
                                                                                                                    

 

 

 Erfarenheter hos studenter med diagnosen ADHD av att 

 genomföra och planera sina studier på universitet     
En kvalitativ intervjustudie  

 

 Experiences of students diagnosed with ADHD in carrying 

 out and planning their university studies  
A qualitative interview study 

 

 

 Författare: Martina Larsson och Hillevi Spetz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Termin 5 vårterminen 2017 

 Examensarbete: Grundnivå, 15 hp  

 Huvudområde: Arbetsterapi 

 Arbetsterapeutprogrammet, Arbetsterapi C, Vetenskaplig metod 

 Institutionen för hälsovetenskaper, Örebro universitet 

 Handledare: Marie Holmefur, universitetslektor, Institutionen för hälsovetenskaper, Örebros universitet.  

 Examinator: Carin Fredriksson, universitetslektor, Institutionen för hälsovetenskaper, Örebros universitet.  



                                                                                                                                    

 
 

Örebro Universitet 
Institutionen för hälsovetenskaper  
Arbetsterapi C  
 
Arbetets art: Examensarbete omfattande 15 högskolepoäng, inom ämnet arbetsterapi  
 
Svensk titel: Erfarenheter hos studenter med diagnosen ADHD av att genomföra och planera sina 
studier på universitet - En kvalitativ intervjustudie  
 
Engelsk titel: Experiences of students diagnosed with ADHD in carrying out and planning their 
university studies - A qualitative interview study  

 
Författare: Martina Larsson och Hillevi Spetz   
 
Datum: 2017-04-26 
 
Antal ord: 8154  
Sammanfattning 
Bakgrund och syfte: Personer med diagnosen Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) kan ha 
svårigheter att klara av universitetsstudier på grund av diagnosens symtom som är 
uppmärksamhetsstörning, impulsivitet och hyperaktivitet. Syftet med studien är att beskriva 
erfarenheter hos studenter med diagnosen ADHD av att genomföra och planera sina studier på 
universitet. 
   Metod: För att besvara syftet användes kvalitativ metod. Datainsamling genomfördes med 
semistrukturerade intervjuer av åtta studenter med ADHD som studerar på universitet. Vid 
dataanalysen användes kvalitativ innehållsanalys. Detta resulterade i tre kategorier och sex 
underkategorier som beskriver studenternas erfarenheter.  
   Resultat: Resultatet presenteras i tre kategorier där första är: Hinder i studierna, där det som 
hindrar studenterna som svårigheter att planera och organisera och omgivningens inverkan 
presenteras. Andra kategorin är: Stöd från andra personer, där personstöd som bland annat att få 
hjälp från en studieserviceenhet, lärare, klasskompisar, arbetsterapeut och läkare. Tredje kategorin 
är: Självständiga studiestrategier, där studenternas strategier för att kunna koncentrera sig och olika 
strategier presenteras. Några studenter använde planeringshjälpmedel som kalender och almanacka 
för att kunna genomföra och planera sina studier, andra gjorde det inte.  
   Slutsats: Studenterna med ADHD beskrev att deras symtom var ett hinder i deras studier, men att 
de med stöd från andra personer och med egna självständiga studiestrategier klarade av att 
genomföra och planera sina studier. Förslag till fortsatt forskning var bland annat att intervjua 
studenter med ADHD, de utan ADHD och de med andra diagnoser, om deras önskemål om vad som 
skulle kunna underlätta för dem att studera på universitet.    
 
Sökord: Attention Deficit Hyperactivity Disorders, studerande, universitet, utbildning, dagliga 
aktiviteter.  
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1. Inledning 
Personer med diagnos Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) kan ha svårigheter att klara av 
universitetsstudier (1). Enligt Lundin och Mellgren (2) beror detta på att diagnosens karaktäristiska 
symtom är uppmärksamhetsstörning, hyperaktivitet och impulsivitet. Dessa symtom kan leda till att 
dessa personer kan ha svårigheter att organisera och planera sina vardagliga aktiviteter, som till 
exempel studier. Enligt vår kännedom finns det inga studier som undersöker erfarenheter av att 
genomföra och planera sina studier hos studenter med ADHD på universitet. För att utforska hur 
dessa personer genomför och planerar sina studier genomförs den här kvalitativa intervjustudien.  
 

2. Bakgrund 
2.1 Människan i aktivitet 
Mänsklig aktivitet kan delas in i tre olika områden som är: Aktiviteter i det dagliga livet, lek och 
produktivitet. Aktiviteter i det dagliga livet är till exempel att sköta personlig hygien, äta och städa. 
Det är de sysslor och aktiviteter som vi ägnar oss åt för att ta hand om oss själva och som 
karaktäriserar mycket av en människas liv. Lek är aktiviteter som utförs för nöjes skull, som till 
exempel spel och idrott.  Produktivitet är aktiviteter som förmedlar produkter eller tjänster till andra 
som exempelvis kunskap, informationsutbyte eller hjälp. Ett exempel på en produktiv aktivitet är att 
studera (3). Den omgivande miljön har en viktig inverkan på personens aktivitetsutförande. Miljön 
omfattar platser, föremål och personer som vi interagerar med. De olika miljöerna erbjuder resurser, 
möjligheter, begränsningar eller krav. Hur miljön interagerar med en person beror på personens 
utförandekapacitet och uppfattning om sin egen förmåga samt egna vanor och roller (3). 
 
2.2 Att vara universitetsstudent  
Universitetsstudier ställer stora krav på planering och struktur för studenter (4). Kurslitteraturen är 
omfattande och antal timmar med schemalagd utbildning kan variera stort mellan några timmar 
varje dag eller några timmar i veckan. Resten av tiden är det upp till studenten att få studierna 
utförda (5).  
 
Det är viktigt att tidigt under studietiden få till goda studievanor (4). Goda studievanor kan till 
exempel innebära att studenten planerar och har god framförhållning för att hinna göra klart sina 
studieuppgifter i tid. Ett annat exempel på goda studievanor är att studenten gör ett veckoschema 
för att tydliggöra hur veckan ser ut, för att vara förberedd på vad som kommer hända under veckan 
(6). Studenten bör även lära sig prioritera vilka uppgifter som är viktigast att göra i första hand. Det 
kan vara bra att ha fasta tider till studierna eftersom det gör att studenten slipper fundera på när den 
ska börja och sluta, vilket ger bättre struktur (4). 
 
Kielhofner (3) menar att miljön har ett starkt inflytande på personer när olika förändringar i livet sker. 
Vid förändringar av miljön kan det dyka upp nya hinder för personer. Enligt Meaux och Green m.fl. 
(7) kan förändringar av miljön medföra nya hinder för en student med diagnosen ADHD. Studenten 
måste kanske flytta till en annan ort för att studera. Det kan innebära att deras föräldrar inte kan ge 
dem samma stöd som förut, som till exempel påminnelser och hjälp med studieuppgifter. För dessa 
studenter kan bytet av miljön leda till att de får sämre struktur i vardagen. 
 
2.3 Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) 
ADHD är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning med karaktäristiska svårigheter som 
uppmärksamhetsstörning, impulsivitet och hyperaktivitet (8). Inom hälso- och sjukvården används en 
diagnosmanual, Diagnostic and Statistical Manual Of Mental Disorders för att kunna fastställa 
diagnosen ADHD (1). För att få diagnosen ska personen ha ett varaktigt mönster av symtomen 
uppmärksamhetsstörning, impulsivitet och hyperaktivitet. Symtomen ska även ha en negativ 
inverkan på personens utveckling och funktionsförmåga. Personen ska ha haft symtomen i minst sex 
månader. För att personen ska ha uppmärksamhetsstörning ska personen uppfylla minst fem av nio 
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av symtomens kriterier, om personen är över sjutton år. För att få symtomen hyperaktivitet och 
impulsivitet är det också fem av nio symtom som ska vara uppfyllda, för personer över sjutton år. 
Symtomen ska ha en negativ inverkan på personens sociala aktiviteter samt aktiviteter inom arbete 
eller studier (9).   
 
