaring (se
Tabell 1, s. 14). Det paradoxala är att för att organisera en ”skola för alla” och
uppnå integrering utvecklade man institutionella strategier för att differentiera och
segregera elever i specialklasser. Studier som gjordes av Johnson (1962) och
Österling (1967), refererade till i Hjörne & Säljö (2013) visade inte på att barn som
gick i specialklass klarade sig bättre än barn med samma svårigheter som gick i
vanlig klass. I regel lämnade eleverna skolan som ”utbildade specialelever”
(Emanuelson, 1986, s. 146, se Hjörne & Säljö, 2013, s. 58) det vill säga utan att
skolan lyckats kompensera för de svårigheter som eleven sagts ha. Dessa och andra
studier som gjordes under samma tid ledde till en ny och ganska infekterad debatt
om en ”skola för alla” och lika tillgång till utbildning. Det resulterade i en ny läroplan, Lgr 80, där jämlikhet och idéerna om en ”skola för alla” framhölls så att
elever oavsett ”kön, geografisk hemvist och sociala eller ekonomiska villkor” skall
ha ”lika tillgång till utbildning i den obligatoriska skolan” (Lgr 80, s. 14). Beskrivningar av skolsvårigheter var inte specificerade och specialklasser omnämndes
inte. Det uttalade målet var att eleverna skulle arbeta tillsammans, oberoende av
förmåga eller kapacitet. Men återigen kompletteras läroplanen med idéer om
särskilda undervisningsgrupper när det anses nödvändigt och i så fall rekommenderades någon av följande åtgärder; placering i särskild undervisningsgrupp,
placering på skoldaghem, anpassad studiegång. Nu var det upp till varje enskild
skola att definiera och besluta om vilka problem eller svårigheter som kunde vara
relevanta för att placera någon i en speciell undervisningsgrupp. Det kunde till
exempel vara att en elev hade stora svårigheter i form av intellektuella eller fysiska
handikapp, eller emotionella och sociala problem. I nästkommande läroplan,
Lpo94, omnämns inga skolsvårigheter, oförmågor eller strategier för att ta itu med
dessa överhuvudtaget. Istället framhålls att frågan om hur olikhet skall hanteras
ligger på den lokala skolan. Det är helt i linje med den överordnade principen om
att ha en decentraliserad mål- och resultatorienterad skola (Hjörne & Säljö, 2013).
Gällande att individualisera undervisningen uttrycks det som att det ligger i
lärarens uppgift att ”möta varje elevs behov, förmåga, erfarenheter och
tänkande” (Lpo 94, s. 14).
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5.2.4 Skollag och läroplan 2011
2011 trädde en ny skollag och läroplan i kraft. De präglas av en helhetssyn på
eleven och elevens behov. Man betonar ännu tydligare individualisering och
inkludering av alla elever och rätten till en likvärdig utbildning (SFS 2010:800).
Elevvårdsutredningen (SOU 2000:19) konstaterade att ohälsan bland barn och
ungdomar ökat tämligen dramatiskt och dessutom ändrat karaktär mot tidigare till
att gälla psykiska, sociala och psykosomatiska tillstånd (s. 45 et passim). Enligt
Socialstyrelsens rapport Psykisk ohälsa bland unga (2013) har ökningen fortsatt
och alltfler ungdomar rapporterar psykiska besvär som oro eller ängslan. Utredningen (SOU 2000:19) understryker att lärande, hälsa och skolmiljö hänger tätt
samman och att helheten är avgörande för barns hälsa och allmänna välbefinnande.
Mot bakgrund av detta talar man i den nya skollagen, (SFS 2010:800) som trädde i
kraft i juli 2011, om en samlad elevhälsa som inkluderar elevvård, skolhälsovård
och lärande. Det anges att elevhälsan skall omfatta medicinska, psykologiska,
psykosociala och specialpedagogiska insatser. Intressant att notera är att den nya
skollagen betonar att det särskilda stödet ”ska ges inom den elevgrupp eleven
tillhör” (SFS 2010:800) medan en av de pedagogiska insatser som framhålls som
lösning på problemet är att placera barnen med diagnos i en liten undervisningsgrupp (Socialstyrelsen, 2002). Det är fortfarande upp till varje skola att lägga upp
arbetet med elevhälsan och man kan se att det återigen har skapats segregerande
och särskiljande lösningar för de elever som inte passar in i den vanliga skolan.
Den här gången har man haft utgångspunkten i medicinsk och psykologisk diskurs
och kategorier som ADHD, ADD, CD10 och dyslexi11 är mer eller mindre frekventa
som förklaringar. Beroende på var man befinner sig i Sverige kan man hamna i
särskild undervisningsgrupp, exempelvis ”ADHD-grupp”, ”Lilla gruppen” (Hjörne
& Säljö, 2013), eller i en skola speciellt inriktad på att anpassa miljö och
undervisning för elever med handikapp och funktions-nedsättning, en så kallad
”nav-skola12”. Sedan 2006 har antalet sådana skolor, som enbart tar emot elever i
behov av särskilt stöd, ökat enligt Skolverkets rapport Fristående skolor för elever
i behov av särskilt stöd (2014).

10

Conduct Disorder, beteendestörning. Carlsson Kendall, (2015).

11

Läs- och skrivsvårigheter.

12

Se http://essgymnasiet.stockholm.se/nationella-program-0
för exempel på detta. [hämtad 17/5-2016]
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6. Kraven i skolmiljön
”Har fler barn ADHD nu för tiden?”är en vanlig fråga jag möter. Det
är inte en lätt fråga att svara på, men det är klart och tydligt att fler
barn och ungdomar har svårt att klara kraven på självstyrning.
(Gunilla Carlsson Kendall, 2015, s. 130)

!
De stora förändringar som skolan genomgått under de senaste åren har lett till
ökade krav på elevernas exekutiva förmågor. De som har svårigheter med sådant
som att sätta upp mål, organisera, planera, sätta igång och slutföra aktiviteter på ett
självgående sätt behöver därmed också mer stöd för att lyckas. Det är viktigt att
inte enbart fokusera på de individuella svårigheterna hos eleverna utan även
reflektera över vilka faktorer i skolans struktur och organisation som kan bidra till
problemen (Carlsson Kendall, 2015). Läroplanens krav handlar inte bara om
kunskapsinnehåll utan också om hur man ska ta in, hantera, sammanställa och
presentera kunskapen. Man ska kunna ”formulera, analysera och pröva antaganden
och lösa problem” (Lgy11). Man ska även kunna plocka ut det relevanta ur
material, göra jämförelser, analysera, berätta och redogöra för det man kommit
fram till, göra presentationer och tala inför en grupp (Lgy11). Det är helt andra
krav än faktainlärning. Det är höga krav på förmågor, exekutiva funktioner, där
personer med ADHD har svårigheter. Skolan har här förändrats på samma sätt som
arbetslivet. ”Kraven på att kunna sätta upp mål, planera, organisera, sätta igång och
slutföra aktiviteter på ett självgående sätt ökar i skolan och i samhället i stort”
(Carlsson Kendall, 2015). Numera står kritiskt tänkande och problemlösning i
fokus. Mängden av information som finns tillgänglig är så stor att förmågan att
hantera information, sovra, bedöma och koppla samman, prioriteras i stor utsträckning (Carlsson Kendall, 2015). Skolverket skriver i sin rapport Särskilt stöd i
grundskolan (2008) att:

!

de ökade kraven på sociala färdigheter som självstyrning och
självständighet i samband med ökande andel individuellt arbete, tycks
få konsekvenser för elever i behov av särskilt stöd. Studier vittnar om
att elever i behov av särskilt stöd har svårt att klara av det friare
arbetssätt som individuellt arbete utgör (s.10).

!
Det som Skolverket här ovan beskriver som sociala färdigheter skulle inom
neuropsykiatrin snarare beskrivas som krav på hjärnans exekutiva funktioner
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(Carlsson Kendall, 2015). Vi funderar inte så mycket på den vardagliga organisationen så länge allt fungerar som vi tänkt. Frågar man en grupp pedagoger vilka
förväntningar de har på eleverna som kommer till skolan brukar det ge en
omfattande lista (Carlsson Kendall, 2012, s. 38). Eleverna ska till exempel:

!

• vara pigga
• komma i tid
• hålla reda på: saker, schema, böcker, pennor, uppgifter och tid
• räcka upp handen
• samarbeta med alla
• följa instruktioner
• vara uppmärksam
• minnas instruktioner
• kunna söka information
• planera arbetet och utföra det flitigt
• kunna fokusera på det egna arbetet fast andra pratar
• inte störa andra

!

• fungera lika bra med alla pedagoger

Hur arbetsmiljön ser ut i skolan ställer höga krav på hur eleverna fungerar. Hur vi
organiserar klassrummet påverkar om det finns möjlighet att arbeta ostört, att sitta
på en plats där man känner sig tillfreds och kan koncentrera sig. Hur schemat är
upplagt påverkar hur många omställningar i fokus mellan ämnen som eleven måste
göra under en dag, hur många förflyttningar mellan salar, byten av material och
tidsplaneringar för att hinna från en lektion till nästa. Numera arbetar även lärare
på lågstadiet ofta i lärarlag vilket ger konsekvensen att 6-9 åringar måste förflytta
sig mellan olika klassrum och ha olika lärare under dagen. Det ställer högre krav på
barnens förmåga att klara övergångar och anpassa sig på ett flexibelt sätt (Carlsson
Kendall, 2015). Det är krav vi inte ens tänker på att vi ställer eftersom det är så
självklart för de som inte har svårigheter att klara av detta, men för en med ADHD
kan det krävas att hela tiden ha någon med sig som har koll på schemat, koll på
lokaler och på klockan för att man ska ha en chans att klara sig igenom en skoldag.

6.1 Elevens rätt till stöd, skolans skyldigheter

!

Om det inom ramen för undervisningen eller genom resultatet på ett
nationellt prov, uppgifter från lärare, övrig skolpersonal, en elev eller en
elevs vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att det kan befaras att
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en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, ska
eleven skyndsamt ges stöd i form av extra anpassningar inom ramen för den
ordinarie undervisningen (SFS 2010:800).

!
Skolan har ett speciellt ansvar för de elever som av en eller annan anledning är i
behov av extra stöd. Först och främst ska det stödet ges inom ramen för ordinarie
undervisning, men om en elev ändå inte kommer att uppnå de kunskapskrav som
minst ska uppnås, ska läraren anmäla det till rektorn. En sådan anmälan kan även
göras av elev eller vårdnadshavare och ska leda till att en utredning av elevens
skolsituation görs. Syftet med utredningen är att kartlägga vilka insatser som ger
eleven de bästa förutsättningarna för att nå kunskapsmålen. Det särskilda stödet
beskrivs i åtgärdsprogram13. Åtgärdsprogrammet ska beskriva hur skolan ska
förändra sin verksamhet så att eleven förväntas nå kunskapskraven. Det ska också
tala om vem som är ansvarig för åtgärderna och när de ska utvärderas. I de fall då
skolan beslutar att inte utarbeta åtgärdsprogram kan det överklagas. Skollagens
bestämmelser om särskilt stöd gäller inte alla skolformer, men de gäller inom
grundskolan och motsvarande skolformer samt inom gymnasieskolan. Inom dessa
skolformer finns således en relativt långtgående rätt till olika typer av stöd, vilket
även påverkar bedömningen av vilka åtgärder som kan anses skäliga för att göra
utbildningen tillgänglig.

6.2 Elevhälsoteamet
Elevhälsan handlade ursprungligen i stor utsträckning om kroppslig hälsa, att
motverka bristande hygien och att förebygga undernäring och vitaminbrist. Långt
in på 1900-talet sörjde den subventionerade skolmåltiden, skolmjölken, skolbadet,
skolhälsovården och andra arrangemang för att förbättra den fysiska hälsan hos
skolbarn (Myrdal, 1935, se Hjörne & Säljö, 2013, s. 74). Men ju mer välfärdssamhället har utvecklats desto mer har begreppet ”ohälsa” förändrats och nu
handlar det istället om olika typer av psykosociala, relationsmässiga och pedagogiska problem. Enligt skollagen (14SOU 2002:121) ska elevhälsoteamet vara
multiprofessionellt och inkludera personal med olika kompetens, detta för att de
ska kunna skapa sig en bred uppfattning om elevers problem och kunna komma
med olika förslag till lösningar (Hjörne & Säljö, 2013). Att teamet är multiprofessionellt ses också som en garanti för att många typer av kunskap kan
13

https://www.spsm.se/stod/rattigheter-lagar-och-rattigheter/atgardsprogram/ [hämtat 4/5-2016]

!14 Lagen publicerades 1/12-02 och uppdaterades 2/4-15: http://www.regeringen.se/rattsdokument/statensoffentliga-utredningar/2002/12/sou-2002121/ [hämtad: 2/6-16]
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utnyttjas och därmed stärka elevens rätt till särskilt stöd. De som vanligtvis ingår i
ett elevhälsoteam är rektor/biträdande rektor, skolpsykolog, skolsköterska och
speciallärare eller specialpedagog15. Dessutom kan exempelvis lärare, fritidspedagog, talpedagog och skolkurator ingå i teamet.
För eleverna i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan,
sameskolan, specialskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska det finnas elevhälsa. Elevhälsan ska omfatta
medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska
insatser. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande.
Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas.
För medicinska, psykologiska och psykosociala insatser ska
det finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och
kurator. Vidare ska det finnas tillgång till personal med sådan
kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan
tillgodoses.

(SFS 2010:800, §25)

!
Analyser av åtgärdsprogram och elevvårdssamtal, hämtat ur Skolverkets rapport
(2008), visar att skolor ofta uppfattar elevers svårigheter som problem kopplade till
individen, istället för problem som uppstår i förhållande till den omgivande miljön.
Elever har till exempel beskrivits som ”icke-kompetenta” i åtgärdsprogram. Man
tenderar också att upprepa problembeskrivningar och åtgärdsförslag i enskilda
elevers åtgärdsprogram, utan att tidigare satta mål utvärderas och diskuteras
(Skolverket 2008).

!

