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Sammanfattning 
Syftet med denna uppsats är att belysa konsekvenserna av att ha diagnosen ADHD, hos elever 

i skolår 7-9. Vidare är syftet att få inblick i diagnosens pedagogiska konsekvenser. 

Genom intervjuer har av oss valda lärare fått ge sin syn på diagnostisering och dess 

konsekvenser. Vi valde att använda en kvalitativ intervjumetod, då vår mening var att ha en 

mer öppen intervju med våra informanter. 

Efter genomförda intervjuer och genom den litteratur vi läst framkommer det tydligt att in-

formanterna och forskarna belyser kunskapen om diagnosen som en viktig del, för att främja 

de positiva konsekvenserna av en ADHD diagnos. Vidare framkommer det att diagnosens 

konsekvenser är till stor del beroende av olika faktorer som till exempel; skolans utformning, 

lärarnas kompetens i ämnet, skolans resurser samt undervisningsgruppernas storlek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Förord 
Vi vill framföra ett stort tack till de lärare som tog sig tid för våra intervjuer, vilket i sin tur 

gav oss en intressant analys och en inblick i lärarens arbete, beträffande elever med diagnosen 

ADHD. Vi vill även rikta ett stort tack till vår handledare Sven-Erik Nilsson, som alltid ställt 

upp vare sig det har gällt tidiga mornar eller sena kvällar. 

 

Örebro i december 2006 

Arvid Sundqvist och Kristoffer Sundberg 
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1 INLEDNING 
I lärarutbildningen vid Örebro universitet uttrycks det i många sammanhang att det är viktigt 

att lärare i den svenska skolan anpassar och individualiserar undervisningen utifrån den en-

skilde elevens förutsättningar. Vi har under den verksamhetsförlagda utbildningen sett att det 

finns en problematik kring denna anpassning och individualisering. Alla människor är olika 

och har därav olika förutsättningar, men alla har rätt att få den hjälp och det stöd som är nöd-

vändigt för att bland annat nå kunskapsmålen. Om man som elev dessutom har det svårt i sko-

lan, eller som det också kan benämnas; är i behov av särskilt stöd, då skall man också få det 

stödet.  

I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet står det bland annat att ”Alla som arbetar i sko-

lan skall uppmärksamma och hjälpa elever i behov av särskilt stöd” (Lpo 94, s 12). Vidare 

skriver man också att ”…läraren skall stimulera, handleda och ge särskilt stöd till elever som 

har svårigheter […] och genomföra arbetet så att eleven utvecklas efter sina förutsättningar” 

(Lpo 94, s 12). 

Vi har många gånger sett och hört talas om lärare som är stressade och upplever att de inte 

räcker till i sitt pedagogiska arbete, framförallt när det gäller att se till varje elev och arbeta 

utifrån idén med ”en skola för alla”.  

Stora meningsskiljaktigheter finns beträffande synsätt på vad som är orsakerna till ADHD 

(attention deficit hyperactivity disorder). Christopher Gillberg (2004) och Eva Kärfve (2000) 

diskuterar huruvida det är rätt eller fel att använda sig av dessa bokstavskombinationer för att 

diagnostisera barn. Dessa frågor är väl värda att fundera kring, men då vi själva ämnar arbeta 

som lärare finner vi det, för vår egen del mest intressant att undersöka vilka konsekvenser 

dessa diagnoser kan få för eleven men framför allt för lärares uppdrag och arbete. 

Gruppen av elever i behov av särskilt stöd är stor. En liten del av denna grupp är de elever 

som fått diagnosen ADHD. Vi är helt övertygade om att vi i vårt framtida yrke som lärare 

kommer att behöva kunskap och metoder om hur man ska möta barn med ADHD.  