Uppmärksamhet handlar om hur personen riktar sin uppmärksamhet, hur den håller och byter fokus 
(10). Uppmärksamhet krävs för att en person ska kunna fokusera på uppgifter, och uppnås genom att 
stänga ute störande stimuli (11). Koncentrationsförmåga och uppmärksamhet krävs för ett 
fungerande arbetsminne för att kunna bevara flera saker i minnet samtidigt (12). Arbetsminnet 
hjälper människor att komma ihåg information en kort stund för att kunna utföra en specifik 
handling. Vid kognitiva funktionsnedsättningar som exempel ADHD är uppmärksamhetsstörning och 
nedsatt arbetsminne vanligt och kan yttra sig genom att personen tappar tråden i sammanhanget. 
Om personen har svårt att vara koncentrerad när information ges kan den gå förlorad. En person 
som har uppmärksamhetsstörning och nedsatt arbetsminne får svårt att arbeta med uppgifter på ett 
effektivt och strukturerat sätt. Denna typ av nedsättning är vanlig vid ADHD (11). 
Uppmärksamhetsstörningar kan även innebära att personer kan ha svårt med tidsuppfattning. Det 
kan vara en anledning till att personer kommer för sent och har svårt att beräkna hur lång tid det tar 
att utföra en aktivitet (13).  
 
Impulsivitet kan visa sig genom att personen har svårt att sortera och hantera sina tankar och 
handlar ofta direkt i stunden. Personen tar beslut snabbt utan att väga för- och nackdelar. Personen 
kan ha svårt att vänta på sin tur i samtal och kan ha lätt för att avbryta folk innan de har fått tala till 
punkt (10). 
 
Symtomet hyperaktivitet kan visa sig i form av inre rastlöshet. Personen är ofta pratig, spänd och 
livlig och försöker därför att hantera detta genom att vara aktiv på något vis. Personen försöker att 
hitta ny sysselsättning eller ny stimulans för att hantera rastlösheten (10). Enligt Södergård (14) kan 
personen också hantera rastlösheten med att plocka och pilla med saker.   
 
2.4 Att studera med diagnosen ADHD 
Forskning visar att ungdomar med diagnosen ADHD kan ha svårt med övergången mellan gymnasiet 
till universitet (7). En möjlig orsak till det kan vara att studenten måste flytta till en annan ort och att 
det blir en förlust av föräldrarnas tillsyn och struktur. Det framkommer även att studenterna kämpar 
mycket med sina symtom i de vardagliga aktiviteterna, som till exempel att stiga upp på morgonen 
ses som en kamp. Andra faktorer som varierande kursscheman, frihet och campuslivet kan distrahera 
och bli ett hinder för universitetsstudenten med diagnosen ADHD.  
 
Studenter med diagnosen ADHD kan ha svårigheter med att studera på ett universitet, då planering 
och struktur krävs för att klara av studierna (15,7,16). Problematik som kan förekomma är att 
studenten har dålig organisationsförmåga och får därför svårt att slutföra olika uppgifter i tid (7). 
Andra problem kan vara att hålla uppmärksamhet och koncentration på en uppgift i taget (17, 18). 
Bristande arbetsminne är en orsak till att personer har svårt att komma ihåg saker och har därför 
svårt med inlärningen (11). De kan ha svårt att sitta stilla och blir lätt störda av omgivningen. Detta 
kan leda till att de har svårt att komma igång med uppgiften igen efter att de har blivit avbrutna (8). 
De kan även ha nedsatt förståelse för skrift och tal eftersom det tar längre tid vid 
informationsbearbetning (11).  
 
Att vara impulsiv kan vara ytterligare ett hinder i studierna eftersom studenterna kan ha svårt att 
vänta på sin tur i samtal, att inte avbryta någon och att kunna planera framåt (8). De kan enligt 
Schrevel och Dedding m.fl. (18) ha svårt att motstå impulser i form av tankar, idéer och känslor vilket 
kan leda till att studieuppgifter skjuts upp.  
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Symtomet hyperaktivitet kan yttra sig genom att studenter med diagnosen ADHD pratar mycket, ofta 
är i rörelse och har svårt att vara stilla. Studenters beteenden kan pendla mellan att ibland vara 
överaktiv och sedan bli helt passiv. Detta kan leda till att dessa studenter får det svårare med sina 
studier än andra studenter(8).  
 
Personer med diagnosen ADHD kan ofta ha dåligt självförtroende på grund av sina symtom, vilket 
också kan påverka studierna (16,19,18). Martin (16) menar att de kan uppleva att de har låg 
kompetens och kan känna hopplöshet inför sina studier. Detta kan medföra att de inte anstränger sig 
tillräckligt för vad en uppgift kräver, då de tror att deras förmåga är otillräcklig.  
 
På universitet finns det ofta personal som arbetar för att hjälpa till med olika anpassningar som 
studenter med kognitiva funktionsnedsättningar har rätt till. Studenterna kan få hjälp med att 
strukturera studierna, göra muntliga examinationer istället för skriftliga, få längre tid på sig vid 
tentamenskrivningar och få återkommande handledning. Studenterna kan genom 
anpassningsåtgärder och självhjälpsstrategier förbättra sina studieprestationer (1). 
 
2.5 Arbetsterapeutiska interventioner för personer med ADHD 
Arbetsterapeuter har en unik inriktning på aktivitet och arbetar tillsammans med klienten för att 
kunna förbättra aktivitetsutförandet. Aktivitet är viktigt för klientens hälsa och välbefinnande (15). En 
arbetsterapeut arbetar med att göra en bedömning av en klients situation och kartlägger de 
svårigheter och möjligheter som finns i aktiviteten (20). Arbetsterapeutiska åtgärder kan ge personen 
stöd och hjälp genom att hitta alternativa vägar som ökar möjligheterna för personen att kunna 
utföra aktiviteten (15). 
 
Personer med ADHD kan vara i behov av att träna sin koncentrationsförmåga. Det kan göras med 
speciella datorprogram och den typen av träning har visat ge god effekt (12).  
 
Övningen “stoppljuset” kan hjälpa en person att kontrollera sina impulser. Det går ut på att personen 
ska försöka att lugna ner sig, för att sedan följa en problemlösningsmetod som gör att personen får 
fundera på vilket agerande som är bäst utifrån situationen, istället för att reagera på impuls. Ett 
annat sätt för att få bättre impulskontroll kan vara förebyggande hjälp i form av meditationsövningar 
och avslappningsmetoder (8).    
 
Personer med ADHD kan ha problem med att hålla tider då deras tidsuppfattning ofta är skev. De kan 
ha svårt att veta om det gått en kvart eller 50 minuter. Det finns olika tidshjälpmedel som kan hjälpa 
dessa personer. Om en person till exempel ska träna på en uppgift i 20 minuter, kan en mobiltelefon 
eller en alarmklocka vara till hjälp (6). Ett annat exempel på hjälpmedel är en timstock som visar hur 
mycket tid som gått och som är kvar av en bestämd tidsperiod med hjälp av lysdioder som slocknar 
allt eftersom (2). 
 