Resultat från tidigare utbildningsinspektioner har pekat på att det
huvudsakliga problemet i skolors arbete med särskilt stöd, inte består i att
identifiera elever i behov av stöd, utan att översätta stödbehovet till en
lämplig stödinsats.

(Skolverket 2010, s. 6)

!
Elevvårdsutredningen framhåller vikten av att ”vara uppmärksam på att kunna
identifiera och hitta de elever som av olika anledningar behöver särskilt stöd” och
menar att vissa grupper av barn är mer utsatta än andra, exempelvis:

!
15

Beteckningarna speciallärare respektive specialpedagog används väldigt varierat och det är svårt att säga
vad som ingår i den enes arbetsuppgifter och inte i den andras då terminologin inte är konsekvent. På vissa
skolor arbetar specialläraren mer traditionellt med att undervisa enskilda elever medan specialpedagogen har
det mer övergripande ansvaret för verksamheten, på andra skolor arbetar specialpedagogen dels i klassrum
som extra resurs, dels som rådgivare åt lärare och skolledning.
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elever med inlärningssvårigheter av olika slag
elever från socialt och på andra sätt utsatta miljöer
elever som utsätts för misshandel
elever som är utagerande och aggressiva
elever som är tysta och passiva
elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
elever som har svårigheter att anpassa sig till formerna för undervisningen
(SOU 2002:121, s. 337)

Det man kan notera är att även denna uppräkning har ett tydligt individperspektiv
och förlägger skolproblemen hos eleven (Hjörne & Säljö, 2013).

7. Metod och genomförande
Här beskriver jag arbetet med att komma fram till vilken typ av studie som skulle
göras, metod som skulle användas och hur jag gick till väga med att genomföra
studien.

7.1 Avgränsning
Min ursprungliga idé var att genomföra deltagande aktionsforskning och undersöka
om plattformen Trello16 kunde vara till hjälp för ungdomar med diagnosen ADHD
för att få struktur, överblick och planera skolarbetet. Det blev för komplicerat att få
ihop det hela eftersom det krävdes tid och god samordning mellan mig, en specialpedagog och ett antal elever med ADHD vilket visade sig vara svårt då jag
arbetade som lärare tre dagar i veckan och dessutom hade praktik på ett annat
gymnasium två dagar i veckan. Med det i åtanke bestämde jag mig istället för att
göra en kvalitativ intervjustudie med ett antal elever och specialpedagoger/
speciallärare och undersöka hur vardagen ser ut för elever med ADHD-diagnos på
gymnasiet genom att göra ett kvalitativt nedslag i verkligheten. Får eleverna någon
typ av stöd och hur väl anpassat är det till de svårigheter de har? Via en av de
föreläsare jag haft på KMH fick jag kontakt med specialpedagogen på ett stort
gymnasium i Stockholm och hon hjälpte till att ta kontakt med två elever med
ADHD-diagnos på samma skola. Vi skulle träffas alla fyra på specialpedagogens
arbetsrum, men en av eleverna dök inte upp. Jag presenterade min uppsats för den
andra eleven, som var en ung kvinna, och specialpedagogen och förklarade
upplägget. De var båda positivt inställda och ville vara med. Jag bokade in tider för
intervju med dem båda och kom även överens med specialpedagogen att vi skulle
16

Webbaserad samarbetsplattform.(trello.com) [hämtad 4/6-16]
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göra ett nytt försök att boka tid med den andra eleven. Hen dök inte upp den
gången heller då hen hade glömt bort det. Jag bestämde mig för att inte försöka
boka någon ny tid. Jag väljer ändå att nämna det eftersom det är en av de saker som
min studie handlar om, att tvingas fungera i en skolmiljö när man exempelvis har
svårt att komma ihåg inbokade möten. Istället bestämde jag mig för att försöka
hitta en elev att intervjua på den skola där jag gjorde min praktik. Det skulle ju
dessutom tillföra ett perspektiv från ytterligare en gymnasieskola till analysen. Av
en tillfällighet berättade en elev i en av klasserna där jag gjorde min praktik att han
har ADHD-diagnos och jag passade på att fråga om jag fick intervjua honom vilket
jag fick.

7.2 Kvalitativa intervjuer
Intervjuerna var kvalitativa och halvstrukturerade (Trost, 2010; Kvale &
Brinkmann, 2014). Intervjuerna baserades på teman med syftet att låta intervjupersonerna tala fritt så mycket som möjligt och utan påverkan från mig (enligt tablå
9.1; Kvalitetskriterier för en intervju. (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 206). Två av
de intervjuade är gymnasieelever med diagnosen ADHD, en ung man och en ung
kvinna. De går på olika gymnasieskolor. Den tredje intervjun gjordes med en
specialpedagog/speciallärare på ett stort gymnasium i Stockholm, samma som den
unga kvinnan går på. Jag spelade in intervjuerna med min mobiltelefon och har
sedan lyssnat igenom dem ett flertal gånger, transkriberat och bearbetat dem.
Eftersom mina intervjupersoner fick tala fritt blev en av intervjuerna avsevärt
längre än beräknat och därför har jag valt att inte transkribera hela intervjun utan
bara de delar som berör uppsatsens teman, detta enligt tablå 10.1; Utskrift: för och
emot (Kvale & Brinkmann, 2014). Jag har valt att använda de utskriftskonventioner som återfinns i Kvale & Brinkmann (2014), med några tillägg efter vad
som fungerade bäst för mina transkriptioner (se Bilaga 1).

!

7.2.2 Teman
För att komma åt att besvara forskningsfrågan har jag använt mig av kvalitativa
intervjuer med följande teman:

!

• Situation i skolan/Arbetssituation
• Diagnosens påverkan
• Eget ansvar för anpassningar - egna strategier
• Process vid skolstart
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• Arbetet med eleverna/Skolans stöd

!

De teman som behandlades hade sin utgångspunkt i styrdokumenten och vad de
säger om elevers rätt till stöd och anpassning, samt skolans skyldigheter. De utgick
även från den litteratur jag läst, samt erfarenheter gjorda i mitt arbete som mentor
för gymnasieelever med diagnos och svårigheter som jag upplevde fanns då.

!

Huvudteman för elevintervjuerna var:
Situationen i skolan, Diagnosens påverkan på skolarbetet och Eget ansvar för
anpassningar - egna strategier (Se bilaga 4). Jag frågade bland annat hur det
fungerade när de började sitt första år på gymnasiet och om de upplevde att de får
det stöd de behöver.

!

Huvudteman i intervjun med specialpedagogen/specialläraren var:
Processen vid skolstart för elev med diagnos, Arbetssituation för specialpedagog/
speciallärare, Arbetet med eleverna och Vad erbjuder skolan för stöd i dagsläget
(Se bilaga 3). Intervjun handlade bland annat om hur förutsättningarna ser ut för
specialpedagogen att ge stöd till elever och hur arbetsgången är vid skolstart.

!

7.2.3 Bearbetning av intervjuer
När transkriptionerna var klara bearbetade jag materialet med mina teman som
rubriker och gjorde visuella uppställningar i tabeller över svaren för att få överblick
och på ett hanterbart sätt kunna sätta resultaten i relation till varandra. Tabellerna
finns att se under ”8: Analys och Resultat”. De citat som använts i analyserna är
varsamt redigerade från talspråk till mer skriftspråklig text där det behövts för att
förtydliga mening och innehåll. Det märks tydligt i vilken ordning intervjuerna är
gjorda när man lyssnar och när man läser transkriptionerna. Den första intervjun är
full av kommentarer från mig. Eftersom jag hann börja transkribera den intervjun
innan jag gjorde de två påföljande var jag väldigt noga med att inte prata för
mycket under de andra intervjuerna. Detta för att verkligen låta intervjupersonen få
tala fritt och till punkt, men även för att det är väldigt tidsödande att sitta och
transkribera någon som gör små inpass i bakgrunden. Jämför man längden på
intervjuerna så är det också en avsevärd skillnad, särskilt mellan den första och den
sista där det skilde ungefär en timme emellan dem. Med facit i hand hade det nog
varit en bra idé att göra en provintervju först.
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7.3 Forskningsetik
Forskningsetiskt har jag förhållit mig till de fyra krav som är uppsatta av
Vetenskapsrådet (2011). Innan intervjuerna informerades de deltagande om hur
insamlande och bearbetning av intervjudata skulle gå till, samt att de inspelade
intervjuerna skulle komma att behandlas konfidentiellt och endast nyttjas i vetenskapligt syfte. Deltagarna fick skriva på ett informerat samtycke (se Bilaga 2) där
de även fick information om att de när som helst kan avbryta sin medverkan i
studien. Jag har valt att inte använda intervjupersonernas riktiga namn utan har gett
dem fingerade namn. Jag har heller inte skrivit vilka skolor de är knutna till
eftersom jag vill skydda deras integritet och följa god forskningssed
(Vetenskapsrådet, 2011).

7.4 Bearbetning av litteratur
För att få struktur på och kunna bearbeta mitt material valde jag att utifrån den
litteratur jag läst göra en visuell överblick över de krav som ställs i skolan, sett
utifrån ett sociokulturellt perspektiv, och de svårigheter en person med ADHDdiagnos kan ha. Nedan syns den bearbetningen i form av en tabell (Tabell 3). En
del av svårigheterna återkommer då de påverkar fler kravområden. Tabellen är på
inget sätt komplett som översikt över krav och svårigheter utan bör ses som ett
försök att få överblick av den påverkan en ADHD-diagnos har på skolsituationen
relaterad till de krav som ställs. Syftet var att använda överblicken i min analys av
intervjuerna.

7.4.1 Tabell 3: Krav och svårigheter - urval och bearbetning 1
Skolans krav:

Svårigheter
relaterade till ADHD/
ADD:

kunna samspela socialt

kunna samverka och
förstå organiserade
system (sociala)

hålla fokus, fördela
och hålla kvar
uppmärksamhet,
distraherbarhet

svårt att förhålla sig
till sig själv över tid
och att plocka fram
erfarenheter vid rätt
tidpunkt

tillgodogöra sig
kunskap via rådande
pedagogik - sitta i
bänk och lyssna

vara uppmärksam,
följa och minnas
instruktioner
uppföra sig och sitta
still

uppmärksamhet,
fokus, hyperaktivitet,
kunna sitta still,
lättstörd

rastlösa,
humörsvängningar,
impulser

kunna lära i grupp och
göra grupparbeten

fokusera på det egna
arbetet fast andra
pratar/det finns
någonting som låter

lättstörd, svårt att hålla
fokus då det händer
saker runtomkring

fördela och hålla kvar
uppmärksamhet - med
och utan distraktioner
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Skolans krav:

Svårigheter
relaterade till ADHD/
ADD:

vara uppmärksam,
följa och minnas
instruktioner

vara pigga, alerta och
hänga med i det som
sägs

kunna reglera
vakenhetsgrad dagdrömmer

ojämn förmåga att
prestera - begränsad
uthållighet

kunna byta mellan
ämnen och lärare efter
schemat

sätta upp mål,
organisera, planera

skifta fokus snabbt,
flexibilitet

skapa struktur i
vardagen

kunna anpassa sig till
formerna för
undervisningen

inte ha
inlärningssvårigheter

ojämn förmåga att
prestera - begränsad
uthållighet

svårt att motivera sig
själv till handling och
skjuta upp
behovstillfredsställelse

kunna prestera och
plocka fram kunskap
vid rätt tillfälle

prestera i
provsituation, hantera
stress

ojämn förmåga att
prestera - begränsad
uthållighet,
stresskänslig

svårt att plocka fram
erfarenheter vid rätt
tidpunkt, stress
påverkar arbetsminnet
negativt

8. Analys och resultat
Jag har valt att skriva ihop analys och resultat, då de i stort går in i varandra. För att
få överblick över mina intervjuer och mitt material har jag arbetat i flera steg;
transkriberat och bearbetat intervjuerna, bearbetat litteratur, strukturerat upp och
synliggjort materialet i visuella strukturer för att sedan på ett hanterbart sett kunna
göra analyser och få fram resultat. I analysen har jag använt mig av Säljös (2014)
definition av det sociokulturella perspektivet och fokuserat på de omgivande
förutsättningarna; vilka krav ställs och vilka resurser erbjuds och kompletterat med
de svårigheter som kan föreligga utifrån en ADHD-diagnos. Jag har även beskrivit
vilka strategier, eller verktyg, så som de beskrivs i det sociokulturella perspektivet,
som intervjupersonerna själva utvecklat för att klara av vardagen under rubriken
Eget ansvar för anpassningar - egna strategier. För att få en tydlig struktur har jag
använt de teman som användes i intervjuerna som rubriker.

8.1 Intervjuanalyser
I analysen av intervjuerna med eleverna har jag använt Tabell 3: Krav och
svårigheter, som utgångspunkt att arbeta mot och tittat på det urval av krav som
ställs i skolan, som framkom i bearbetningen av litteratur. Genom att jämföra de
svårigheter som kan föreligga vid en ADHD-diagnos med de svårigheter som
intervjupersonerna har, har jag fått fram resultattabeller (se Bilaga 5: Tabell 6.1 och
6.2) över de kravområden i skolan som påverkas av intervjupersonernas diagnos.
Därefter har jag gått igenom och fört in det stöd, det vill säga vilka resurser de har,
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både i skolan och hemma, för svårigheter de beskrivit och på så sätt fått en visuell
struktur över hur väl stödet stämmer mot de svårigheter de har. Utifrån det har jag
analyserat och tolkat intervjuresultaten och fått en bild av diskrepansen mellan de
krav som ställs i elevernas skolmiljö (sociokulturella sammanhang), det stöd de får
och de svårigheter de har. Tilläggas bör att jag gjort urval på flera nivåer, det är
ingen fullständig bild som presenteras av kraven i skolan eller av de svårigheter
som kan finnas på grund av ADHD-diagnos. Detta har jag varit tvungen att göra för
att inte materialmängden skulle bli för stor och svårhanterlig. Det kan även
tilläggas att eftersom analyserna baseras på enbart två personers individuella svar
finns ingen statistisk tyngd i resultatet utan det är just ett kvalitativt nedslag i
verkligheten som det rör sig om, en ögonblicksbild av två individers upplevelse av
att gå i gymnasiet med ADHD-diagnos. En visuell sammanfattning av intervjuerna
ser du nedan.