Vi har valt att specialisera oss på konsekvenserna av ADHD utifrån ett lärarperspektiv. 
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1.1 Uppsatsens struktur 

Denna uppsats är indelad i sex kapitel. I det första kapitlet redogör vi för varför vi valt att 

skriva om konsekvenser av att få en ADHD-diagnos. Med det andra kapitlet förklarar vi vårt 

syfte och presenterar även de forskningsfrågor vi formulerat utifrån syftet. I det tredje kapitlet 

förklarar vi vad ADHD är och hur det uppenbarar sig, samt vilka orsaker som till exempel 

Gillberg (2004) tror kan finnas till diagnosen. I fjärde kapitlet redovisar vi vårt val av metod, 

våra intervjufrågor och de etiska aspekter vi tagit hänsyn till under till exempel formulering 

av intervjufrågorna. I det femte kapitlet presenterar vi vår sammanställning av de svar vi fick 

av informanterna under intervjuerna. I det sjätte kapitlet diskuterar och analyserar vi infor-

manternas svar samt jämför dessa med uppsatsens bakgrund. Vi sammanfattar dessutom vad 

vi kommit fram till under uppsatsens två forskningsfrågor. Slutligen i det sjunde kapitlet ger 

vi några slutord kring uppsatsen, diskuterar kring vårt val av metod samt ger förslag på fram-

tida forskningsfrågor. 

 

 

2 SYFTE OCH FORSKNINGSFRÅGOR 
2.1 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att belysa konsekvenserna av att ha diagnosen ADHD, hos elever 

i skolår 7-9. Vidare är syftet att få inblick i diagnosens pedagogiska konsekvenser. 

 

2.2 Forskningsfrågor 

Efter att ha läst in oss på området ADHD fann vi att den befintliga forskningslitteraturen till 

största del behandlar diagnosen utifrån dess symtombild samt ur olika perspektiv på orsaker-

na. Vi upplevde att det saknades forskning som behandlar konsekvenserna av en diagnos, ut-

ifrån ett skolperspektiv. Av den anledningen har vi konstruerat följande forskningsfrågor: 

 

1. Vilka konsekvenser uppstår det i skolan för eleven respektive läraren om 

uppmärksamhets- och koncentrationsstörningar ges en diagnos? 

 

2. Vilka konsekvenser anser lärare att diagnosen har för det pedagogiska arbetet? 
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3 BAKGRUND 
Följande kapitel inleds med en beskrivande del om vad som kännetecknar ADHD, samt olika 

perspektiv på orsakerna till ADHD, där vi finner forskningslitteratur med stora skillnader be-

träffande förhållningssätt avseende orsakerna. Vidare behandlar texten nedan kriterier för dia-

gnostisering, diagnostiseringens betydelse och dess komplikationer samt konsekvenser av en 

diagnostisering. Vi anser att kunskapen kring diagnosen ADHD, är väldigt viktig för att man i 

ett senare skede ska kunna belysa vilken betydelse, och vilka konsekvenser diagnosen har för 

elever och lärare i skolan. Därav följer litteratur som behandlar ADHD i skolan; om förhåll-

ningssätt och hänsynstagande, förebyggande arbete och stödåtgärder, om klassen och den om-

givande miljöns betydelse samt några konkreta exempel på hur man som lärare, kan anpassa 

skolsituationen för elever med diagnosen ADHD. Litteraturen vi har valt anser vi vara rele-

vant för uppsatsens syfte och forskningsfrågor, då litteraturen problematiserar och belyser 

ADHD som diagnos, samt behandlar diagnosens konsekvenser för elever och lärare i skolan. 

 

När vi sökt litteratur har vi framför allt använt oss av universitetens litteraturdatabas, LIBRIS. 

Under sökningarna har vi använt oss av begrepp som ADHD, ADHD och skola, ADHD och 

pedagogik, ADHD och konsekvenser samt DAMP. Viss litteratur har vi lånat på vårt universi-

tetsbibliotek. Vi har även skickat efter via fjärrlån från andra universitet.  

 

3.1 Avgränsning 

I denna uppsats skriver vi framför allt ADHD men också i begränsad mening DAMP. Orsaken 

är att den litteratur vi tagit del av är skriven av forskare som talar om samma slags problema-

tik, fast de använder sig av olika benämningar. Medan Björn Kadesjö med flera (2004) skriver 

om framförallt ADHD nämner han även DAMP, samtidigt som Christopher Gillberg (2004) 

framförallt skriver om DAMP, också till viss del skriver ADHD. Eva Kärfve (2000) anser att 

DAMP är ett begrepp som Gillberg är upphovsman till och påstår att de båda nästintill är 

identiska. Av den anledningen anser vi det vara svårt att välja endast ett begrepp men merpar-

ten av litteraturen refererar till begreppet ADHD. Vi har också valt att avgränsa denna uppsats 

till den svenska grundskolan, skolår 7 – 9. 
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3.2 Styrdokument 

I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet Lpo 94, skrivs det om en anpassad undervis-

ning för eleven. ”Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov” 

(Lpo 94 s 4). Vidare står det under rubriken riktlinjer att: ”…alla som arbetar i skolan skall 

uppmärksamma och hjälpa elever i behov av särskilt stöd”. 