Det finns också påminnelsehjälpmedel som används för att förvarna och förbereda personen om vad 
som ska hända inom en snar framtid. Det kan handla om att rasten snart är slut eller att personen ska 
lämna in en uppgift senast klockan fyra (6). Kalender är också ett hjälpmedel för att kunna 
strukturera upp dagliga aktiviteter. Den kan vara till hjälp för att komma ihåg när viktiga uppgifter ska 
lämnas in eller när ett möte äger rum (1). En Handi är en handdator som bland annat har en tydlig 
kalender med bildstöd, röststöd och larm. Handi är bra att använda för personer som har problem 
med struktur och planering (2). 
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Personer med ADHD kan ha svårt att komma upp på morgonen med hjälp av en vanlig väckarklocka 
(7). Då kan en Shake Awake Jumbo med kuddvibrator vara värd att testa. Det är en väckarklocka med 
lättläst urtavla med blinkande ljus och som kan ställas på hög volym. Under huvudkudden läggs en 
dosa som vibrerar samtidigt som klockan ringer (2). 
 

2.6 Problemformulering 

Det finns inte mycket forskning om studenters erfarenheter av att studera på universitet med 
diagnosen ADHD. Det saknas även kunskap allmänt om vuxna med diagnosen ADHD, men om barn 
med diagnosen ADHD och hur deras beteende är i klassrummet finns det dock mer forskning om. 
Enligt Eliasson (12) är bristande koncentrations- och uppmärksamhetsförmåga vanligt hos barn med 
diagnosen ADHD, vilket kan ge barnet inlärningssvårigheter. Denna problematik kan minskas genom 
att barnet får sitta på en “Disc Ó Sit”-kudde (21) eller på en terapiboll (22). Barnens symtom tycks 
minska genom att förändra deras sittande och möjligtvis kan det hjälpa även vuxna studenter med 
sina studier.   
 

Det saknas dock kunskap om vuxna studenter med ADHD och om deras dagliga aktiviteter (15). 
Därför bör det forskas mer med fokus på studenternas egna erfarenheter av att genomföra och 
planera sina studier på universitet. En kvalitativ forskningsstudie genomförs för att studenterna ska 
kunna berätta hur de upplever sina studier. De kan även berätta vilka strategier de använder för att 
hantera sina symtom och bättre kunna prestera på universitet. Den här studien kan ge kännedom om 
studenters erfarenheter kring att studera med diagnosen ADHD och om de eventuellt skulle kunna 
vara i behov av arbetsterapi vid universitetsstudier. 

3. Syfte 

Syftet är att beskriva erfarenheter hos studenter med diagnosen ADHD av att genomföra och planera 
sina studier på universitet. 

4. Metod 
Studien genomfördes med en kvalitativ metod där datainsamling skedde genom semistrukturerade 
intervjuer. Dataanalysen genomfördes med hjälp av kvalitativ innehållsanalys som enligt Lundman 
och Hällgren Granheim (23) används för att granska och tolka texter som exempelvis transkriberade 
intervjuer.  
 
4.1 Urval   
Inklusionskriterierna för intervjupersonerna i studien var: 

 Att vara student på ett universitet. 
 Att vara diagnostiserad med ADHD. 

 
Bekvämlighetsurval användes för att få tag i personer som ville vara med i forskningsintervjun. 
Kristensson (24) menar att bekvämlighetsurval innebär att forskaren frågar alla personer som finns 
tillgängliga i ett visst sammanhang om de vill delta i studien. Bekvämlighetsurval valdes för att det 
ansågs vara ett bra och snabbt sätt att få ihop tillräckligt med intervjupersoner. En informationstext 
om att delta i forskningsintervjun skickades ut via två universitets studentsidor på sociala medier. 
Informationstexten innehöll bland annat syftet med studien, inklusionskriterier och hur de skulle gå 
tillväga vid intresse av att delta. Kontakt togs även med en studentserviceenhet på ett universitet. 
Studentserviceenheten skickade ut informationstext och informationsbrev till studenter som var 
registrerade med diagnosen ADHD. De studenter som var intresserade tog kontakt med författarna 
till studien via mail. De studenter som svarat via sociala medier fick ett informationsbrev om studien 
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via de sociala medierna. I informationsbrevet informerades studenterna om vad deltagandet i 
studien innebar samt att de kunde ställa frågor. En samtyckesblankett utformades så 
intervjupersonerna skulle kunna skriva på att de samtyckte till medverkan i studien. De första åtta 
studenter som hörde av sig fick delta i forskningsintervjun. Tre studenter hittades via sociala medier 
och fem studenter via studentserviceenheten. Det var ytterligare två studenter som hörde av sig, 
dock för sent för att kunna delta i studien.  
 
4.2 Datainsamling 
Innan intervjuerna genomfördes utformades en intervjuguide med lättförstådda och konkreta frågor 
som användes som stöd vid intervjuerna (se bilaga 1). Samtliga frågor formulerades utifrån syftet. 
Det var semistrukturerade frågor som ställdes till intervjupersonerna för att de skulle få en möjlighet 
att prata fritt om sina erfarenheter kring att studera med diagnosen ADHD. På detta sätt kan data bli 
mer personlig och innehållsrik. Enligt Kvale & Brinkmann (25) är en intervjuguide ett manus där 
intervjufrågorna bör vara enkla, korta och anpassade efter intervjupersonerna.  
 
Innan intervjuerna ägde rum fick intervjupersonerna bestämma på vilken plats intervjun skulle ske på 
grund av att de skulle känna sig trygga. Samtliga intervjuer genomfördes på en ostörd plats utan 
åhörare, detta är ett bra tillvägagångssätt vid intervjuer enligt Trost (26). Det var bra för 
intervjupersonerna med diagnosen ADHD då de kunde koncentrera sig bättre och att det skyddade 
deras integritet. Sju av intervjuerna genomfördes i olika grupprum på ett universitet och en i 
intervjupersonens hem. Beslut togs att alla intervjuer skulle ske med endast en intervjuare och att 
fyra intervjuer skulle genomföras per författare. Ett undantag gjordes dock då en intervjuperson ville 
ha intervjun i sitt hem. För intervjuarens trygghet närvarade båda författarna. Den författaren som 
inte genomförde intervjun var med som stöd i bakgrunden men ställde i slutet av intervjun några 
följdfrågor.  
 
Precis innan intervjun fick intervjupersonerna skriva under en samtyckesblankett. Samtliga intervjuer 
spelades in på inspelningsapparat för att kunna analysera materialet. Trost (26) menar att det finns 
fördelar med att spela in för att forskarna kan lyssna till ordval och tonfall upprepade gånger efter att 
intervjun har ägt rum. Under intervjun ställdes följdfrågor för att intervjupersonen skulle kunna 
förklara tydligare och ge ett informationsrikt svar. Ett exempel på en fråga och följdfråga som ställdes 
under intervjuerna var: “Beskriv hur symtomen koncentrationssvårigheter kan uttrycka sig i en 
studiesituation för dig?”  “Beskriv hur du hanterar det”. För att fånga upp saker som intervjupersonen 
reflekterat över men inte haft möjlighet att säga tidigare så avslutas intervjun med frågan: “Är det 
något annat du vill tillägga som har med att genomföra och planera dina studier som du känner att vi 
inte har berört?” Längden på intervjuerna varierade mellan 22 och 40 minuter. 
 