Tabell 4: Tematisk uppställning av elevintervjuer

Kort
personbeskrivni
ng:

Situationen i
skolan,

Diagnosens
påverkan på
skolarbetet

Fiona

Fabian

Plikttrogen skolarbetet, föräldrarna är
lärare. Pratig, pratar snabbt, högljudd,
impulsiv. Berättar att hon ofta ångrar
saker hon sagt och gjort impulsivt och
kan bli aggressiv då hon är oförberedd i
sociala situationer. Säger att de flesta tror
att hon är supersocial och en ledare, men
hon trivs bäst hemma, gärna ensam och
fick hon välja så är hon en följare.

Starkt behov av struktur, jobbigt
om det är rörigt hemma. Har hittat
strategi för att ha koll på vad han
behöver göra. Är väldigt hyperaktiv
men äter medicin så det hjälper
honom att klara av skolan. Gick i
”liten grupp” från mellanstadiet och
upp och vill visa att han kan klara
att vara som andra. Motivationen
har hjälpt honom att klara av
gymnasiet.

Upplever att merparten av lärarna inte
orkar bry sig om att hon har diagnos, att
de är oengagerade, att hon får påminna
och be om hjälp gång på gång. Hon har
inget förtroende för elevhälsan då hon
upplever att det inte fått något särskilt
stöd, trots ett möte hon hade med
dåvarande specialpedagogen i början av
ettan, utan hon får sköta det själv.

En del stress kring uppgifter när det
är mycket, särskilt gymnasiearbetet
hade han mycket ångest kring. Det
var ett par tuffa veckor under våren
då han missat uppgifter som skulle
vara klara efter ett lov. Fick hjälp
av sin mamma att strukturera
uppgifterna, få dem gjorda och
komma i fas.

Svårt att komma ihåg enbart muntlig
information och att hålla fokus. Störs av
ljud, särskilt i provlokalerna, högljudda
klockor, andra som äter medhavd mat
som prasslar. (Får sitta med andra som
också får extra tid och de stör henne pga
att de låter.) Svårt att plugga, kan inte
lägga upp planering och strukturera.
Ojämn ork, sömnproblem, presterar
ojämnt i alla ämnen.

Missar ofta det som är viktigt om
något händer samtidigt. Måste
skriva ned direkt för att minnas.
Lätt störd av mobiler, folk som
pratar, sätter sig bredvid, ljud
utifrån klassrummet. Svårt att
komma igång ibland vid datorn, att
få fokus. Kan glömma bort
uppgifter, svårt att strukturera upp
större uppgifter själv.
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Eget ansvar för
anpassningar

Stöd/
Anpassningar

Fiona

Fabian

Fick själv berätta för alla lärare om sin
diagnos vid skolstart, fastän hon skickat
sin diagnos till elevhälsan och fast det
ska ha gått ut ett mail, lärarna visste inte i
alla fall. Får påminna dem fortfarande, be
om extra tid vid prov. Måste själv komma
ihåg att skriva upp sig på en lista hos
specialpedagogen för att få extra tid. Har
bra stöd hemma. Äter medicin.

Valde själv att vänta med att berätta
om sin diagnos vid skolstart, men
fick hjälp då han berättade.
Strukturerar skolarbetet mha
anteckningar på telefonen. Har
egen strategi för det. Säger själv till
mentor vad han behöver hjälp med.
Får stöd hemma. Äter medicin.

Kan få extra tid vi prov om hon kommer
ihåg att gå och skriva upp sig på en lista
som finns hos specialpedagogen. Har en
lärare i NO som hon kan be förklara
någonting efter lektionstid ibland, den
läraren skriver även allt på tavlan efter att
Fiona bett om det. Har nu fått ett par
ljuddämpande hörselskydd att ha vid
provsituationer.

Extra skrivtid vid nationella prov
och får då även skriva på dator, fick
dator i skolan tidigare än andra. Har
bra stöd av sin mentor i form av
hjälp med struktur, uppdelning av
gymnasiearbetet i delmål med små
inlämningar hela tiden och
kontinuerlig feedback.

8.1.1 Intervju med Fiona - analys
Den första intervjun gjordes med en ung kvinna som gick andra året på ett musikprogram på gymnasiet, jag kommer hädanefter att kalla henne Fiona. Fiona fick sin
ADHD-diagnos då hon gick i nian i grundskolan. Vi möttes på hennes skola för
intervjun och letade rätt på en tom sal där vi kunde tala ostört. Först gick vi igenom
informationsbrevet och hon fick skriva under samtyckesformuläret (se Bilaga 2).
Innan jag hann börja ställa de frågor jag förberett började Fiona att prata om
lokalen vi satt i, utifrån ett diagnosperspektiv, vilket gjorde att jag helt enkelt fick
slå på inspelningen. Eftersom det var den första intervjun och formen inte var helt
klar så fick intervjun mer karaktären av ett samtal och vi talade om en del ämnen
som inte var relevanta för studien. Hela intervjun tog en timme och 40 minuter,
vilket blev för mycket att transkribera. Jag har därför lyssnat igenom intervjun
noga ett flertal gånger och transkriberat de delar som berörde de teman jag satt upp.
Resultattabellen över Fionas skolsituation finns att se i Bilaga 5 (Tabell 6.1).
Situationen i skolan
Fiona har själv fått informera alla lärare om sin diagnos, trots att hon skickade in
en kopia på sin utredning då hon började första året på gymnasiet. Hon upplever att
lärarna glömmer bort, att hon får påminna, tjata och känner ofta att hon inte orkar
säga till igen och vara krånglig. Hon tycker även att lärarna inte verkar särskilt
engagerade.

!

Fiona: Det är sjukt - men grejen är att lärarna (.) har jag märkt (.) verkar
ganska oengagerade i min diagnos (.) och så där (.) typ, jag snackade med
min franska-lärare i ettan och så märkte jag efter ett tag att hon, hon visste
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inte….Så jag sa till henne, alltså, bara så du vet, jag har ADHD, visste du
det? Du borde ha fått ett mail. Hon sa: - Näe, och efter ett tag: - Jo, jag
kanske fick det i min junk-mail, jag vet inte, jag kanske slängde det, jag
kommer ihåg någonting om det. (..) Alltså hon tog det inte alls seriöst. (..) Jag
känner att lärarna här alltså de (..) jag vet inte varför, men det är som om de
får så många som har diagnoser att de inte bryr sig längre.

!
Ett ämne där Fiona har svårt är matematiken. Hon säger att hon egentligen inte har
problem med att förstå, tvärtom är det ett ämne som hon alltid haft lätt för, aldrig
behövt plugga i och just därför har det blivit extra svårt nu på gymnasiet när
kunskapskraven och kravet på självständigt arbete höjts så mycket. Hon har helt
enkelt inte strategierna för att kunna arbeta själv med ämnet hemma, så som hon
beskriver att det är upplagt i kursen. Hon har försökt att prata med läraren om det,
men kom ingen vart då han verkade tycka att hon redan fick det stöd som hon hade
rätt till i form av extra tid vid prov.

!

Fiona: Som min mattelärare, när jag sa till honom, vet du att jag har ADHD?
Och han sa: - Ja, men du satt väl separat? Du får väl extra tid, i C-huset? Och
då sa jag, ja, och så sa han liksom ingenting mer. Han frågade mig inte alls så
här, hur går det, eller någonting.(..) Det var jag som tog tag i det och sa att,
jag har svårt för det här, speciellt eftersom jag aldrig har pluggat matte förut,
för att jag har väldigt lätt för matte, så jag har liksom gått hela livet och fått A
utan att plugga. Men nu på gymnasiet så är det ju mycket mer och (.) det
spelar inte så stor roll om man är bra och smart, utan man behöver veta alla
saker, för det är mycket nya saker nu, som man måste lära in, så att man kan
fatta - och det har jag svårt för. Liksom att kunna plugga in.

Diagnosens påverkan på skolarbetet
Under intervjun med Fiona kommer det fram att hennes diagnos påverkar hennes
skolarbete och vardag i mycket högre grad än vad lärare och andra runt henne
verkar förstå. Hon har väldigt höga krav på sig själv och säger att det kanske beror
på att båda hennes föräldrar är lärare, hon har fått inpräntat sen hon var liten att inte
skolka och att lämna in uppgifter i tid. Det gör att hon alltid går på lektionerna (då
hon inte är sjuk) och ser till att lämna in uppgifter i tid, även då det är ett grupparbete och hon hamnat i en grupp där ingen annan gör någonting. Hon klarar inte
av att arbetet inte blir gjort utan arbetar då stenhårt själv för att få det klart. Det gör
att hon avskyr grupparbeten när hon hamnar med individer som inte gör sin del och
som inte tar ansvar, vilket är hur det oftast var under låg- och mellanstadiet.
Kanske blev hon satt i de grupperna för att hon uppfattades som en ledare, eftersom
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hon är högljudd och pratig, men hon föredrar att någon annan tar rodret och fördelar uppgifter, särskilt då hon har svårt att strukturera. Eftersom det genom åren
varit så att hon blivit tvungen att ta ansvar och genomföra större arbeten, trots att
hon har svårt att planera och organisera, har hon till viss del lärt sig att göra det,
men hon är fortfarande obekväm med och blir väldigt stressad av det. Särskilt då
det är projekt som sträcker sig över flera veckor och då man ska planera sitt arbete
själv. Hon klarar inte av att göra en plan utan det slutar med att hon har panik tre
dagar innan inlämning och hafsar ihop någonting för att bli klar i tid. Vid sådana
tillfällen känner hon att hon hade kunnat prestera mycket bättre om hon hade haft
rätt förutsättningar. Fiona har svårt att hålla fokus längre stunder och tappar lätt
koncentrationen när hon tycker att det går för långsamt framåt och när hon inte
förstår syftet med det de håller på med. Hon har även svårt att ta till sig nya
kunskaper om det blir för mycket på en gång och för rörigt. Som exempel tar hon
genomgångar de haft i programmering där läraren visat olika menyer och
inställningar så fort att hon inte kunnat hänga med. Hon beskriver det som ett
dimmigt fönster framför ögonen och att hon kan inte se hur det hänger ihop om inte
genomgången är organiserad. Fiona upplever att hon är väldigt ojämn i sina
prestationer i alla ämnen. Det varierar från dag till dag hur bra hon fungerar. Hon
känner att det är svårt att förklara och att många inte verkar ta det på allvar, utan
gärna skämtar och säger saker som ”jag kan inte koncentrera mig idag, jag har
säkert ADHD”, eller att de svarar på hennes försök att berätta att hon har problem
med något genom att säga ”ja men det där tycker jag också är svårt” vilket får
henne att känna att hon inte blir tagen på allvar. Fiona har ett väldigt stort behov av
tystnad vid provsituationer. Hittills har det inte fungerat särskilt bra, fastän hon haft
extra tid och suttit i en särskild provlokal. Anledningen till det är att man får ha
med sig dricka och snacks på proven, vilket gör att det prasslar och låter oavbrutet
under provet. Hon beskriver att hon blir så ofokuserad att det knappt går att svara
på frågorna. Vid senaste matteprovet kunde hon inte tänka alls, fick många fel, och
det var nära att hon inte klarade det. Nu har hon fått ett par ljuddämpande
hörselskydd som hon ska testa att ha vid nästa prov. Fiona klarade sig relativt
länge, till årskurs nio, innan hon fick sin diagnos, men då kände hon att det inte
fungerade längre. Hon kunde inte hänga med på lektionerna och lärde sig
ingenting. Hon fick tjata sig till en utredning eftersom hon mer och mer kände att
det var någonting som inte stämde, även om ingen annan verkade se det.

!

Fiona: Det är det som är grejen, om man är (..) någon som har problem, men
man också är bra på saker. Alltså, jag är en smart tjej, jag har lätt för saker,
eller ja, lätt och lätt men, jag hade nästan alltid toppbetyg i min klass när jag
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gick - upp till sexan typ - så det var liksom så här - jamen hon klarar sig, det
behövs ingenting. Folk märkte liksom inte så mycket, för det är det de tänker
på - ja men om hon har bra betyg då är hon ju helt okej, hon är en smart liten
tjej, inga problem med henne.
Intervjuare: Mmm, precis, inga problem.
Fiona: För ofta associerar man ADHD med någon som inte är så smart och
med någon som är lite…pushing their weight around och så vidare.
Intervjuare: Ja, och som springer på väggarna.
Fiona: Ja, ja de där Intervjuare: - som inte kan sitta still
Fiona: Ja, men eller hur, för även om jag var ganska bråkig så var jag aldrig
så hyperaktiv, jag är mer hyperaktiv inåt, så här med att jag typ inte kan
stänga av min hjärna. Jag har jättemycket sömnproblem, vilket också är
ganska mycket av ett symtom.

!

Sömnproblemen är också någonting som har inverkan på skolarbetet och som i hög
grad medverkar till att hon fungerar olika bra från dag till dag.
Eget ansvar för anpassningar - egna strategier

!

Fiona: Nej alltså man går hit, till Berit, och så säger man till, fast det, jag
glömmer liksom alltid. Och om man inte kommer hit, då får man inget mail
eller någonting, ingen säger till en - varför var du inte på extratiden, utan folk
verkar inte ens märka om man inte är där.
Intervjuare: Men, om hon inte är här då när du kommer hit?
Fiona: Då får man väl gå en annan dag.