Även Skollagen belyser skolans och lärarens ansvar gentemot elever i behov av särskilt stöd: 

”Särskilt stöd skall ges till elever som har svårigheter i skolarbetet” (Skollagen 1985:1100, 

Kap 4, 1 §). De ovanstående citaten tolkar vi som att läraren och skolan är ansvarig för att 

relevant och kompetent hjälp, ges till de elever som är i behov av särskilt stöd. Vidare anser vi 

att definitionen av elever i behov av särskilt stöd, bland annat innefattar elever med diagnosen 

ADHD och DAMP för att de har en uttalad problematik kring exempelvis koncentrations- och 

uppmärksamhetsstörningar.  

 

3.3 ADHD och dess symtombild 

Agneta Hellström (2002) beskriver ADHD som ett neurobiologiskt funktionshinder och ett 

samlingsnamn för tre olika undergrupper, nämligen: 
 

- De som huvudsakligen har uppmärksamhetsproblem. 

- De som huvudsakligen har hyperaktivitets-/impulsivitetsproblem 

- De som har en kombination av uppmärksamhetsproblem och hyperaktivitets-

/impulsivitetsproblem (Hellström 2002, s 1). 

 

Vidare skriver Hellström (2002) om när det är berättigat att tala om ADHD: 
 

Alla elever kan ha koncentrationssvårigheter och svårt att sitta still ibland. Speciellt 

idag med fler elever per lärare. Men för vissa elever kan detta bli så påtagligt att det in-

verkar negativt i deras vardag. Det är i dessa sammanhang som det kan bli berättigat att 

tala om ADHD eller DAMP (Hellström, 2002, s 1). 

 

Vidare förklarar hon att det även finns en grupp som har uppmärksamhetsproblem men som 

inte lider av hyperaktivitet. Den gruppen har fått benämningen ADD (Attention Deficit Disor-

der). Enligt Hellström kan man också misstänka DAMP (dysfunktion aktivitetskontroll moto-

rik perception) om en elev uppvisar uppmärksamhetsstörningar och brister i motoriken. 

I en tidigare skrift av Hellström i boken Bokstavsbarnen (2001) har hon valt att benämna 

ADHD som en diagnosbeteckning. Hon definierar diagnosbeteckningen enligt följande: 
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I vårt tänkande måste ingå att många barn har litet grann av de här problemen, men 

inom ramen för normalvariationer. När det blir fråga om påtagliga och allvarliga svå-

righeter som krockar med omgivningens krav och förväntningar är det berättigat att an-

vända dessa diagnoser, eller funktionshinderbeteckningar (Assarsson m fl 2001, s 28). 

 

3.4 Två perspektiv på orsakerna till ADHD 

Beträffande orsakerna till ADHD finns det i huvudsak två olika perspektiv som dagens fors-

kare förhåller sig till. Det ena perspektivet grundar sig i en tro på att ADHD orsakas av en 

minimal hjärnskada medan det andra perspektivet utgår från sociala faktorer, som till exempel 

den omgivande miljön, elevens hemförhållanden och elevens uppväxt. 

 

3.4.1 Medicinska faktorer 

Ursprunget till diagnosen ADHD kommer från det som kallas för MBD (Minimal Brain Da-

mage). Christopher Gillberg (2004) skriver i sin bok, Ett barn i varje klass, att utvecklingen 

gått från att man tidigare förklarat neuropsykologiska funktionshinder utifrån MBD, som de-

finierar ett utpräglat hjärnskadeproblem till att i dagens forskning till stor del se 

ADHD/DAMP som ärftligt betingat. Dock påstår han att det finns olika fall av 

ADHD/DAMP, vilka har sitt ursprung utifrån en ren hjärnskada och som därigenom inte kan 

ses som ärftliga.  

Beträffande ärftligheten menar Gillberg (2004) att för de flesta som fått diagnosen 

ADHD/DAMP finns det oftast en släkting som har liknande problem. Dock behöver inte släk-

tingen ha fått någon diagnos utan det kan till exempel visa sig i liknande beteende och upp-

förandemönster. Han anser dock att detta inte är något bevis för ärftliga faktorer, men han 

skriver också att man genom adoptionsstudier kunnat se ett genetiskt samband, vilket stärker 

argumenten för en ärftlig faktor. 
 