4.3 Analysmetod 
De åtta intervjuerna transkriberades ordagrant av den som utfört intervjun. De blev sammanlagt 81 
sidor text med 1,5 i radavstånd. Vid analysen användes metoden kvalitativ innehållsanalys (23). 
Meningsenheter som svarade på studiens syfte togs fram ur texten. Därefter kondenserades de för 
att bli mer lätthanterliga och tydliga, utan att något viktigt och centralt av innehållet försvann. Sedan 
kondenserades meningsenheterna till koder som är en etikett eller en kort beskrivning av vad 
kondenseringen innehåller. Koderna fördes ihop till kategorier utifrån likheter och skillnader mellan 
koderna (se tabell 1). Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (23) får inga koder passa i mer än en 
kategori. För att visa olika aspekter av kategorierna utformades även underkategorier.  
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De kategorier som framkom vid analysen var hinder vid studierna, stöd från andra personer och 
självständiga studiestrategier samt underkategorier.  
 
Tabell 1: Analysprocess från meningsenhet till kategori.  

Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori  

Och jag fastnade på 
en fråga jag kunde 
inte liksom, inte gå 
vidare och gick jag 
vidare så... jag hade 
ingen struktur 
(vid hemtentamen, 
förf. anm.) 
 

Jag fastnade på en 
fråga och kunde 
inte gå vidare. 
Ingen struktur (vid 
hemtentamen, 
förf. anm.)  

Fastnade och 
kunde inte gå 
vidare på 
hemtentamen 

Svårigheter att 
planera och 
organisera  

Hinder vid 
studier  

Först börjar jag att 
skriva ner 
föreläsningar. Jag 
liksom går igenom 
dem noggrant och 
plockar ut det som 
är relevant. Sen kör 
jag “memory cards” 

Jag skriver ner det 
som är relevant 
från 
föreläsningarna 
och går igenom 
dem. Sen kör jag 
med “memory 
cards”  

Skriver det som 
är relevant från 
föreläsningar och 
kör “memory 
cards” 

Studiestrategier  Självständiga 
studiestrategier 

 
 
4.4 Etiska överväganden 
Forskningsetiska principer används inom den humanistiska och samhällsvetenskapliga forskningen 
för att skydda individen. Det finns fyra grundläggande individskyddskrav som är informationskravet, 
samtyckeskravet, nyttjandekravet och konfidentialitetskravet (27). I informationsbrevet som 
skickades ut till intervjupersonerna informerades de om vad studiens syfte var och vad det innebar 
för intervjupersonerna att delta i studien, därmed uppfylldes informationskravet (27). Alla 
intervjupersoner fick skriva på ett samtycke att de godkände sin medverkan i studien. De fick också 
information att medverkan var frivillig och att de när som helst kunde avbryta. Detta enligt 
samtyckeskravet (27). Intervjupersonerna informerades om att deras intervjuer endast kommer att 
användas till denna forskningsstudie. Det är enligt nyttjandekravet nödvändigt att delge den 
informationen (27). Intervjumaterialet som intervjupersonerna gett behandlades konfidentiellt 
genom att ha det transkriberade materialet kodat med bokstäver istället för namn på 
intervjupersonerna. Detta för att ingen utomstående skulle kunna veta vilka som deltagit i studien. 
Det transkriberade material och inspelningarna förvarades på datorer som bara författarna kunde 
öppna med en personlig kod. På det viset följdes konfidentialitetskravet (27). 

Nyttan med studien var att studenterna kunde berätta om sina erfarenheter om att studera på 
universitet. Nyttan kan också vara att studien kan hjälpa andra studenter med diagnosen ADHD. 
Risken med studien var att någon av frågorna kanske kunde ses som obehagliga. Den vetenskapliga 
nyttan ska enligt Kvale och Steinar (25) väga upp för eventuella risker. Denna studie ansågs göra det.  
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5. Resultat  
Personerna som deltog i studien var sju kvinnor och en man i åldern 25 till 40 år. De hade studerat på 
universitetet mellan två månader till tre år. Vid analysen identifierades tre kategorier som var: Hinder 
i studierna, stöd från andra personer och självständiga studiestrategier. Det framkom även sex 
underkategorier som presenteras nedan (se tabell 2). 
 
Tabell 2: Kategorier och underkategorier. 

Kategorier Hinder i studierna Stöd från andra 
personer 

Självständiga 
studiestrategier 

Underkategorier Svårigheter att planera och 
organisera  
 
Omgivningens inverkan på 
studierna  

Särskilt stöd 
 
 
Allmänt stöd 

Hålla koncentration och 
fokus 
 
Studiestrategier  

 

5.1 Hinder i studierna 
I denna kategori framkom det att studenternas erfarenheter är att de upplever olika typer av hinder 
när de ska genomföra och planera sina studier. Underkategorierna är: svårigheter att planera och 
organisera och omgivningens inverkan på studierna.  
 

5.1.1 Svårigheter att planera och organisera 

Symtom som uppmärksamhetsstörning och impulsivitet yttrade sig genom att studenterna hade 
svårt att organisera, planera och strukturera sina studier. En student beskrev att den under en 
hemtentamen fastnade på en fråga och därför hade svårt att gå vidare. Studenterna berättade att de 
hade svårt att ta tag i saker som var tråkiga och krångliga eftersom det var lätt att impulsiva tankar 
tog över. Flera studenter använde sig inte av planeringshjälpmedel för att det var tråkigt och att de 
glömde bort att använda exempelvis en kalender, vilket försvårade planeringen av studierna. Ett 
annat exempel var att inte ta hjälp från en studentserviceenhet eftersom det enligt studenten var för 
krångligt att boka tid, så studenten fick klara sig utan studentserviceenhetens hjälp. Det var svårt att 
fokusera på en sak i taget tyckte studenterna och vissa beskrev att de tyckte att planering var jobbigt 
och tråkigt. Det kunde gå bra till en början men sedan tröttnade de. En student beskrev: “Ja, alltså 
jag är ju sjukt dåligt på att organisera saker och typ, planera, strukturera. Det är verkligen... Jag är 
väldigt dålig i att ta tag i saker.” (Deltagare A). 
 

Impulsiva tankar kunde bli ett hinder och gjorde att studierna inte genomfördes som planerat. Det 
kunde vara att studenten fick ett roligare erbjudande för att senare komma på sig själv att den skulle 
ha studerat, vilket ledde till att studenten blev besviken på sig själv. En student beskrev att 
symtomen kunde yttra sig genom att personen hade svårt att fokusera på en sak i taget och hoppade 
mellan olika aktiviteter, vilket resulterade i att studenten hade svårt att organisera sina studier:   

 
”Om jag sätter mig och läser bok och så står det i boken, ja den här professorn från 
Eskilstuna… Jag tänker åh min kompis från Eskilstuna, undra vad han gör nu? Så jag ringer 
honom. Så säger han jag ska lägga på, jag ska gå och diska och jag bara okej, då blir jag då 
kan jag också diska för att jag då… pratar han så här... Bara hoppar omkring. Jag kan liksom 
inte fortsätta. Så ser jag någonting annat, så kan jag sluta mitt i disken och göra det istället 
och du vet sådana saker.” (Deltagare A). 
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Studenterna berättade också att de hade impulsiva tankar som störde deras koncentration, men de 
uttryckte ändå att de kunde stå emot tankarna och inte behövde agera på dem direkt utan kunde 
avvakta till ett bättre tillfälle. Trötthet nämndes även av studenterna som en orsak till att det var 
svårt att planera och organisera sina studier.  
 
En students erfarenhet är att det är svårare att uttrycka sig och göra sig förstådd när den har 
diagnosen ADHD vilket försvårar studierna. Studenterna berättade även att de hade svårt att förstå 
vad de läser vilket medför svårigheter att organisera sina studier, som illustreras i nästa citat: “Alltså 
jag skulle ju faktiskt ibland, eftersom jag har ju lite svårt med faktatext. Ja kan ha svårt att förstå vad 
jag läser ibland.” (Deltagare D). 
 