!
Fiona önskar att det såg annorlunda ut gällande proceduren med hur man får extratid vid prov. Enligt henne måste hon själv gå till specialpedagogens rum och skriva
upp sig på en lista vid varje provtillfälle för att kunna få den anpassningen. Hon
tycker att det hade varit mycket bättre om man automatiskt redan fanns på en lista
och om man istället fick en förfrågan, till exempel via mail, när det var dags för ett
provtillfälle med extra tid. Som ett erbjudande; vill du ha tiden eller inte. Istället
för att själv ha ansvaret för att komma ihåg att gå och skriva upp sig och sen
kanske också bli tvungen att komma ihåg att komma tillbaka en annan dag för att
specialpedagogen inte var där just då. I Fionas fall finns inte mycket stöd att prata
om i skolan. Hon har turen att ha två föräldrar som är lärare och som kan hjälpa
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henne med att göra tidsplanering för längre projekt/uppgifter och som kan förklara
matematik och till viss del NO. Det försvårar att båda föräldrarna har ett annat
modersmål än svenska eftersom termerna inte alltid överensstämmer med de
svenska, men hon säger att det brukar fungera ganska bra ändå när de förklarar för
henne. De kan inte hjälpa henne med svenskan dock. Hon har ett stort behov av att
ha någonting att pilla med hela tiden då hon ska koncentrera sig så hon sitter ofta
och knäpper med till exempel en penna. Det måste vara någonting som ger
ljudande feedback, så det kan vara störande för andra, men det hjälper verkligen
henne att kunna hantera sin hyperaktivitet. Ett annat knep som hon tar till är att
klämma fast händerna mellan knäna när hon sitter med benen i kors, så att hon inte
kan hålla på med dem hela tiden. Fiona berättar att hon har ett väldigt väl utvecklat
visuellt minne, närapå fotografiskt, och att det hjälpt henne många gånger då de
haft faktaprov. Hon har lärt sig att dra nytta av det, alltså utarbetat en strategi,
genom att ställa upp saker visuellt och använda färger i sina anteckningar. Det gör
det lättare att minnas och lära in. Hon tycker däremot att det är svårt att få ordning
på det i de fall då det är många steg att komma ihåg och större strukturer som det
handlar om. Att det är mycket självständigt arbete och höga krav på att kunna visa
att man kan byta perspektiv och att man kan lägga upp sitt arbete själv tycker hon
är svårt. Någonting som hon använder som ett redskap för att komma ihåg
uppgifter och annat är `anteckningar´ på mobilen, som hon lagt längst fram på
skärmen så att hon ser listan hela tiden och kommer ihåg vad hon ska göra. Fiona
äter långtidsverkande centralstimulerande medicin, i formen av depottabletter, som
hon tar på morgonen och som sedan utsöndras jämnt under ungefär åtta timmar.
Hon säger att den hjälper bra mot hyperaktiviteten, men känner inte att den hjälper
till med koncentrationen särskilt mycket.

!

8.1.2 Intervju med Fabian - analys
Den andra elevintervjun gjordes med en ung man på ett estetiskt program. Han
gick tredje året då intervjun gjordes och jag kommer att hädanefter kalla honom
Fabian. Fabian fick sin diagnos tidigt och har gått i det han kallar för ”smågrupper” sedan mellanstadiet. Att han nu går i ”vanlig” klass på gymnasiet var
enligt honom ett stort steg och något som hans föräldrar egentligen inte trodde att
han skulle klara av. Han ville dock få visa att han kan klara av det som andra klarar.
Inför intervjun med Fabian hade jag förberett en visuell karta över de teman jag
ville tala med honom om istället (se Bilaga 4). Intervjun gick jämförelsevis snabbt
och vi var klara på ungefär en halvtimme. Det kan tilläggas att intervjun i sig var
relativt oplanerad och att det blev just Fabian jag intervjuade kom sig av att jag satt
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med på ett utvecklingssamtal med honom och hans mentor och det föll sig så att vi
började prata om hans diagnos varpå jag frågade om jag fick intervjua honom. Han
svarade ja och frågade om vi kunde ta det på en gång, vilket vi också gjorde.
Resultattabellen över Fabians skolsituation finns att se i Bilaga 5 (Tabell 6.2).
Situationen i skolan
Fabian säger att det fungerar bra i skolan nu och att gymnasietiden har varit väldigt
bra för honom. Han får mycket stöd och hjälp från sin mentor och har en struktur
för att få allting gjort. I Fabians fall var det så att han inte ville ha kontakt med
specialpedagog från start, eftersom han kom från att gå i ”liten grupp” till att gå i
vanlig klass.

!

Intervjuare: Vid skolstart, när du började här - hade du möte med
specialpedagog, eller hur funkade det?
Fabian: Nej, det hade jag inte. Däremot, i början så ville jag (.) Jag har aldrig
skämts egentligen över min egen ADHD (.) jag har alltid tyckt, jag har sett
det som en (.) ...alltså, jag har känt mig speciell men på ett positivt sätt, när
jag var liten kände jag mig som en superhjälte. För att jag tyckte att jag hade
en kraft. Jag såg ADHD som en kraft, men - jag pratade inte med någon (.)
specialpedagog för att, under hela mitt liv så har jag gått i, ända sen halva
femman, så har jag gått i småklasser, smågrupper, så det här var ett väldigt
stort steg när jag skulle börja gymnasiet, för mina föräldrar ville egentligen ja, han kommer inte klara det - de trodde inte jag skulle klara det liksom, i en
vanlig klass, men jag sa - lita på mig, tro på mig, jag kommer klara det här.
För jag ville verkligen göra det. Så jag har kämpat väldigt mycket för att,
men, liksom, kunna klara av allting som, *småskrattar* - alla andra, om man
säger, sätter det så - men (.) Nej jag valde att inte prata med någon för att jag
kände (.) att det här var ett så stort steg och jag ville inte känna som att folk
skulle (.) tro att jag inte klarar av det som alla andra klarar av, för jag vill visa
för en gångs skull att jag kan göra det alla andra kan.

!De två första veckorna valde han att inte berätta för någon om sin(a) diagnos(er)
men sedan när ”allt hade satt sig och man hade fått vänner i klassen och så där”
valde han att berätta för sin mentor för att kunna få det stöd han behöver. Fabian
har även diagnosen DCD17 som påverkar motoriken. I hans fall är det finmotoriken
i fingrarna som är påverkad och han har haft väldigt svårt att lära sig skriva. Han

17

Developmental Coordination Disorder. Diagnosen ges då klara motoriska problem förekommer. ADHD
kombinerat med DCD benämndes tidigare DAMP vilket är en kategori som togs helt ur bruk och ersattes
med ADHD efter Socialstyrelsens rekommendation 2002 (Hjörne & Säljö, 2013).
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använder därför dator när han skriver och får även använda den då det är nationella
prov och andra prov.

!

Fabian: Sen så förstår jag att ibland om man behöver andra förutsättningar,
som typ på nationella och sådant, extra skrivtid och sådant, men - det blev
ändå så ganska snabbt att jag berättade för min mentor för jag märkte att (.)
hon märkte på - alltså, man märker ju på mig, plus att jag förklarade det som
en, inte, inte som ett skydd för jag ska säga att - det är inte så man ska kunna
säga, jamen jag har ADHD det är lugnt för mig liksom, men däremot så, bara
så hon vet om det, om det är någonting och så, så att jag - och plus att jag får
ju extra tid så jag kan skriva på - och sen har jag alltid - det har alla nu men i
början så fick jag tillgång till en dator när ingen annan hade tillgång till det
(.) för jag har svårt att skriva för jag har DCD också. Alltså, svårt med
fingermotoriken.

Fabian säger att efter att han berättat för sin mentor så har det fungerat bra. De
andra lärarna har via mentorn fått information om att han har diagnos och vad han
behöver för stöd, så de frågar alltid om han behöver extra tid vid prov och om han
behöver skriva på dator. Men om det kommer någon ny lärare brukar han säga till
för säkerhets skull. Hittills har han inte fått några negativa reaktioner och han säger
att han tror att det beror på att det blivit så pass vanligt nu med diagnoser. Det är
stor skillnad mot hur det var när han som liten fick diagnos, då var han den enda på
sin skola, som han kände till i alla fall. Nu tycker han att det verkar som att minst
en eller två i varje klass har diagnos.
Diagnosens påverkan på skolarbetet
Fabian är väldigt hyperaktiv och blir lätt distraherad och störd av att andra pratar,
att det låter från korridoren eller att hans mobil surrar till. Han säger att han har
svårt att hänga med i det läraren säger om han sitter bredvid någon, eftersom det
blir att man sitter och pratar med varandra, men han tycker att det känns så tråkigt
att vara tvungen att sitta själv så det blir ofta så ändå. Däremot säger han att när
han ligger efter eller verkligen måste satsa på någonting så brukar han försöka att
sätta sig själv. Det kan bli jobbigt om han missat information eller inte har skrivit
in den ordentligt i sina anteckningar, eftersom det då kan bli för mycket att göra på
en gång och han klarar inte av att strukturera upp det själv. Större arbeten, som till
exempel gymnasiearbetet18, är svåra att få grepp om då han inte klarar av att bryta
ned det i mindre delar. Där har han bra hjälp av sin mentor som ser till att struktu!18 Gymnasiearbetet är en uppgift om 100 gymnasiepoäng vars mål framgår av programmets examensmål.
Målen skiljer sig åt mellan yrkesprogram och högskoleförberedande program. (Källa: http://
www.skolverket.se/skolformer/gymnasieutbildning/gymnasieskola/gymnasiearbetet) [hämtad: 2/6-16]
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rera upp arbetet och ge honom deluppgifter att lämna in med jämna mellanrum och
på så sätt hjälper honom att bli klar i tid. Hans mamma brukar också fråga om han
behöver hjälp med någonting.

!

Fabian: Jag har haft koll på det mesta men sen så var det för typ två veckor
sen som det kom en bomb, eller, nej jag tror det var efter lovet, så var det
väldigt mycket som jag hade missat att vi skulle göra under lovet - så var det
så här tre eller fyra uppgifter som jag behövde göra - då, på den dan, eller så
här - ett prov dagen efter, en grej som jag hade gjort men inte skickat in så
jag skulle skicka in den, sen skulle jag skriva en grej, plus att jag skulle kolla
igenom och fortsätta skriva på mitt gymnasiearbete, så då så satt hon med
mig och hjälpte mig och fick mig att kunna fokusera bättre, för hon, får mig
att - alltså jag har ju koll på det själv men - och kunna fokusera och så, men
ibland är det svårare när man typ (.) ska skriva på datorn för då blir det att ja, men jag ska bara kolla det här först och så fastnar man i datorn och så är
det kört *skratt*

Eget ansvar för anpassningar - egna strategier
Fabian kommer från en skolsituation där han på grund av sina svårigheter blev
placerad i liten grupp från mellanstadiet och genom hela högstadiet. Han bestämde
sig för att han ville gå i en vanlig klass på gymnasiet och lyckades övertala sina
oroliga föräldrar om att det var en bra idé. Han säger själv att hans drivkraft har
varit att visa att han kan klara av det som alla andra klarar och att han har kämpat
väldigt mycket för att göra det. Han berättar för mig om ytterligare en diagnos han
har och som han valt att inte delge skolan eftersom den inte påverkar skolarbetet
negativt, utan snarare har en positiv effekt, nämligen att han har tvångssyndrom
med ett stort behov av att ha ordning och reda. Det visar sig främst i hans rum där
allt står i en exakt ordning, han märker direkt om någon flyttat på någonting. Han
har haft stor nytta av sitt krav på struktur och lärt sig att använda det som ett
redskap för att ha ordning på och hinna med alla uppgifter.
Fabian: Jag har haft mycket stress så här, men, nu känner jag att det börjar
lugna sig och (.) jag har blivit av med de flesta uppgifterna för jag är ju
väldigt strukturerad så jag har en viss struktur för att jag ska hinna med
allting och inte (.) inte bli så att man gör annat (..) umgås med kompisar och
sådant istället för skolan. Så att jag brukar alltid skriva ner när saker ska vara
klara och - direkt när jag får en uppgift så skriver jag ner, då, den dagen, den
tiden, så länge ska jag plugga på den (.) och (.) delar upp allt mitt plugg så att
det inte har blivit så att du (.) sista dan behöver sitta och få som en bomb
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emot dig - oj jag har så här mycket kvar och få liksom panik över det (.)
slipper man ångest.
Intervjuare: Vad använder du för att strukturera?
Fabian: Eh, jag använder anteckningar på telefonen (.) kalender använde jag
förut, men nu använder jag bara anteckningar, för jag går alltid in på mina
anteckningar varje dag ändå för att skriva upp jobb-relaterade grejer och
sådant så (.) jag använder alltid anteckningar. Så det är simplast för mig
men, jag tycker att varje person kan ändå ha (.) sitt eget sätt att vara
strukturerad på, det är mitt sätt att...jag skriver alltid ner så fort (.) det är
någonting - och även övriga saker som inte är skolrelaterade skriver jag ner i
huvudet, ja, den dagen ska jag göra det - istället för att, jag tycker det är så
bökigt när man ska behöva göra nytt på kalender hela tiden, jag tycker det är
lättare att bara, ja, sortera i telefonen, så då, behöver man inte missa
någonting heller för telefonen har jag alltid på mig.

!

Fabian äter två olika sorters centralstimulerande medicin. Han tar långtidsverkande
depottabletter, plus en snabbverkande tablett på morgonen och sedan fyller han på
med en till snabbverkande på eftermiddagen för att kunna fortsätta fokusera.

!

8.1.3 Intervju med specialpedagog/speciallärare - analys
I analysen av intervjun med specialpedagogen har jag utgått från de teman som låg
till grund för intervjun (se Tabell 5) och använt dem som rubriker under vilka jag
beskrivit intervjupersonens svar. Under rubriken Vad erbjuder skolan för stöd i
dagsläget har jag listat de anpassningar som enligt intervjupersonen fanns tillgängliga på den aktuella gymnasieskolan då intervjun genomfördes. Berit, som jag
fortsättningsvis kommer att kalla henne, är i grunden speciallärare och har arbetat
inom det som heter individuella alternativet19, även kallat ”lilla gruppen” på
hennes skola, sedan det startades 2003. Där går elever som av olika anledningar
inte klarar av att gå i vanlig klass. Nu ska det läggas ned berättar hon, och förflyttas
till det som kallas ”nav-skolor”. Sedan hösten 2015 har hon haft delad tjänst mellan
”lilla gruppen” och som specialpedagog för hela skolan där hon arbetar. Till en
början var det tänkt att hon skulle avlasta den specialpedagog som redan fanns och
att de skulle vara två som delade på ungefär en och en halv tjänst men den andra
personen blev sjukskriven och nu är det bara Berit, på 70%, som har hand om allt.
Tanken var att det skulle vara en tillfällig lösning, men när jag intervjuar henne har

19

http://www.skolverket.se/skolformer/gymnasieutbildning/gymnasieskola/program-och-utbildningar/
introduktionsprogram/individuellt-alternativ-1.195782 [hämtad 17/5-2016]
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det gått åtta månader och ingenting har förändrats. Till intervjun med Berit hade
jag förberett en visuell karta över teman för frågor (se Bilaga 3). Även hon fick ett
informationsbrev och fick skriva under ett samtyckesformulär (se Bilaga 2). En
visuell översikt av intervjun ser du nedan.