Släkthistorien måste gås igenom i detalj. Det är vanligt att ADHD/DAMP är ärftligt, 

och en noggrann anamnes1 är avgörande för en rimlig slutsats om orsaken till den ak-

tuella problematiken (Gillberg 2004, s 108). 

 

Beträffande de hjärnrelaterade fallen skriver Gillberg (2004) att det föreligger indikationer på 

hjärnskador i minst ett fall av tre av de som har ADHD/DAMP. Han hävdar att i de fall där 

ADHD/DAMP grundar sig i en hjärnskada kan man oftast hitta orsaken under fosterstadiet. 

Gillberg påstår att moderns medicinering, intag av alkohol och tobak, samt hälsostatus (där 
                                                 
1 anamnes = förhistoria 
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t.ex. högt blodtryck nämns), är bidragande faktorer till hur fostret utvecklas. Han menar att 

konsekvenserna av ovannämnda faktorer kan bli psykiska och neurologiska för barnet. Han 

understryker dock att en stor förbrukning av alkohol och mycket rökning tillhör de viktigaste 

skadefaktorerna.  

 

3.4.2 Sociala faktorer 

Ett annat perspektiv på orsakerna till ADHD utgår från de sociala faktorerna. Eva Kärfve 

(2000) är kritisk till Gillberg då hon påstår att nästan vilket barn som helst kan få diagnosen 

ADHD. Kärfve (2000) menar att många olika egenskaper som överaktiv eller underaktiv kan 

tyda på att ett barn har en dold dysfunktion. 

Kärfve (2000) berättar att hon läst en artikel2 av författaren Christina Claesson där hon besökt 

en klass i skolår 8 på en skola i Malmö. Hon mötte då barn som levde i fullständigt kaos. Hon 

beskriver hur hon inte uppfattade någon skillnad mellan rast och lektion i och med att alla 

eleverna gjorde som de själva ville och ”pratade mest hela tiden”. Christina Claesson ansåg att 

”klassen ger intryck av att lida av kollektiv dyslexi-DAMP”. 

Kärfve (2000) hävdar att förmodligen hade flertalet i den berörda klassen ingen diagnos.  

Kärfve (2000) förklarar angående Claessons artikel att med sämre förutsättningar både i sko-

lan och i hemmet, så skulle vem som helst kunna få diagnosen ADHD. 

 
Barn i underprivilegierade skolor, barn som är präglade av samma trista omständig-

heter både hemma i förorten och i skolkorridoren, med underbetalda, underutbildade 

lärare i alldeles för stora klasser, brukar bete sig just så. De pratar med varandra i 

stället för att koncentrera sig på skolarbetet: de lär sig ingenting. De har inte DAMP. 

De gör som alla ungar gör i samma omständigheter (Kärfve 2000, s 12). 

 

Vidare skriver Kärfve (2000) att angående MBD/DAMP har forskning kring hjärnskador och 

hjärndysfunktioner inte gett några resultat. Hon anser också att det kring ärftlighetsteorin inte 

har bedrivits någon forskning överhuvudtaget. 

 

Gillberg (2004) ifrågasätter de sociala faktorerna då han tycker att de är väldigt tvetydiga och 

han anser att orsakerna till ADHD/DAMP kan ha både miljöbiologiska och genetiska aspek-

ter. Dock så hävdar han att sociala problem/faktorer som t.ex. en besvärlig familjesituation, 

kan bidra till att ett barn som har ADHD/DAMP kan få allvarliga psykiska besvär. 
 

                                                 
2 artikel i Sydsvenska Dagbladet som publicerades den 13 oktober 1999 
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Praktiskt taget alla studier av barns psykiska hälsa pekar dock på ett starkt samband 

mellan psykisk störning och ”familjedysfunktion”. Under de senaste femtio åren har 

familjen och dess roll förändrats mycket. Skilsmässor var relativt ovanliga på 1950-

talet, idag är de regel snarare än undantag (Gillberg 2004, s 132). 

 

Gillberg (2004) menar därigenom att för att ett barn med ADHD/DAMP inte ska utveckla 

allvarliga psykiska störningar så är betydelsen av en välfungerande hem- och skolmiljö väl-

digt stor. 