Studenterna beskriver även att det är svårt att organisera sina studier när de inte kan koncentrera sig 
när de sitter på föreläsningar och under seminarium, det är lätt att de slutar lyssna. En student 
beskriver att om den en gång har förlorat fokusen så har den svårt att hitta tillbaka till det. 
Studenterna beskriver att koncentrationen försämras när läraren är ointressant och inte ger 
tillräckligt med rast. En student säger: “Så jag förstår inte dem här föreläsarna som håller på i en 
timme och tjugo minuter och sen har tio minuters rast. Det är ju ja katastrof. “ (Deltagare F). 
 

Studenterna berättar även om att de kan besväras av symtomet hyperaktivitet. Studenterna 
uttrycker det som att de blir rastlösa, vilket leder till att de har svårt att sitta still och vill röra på sig 
för att få ut energin ur kroppen. Detta leder till att deras organisationsförmåga kring deras studier 
inte blir som de hade planerat.  
 

5.1.2 Omgivningens inverkan på studierna 

Studenter beskriver att de har svårt med ljud, ljus och dofter och att det kan påverka deras förmåga 
att studera. Studenterna har svårt att komma till ro av alla sinnesintryck. När andra studenter pratar 
och för oljud, kan till och med enkla uppgifter bli svåra. Detta gör att vissa studenter kan ha svårt att 
studera tillsammans med andra vid exempelvis grupparbeten.  
 

Ljud från omgivningen som exempelvis ljudet från fläktar i klassrummen kan påverka studenternas 
förmåga att kunna behålla sin koncentration. En student beskriver på följande vis: “Fläktarna de hörs. 
Det är väldigt lätt att tappa bort fokuset... Alltså det är vissa salar. Som idag, vi var i (namn på 
klassrum). Fläkten hördes hela tiden. Och i (namn på klassrum) är det ännu värre. Alltså det är så de 
hörs.” (Deltagarna E). 
 

En annan student beskriver att den har svårt för starka dofter och kan känna om någon luktar parfym 
på andra sidan rummet. Samma student har också svårt med vissa ljus och uttrycker sig på följande 
sätt: “... ljuset också, för jag har också förstärkta sinnesintryck. Som om det är fel ljus kan det också 
bli att jag får ont i huvudet.” (Deltagare H). 
 
5.2 Stöd från andra personer 
I Kategorin stöd från andra personer beskrev studenterna vilka typer av stöd de fick från olika 
personer för att klara av sina studier. Underkategorierna är särskilt stöd och allmänt stöd. Särskilt 
stöd var det specifika stödet som studenterna med ADHD hade rätt till utifrån deras 
funktionsnedsättning. Det var hjälp från bland annat läkare, studentserviceenhet och arbetsterapeut. 
Allmänt stöd var det stöd som alla som gick på ett universitet kunde använda sig av, oavsett om de 
hade ADHD eller inte. Det kunde vara stöttning från lärare eller klasskompisar.  
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5.2.1 Särskilt stöd  
Studentserviceenhet ses som en stor tillgång av de studenter som tar hjälp av den. Speciellt är 
möjligheten till att ha ett eget rum vid tentamen mycket uppskattat, då studenterna slipper bli 
distraherade av andra studenter. Studenterna kan även få andra typer av hjälp utifrån deras behov. 
Det kan vara förlängd tentamenstid, rätt att gå ut en gång i timmen på tentamen, få skriva tentamen 
på dator, få pengar insatt på ett kort för att kunna skriva ut text för att slippa läsa på datorn, eller att 
få anteckningsstöd. Anteckningsstöd innebär att en klasskompis är anlitad av studentserviceenheten, 
och som skriver anteckningar från föreläsningen som studenten får. Vissa har även en mentor som 
hjälper studenten att strukturera sina studier genom att gå igenom vad som ska göras och se till att 
studenten har kontroll över sina studier. Det här säger en student om studentserviceenheten: “För 
(namn på studentserviceenhet) är ju fantastiska. De är ju det, skulle inte gå utan dem... Jag har så 
himla bra kontakt med (namn) på (namn på studentserviceenhet), alltså hon svara mig dygnet runt 
tror jag på mail. Det är liksom direkt liksom. Hon bara gör, så tänk så och så löser det sig. “ (Deltagare 
D). 
 
Talbokstjänsten Legimus var en annan hjälp som studenterna använde, där mycket studielitteratur 
finns inläst. Det underlättade för de studenter som ville lyssna istället för att läsa eller kombinera 
lyssnandet med läsandet.  
 
Några av studenterna berättade om att de använder medicin som de får utskrivet av en läkare. 
Medicinen hjälper till att minska deras symtom så att de upplever att de klarar av att genomföra sina 
studier bättre. En student sade att utan medicin så fick den inget skolarbete gjort. En annan student 
beskrev att med hjälp av medicinen började den att ta tag i saker direkt. 
 
En av studenterna gick hos en arbetsterapeut och tränade för att lära sig att fokusera bättre. Detta 
både i grupp och enskilt. Studenten berättade att det var ett program på datorn som hjälpte hjärnan 
att träna på att hålla fokus. Andra övningar utan dator gjordes också för att träna på att kunna 
kontrollera sitt fokus bättre. Studenten beskrev: “Så här vi skulle träna på att fokusera, ändra fokus. 
Kanske vad som hände bakom, på sidorna, höger sida, framför. Kunna styra fokuset under vissa tider 
medan man under tiden lyssnar på lite frustrerande musik.” (Deltagare E). 
 
5.2.2 Allmänt stöd  
För att studenterna skulle klara av att genomföra sina studier var lärare och klasskompisar till stöd 
för dem. Studenternas erfarenheter var att studierna gick lättare att genomföra om läraren 
undervisade på ett bra sätt. Studenterna uttryckte även att om föreläsningen hade ett intressant 
ämne så förstod de innehållet bättre. Studenterna upplevde att det förenklade när lärarna gav 
kapitelhänvisningar eller sidhänvisningar till kurslitteraturen, så att de visste vad de skulle läsa inför 
en tentamen och då minimerade stressen. Genom att läraren ställde frågor under en föreläsning 
bidrog det till att studenterna blev alerta och kunde hålla koncentrationen bättre. Så här sade en 
student om lärarens betydelse för studenten:  
 

”Jag hade väldigt bra lärare under första terminen här. Jättebra lärare som hjälpte mig 
jättemycket och tog sig tid och svara på mina frågor och till och med skicka vissa texter som 
inte jag får ihop. Jag kan läsa det flera gånger, jag får inte ihop det liksom, logiken. Så hon 
skickade en annan text så jag kunde fatta vad det handla om. Så då det var jättebra.” 
(Deltagare E). 

 
Studenterna beskrev att klasskompisar var till bra hjälp för dem i genomförandet av sina studier. 
Klasskompisarna var bra som stöd när de var nervösa inför exempelvis en opponering. Studenterna 
upplevde även att det var skönt när klasskompisarna gav extra påminnelser till dem och att de hade 
någon att dubbelkolla saker med. Studenterna sade att det var skönt att få bekräftelse på att de hade 
förstått rätt eftersom de visste med sig att de kunde ha svårt med koncentrationen. Somliga använde 
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sina klasskamrater för att fråga om kursplaner, vilket klassrum de ska vara i, eller för att komma ihåg 
olika saker, som till exempel olika uppgifter eller vilken tid en lektion börjar. En student sade: “Jag 
frågar ofta mina klasskompisar om saker i skolan, så att det blir som en extra påminnelse för mig. Det 
tycker jag är väldigt bra och jag hoppas att det är okej för dem.” (Deltagare G). 
 