Tabell 5: Tematisk översikt av intervju med specialpedagog
Berit
Processen vid
skolstart för elev
med diagnos,
Arbetssituation
för
specialpedagog,

Arbetet med
eleverna

Vad erbjuder
skolan för stöd i
dagsläget

Elevhälsan får reda på att någon har diagnos om det finns en aktiv SYV eller
skolsköterska på förra skolan, eller om en förälder skickar, men det är inget
som går per automatik. Om man får in en diagnos kallas till ett inledande
möte, men det finns inte särskilt mycket extra stöd att få om man går i vanlig
klass.
Just nu, hon på 70% som gör 150% jobb. Den andra personen (de skulle vara
två) blev sjukskriven och inget har gjorts åt det på snart ett läsår. Har inget
utrymme för att ta emot fler elever än de 12 hon nu har inbokade på
veckotider, om någon ytterligare behöver tid får hon dubbelboka och hoppas
att en av eleverna inte kommer. Det händer ju, eftersom de inte kommer ihåg
sina tider alla gånger.
Elevernas ansvar att se till att komma ihåg sina tider hos henne. Har fullt i
sitt schema, väldigt många som behöver hjälp. Blir det ett extra möte insatt
så får hon avboka eleverna. Inga långa tider, fler skulle behöva hjälp med
struktur, komma ihåg läxor etc. Har märkt skillnad i antal diagnoser och
elever i svårigheter i och med de högre ställda kraven sedan GY11.
Inläst material, talsyntes, rättstavningsprogram, förlängd tid på prov,
mattestuga/resurs, en del språk har stöd, vissa lärare har tid i sin tjänst för att
gå igenom lite extra, kan komma till specialpedagog för
studieteknik(studiestrategier, hur de jobbar - inga övningar men) tex om det
finns tid

Processen vid skolstart för elev med diagnos
”Det finns ingen rutin för överlämning av information om diagnoser och
svårigheter mellan skolor”, säger Berit. Elevhälsan på den nya skolan får sådan
information om det finns en aktiv SYV (Studie- och yrkesvägledare) eller skolsköterska på den tidigare skolan, eller om en förälder skickar in, men det är inget
som går per automatik. Om man får in en diagnos kallas till ett inledande möte och
därefter informeras berörda lärare. När jag frågar hur det avgörs hur mycket stöd
en elev behöver och ska få så säger Berit helt enkelt att det inte finns så mycket
stöd att få när man går i stor klass. För att få gå det individuella alternativet, liten
grupp, så var man tvungen att ha någon slags bilaga, en rekommendation från den
tidigare skolan, att man behövde den anpassningen.
Arbetssituation för specialpedagog/speciallärare
Berits arbetssituation är för tillfället lite speciell och därför inte rättvisande för hur
det kan se ut på andra skolor, men eftersom det finns orsaker till det som bottnar i
arbetssituationen för den tidigare specialpedagogen/specialläraren väljer jag ändå
att redogöra för den. Just nu arbetar Berit ensam som specialpedagog för hela
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gymnasieskolan. Det finns ingen arbetsbeskrivning för ”tjänsten”, som hon kallar
det medan hon visar citationstecken med fingrarna, vilket delvis beror på att det
hela från början var tänkt att vara två tjänster, en på halvtid och en på heltid, men
efter att den andra personen, som jag hädanefter kommer att referera till som
Barbro, blev först sjukskriven och sedan förtidspensionerad fick Berit ta alltihop.
Avsaknaden av arbetsbeskrivning beror även delvis på den förvirring som råder
mellan att vara specialpedagog och att vara speciallärare (se fotnot 13). Berit säger
att hon hittills inte träffat någon som renodlat gör det ena eller det andra. I Berits
fall handleder hon både elever, lärare och skolledare, hon är ute i klassrummen och
informerar, har individuella stödtider med elever, möten med elevhälsoteamet och
mycket andra möten, säger hon. Blir hon kallad till ett möte av rektor får hon ställa
in tider med eleverna. Dessutom har hon fått ha kurser med små grupper av elever
som inte fungerat i vanliga klassen, eller som haft rester i ämnen, så då har hon
även haft ansvar för kursplanering i de kurserna. En del lärare blev förvånade då de
hörde det, säger hon: ”Va, gör du sånt! Det är ju specialläraren (..) ja men jag är ju
det?! Ingen vet vad som ska göras egentligen.” En sak som Berit tagit tag i sedan
hon fick tjänsten är att försöka få ut mer information till lärarna om vad som är
deras ansvar att förmedla till elever, som talsyntes och rättstavningsprogram.
Lärarna slår ifrån sig säger hon: ”- Ska VI lära ut det här? Ja det är tänkt så. Förut
var det bara `gå ned till Barbro´, hon fixar och hon jobbar ihjäl sig (..) Det finns en
vits med att det går ut i klassrummen.” Berit säger att hon överlag tycker att
kontakten med lärarna är den stora förbättringspunkten. Hon skulle önska att det
skapades forum för samarbete, med naturliga kanaler och mötesplatser för elevhälsoteamet att komma i kontakt med lärare, istället för att bara ha mailkontakt.
Det gäller att få med lärarna på tåget, säger hon. Det bästa hade varit om alla lärare
hade tid inbyggt i sina tjänster, en nedsättning för att ha tid för elever som behöver
extra hjälp: ”Så att det inte bara är vissa som är `snälla´ och tar sig tid.”
Arbetet med eleverna
En intressant aspekt av intervjun med Berit var hennes många år som speciallärare
i ”lilla gruppen” (individuella alternativet). Där gick eleverna fyra år i små klasser
om som mest 12 elever, de hade få lärare, assistenter, läxläsning på schemat och ett
hemklassrum. Skåpen var precis utanför klassrummet och de hade dubbla uppsättningar böcker så att de hade en hemma och en i skolan. Det fungerade bra,
säger hon, och man hade möjlighet att ge det stöd varje elev behövde. Dessutom
lärde man känna eleverna bättre då man hade dem i många ämnen, vilket gav bättre
förutsättningar för individuell anpassning. Berit tycker också att det har varit
positivt att ”lilla gruppen” varit integrerad med vanliga gymnasieskolan, hon säger
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att de andra eleverna ”smittade av sig” på dem med svårigheter och gjorde att de
blev lugnare, de ville inte känna sig utpekade. Men nu ska det alltså läggas ned,
säger hon, suckar och tillägger att det verkar vara modetrender i hur det ska vara
upplagt. I stora klasser finns ingen tid eller möjlighet att ge sådan hjälp som elever
med viss typ av svårigheter behöver, säger hon, ”med tider, böcker, vart ska jag,
vilka läxor har jag?” Det är lärarna som ska göra den individuella anpassningen,
det är även lärarna som ska anmäla prov och vilka som behöver längre tid, säger
Berit. Jag undrar vad som händer om det inte fungerar med lärarna och hon säger
att då får hon skälla på dem. Hon säger även att ”förut kunde man kalla på skolstöd
20,

men det kommer också lägga ned och ingå i nav-skolorna”. I nuläget har Berit

inbokade veckotider med 12 stycken elever, det är så många som får plats i hennes
schema. Hon vet att det är fler som skulle behöva ha en tid, men hon kan inte ta
fler. Ibland gör hon en dubbelbokning på en tid och hoppas att en av eleverna inte
kommer, det händer ju säger hon, eftersom de inte kommer ihåg tider och möten
alla gånger. Jag frågar hur det hanteras då elever inte dyker upp och hon säger att
det är elevens ansvar. Ibland avsäger sig eleven stödet, av olika orsaker, men det
finns ingen uppföljningsrutin utan då får det bli så att de fångas upp igen om det
inte fungerar. Berit säger att förr eller senare fångas de upp, rutinerna för det ska
fungera. Det är bara frågan om när de fångas upp, ofta upptäcks elever sent och
utreds inte förrän under gymnasieåren, eller så visar det sig inte hur pass stora
svårigheter de har förrän de kommer till en större skola eller ett sammanhang där
de behöver vara mer självständiga. Hon tycker sig ha märkt att fler och fler har
koncentrations-svårigheter och dålig uthållighet. De saknar det som hon kallar
”läskondition”. Hon har också förstått via sina kollegor att det är betydligt fler som
har svårt att klara sig i och med att den teoretiska nivån har höjts och nu innefattar
till exempel fler nivåer i svenska med högre krav på litterär analys, att skriva
essäer, att visa prov på avancerat och abstrakt tänkande och att kunna organisera
och planera sitt arbete.
Vad erbjuder skolan för stöd i dagsläget
Följande är en lista på det stöd som finns att tillgå på den gymnasieskola där Berit
arbetar:
• Inläst material
• Talsyntes
• Rättstavningsprogram

20

Skolstöd är en av fem specialenheter på Avdelningen för uppdrag kring lärande och elevhälsa, på
utbildningsförvaltningen i Stockholms stad. Källa: http://skolstod.stockholm.se/om-skolstod [hämtad: 4/6-16]
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• Förlängd tid på prov (ska enligt Berit gå via läraren men Fiona får själv
gå och skriva upp sig för att få anpassningen)
• Mattestuga/resurs
• En del språk har stöd
• Vissa lärare har tid i sin tjänst för att gå igenom lite extra
• Kan komma till specialpedagog för studieteknik, studiestrategier, hur de
jobbar, inga övningar på plats men, om det finns tid.

!
Hon säger även att all information som eleverna kan behöva, samt mallar för hur
man genomför vissa typer av arbeten, powerpoint-presentationer och dylikt ska
finnas tillgängligt på skolans gemensamma portal, men hon har märkt även tidigare
att det inte fungerar för elever med svårigheter att använda sig av sådana portaler.
Det är för svårt att hitta, de blir ”funktionsblinda” och går ut igen utan att ha fått
tag i det de behövde. Det enda som fungerar som informationsförmedling är att stå
framför folk och visa, säger Berit.

8.2 Resultat
Här nedan läggs resultaten från bearbetning av litteratur och intervjuresultat
samman. För att kunna sammanställa resultaten har jag använt mig av de tabeller
jag fått fram (se Tabell 3 och Bilaga 5) och överfört de områden där mina intervjupersoner hade någon form av stöd till resultattabellen nedan. Jag har även fört in
det stöd som specialpedagogen uppgav fanns tillgängligt, och kompletterat med
hur eleven får tillgång till stödet, det vill säga, vilket eget ansvar eleven har, samt
hinder som finns för eleven att tillgodogöra sig stödet, relaterat till ADHDdiagnosen. Hindren som föreligger kan ur ett sociokulturellt perspektiv (Säljö,
2014) ses som ytterligare krav, eftersom anpassningen som gjorts innehåller någon
slags ny förutsättning, vilken blir ett nytt krav och därmed skulle man kunna hävda
att den anpassning som gjorts egentligen inte är en anpassning utan ett erbjudande
om stöd (resurs) som kommer med något slags villkor på att ändå fungera utefter
de krav som finns i skolans sociokulturella kontext. Anpassningen blir ett ytterligare krav eftersom den inte är gjord ur ett perspektiv som tar hänsyn till de
svårigheter för vilka den är menad att kompensera. Jag har valt att presentera mitt
resultat visuellt för att skapa överblick och tydlighet i att besvara forskningsfrågan:
Hur väl anpassat är det tillgängliga stödet i gymnasieskolan för elever med
diagnosen ADHD? Ett urval ur resultattabellen baserad på intervjuanalyser och
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litteraturbearbetning ser du nedan. Den fullständiga resultattabellen finns att se som
Bilaga 6.

Tabell 7: Resultattabell - ett urval
Stöd/anpassning

Stöd för/svårighet
relaterad till
ADHD-diagnos:

Hur får eleven
tillgång till stödet:

Eventuella hinder för
att tillgodogöra sig
stödet - relaterat till
ADHD-diagnos:

Förlängd tid på prov
1: Fiona

Ojämn förmåga att
prestera, svårt att
plocka fram
erfarenheter vid rätt
tidpunkt, stress
påverkar
arbetsminnet negativt

Eleven går själv och
skriver upp sig på en
lista hos
specialpedagogen,
eller läraren anmäler
vilka som ska ha
extra tid.

Svårt att motivera sig
själv (att gå och skriva
upp sig), svårt att
förhålla sig till sig själv
över tid - (se den
framtida vinsten), svårt
att komma ihåg att gå
och fixa det, samt att gå
dit igen om
specialpedagogen inte
var där.

Förlängd tid på prov
2: Fabian

Ojämn förmåga att
prestera, svårt att
plocka fram
erfarenheter vid rätt
tidpunkt, stress
påverkar
arbetsminnet
negativt, svårt med
fingermotoriken behöver skriva på
dator

Lärarna frågar vilka
som behöver extra
tid och skriver upp
dem på en lista.

Svårt att motivera sig
själv till handling (att
välja att ha extratid, vill
helst inte gå ifrån)

Vissa lärare har tid i
tjänsten för att
kunna gå igenom lite
extra

Då sådant behov
finns relaterat till det
ämne läraren har.

Eleven talar med
läraren och ber om
hjälp i ämnet

Uppmärksamhet,
fokus, distraherbarhet,
begränsad uthållighet,
svårt att motivera sig
själv och skjuta upp
behovstillfredsställelse,
ojämn ork.

Tid hos
specialpedagog/
speciallärare

Kan få hjälp med
studieteknik,
strategier, struktur,
planering.

Eleven talar med
specialpedagogen
och ber att få en
stödtid.

Svårt att motivera sig
själv, se den framtida
vinsten (gå till specialpedagogen utöver de
vanliga lektionerna),
svårt att komma ihåg
att gå, svårt med
struktur, planering.