 

3.5 Diagnostisering 

3.5.1 Kriterier för diagnostisering 

När man utreder om en person har ADHD utgår man ifrån DSM-IV (Amerikanska psykiatris-

ka sällskapets diagnostiska system), vilken är en diagnosmanual för psykiatriska tillstånd som 

utkom 1994. Enligt Assarsson m fl (2001) har DSM-manualen sitt ursprung från den ameri-

kanska psykiatrikerkåren som på början av 1950 talet inte kunde finna några orsaker till psy-

kiska störningar, och bestämde sig istället för att ge dessa störningar olika beskrivningar. Kri-

terierna i DSM-IV är enligt Hellström (2002) mycket stränga för att undvika att tillfälliga fall 

inte får en diagnos. 

Kärfve (2000) kritiserar dock DSM-IV i och med att hon påstår att de diagnostiska kriterierna 

”helt enkelt röstats fram genom handuppräckning av de församlade psykiatrikerna” (Kärfve 

2000, s 19). 

Vidare menar Hellström (2002) att för att få diagnosen (ADHD) krävs att barnet markant av-

vikit från det som betraktas normalt för dess kronologiska ålder. Dessa avvikelser ska ha de-

buterat före sju års ålder. De skall vara framträdande i flera olika situationer och i så hög grad 

att det blir berättigat att tala om ett funktionshinder. När det gäller barn ska minst 6 av 9 sym-

tom som tyder på ADHD vara uppfyllda för att man ska kunna sätta en diagnos. För vuxna 

räcker det med 4 - 5 kriterier anser Hellström (2002).  

Kadesjö med flera (2004) skriver att alla i någon bemärkelse kan ha de symtom och kriterier 

man undersöker vid en diagnostisering. För att säkerställa att en diagnos ställs på korrekta 

grunder anser Kadesjö med flera (2004) att det krävs noggranna samtal med personal och för-

äldrar samt observationer och test av barnets motorik, språkliga färdigheter, inlärningsförmå-

ga, begåvningsnivå samt koncentrationssvårigheter.  
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3.5.2 Diagnostiseringens betydelse och dess komplikationer 

Trillingsgaard skriver i Skolverkets Tre Magiska G:n (2001) om ADHD: ”Att diagnosera des-

sa tillstånd kräver stor skicklighet då symtomen oftare är gradskillnader av normalt beteende 

än artskillnader” (Skolverket 2001). 

Christina Axengrip (2004) skriver i sin bok Pedagogiska strategier: handbok för 

DAMP/ADHD-problematik, om vilken innebörd en diagnostisering kan ha för de elever som 

är i behov av särskilt stöd.  

 
Elever som upplevs ”missanpassade” i skolan kan förvandlas till ”mönsterelever”. Det 

första som krävs är i regel en diagnos för att skapa förståelse för svårigheternas art. Det 

är inte lätt att åtgärda något när man inte vet vad grundproblemet är. När vi får svårig-

heterna dokumenterade kan vi förstå varför olika situationer blir som de blir. Därefter 

kan vi fundera ut vad vi kan ändra för att förhindra svårigheter och därmed också bäd-

da för att personen lyckas (Axengrip 2004, s 16).  

 

Björn Kadesjö skriver i boken ADHD/DAMP en uppdatering (2004), om några av de olika 

variabler man måste ta hänsyn till inför en eventuell diagnostisering. 
 

För att diagnosen ADHD ska kunna ställas måste problemen visa sig i olika miljöer. 

Inte sällan händer det att det är bara föräldern eller barnets lärare som rapporterar pro-

blem. Betyder det att det bara finns problem i den ena miljön och inte den andra, och 

att barnet därmed inte har ADHD? (Kadesjö m fl 2004 s 95). 

 
Axengrip (2004) hävdar att diagnostiseringen är en komplicerad process av stor vikt där dia-

gnosen nästintill inte kan ställas på fel grunder. ”I media har bilden DAMP-diagnoser ställts 

lättvindigt och att det skulle vara lätt att få en DAMP-diagnos målats upp. Det är helt felaktiga 

påståenden […] För att fastställa DAMP som diagnos är det många olika pusselbitar från fle-

ra olika håll som avgör. Alla pusselbitar samlas ihop och ger då en samlad bild”. Vidare skri-

ver hon att: ”Det är alltså inte en fråga om vem som ställer DAMP-diagnos utan om vilka” 

(Axengrip 2004, s 23). 