Några studenter hade svårt att studera själva och föredrog grupparbeten. Inför en tentamen tog flera 
studenter hjälp av klasskamrater för att öva. De gick igenom och diskuterade gamla tentamen, 
föreläsningar och seminarieuppgifter. Studenter berättade att de tyckte om att diskutera utifrån 
konkreta exempel inför en tentamen. Genom att studera tillsammans med någon från klassen bidrog 
det även till att studierna blev genomförda. En student uttryckte det så här: “Är det så att jag 
verkligen har haft problem och pluggat inför en tenta så har jag ju frågat någon i klassen ifall de vill 
ses och plugga. Då vet man att då sitter vi och pluggar.” (Deltagare F). 
   
5.3 Självständiga studiestrategier 
I kategorin självständiga studiestrategier beskrivs de studiestrategier som studenten självständigt 
utför utan hjälp från andra. Det finns två underkategorier: Den första benämns som hålla 
koncentration och fokus, där studenterna beskriver hur de går tillväga för att kunna koncentrera sig 
på till exempel föreläsningar. Den andra underkategorin benämns studiestrategier, där beskrivs vilka 
strategier studenterna har för att få sina studier genomförda.  
 
5.3.1 Hålla koncentration och fokus  
Studenterna använde sig av olika strategier för att hålla fokus för att kunna genomföra sina studier. 
På föreläsningar uppgav flera studenter att de med hjälp av att anteckna eller rita höll 
koncentrationen bättre, vilket ledde till att studenterna lättare mindes vad som sades. Att pilla med 
pennor, sitt hår eller en stressboll var också ett sätt för studenterna att hålla koncentrationen. En 
student beskrev även att den la bort mobiltelefonen för att inte bli distraherad av den. Några av 
studenterna beskrev att de vet med sig att de har lätt att tappa koncentrationen och valde därför att 
spela in föreläsningen.    
 
Vissa studenter föredrog att studera i universitetets lokaler medan andra hellre studerade hemma. 
Argumenten för att studera i universitetets lokaler var att det inte fanns så många distraktioner som 
hemma. På universitetet fanns ingen disk, städning eller roligare aktiviteter att hitta på istället för att 
studera. Studenter som föredrog att studera hemma gjorde det för att undvika att bli störd av andra 
och ha allt studiematerial på plats. För de flesta studenter var det viktigt att de studerade i en lugn 
och tyst miljö, men det fanns de studenter som kunde fokusera bättre på sina studier genom att ha 
teven på i bakgrunden med ett tråkigt teveprogram.  
 
För att studenterna skulle orka koncentrera sig på sina studier hade de olika strategier som de 
använde sig av. Promenader hjälpte studenterna att rensa huvudet för att orka studera och hitta 
tillbaka till koncentrationen. Några studenter beskrev att de behövde fysisk träning för att få ut sin 
energi för att orka sitta stilla och studera. Att ha raster ofta var också bra för att återfå fokus. Under 
pauserna på föreläsningarna beskrev några studenter att de måste resa sig upp och gå ut från 
klassrummet. Studenterna beskrev att de blev lätt understimulerade och ville därför gå iväg och göra 
något annat för att få tillbaka koncentrationen. En student sa: “Nä alltså jag går ut ur salen, reser 
mig, går, ser något annat och inte bara sitter kvar. Blir understimulerad, men bara du vet ställa sig 
upp och gå runt lite typ.” (Deltagare A). En av studenterna gjorde dock tvärt om. Den studenten 
beskrev att det var bättre att sitta kvar i klassrummet under pausen för att annars fick den för sig att 
göra andra saker.   
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5.3.2 Studiestrategier  
Studiestrategier var för studenterna nödvändigt för att få studierna genomförda. De flesta studenter 
upplevde att de blev klara i tid med inlämningsuppgifter och tentamens förberedelser, även om vissa 
beskrev det som att det kunde bli stressigt mot slutet. Andra studenter beskrev att de “tokpluggade” 
i början av en tentaperiod för att slippa stress på slutet.  
 
En student berättade att den hade en särskild hylla där den samlade allt studiematerial. Samma 
student brukade även lägga upp böcker och allt material i förväg på köksbordet för att det inte skulle 
bli en process att börja studera. 
 
Studenterna hade olika erfarenheter av att använda olika planeringshjälpmedel och vissa använde 
det inte alls. De studenter som använde kalender beskrev att det var väldigt viktig för att kunna 
strukturera sina studier. Det beskrevs som ett sätt att ha kontroll, få saker att fungera och att 
studenten inte behövde bli stressad. En av studenterna tittade alltid på studieschemat kvällen före, 
för att den skulle veta vad som hände nästa dag. En annan studiestrategi som flera studenter hade 
för att planera sina studier var att göra anteckningar på mobilen, där allt som skulle göras stod. En 
student beskrev att den tittade mycket på klockan när en inlämningsuppgift skulle in för att inte 
glömma bort tiden. En annan student hade larm på inlämningsuppgifter både en vecka innan och en 
dag innan den skulle in.  

Att läsa böcker inför en tentamen föredrog vissa studenter medan andra tyckte att gå på 
föreläsningar bidrog bäst till att de lärde sig, eller en kombination av de båda. Bland de studenter 
som läste böcker skrev några anteckningar på det de hade läst. Ytterligare ett sätt att studera till 
tentamen var att studenterna gjorde “memory cards”, som var kort där frågan stod på ena sidan och 
svaret på andra sidan. Flera studerade också genom att träna på gamla tentamen, seminarieuppgifter 
och instuderingsfrågor. Inför en tentamen beskrev en student att den delade upp kursens delar 
utifrån föreläsningarna och bestämde en viss tid den fick hålla på med varje del. En annan student 
föredrog att genom att sätta fakta i ett sammanhang fastnade fakta lättare. Ett exempel var när de 
läste om barns utveckling, då drog studenten paralleller till ett barn den kände som var i den 
åldersgruppen. Se citat: “Min syster har två barn som är ett år och tre år och där i åldrarna händer 
det så sjukt mycket, så jag kan tänka så (namn) hon är ett så det är typ nu hon lär sig det här så kan 
man liksom föra in det, alltså man kan sätta perspektiv, så det använder jag mig mycket om.“ 
(Deltagare A). 
 
Studenterna uppgav att de trots sina symtom klarade av universitetsstudierna med stöd från andra 
personer och med hjälp av självständiga studiestrategier.  
 

6. Diskussion 

6.1 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att beskriva erfarenheter hos studenter med diagnosen ADHD av att 
genomföra och planera sina studier på universitet. Resultatet visade att studenterna i studien hade 
erfarenheter av att ADHD-symtomen och omgivningen kunde hindra dem i sina studier på 
universitetet. Studenterna upplevde ändå att de klarade av att genomföra och planera sina studier 
med hjälp av stöd från andra personer och självständiga studiestrategier. Tidigare forskning (15) 
överensstämmer med vårt resultat att personer med ADHD har svårt att organisera och planera 
vardagliga aktiviteter. Annan forskning visar att studenter med ADHD klarar av utmaningar med 
studier med hjälp av studentserviceenhet och att ha någon att rapportera till, som lärare eller 
klasskompisar (7), vilket även vår studie visade. Studenternas erfarenhet var att 
uppmärksamhetsstörning var det största hindret i studierna. De hade svårt att behålla fokus på 
föreläsningar speciellt om föreläsningen var ointressant eller lång. En forskningsstudie(18) från 
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Nederländerna visar att personer med ADHD har svårt att koncentrera sig på ointressanta aktiviteter 
som bokföring och städning. I den studien visar koncentrationssvårigheterna sig genom att 
personerna lätt hoppar från en aktivitet till en annan. Personerna i studien har också svårt att motstå 
impulser, i form av idéer, tankar och känslor, vilket gör att de har svårt att hålla koncentrationen på 
en uppgift. I vår studie var studenternas erfarenheter att om lärarna gav femton minuters rast efter 
fyrtiofem minuters föreläsning så klarade studenterna att lyssna mer effektivt. Vi anser att det därför 
är viktigt att lärare på universitetet har kännedom om detta och ger sina studenter regelbundna 
raster. Studenterna har även eget ansvar att förmedla till läraren när behovet av rast finns.  
 