Lärare kompletterar
muntlig genomgång
med att skriva på
tavlan.

Vara uppmärksam,
följa och minnas
instruktioner, klarar
inte att sitta länge och
lyssna, inte hålla
fokus länge, svårt
med muntliga
instruktioner

Eleven har bett
läraren att skriva på
tavlan vid
genomgångar.

Svårt att motivera sig
till handling, svårt att
fokusera, hinna/orka
skriva ned det som står
på tavlan.
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Stöd/anpassning

Stöd för/svårighet
relaterad till
ADHD-diagnos:

Hur får eleven
tillgång till stödet:

Eventuella hinder för
att tillgodogöra sig
stödet - relaterat till
ADHD-diagnos:

Ljuddämpande
hörselskydd för att
stänga ute ljud vid
prov

Fokusera på det egna
arbetet fast andra
pratar, störs av ljud,
tappar fokus, måste
ha tyst vid prov

Ber mentor eller
specialpedagog om
hjälp vid
provsituationen.

Svårt att motivera sig
själv till handling, se
den framtida vinsten
(prata med någon om
att ha svårt med ljud
vid prov), svårt att
komma ihåg, planering.

Mentor hjälper att
göra uppdelning av
arbeten/projekt i
delmål, hjälp med
struktur

Sätta upp mål,
organisera, planera,
svårt med större
projekt, blir stressad
och får ångest

Talar med mentor
som hjälper till under
förutsättning av hen
kan/hinner ge stödet

Svårt att motivera sig
själv till handling, se
den framtida vinsten,
svårt att komma ihåg,
planering.

Egen dator för att
anteckna och skriva
på vid prov

Svårt med
fingermotoriken, kan
inte skriva bra för
hand, svårt att kunna
anpassa sig till
formerna för
undervisning

Eleven fick tillgång
till stödet efter att ha
pratat med sin
mentor vid skolstart

Lätt distraherbar,
impulsstyrd, svårt att
motivera sig själv att
göra skolarbete då det
går att göra annat på
datorn.

!
Det mitt resultat visar är att det tillgängliga stödet i gymnasieskolan inte är särskilt
väl anpassat för elever med diagnosen ADHD/ADD, eftersom de hinder som finns,
relaterade till diagnosen, är sådana att det i vissa fall nästan är omöjligt för en elev
med ADHD att tillgodogöra sig stödet. Ett delresultat är att hur väl skolsituationen
fungerar, och hur väl en person med ADHD-diagnos klarar av kraven som ställs,
beror på personens omgivande förutsättningar och resurser, det vill säga, i vilken
sociokulturell kontext hen befinner sig. Det som blev tydligt i analysen av intervjuerna som viktiga faktorer för detta var:
• stöd hemifrån/resurser (hjälp att strukturera och planera)
• motivation
• egna strategier - verktyg/redskap
• fungerande medicinering
• hur pass stor inverkan diagnosen har på vardagen i skolan (exekutiva funktioner)

9. Diskussion
Efter att ha bearbetat och analyserat intervjuer och litteratur blev svaret på den
inledningsvis ställda forskningsfrågan att det befintliga och tillgängliga stödet i
gymnasieskolan inte är särskilt väl anpassat till elever med ADHD-diagnos. Nedan
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diskuterar jag resultaten genom att ta avstamp i de faktorer som framkom i
analysen som viktiga för hur väl eleven klarar skolsituationen.

9.1 Fungerande stöd och resurser
Fabian bestämde sig för att visa att han ”kan göra det som alla andra klarar” och
hade han inte gjort det hade han fått fortsätta att gå i liten grupp även i gymnasiet,
eftersom hans föräldrar egentligen inte trodde att han skulle klara av att gå i vanlig
klass. I Fabians fall fick han de anpassningar som just han behövde för att klara av
övergången, mycket tack vare att han har haft ett bra samarbete med sin mentor
som hjälpt till med struktur och planering. Fiona har inte haft samma ”tur” med att
få en sådan aktiv mentor, men hon har däremot gott stöd hemifrån. Även Fabian får
hjälp hemma då han behöver. Men ska stödet och hjälpen att strukturera och kunna
göra upp en plan för skolarbetet vara beroende av personliga förutsättningar, på
vilken mentor man får och, i de fall man inte har en mentor som kan stötta en på
det sätt man behöver, vilket stöd man har hemma med sina svårigheter? Hur väl det
går i skolan för någon med ADHD-diagnos kan ses som att det i slutändan avgörs
av hur det stöd man får hemma ser ut, och i så fall måste vi ställa frågorna: Vad har
föräldrarna för förutsättningar och möjligheter att kunna hjälpa? Hur stödjer och/
eller kan samhället stödja familjen för att öka förutsättningarna att ge stöd hemma?
Om man tittar på hur hög ärftligheten är för ADHD (Barkley, 2010/2013) är
chansen stor att minst en av föräldrarna har samma problematik. Risken är alltså att
barn och ungdomar med ADHD inte kan få hjälp hemma med det de har svårt för,
eftersom föräldrarna har samma svårigheter. Om man som förälder själv har
ADHD men inte är diagnostiserad kan man ha svåra minnen och erfarenheter från
att själv misslyckas i skolan och undermedvetet förmedla dem och känslan av att
inte räcka till, vilket dessutom gör det svårt att tro att man kan hjälpa sitt barn med
skolarbete enligt det grundantagande man har avseende sin förmåga (Säljö, 2014).
Då hänger det på skolan och där är stödet beroende av att man för det första har
turen att bli upptäckt i någotsånär rimlig tid och för det andra att man får tillräckligt
bra stöd av den mentor man har, eller att specialpedagogen på den skola man går
har tid för att ha stödtider med en och att hen i så fall kan hjälpa till med att
strukturera upp arbete. Det är lätt att hamna mellan stolarna i den här frågan,
särskilt då det inte är tydligt vems uppgift det är att ge ett sådant stöd. Här blir det
intressant att titta tillbaka på studien som genomfördes av Stevenson & Stigler
(1992, se Säljö, 2014, s. 23) och fundera kring vilket grundantagande vi i Sverige
har kring lärande? Förmedlar vi en tro på att hur vi lyckas i skolan och livet beror
på den begåvning och talang vi föddes med, eller förmedlar vi en tro på att alla kan
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lära sig och att vi hjälps åt när det blir svårt? Tyvärr tror jag att det lutar åt det
första antagandet, vilket leder till att många ger upp då de inte kan lära sig på det
sätt som är norm i skolan idag då de tror att de helt enkelt inte har ”läshuvud”,
detta eftersom vi lägger så stor vikt vid att kunna arbeta och klara av skolan
självständigt och på så vis förmedlar att om man inte klarar det har man
inlärningssvårigheter och möjligen diagnos. För att citera Säljö (2014) kan det vi
uppfattar som inlärningssvårigheter ”kanske bättre förstås om vi analyserar de
regler och traditioner för kommunikation som vuxit fram inom skola och
utbildning, och de svårigheter barn (och vuxna) kan ha att identifiera och anpassa
sig till dem” (s. 12). Att inte kunna tillgodogöra sig kunskap via lednings- eller
överföringsmetaforen (Reddy, 1979, se Säljö, 2014, s. 25) är inte synonymt med
inlärningssvårigheter utan borde istället ses som att de pedagogiska metoderna är
otillräckliga och att andra sätt att lära ut borde undersökas.

9.2 Motivation och exekutiva funktioner
Båda intervjupersonerna är motiverade och har någon slags inre driv att klara
skolan. Fabian vill visa att han kan klara det som andra klarar och Fiona har en
stark pliktkänsla vilket gör att hon alltid går på lektionerna och ser till att lämna in
uppgifter. I hennes fall verkar det dessutom handla om att ställa höga krav på sig
själv. En av de avgörande faktorerna för hur väl en person med ADHD-diagnos
klarar av att genomföra uppgifter, särskilt sådana som är svåra för en, är just
motivation (Barkley, 2010/2013). Det kan vara det som är skillnaden mellan att gå
på den där extra resurslektionen eller att gå hem. Någonting som jag lade märke till
både under intervjuerna och i analysen av dem var intervjupersonernas olika
inställningar till sin diagnos. Fabian beskrev sin ADHD som ”en superkraft” och
var överlag positivt inställd till sig själv. Han berättade även med stolthet om sitt
kompisgäng där alla (utom en) har samma diagnos, vilket gör att de verkligen
förstår och kan stötta varandra. Fiona däremot berättade att hon ofta känt sig udda,
att andra kunde uppfatta henne som ”störig”, att hon kunde ha ångest över sådant
hon sagt och gjort impulsivt och att många hade svårt att förstå och acceptera
hennes diagnos. Hon hade heller inte haft diagnosen särskilt länge och inte haft
något stöd tidigare. Hon beskrev det vid ett tillfälle som att hon ”inte kände att hon
hade rätt till” att få det stöd som hon kanske skulle behöva, eftersom hon inte är
något ”extremfall” och eftersom hon klarat sig relativt bra tidigare. Hon berättade
att hon tidigare aldrig behövt plugga till exempel matematik och därför blev det så
svårt nu på gymnasiet, för hon vet inte hur man gör. Skulle det kunna vara så att
skillnaden mellan deras inställning bottnar dels i att intervjupersonerna är av olika
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kön och att de därför hamnat i de olika grupper som det ofta pratas om när det
gäller ADHD-diagnostisering nämligen: den hyperaktive pojken som springer på
väggarna och den dagdrömmande flickan som hamnat mellan stolarna (Carlsson
Kendall, 2015; Nadeau, Littman och Quinn, 2002), men även om hur deras
skolsituation sett ut tidigare. Fabian gick (från och med årskurs fem) i liten grupp
där han fick hjälp, stöd och verktyg för att lära sig att fungera, medan Fiona inte
fått någonting av det. Då blir frågan, vad är det man behöver kunna för att klara av
att plugga och hur skulle man kunna lära sig det? En stor del av det en person med
ADHD har problem med ligger inom området som rör de exekutiva funktionerna
och deras senare utveckling av dessa i förhållande till personer utan ADHD. Att
vara senare i utvecklingen betyder inte att funktionerna aldrig kommer utvecklas,
utan med träning och hjälp att hitta strategier går det att kompensera för många av
svårigheterna. De här funktionerna är i regel inte färdigutvecklade hos någon
förrän i 20-årsåldern (Carlsson Kendall, 2015), vilket är varför det är så märkligt
att vi i skolan ställer så pass höga krav på dem som vi gör. Varför tvingar vi barn
från ned till 6 års ålder att klara av sådant som kanske inte ens en 20-åring har full
kapacitet att göra? Om tanken var att skapa förutsättningar för att utveckla dessa
strategier genom att lägga in dem som mål och kunskapskrav signalerar det, enligt
mig, att man gravt missförstått hur lärande och utveckling går till. Att skapa goda
förutsättningar för lärande och att tillgodogöra sig kunskaper på ett fördjupat sätt
sker inte genom att påtvinga någon funktioner som den inte hunnit utveckla fysiskt
och psykiskt än, genom att i skolan bedöma och betygsätta det (Carlsson Kendall,
2015; Säljö, 2014), utan det skulle jag snarare vilja påstå skapar en negativ
inlärningscykel där personen istället för att lära sig någonting lär sig att den inte
kan någonting. Fiona har alltid haft lätt för matematik men kan nu inte plugga på
ett sådant sätt som behövs för att hon ska kunna fortsätta hänga med som tidigare.
Hon har inte fått hjälp att utveckla de exekutiva funktioner hon skulle behöva för
att klara av att lägga upp strukturen och planeringen kring ett sådant arbete, vilket
gör att hon blir hjälplös i förhållande till det. I Fionas fall har hon blivit tvungen att
utveckla vissa fungerande strategier gällande att arbeta i grupp, då hon blivit satt i
grupper där hon tvingats göra det mesta redan från lågstadiet. Man skulle kunna se
det som att hon där fått träna sina exekutiva funktioner inom det området vilket
gjort att hon utvecklat dem och därmed klarar av det, trots att hon tycker att det är
svårt och jobbigt. Viktig slutsats av detta tycker jag är att för att det ska kunna bli
någon verklig skillnad och utveckling av hur det fungerar för de här eleverna i
skolan, och för att de ska kunna få en fungerande framtid och kunna vara med i
samhället på allvar, behöver vi se över hur och vad vi lär ut när det gäller strategier
för att navigera vardagen (Carlsson Kendall, 2015). Ett sätt att angripa detta skulle
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kunna vara att se på hjärnforskning och vad man funnit kan hjälpa till att utveckla
de exekutiva funktionerna och applicera det på undervisningen i skolan. Man har
exempelvis sett att fysisk aktivitet och musik ökar tillförseln av de signalsubstanser
som ADHD-hjärnan lider brist på och att utövandet av musik dessutom hjälper till
med att utveckla de exekutiva funktionerna(Ted Ed21). Det behöver inte vara i
särskilt stor omfattning, så länge det är regelbundet, vilket innebär att en extra
lektion musik i veckan, med ett upplägg för att träna de exekutiva funktionerna,
skulle kunna göra en stor skillnad i resultat, både på kort och på lång sikt, för alla
elever. Säkert finns det fler områden och ämnen där man skulle kunna arbeta in
träning av de exekutiva funktionerna på ett medvetet sätt, vilket skulle ge fler
elever möjlighet att ”komma ikapp” i fråga om att utveckla strategier och förmågor
som det ställs höga krav på i skolan idag. Vi behöver bli bättre på att från tidig
ålder se och träna de barn som har svagt utvecklade exekutiva funktioner och ge
dem strategier, verktyg och redskap för att kunna fungera i skolan och i samhället
(deras sociokulturella sammanhang). Då skulle barn och ungdomar som Fiona
slippa nå till gymnasiet utan att veta hur man gör för att läsa en läxa, och kanske
kunna nå mer av sin potential. I förlängningen behöver vi se över hela
skolsystemets uppbyggnad och fundera på om skolan ska vara för människan och
förmedla kunskap på ett sådant sätt som ger oss redskap och verktyg för att lyftas
till en högre funktionsnivå, eller människan för skolan, ur den synvinkeln att vi är
lönsamma för någon?