I resultatet kom det fram att studenterna upplevde att distraktioner som andra människor och ljud, 
ljus och dofter, var ett hinder för deras studier. Enligt Guldberg-Kjär (13) kan personer med ADHD 
vara känsliga för ljud, ljus och dofter. Personerna kan till exempel uppfatta starka ljus som smärtsamt 
och jobbigt och vid starka dofter kan de känna obehag. Därför kan det bli uttröttande för dessa 
personer att vistas i miljöer med många intryck. Dessa svårigheter leder lätt till att det är svårt att få 
en överblick över situationen, vilket i sin tur kan leda till att det är svårt för personen att planera och 
organisera sina aktiviteter. Vid planering och byggandet av olika universitet anser vi att en 
arbetsterapeut kan vara med som stöd vid utformandet av studiemiljön. Enligt Hemmingsson (28) 
kan arbetsterapeuten bidra med sin kompetens om diagnosen ADHD för att anpassa studiemiljön för 
dessa studenter.  
 

Resultatet visade att flera av studenterna använde medicin för sin ADHD, för att klara av att 
genomföra sina studier. Enligt Brown (17) är medicin hjälpsamt för de flesta personer med ADHD 
eftersom deras symtom minskas. Tidigare forskning av Meaux och Green m.fl. (7) visar även att 
studenter klarade av studieuppgifter och långa föreläsningar tack vare sin medicin. Därför tror vi att 
det vore bra för studenter som har svårt med sina symtom vid studierna, att de kan rådfråga sin 
läkare om medicin är ett alternativ.  
 
De studenter som använde studentserviceenhet tyckte det var en bra hjälp. Att sitta i eget rum på 
tentamen sågs som det som hjälpte mest. Enligt Barkley och Benton (1) är det viktigt för personer 
med ADHD att få göra tentamensskrivningar i lugn miljö utan störningar, för att minska risken att bli 
distraherad. Av de studenter som inte använde studentserviceenhet var anledningarna att de tyckte 
att det var krångligt att boka tid. Vi anser att det är viktigt att studentserviceenheter på universitet är 
lättillgängliga för att studenten ska ta initiativ till att söka hjälp, eftersom det i den här studien visade 
att en studentserviceenhet kan vara till stor hjälp för studenter med diagnosen ADHD.  
Vi anser även att det skulle vara bra att en arbetsterapeut arbetar vid studentserviceenheter på 
universitet, eftersom arbetsterapeuten är expert på funktionsnedsättningar och att anpassa 
aktiviteter för att studenter ska få ett bättre aktivitetsutförande.  Arbetsterapeuten arbetar utifrån 
ett klientcentrerat och holistisk perspektiv, där arbetsterapeuten ser hela människan och fokus ligger 
på klientens perspektiv och önskemål vid utformandet av en behandlingsplan (3).  Alla studenter ska 
ha samma möjligheter till utveckling vare sig de har en funktionsnedsättning eller inte.  

Tidigare forskning visar att studenter med ADHD har hjälp av att studera med andra för att lättare 
fokusera på sina uppgifter (7). Resultatet från den här studien överensstämmer med forskningen 
genom att studenterna tog stöd från klasskompisar. Det var för studenterna viktigt att få bekräftelse 
på att de förstått uppgifter rätt och att de fick påminnelser om viktiga saker som rörde studierna. 
Klasskompisar användes också för att studera tillsammans med inför tentamen för att säkrare få 
studierna genomförda. Vi tror att är bra att det finns olika typer av stöd som studenterna kan välja 
mellan, eftersom olika stöd passa olika personer. Vi tror att det är bra för studenter med ADHD att 
pröva sig fram för att hitta det stödet som passar deras behov bäst.  
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Resultatet från vår studie visade att det fanns olika erfarenheter hos studenter av att använda 
kalender, almanacka och påminnelsehjälpmedel. Vissa studenter använde det och andra inte. 
Studenterna som använde sig av dessa hjälpmedel berättade att de var viktiga för att kunna ha 
kontroll och struktur över sina studier. Studenterna kan med hjälp av dessa hjälpmedel lämna in 
uppgifter i tid, ha koll på när tentamen är och när lektionen börjar. Enligt Argentzell och Leufstadius 
(29) är kognitiva hjälpmedel en bra hjälp vid diagnosen ADHD. Det kan hjälpa studenterna att passa 
tider och ge ökad självständighet. De studenter som inte använde dessa hjälpmedel angav att 
orsaken var att de kände att det var tråkigt att skriva i till exempel en kalender och att de glömde 
bort att använda den. Vi ställer oss frågan hur studenter med ADHD kan motiveras till att använda 
planeringshjälpmedel som exempelvis en kalender. En arbetsterapeut skulle kunna vara till hjälp för 
dessa personer som inte använder planeringshjälpmedel, eftersom en arbetsterapeut har kännedom 
om olika sorts hjälpmedel och kan utifrån sin kunskap ge förslag på alternativa hjälpmedel som kan 
fungera för studenten. Enligt Winberg och Lidström ska en arbetsterapeut instruera om hjälpmedlet 
och att träna på det tillsammans med sin klient. Detta är en viktig del i förskrivningsprocessen (30).   
 
Resultatet visade att några studenter var i behov av att träna och röra på sig för att orka sitta stilla 
för att koncentrera sig på studierna. Denna aspekt togs inte upp i bakgrunden men visade sig vara 
viktigt för att kunna genomföra och planera sina studier. En forskningsstudie som har gjorts på barn 
med ADHD visar att fysisk aktivitet tre gånger i veckan förbättrar den kognitiva förmågan genom att 
det förbättrar barnets uppmärksamhet. Barnet kan då hantera sina symtom vilket leder till att 
barnets skolprestationer blir bättre (31). Vi tror att fysisk träning även kan vara en bra studiestrategi 
för universitetsstudenter med koncentrationssvårigheter, då det tycks förbättra studieprestationer.   
 
6.2 METODDISKUSSION  
Att använda kvalitativ metod ansåg vi var den bästa möjligheten till att få en djupare förståelse om 
studenters erfarenheter av att genomföra och planera sina studier på ett universitet. Enligt 
Kristensson (24) är detta ett bra tillvägagångsätt. Vi valde att använda bekvämlighetsurval för att 
snabbt få tag på intervjupersoner. Kristensson (24) menar att bekvämlighetsurvalet är bra att 
använda då man vill ha lättillgängliga personer i ett visst sammanhang. Det är ett tidsbesparande och 
enkelt sätt för att få tag på intervjupersoner. Nackdelen med att använda bekvämlighetsurval blev att 
alla våra intervjupersoner studerade på samma universitet. Vi kunde ha skickat informationstext om 
studien till flera universitets sidor på sociala medier och studentserviceenheter för att möjligtvis få 
större spridning på intervjupersonerna. Skillnader i resultatet som kunde ha visats var kanske att 
stödet från studentserviceenhet ser olika ut på olika universitet. Något universitet kanske hade en 
arbetsterapeut anställd för att hjälpa universitetsstudenterna med att förbättra sitt 
aktivitetsutförande. Studenterna på andra universitet kanske använde sig av andra strategier och 
hjälpmedel för att genomföra sina studier och det kanske kunnat ge flera aspekter i studiens resultat.  