9.3 En skola för alla?
Den ursprungliga tanken var att skolan skulle förvalta och föra vidare kunskap som
var viktig för vårt samhälles fortsatta utveckling och funktion (Krejsler, 2008).
Elevhälsan instiftades för att öka den fysiska hälsan hos elever (Myrdal, 1935, se
Hjörne & Säljö, 2013, s. 74) men direkt började en obarmhärtig kategorisering och
värdering. Prästerna skrev ”idiot” i kyrkböckerna och rådde fattigmanssönerna att
söka sig en annan yrkesbana. Man var rädd för dem som inte föll inom det
”normala” och under 40-talet steriliserade man människor som inte ansågs ”bra”
och ”friska” nog. Elevhälsans uppgift handlade mer och mer om de elever som
hade ”beteenderubbningar” och inte fungerade så som det var önskvärt (Hjörne &
Säljö, 2013). Det blir tydligt när man ser tillbaka i historien att vi aldrig kunnat ge
plats för det som är avvikande. Kanske har man ansett det vara för jobbigt och för
svårt att hantera? Men för vem fyller då skolan ett syfte? Varför vill vi fortsätta att

!21 Anita Collins (2014, juli) How playing an instrument benefits your brain [Video]. Hämtad från https://
youtu.be/R0JKCYZ8hng [hämtad 2/6-16]
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särskilja och segregera elever med npf då det historiskt sett visat sig att det inte
lönar sig att sätta elever i speciella undervisningsgrupper eftersom skolan inte
klarat av att kompensera för deras svårigheter i sådana grupper (Hjörne & Säljö,
2013)? Varför inrätta hela skolor som specialiserat sig på elever med npf? Är det
för elevernas skull som har svårigheterna, eller är det för att höja resultaten på de
skolor som ”slipper” ha elever som drar ned resultaten? I Skolverkets kartläggning
(2014) av skolor för elever i behov av särskilt stöd ser man markanta skillnader i
resultat mellan elever i allmänna grundskolan och i skolor som begränsat sig till att
ta emot elever i behov av särskilt stöd. Man ser att det genomsnittliga meritvärdet i
grundskolor i allmänhet är 213 (av maximalt 320) , medan det i skolor med
begränsat mottagande är 133, andelen elever med godkänt i alla ämnen var endast
31 procent (2012/13) jämfört med 77 procent i grundskolan i allmänhet. Enligt
rapporten väljer många föräldrar att placera sina barn i skolorna med begränsat
intag eftersom den allmänna skolan inte klarat av att anpassa och ge det stöd och
bemötande som eleven behövt, men tittar man på meritpoäng och resultat så verkar
ju inte heller skolorna för elever i behov av särskilt stöd med att göra detta, vad
gäller undervisning och måluppfyllelse det vill säga. Däremot fyller de ju en
funktion i och med att ”problemet” försvinner från de allmänna skolorna. Ju fler
som väljer en skola som är inriktad på elever i behov av särskilt stöd desto mindre
sådant stöd behöver man utforma och satsa på i de allmänna skolorna. Undervisningen kan fokuseras på de individer som fungerar i det system man håller så
nära hjärtat (och plånboken) och som framstår som lovande, funktionella och
lönsamma framtida samhällsmedborgare. Är det en ”skola för alla”? Är det en
representativ bild av vårt sociokulturella sammanhang? Om skolan ska vara för alla
så bör den väl anpassas så att den fungerar för och inkluderar de som ingår i det
samhälle den är tänkt att tjäna genom att förvalta och föra vidare kunskap? Om det
Gunilla Carlsson Kendall (2015) säger stämmer, att andelen elever som har svårt
att nå upp till kraven i skolan ökar samtidigt som även särskiljning och segregering
av dessa elever gör det, hur ser det ut i framtiden? Ska det bli en återgång till hur
det såg ut mellan 1842 och 1962 då skolsystemet bestod av två parallella skolformer, en för de som var privilegierade nog och som sedan rekryterades till högre
akademiska utbildningar och en för allmänheten (i det här fallet elever i behov av
särskilt stöd) som hamnade på yrkeslinjer? ”Alla” verkar i de här sammanhangen
vara ett begrepp som behöver omdefinieras och vidgas till att omfatta fler än bara
de som fungerar tillfredsställande i det kategoriserande och särskiljande system
som skolan av idag tycks vara. Ett tydligt exempel på hur man i skolpolitiken
diskriminerar mot och bortser från elever med npf får man om man ställer frågan:
Varför ökade man ytterligare kraven på individuellt arbete, självständighet och
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exekutiva funktioner (genom att exempelvis lägga in krav på förmåga till analys) i
2011 års styrdokument (Lgr11, Lgy11) då man så pass nära i tid som 2008 i
Skolverkets rapport Särskilt stöd i grundskolan såg att de ökade kraven på
självstyrning gjorde att elever i behov av stöd fick det svårare? Det går emot det
som står i skollagen (2010:800) om ”likvärdig utbildning”. Det man gjort är att
ytterligare höja ribban vilket i förlängningen innebär att fler individer med svårigheter slås ut då de inte klarar av kraven i det skolsystem de är tvingade att delta i
enligt lagen om skolplikt. Man kan också ställa sig frågan, mot bakgrund av det vi
vet om de exekutiva funktionerna och ADHD-diagnos samt att de inte är fullt
utvecklade hos någon förrän i 20-årsåldern (Carlsson Kendall, 2015), varför vi i
skolan ställer så höga krav på, bedömer och betygsätter dem? Vad är det som är
likvärdigt i att bedöma barn och ungdomar efter hur långt de kommit i utvecklingen av funktioner i hjärnan? Om man skulle följa skollagen och istället sträva
efter att ”uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen” (SFS 2010:800) genom att fokusera på att hjälpa alla elever
att utveckla de exekutiva funktioner och strategier de saknar kanske vi skulle
kunna börja få likvärdighet på riktigt.

9.4 Syns inte, finns inte
I ett sociokulturellt perspektiv (Säljö, 2014) är de omgivande förutsättningarna
viktiga; vilka resurser erbjuds och vilka krav ställs. Studiens resultat visar att de
anpassningar som finns tillgängliga i praktiken inte blir anpassningar utan istället
ytterligare krav eftersom de inte är gjorda ur ett perspektiv som tar hänsyn till de
svårigheter de är menade att kompensera, något som även togs upp i Skolverkets
rapport från 2010:
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Resultat från tidigare utbildningsinspektioner har pekat på att det
huvudsakliga problemet i skolors arbete med särskilt stöd, inte består i att
identifiera elever i behov av stöd, utan att översätta stödbehovet till en
lämplig stödinsats.

(Skolverket 2010, s. 6)

!
Det blir ännu mer intressant att tänka på i relation till det jag tidigare tagit upp
angående de ökade kraven i de nya styrdokumenten från 2011. Man vet 2010 i
Skolverkets rapport att elever i behov av särskilt stöd har svårt att få det stöd de
behöver, 2008 såg man i Skolverkets rapport att de redan då ökade kraven på
självstyrning gjorde att elever i behov av stöd fick det svårare. I skollagen från
2010 står det att det ska ”finnas tillgång till personal med sådan kompetens att
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elevernas behov av special-pedagogiska insatser kan tillgodoses” (SFS 2010:800).
Analyser av åtgärdsprogram och elevvårdssamtal ur rapporten Särskilt stöd i
grundskolan (Skolverket, 2008) visar hur skolor ofta uppfattar de problem som
elever har som kopplade till individen, inte som problem som uppstår i relation till
den omgivande miljön. Carlsson Kendall (2015) skriver att det ofta talas om att det
skulle vara ”curling” att anpassa förutsättningarna för elever med npf och hon
säger att det troligtvis bottnar i att det är en osynlig funktionsnedsättning. Om det
är det synsättet man har, att det som inte syns inte finns, att elever med osynliga
funktionsnedsättningar har personliga problem och borde skärpa sig, är det inte
konstigt att man helst vill förflytta de som inte platsar till andra skolor. Då slipper
man ju problemet med att anpassa skolan och samhället så att det passar för alla
människor. Ändrar man dessutom benämningarna på de grupperingar man gör, så
som det sett ut historiskt (se Tabell 3), kan man få resultaten att se ut som man vill
eftersom de som inte platsar enligt de normer som satts upp kanske heller inte
räknas in? Enligt skollagen (SFS 2010:800) ska en utredning göras innan man
sätter in extra stöd för att det ska bli rätt anpassat till personen. Det verkar inte
finnas förutsättningar för att göra det på gymnasiet efter vad jag sett i min studie.
Enligt Berit finns det inte särskilt mycket stöd att få om man går i vanlig klass och
numera finns inte ”individuella alternativet” kvar på de allmänna skolorna utan då
får man söka sig till de skolor som är anpassade för elever i behov av särskilt stöd.
Om man väljer att inte göra det som elev med svårigheter är frågan om det i
förlängningen kan komma att ses som att man får skylla sig själv om man inte
klarar av att nå upp till målen, då man inte gjort valet att gå i en skola inriktad på
särskilt stöd. Inställningen tycks överlag vara att elever med osynliga funktionsnedsättningar ska vara glada att de får hjälp alls och att de väl får lära sig att klara
av att passa tider och komma ihåg läxor. Men hur ska de lära sig när de plötsligt
ställs inför krav de är helt oförberedda på då de inte fått träning i att använda de
exekutiva funktionerna? För vilka är det egentligen vi anpassar? Barn och
ungdomars psykiska ohälsa ökar (SOU 2000:19), stressnivåerna slår i taket, lärare
och specialpedagoger slutar och bränner ut sig, antalet barn och ungdomar i behov
av stöd som har koncentrationssvårigheter och svårt att leva upp till de ökade
kraven, ökar. Vad är syftet? Att sortera ut de som inte klarar av att nå upp till de
högt ställda kraven och slänga bort dem? Jag anser inte att man ska ta bort små
grupper eller anpassade skolor, jag tycker istället att man ska anpassa alla skolor så
att de fungerar för elever i behov av särskilt stöd. Jag tror inte att någon skulle
förlora på det nämligen, varken de i behov av särskilt stöd, de som klarar sig okej
eller ens de elever som ligger långt före. Alla barn behöver utveckla de exekutiva
funktionerna, de är som sagt inte färdiga förrän tidigast runt 20-års ålder (Carlsson
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Kendall, 2015), och vi vet att goda förutsättningar för lärande enligt det
sociokulturella perspektivet finns i en miljö där det sker interaktion och
kommunikation med någon som kan återknyta till tidigare erfarenheter (Säljö,
2014) och att det är mycket mer framgångsrikt att arbeta med att lära strategier för
att klara av vardagen i den vanliga vardagen (Carlsson Kendall, 2015). Det innebär
att alla barn och ungdomar skulle vinna på det som visat sig fungera väldigt bra i
exempelvis ”lilla gruppen”, där Berit arbetade, med små grupper, få lärare som lär
känna eleverna väldigt väl, tydlighet och varierad undervisning och, kanske
viktigast av allt, de goda förutsättningarna för individuell anpassning. Så varför
fortsätta särskilja de som behöver anpassningarna när anpassningarna som behövs
är sådana att de kan gynna alla och därmed på sikt även höja resultaten för alla?
Som det ser ut nu behöver vi ställa oss frågan om det sätt skolan fungerar på lever
upp till det som står i skollagen (SFS 2010:800) om att:

!

”Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga
rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det
svenska samhället vilar på. 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.”

!

Det står faktiskt utbildningen, singularis, det innebär att det är samma utbildning
det rör sig om och i den utbildningen som anpassningen ska ske.

9.5 Slutord och vidare forskning
Trots att den här studien baseras på intervjuer av få deltagare, och det därmed inte
går att dra några generella slutsatser, pekar den ändå på ett område med stort behov
av vidare forskning och förändring. Så länge ökningen av psykisk ohälsa bland
unga (Socialstyrelsen, 2013) och ökningen av ungdomar i behov av särskilt stöd
består så består också frågan; vad beror det på? Svaret ligger delvis i ur vilket
perspektiv vi väljer att se. Ju snävare ramar desto fler hamnar utanför - mellan
stolarna och upp på väggarna. När arbetet med studien började hade jag ställt in
mig på att försöka hitta sätt att hjälpa elever med diagnoser att fungera i ett system
där de inte passar in i. Mitt fokus var att hitta sätt att lära sig att få det att fungera,
strategier för att kunna ta sig an strukturerna och göra dem mer gripbara, allt för att
kunna fungera och navigera i den sociokulturella kontext där vi befinner oss i
skolan av idag. Men ju mer jag har läst och arbetat kring hur det sett och ser ut för
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de som inte passar in i normen, desto mer vill jag få svar på frågan: För vem fyller
segregeringen och särskiljningen av vissa elevgrupper ett syfte? Är det verkligen
för elevernas skull och i så fall vilka, de som särskiljs eller de som är kvar i den
allmänna skolan? En annan fråga jag gärna skulle se vidare forskning kring är:
Varför förändrar vi inte skolmiljön och ser till att de anpassningar som görs
verkligen är det de är ämnade att vara? Inom detta område ser jag ett stort behov av
utveckling för att miljön och utbildningen i skolan verkligen blir likvärdig så som
det står i skollagen (SFS 2010:800). Ett annat område för vidare forskning, som
visade sig vara viktigt för hur väl eleverna klarade sig i gymnasieskolan trots
bristen på väl anpassat stöd, handlar om föräldrar och deras förutsättningar och
möjligheter att kunna stötta och hjälpa sina barn. Som det ser ut nu får elever med
diagnos förlita sig på turen att få en mentor eller liknande som kan hjälpa dem i de
fall föräldrarna inte har förutsättningarna, och rent demokratiskt sett ska det inte
vara beroende av tur, eller social och ekonomisk situation, vilka förutsättningar
man har för att få rätten till likvärdig utbildning. Det skulle även behöva utredas
hur arbetssituationen ser ut för de specialpedagoger och speciallärare som finns på
skolorna då den verkar kunna skilja sig åt markant, vilket också påverkar elevernas
situation väldigt mycket. Ett utvecklingsområde som också är viktigt att undersöka
vidare och som Berit nämnde är kontakten och samarbetet mellan lärare och
elevhälsa. Ytterligare ett område där vidare forskning behövs är kring hur vi kan
bygga in träning av de exekutiva funktionerna från skolstart genom att exempelvis
utforma musikundervisning som har tydligt fokus på och medvetenhet kring detta.

!
!
!
!
!
!
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Bilagor

!
Bilaga 1: Teckentabell för transkribering
Tabell 2. Teckentabell
(.)

En punkt inom parentes anger en lite längre
paus inom eller mellan ord.

(..)

Lång paus mellan
ord.

…

Anger paus mellan ord där det är tydligt att
personen tänker efter.

-

Anger en liten
paus mellan ord.

ord

Understrykning anger någon form av betoning, ord
genom tonhöjd och/eller amplitud. Här
används den då personen säger något med
eftertryck.

ORD

Versal anger särskilt höga ljud i förhållande till
omgivande tal.

()

Tom parentes anger oförmåga att höra vad som
sägs.

(())

Dubbel parentes anger utskrivarens
beskrivning snarare än utskriften.

Kursiverat då
personen uttrycker
någon form av
irritation och
betonar ordet.

Anpassat efter TEN HAVE (1999), hämtat ur Kvale & Brinkmann (2014), tillägg
av Sundhage Lif (2016).
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Bilaga 2. Informationsbrev och samtyckesformulär
11 februari 2016

!

Lea Johanna Lif
lea-johanna.lif@student.kmh.se
0704-865263

!

Informationsbrev och förfrågan om medverkan i en intervjustudie, med
arbetstiteln;
I glappet mellan dröm och verklighet. En intervjustudie om vardagen i
skolan för elever med adhd/add.

!

Jag heter Lea Johanna Lif och har en kandidatexamen i musik- och
medieproduktion med pedagogisk inriktning som jag nu håller på att komplettera
till en lärarexamen. I utbildningen ingår att genomföra ett självständigt arbete, en
C-uppsats, som sedan kommer att finnas tillgänglig via portalen DIVA, Digitala
Vetenskapliga Arkivet (www.diva-portal.org).
Syftet med studien är att få en bild av hur vardagen i skolan ser ut för en elev med
adhd/add. Finns det sådant som kan förändras och i så fall vad. Hur skulle
”drömskolan” se ut och hur skiljer sig den från hur det ser ut i verkligheten.
Deltagandet i studien innefattar 1-2 intervjuer á 30-60 minuter. Intervjuerna
kommer att spelas in. De kommer att behandlas konfidentiellt vilket betyder att
intervjuerna kommer att avidentifieras och behandlas i enlighet med bestämmelser
i Sekretesslagen. Din medverkan är frivillig och kan när som helst avbrytas. Jag
hoppas att du vill vara med!

!
Hälsningar
Lea Johanna Lif

!
!
!
!
!
!
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Skriftligt, informerat samtycke till medverkan i intervjustudien med
arbetstiteln;
I glappet mellan dröm och verklighet. En intervjustudie om vardagen i
skolan för elever med adhd/add.

!

Jag har informerats om studiens syfte, om hur informationen samlas in,
bearbetas och handhas.
Jag har även informerats om att mitt deltagande är frivilligt och att jag, när
jag vill, kan avbryta min medverkan i studien utan att ange orsak.

!
Jag samtycker härmed till att medverka i denna intervjustudie
!
Ort/Datum/År

!
!

Namnunderskrift

!

Namnförtydligande

!
Forskarens underskrift
!
Namnförtydligande:

!!
!
!
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Bilaga 3: Översikt av teman för intervju med specialpedagog

!
!
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Bilaga 4: Översikt av teman för intervju med elever
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Bilaga 5: Resultattabeller elevintervjuer
Tabell 6.1: Krav, svårigheter, stöd - urval och bearbetning 2: Fiona

!

Skolans krav:

Svårigheter relaterade
till diagnos: Fiona

Stöd i skolan Fiona:

vara uppmärksam,
följa och minnas
instruktioner

svårt att komma ihåg att
skriva upp sig på listan för
extratid när det är prov,
klarar inte att sitta länge
och lyssna, kan inte hålla
fokus, ibland svårt med
muntliga instruktioner

en lärare skriver allt på
tavlan förutom att ta
det muntligt, samma
lärare frågar ibland hur
det går och om hon
behöver hjälp med att
gå igenom någonting
efter lektionen

sätta upp mål,
organisera, planera

svårt att veta hur hon ska
plugga, svårt med längre
projekt, att strukturera,
planera - ute i sista
minuten

fokusera på det egna
arbetet fast andra
pratar/det finns
någonting som låter

lättstörd av ljud, tappar
fokus, måste ha tyst när
hon gör prov

vara pigga, alerta och
hänga med i det som
sägs

ojämn ork - vissa dagar
fungerar hon inte,
presterar ojämnt i alla
ämnen säger hon - har
sömnproblem

kunna lära i grupp och
göra grupparbeten

svårt att fungera med alla

kunna anpassa sig till
formerna för
undervisningen

har jättesvårt med matten
där det är mycket eget
ansvar att arbeta hemma,
även svårt med franskan
där de bytt lärare, klarar
inte den nya lärarens
arbetssätt, känner att hon
inte lär sig någonting

kan få hjälp
hemma med att
göra tidsplanering
av uppgifter,
ibland hjälp med
matte och no
ljuddämpande
hörselskydd för att
stänga ute ljud vid prov

äter medicin som
hjälper mot
hyperaktiviteten,
men känner inte
att den egentligen
höjer
koncentrationen

kunna samspela socialt högljudd, anses störig av
en del, kan bli aggressiv i
vissa situationer, mobbad
under mellanstadiet, haft
svårt med tjejkompisar
kunna prestera och
plocka fram kunskap
vid rätt tillfälle

ojämn ork och funktion,
presterar ojämnt

Övrigt:

får extra tid vid prov,
sitter då med andra
som också har extra tid

!
!
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Tabell 6.2: Krav, svårigheter, stöd - urval och bearbetning 2: Fabian

!
!

Skolans krav:

Svårigheter
relaterade till
diagnos: Fabian

Stöd i skolan: Fabian

Övrigt:

vara uppmärksam,
följa och minnas
instruktioner

har svårt att komma
ihåg uppgifter ibland
och vad han ska göra
till när

sätta upp mål,
organisera, planera

svårt med större
projekt, blir stressad
och får ångest

mentor hjälper att göra
uppdelning i delmål,
struktur

har en viss struktur i
`anteckningar´som han
använder för att få
skolarbetet gjort, får
även hjälp hemma om
han behöver

fokusera på det egna
arbetet fast andra
pratar/det finns
någonting som låter

lättstörd, svårt att
fokusera om andra
pratar, om mobilen är
på, om han sitter
bredvid någon

har bestämt
gemensamt med sin
mentor att han ska
stänga av mobilen
under lektionerna

sätter sig själv då han
vet att han ligger efter
och verkligen måste
fokusera

vara pigga, alerta och
hänga med i det som
sägs

distraherbar - missar
det som är viktigt om
det händer någonting
annat samtidigt

kunna lära i grupp och
göra grupparbeten

jobbar bra i grupp om
det är med personer
han funkar bra med

lärarna vet detta och
brukar se till att han
hamnar i grupper där
han fungerar

kunna anpassa sig till
formerna för
undervisningen

svårt att sitta still,
hyperaktiv, har även
problem med
finmotoriken

fick egen dator tidigt
för att kunna anteckna
och göra uppgifter

kunna samspela socialt

funkar jättebra med
vissa, inte så bra med
andra

kunna prestera och
plocka fram kunskap
vid rätt tillfälle

kan behöva påminnas
om hur någonting
fungerar i ett
datorprogram till
exempel, även om han
hållit på med det
ganska mycket

använder
`anteckningar´i
mobilen för att komma
ihåg vad han ska göra,
skriver ned direkt då
han får en uppgift och
skriver då även när
han ska göra den

äter
centralstimulerande
mediciner, flera olika
sorter, som hjälper bra
med hyperaktiviteten
och fokus, men är ändå
väldigt lätt
distraherbar
har blivit bra på att
dölja sin hyperaktivitet
när det behövs

får extra tid vid prov
då han behöver, samt
får skriva på dator

!
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Bilaga 6: Resultattabell
Stöd/anpassning

Stöd för/svårighet
relaterad till ADHDdiagnos:

Hur får eleven
tillgång till stödet:

Eventuella hinder för
att tillgodogöra sig
stödet - relaterat till
ADHD-diagnos:

Inläst material

Begränsad uthållighet,
hålla fokus, fördela
och hålla kvar
uppmärksamhet

Eleven ansvarar själv
för att gå till
biblioteket för att
skapa konto och sköta
anpassningen.

Svårt att motivera sig
själv till handling (att
gå och fixa kontot),
svårt att förhålla sig
till sig själv över tid (se den framtida
vinsten), svårt att
komma ihåg att gå och
fixa det.

Talsyntes

I de fall där läs- och
skrivsvårigheter
föreligger

Ska finnas tillgängligt Uppmärksamhet,
på datorerna på skolan. fokus, distraherbarhet.
I de fall då ADHD är
kombinerat med läsoch skrivsvårigheter
behövs extra tydlighet
i genomgång av
program.

Rättstavningsprogra
m

I de fall där läs- och
skrivsvårigheter
föreligger

Ska finnas tillgängligt Uppmärksamhet,
på datorerna på skolan. fokus, distraherbarhet.
I de fall då ADHD är
kombinerat med läsoch skrivsvårigheter
behövs extra tydlighet
i genomgång av
program.

Förlängd tid på prov
1: Fiona

Ojämn förmåga att
prestera, svårt att
plocka fram
erfarenheter vid rätt
tidpunkt, stress
påverkar arbetsminnet
negativt

Eleven går själv och
skriver upp sig på en
lista hos
specialpedagogen,
eller läraren anmäler
vilka som ska ha extra
tid.

Svårt att motivera sig
själv (att gå och skriva
upp sig), svårt att
förhålla sig till sig
själv över tid - (se den
framtida vinsten), svårt
att komma ihåg att gå
och fixa det, samt att
gå dit igen om
specialpedagogen inte
var där.

Förlängd tid på prov
2: Fabian

Ojämn förmåga att
prestera, svårt att
plocka fram
erfarenheter vid rätt
tidpunkt, stress
påverkar arbetsminnet
negativt, svårt med
fingermotoriken behöver skriva på
dator

Lärarna frågar vilka
som behöver extra tid
och skriver upp dem
på en lista.

Svårt att motivera sig
själv till handling (att
välja att ha extratid,
vill helst inte gå ifrån)
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Mattestuga/resurs

Då sådant behov finns

Går till resurstillfället.

Begränsad uthållighet,
uttröttbarhet (kanske
inte orkar ännu en
lektion efter att ha haft
sina vanliga lektioner),
fokus, hyperaktivitet,
kunna reglera
vakenhetsgrad,
struktur. Svårt att
motivera sig själv (att
gå på resurstid), svårt
att förhålla sig till sig
själv över tid - (se den
framtida vinsten)

En del språk har stöd

Då sådant behov finns

Går till resurstillfället.

Se ovan

Vissa lärare har tid i
tjänsten för att
kunna gå igenom lite
extra

Då sådant behov finns
relaterat till det ämne
läraren har.

Eleven talar med
läraren och ber om
hjälp i ämnet

Uppmärksamhet,
fokus, distraherbarhet,
begränsad uthållighet,
svårt att motivera sig
själv och skjuta upp
behovstillfredsställelse
, ojämn ork.

Tid hos
specialpedagog/
speciallärare

Kan få hjälp med
studieteknik,
strategier, struktur,
planering.

Eleven talar med
specialpedagogen och
ber att få en stödtid.

Svårt att motivera sig
själv, se den framtida
vinsten (gå till specialpedagogen utöver de
vanliga lektionerna),
svårt att komma ihåg
att gå, svårt med
struktur, planering.

Lärare kompletterar
muntlig genomgång
med att skriva på
tavlan.

Vara uppmärksam,
följa och minnas
instruktioner, klarar
inte att sitta länge och
lyssna, inte hålla fokus
länge, svårt med
muntliga instruktioner

Eleven har bett läraren
att skriva på tavlan vid
genomgångar.

Svårt att motivera sig
till handling, svårt att
fokusera, hinna/orka
skriva ned det som står
på tavlan.

Ljuddämpande
hörselskydd för att
stänga ute ljud vid
prov

Fokusera på det egna
arbetet fast andra
pratar, störs av ljud,
tappar fokus, måste ha
tyst vid prov

Ber mentor eller
specialpedagog om
hjälp vid
provsituationen.

Svårt att motivera sig
själv till handling, se
den framtida vinsten
(prata med någon om
att ha svårt med ljud
vid prov), svårt att
komma ihåg,
planering.

Mentor hjälper att
göra uppdelning av
arbeten/projekt i
delmål, hjälp med
struktur

Sätta upp mål,
organisera, planera,
svårt med större
projekt, blir stressad
och får ångest

Talar med mentor som
hjälper till under
förutsättning av hen
kan/hinner ge stödet

Svårt att motivera sig
själv till handling, se
den framtida vinsten,
svårt att komma ihåg,
planering.

Tät kontakt med
mentor,
överenskommelser
gällande att tex
stänga av mobil
under lektionstid

Lättstörd, svårt att
fokusera om andra
pratar, om mobilen är
på, om någon sitter
bredvid

Talar med mentor som
hjälper till under
förutsättning av hen
kan/hinner ge stödet

Svårt att motivera sig
själv till handling,
skjuta upp behovstillfredsställelse, se
den framtida vinsten,
svårt att komma ihåg,
planering.
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Egen dator för att
anteckna och skriva
på vid prov

Svårt med
fingermotoriken, kan
inte skriva bra för
hand, svårt att kunna
anpassa sig till
formerna för
undervisning

Eleven fick tillgång till
stödet efter att ha
pratat med sin mentor
vid skolstart
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Lätt distraherbar,
impulsstyrd, svårt att
motivera sig själv att
göra skolarbete då det
går att göra annat på
datorn.
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