En intervjuguide utformades för att besvara studiens syfte. Kristenson (24) menar att en 
intervjuguide stärker giltigheten vid intervjustudier eftersom att intervjupersonerna får samma 
huvudfrågor utifrån ämnet. Eftersom det var första gången vi utformade en intervjuguide så kan 
viktiga frågor ha missats, eller att för lite följdfrågor ställdes och att svaren då inte blev så 
informationsrika som de kunde ha blivit för en van intervjuare. Det kunde ha genomförts en 
pilotintervju med en universitetsstudent med diagnosen ADHD, för att se om frågorna var lätta att 
förstå och att frågorna gav studenten möjlighet att ge informationsrika svar. Detta gjordes inte på 
grund av tidsbrist och att vi kände att de formulerade frågorna skulle ge svar på studiens syfte. För 
varje utförd intervju blev vi mer erfarna och säkra i vår roll som intervjuare. Detta visades sig bland 
annat genom att vi ställde fler följdfrågor för varje intervju. Genom att ställa flera följdfrågor 
framkom några fler intressanta aspekter som gjorde studiens resultat mer informationsrikt.   
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Vid intervjuerna strävade vi efter att endast en intervjuare skulle vara närvarande vid intervjun, för 
att minimera att intervjupersonerna skulle känna sig i underläge. Vid en intervju blev det ändå att vi 
var två intervjuare som närvarade vid intervjun. Vi upplevde dock inte att det påverkade vårt resultat 
eftersom intervjupersonen verkade vara bekväm att vi var två. Det hade kanske kunnat påverka 
resultatet om det hade varit en annan person som intervjuats och som inte hade varit så bekväm i 
situationen. Enligt Trost (26) finns det fördelar med att både vara två som intervjuar och en. Om 
intervjuarna är två kan de ge ett gott stöd till varandra om de är ovana. En annan fördel är att det kan 
underlätta vid analysen om båda är med och deltar under intervjun. Vid en intervjuare är fördelen att 
intervjupersonen kan känna sig mer bekväm och mindre underlägsen. Vi upplevde att vi fick lika 
informationsrika svar på frågorna vare sig vi var en eller två intervjuare och att det inte påverkade 
resultatet. Vi anser att resultatet är trovärdigt eftersom vi upplevde att intervjupersonerna gav ärliga 
svar. 
 
I slutet av intervjuerna ställdes frågan:” Är det något annat du vill tillägga som har med att 
genomföra och planera dina studier som du känner att vi inte har berört?” Genom detta gavs 
ytterligare intressant information som annars skulle ha missats, som till exempel en student som 
sade att den föredrog grupparbeten framför att studera själv.  
 
På grund av oerfarenhet kring att analysera intervjumaterial kan viktiga nyanser ha missats när vi tog 
ut meningsenheter ur texten. Dessutom när meningsenheterna kondenserades, kodades och 
placerades i olika kategorier, kan misstag ha skett. Studiens trovärdighet hade ökat om vi hade varit 
mer erfarna eller om ytterligare personer hade deltagit i analysprocessen. För att göra studien mer 
trovärdig och tillförlitlig så beskrevs intervjupersonernas ålder och hur länge de studerat på 
universitet samt intervjuernas längd angavs, för att visa hur omfångsrikt datamaterialet var. Ett annat 
sätt för att göra studien mer trovärdig var att båda författarna gick igenom alla intervjuer. Vi 
diskuterade sinsemellan analysprocessens alla steg som till exempel vilka koder som bäst beskrev vad 
meningsenheterna innehöll, för att kunna besvara studiens syfte. Vi använde även citat från 
intervjupersonerna som presenterades i resultatet. Kristensson (24) menar att det är bra att visa 
läsaren citat från flera deltagare för att det stärker analysens trovärdighet och verifierbarhet.  
 
Författaren kan enligt Lundman och Hällgren Graneheim (23) öka en studies överförbarhet genom att 
göra en noggrann beskrivning av deltagare, urval, datainsamling och analys. I vår studie skrev vi i 
metodavsnittet precis hur vi hade gått tillväga. Vi anser att resultatet troligtvis kan överföras till 
andra grupper av studenter med diagnosen ADHD, men även i viss mån till andra studenter utan en 
ADHD-diagnos som upplever svårigheter i studierna.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                    

17 
 

 
 
7. Slutsats 
Slutsatsen som kan dras av denna studie var att studenterna med ADHD hade svårt att genomföra 
sina studier på grund av sina symtom, framför allt koncentrationssvårigheter. Studenternas 
erfarenheter var ändå att de klarade av att genomföra och planera sina studier med stöd från andra 
personer, genom att de använde stödet från till exempel studentserviceenhet, lärare, klasskompisar 
och arbetsterapeut. Studenternas erfarenheter var också att självständiga studiestrategier var 
viktiga, som till exempel att de använde kalender, larm och fysisk träning.  
 
Förslag på vidare forskning är att undersöka vilka önskemål studenter med diagnosen ADHD har för 
att universiteten ska bli bättre att studera på. Studenter med andra diagnoser och de utan diagnos 
bör också få komma till tals för att universiteten ska passa alla studenters behov. Genom denna 
forskning skulle studenterna kunna berätta vad de tror skulle kunna underlätta för att kunna 
genomföra sina studier. Studenterna skulle kunna bli tillfrågade om vad som kan göras bättre i den 
fysiska universitetsmiljön, föreläsningarnas upplägg, kursers upplägg och stöd från 
studentserviceenheterna. Andra förslag till fortsatt forskning är att undersöka om studenter med 
ADHD skulle föredra om utbildningarna hade lägre studietakt. Den forskningen skulle kanske 
medföra att flera studenter med svårigheter skulle klara av att studera på universitet.   
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Bilaga 1 

Intervjuguide 
 
1. Vad studerar du? 
 
2. Hur gammal är du? 
 
3. Hur länge har du studerat på universitetet? 
 
4. Beskriv vilka symtom din ADHD ger dig? 
 
5. Beskriv hur symtomet koncentrationssvårigheter kan uttrycka sig i en studiesituation för dig? 
Beskriv hur du hantera det?  
Beskriv hur symtomet hyperaktivitet kan uttrycka sig i en studiesituation för dig? Beskriv hur du 
hanterar det?  
Beskriv hur symtomet impulsivitet kan uttrycka sig i en studiesituation för dig? Beskriv hur du 
hanterar det? 
 
6. Beskriv hur du lägger upp dina studier inför en tenta? 
 
7.  Har du någon strategi för att underlätta dina studier? 
Följdfråga: Exempel? 
 
8. Beskriv hur går du tillväga för att bli klar i tid med dina uppgifter? 
 
9. Använder du något hjälpmedel som påminner dig om viktiga saker, som till exempel kalender eller 
liknande? 
Följdfråga: Kan du beskriva hur du använder “hjälpmedlet”? På vilket sätt gör “hjälpmedlet” skillnad 
för dig? 
 
10. Får du stöd från universitetet? 
Följdfråga: Är det tillräckligt? Skulle du vilja ha mer eller en annan typ av stöd? 
 
11: Har du någon gång haft kontakt med en arbetsterapeut? Om ja: Beskriva vad du fick för hjälp? 
 
12. Är det något annat du vill tillägga som har med att genomföra och planera dina studier som du 
känner att vi inte har berört? 
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