 

3.5.3 Konsekvenser av diagnostisering 

I en intervju från Handikapp & Habilitering berättar Inga-Lill Jakobsson fil dr i pedagogik för 

skribenten Monica Klasén McGrath (2006), att hon dragit slutsatsen att kommunikation, rela-

tioner och samverkan har mycket större betydelse för hur barnets skolsituation fungerar än 

symtomdiagnosen i sig. Jakobsson (2006) är kritisk till många diagnossättningar, framförallt 
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sett ur ett elevperspektiv. I en undersökning hon har gjort berättade en flicka i åttonde klass att 

när det var något som hon inte förstod i skolan så sade läraren att det berodde på hennes dia-

gnos. Men den egentliga orsaken till att hon inte förstod var att det var stimmigt i klassen. 

Jakobsson (2006) menar att det finns flera orsaker i skolan till varför vissa ”saker” inte funge-

rar. Hon hävdar att man ofta utgår från att eleven är ”problembäraren”, men att man istället 

oftare borde fundera över den pedagogiska situationen för den berörda eleven.  

Jakobsson (2006) upplever att många barn med funktionshinder blir behandlade som 

”bomull” i skolan. Eleverna tycker att diagnosen har för stor påverkan och att lärarna ser dia-

gnosen istället för eleven. Eleven förväntas ha svårt med det ena eller det andra på grund av 

sin diagnos. 

I en annan studie som Jakobsson (2006) genomförde kunde hon observera hur läraren behand-

lade eleven med diagnos annorlunda än de andra stökiga eleverna. Då hon frågade läraren om 

detta svarade läraren: ”Men då handlar det ju bara om ett pedagogiskt problem och inte om 

någon konstig diagnos” (Jakobsson 2006, s 3). 

Jakobsson (2006) belyser också diagnostiseringen ur ett föräldraperspektiv och förhåller sig 

då istället mer positiv till själva konsekvensen av en diagnostisering än ur elevperspektivet. 
 

För föräldrarna blir diagnosen en förklaring till de symtom som barnet uppvisat. Att ha 

en diagnos på sitt barn ger informationsmöjligheter. Man kan lära sig att förstå sitt barn 

bättre och en diagnos fungerar, enligt många föräldrar, också som påtryckningsmedel 

gentemot skolan och samhället. Diagnosen kan mobilisera kraft, man vet orsaken till 

problemen och behöver inte ödsla kraft på att oroa sig för vad orsaken är (Jakobsson 

2006, s 3). 

 

Nils Assarsson med flera (2001) spekulerar kring de effekter som en diagnostisering medför. 

På den positiva sidan talar man om lättnad och skuldavlastning medan den negativa sidan 

utgörs av tankar som: ”Omgivningens attityder förändras – ofta negativt. Lägre förväntningar 

blir självuppfyllande. Den utpekade passiviseras. Motivationen att ta itu med problemet av-

klingar. Framtida arbete, militärtjänst, livförsäkring äventyras” (Assarsson m fl. 2001, s 24). 

Vidare ifrågasätter Assarsson med flera (2001) för vem skuldavlastningen och lättnaden 

egentligen gäller. ”Det man oftast hör på den positiva sidan rör lättnad eller skuldavlastning. 

Men inte så ofta ställer man frågan: lättnad eller skuldavlastning för vem? Och vilken skuld?” 

(Assarsson m fl. 2001, s 25). En följdfråga blir följdaktigen: ”Men varför skulle man inte 

kunna acceptera barnets problem utan diagnos, och hjälpa barnet att utvecklas och få bättre 

självförtroende? (Assarsson m fl. 2001, s 26) 
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En annan författare som ställer sig kritisk till konsekvenserna av en diagnostisering är Bengt 

Börjesson (2004) som menar på att: ”Diagnosen reducerar, krymper blickfältet […] Individen 

tenderar att bli ett med sin diagnos” (SOU 2004:98 s 315). 

 

Ytterligare en möjlig konsekvens av att ha fått en diagnos är att diagnosen skulle kunna upp-

fattas som en stämpel för den berörda individen. Axengrip (2004) skriver om detta. 
 

Vissa människor tror att diagnosen DAMP är en negativ stämpel. Det är fel. Att ha 

DAMP kan vara mer positivt än att ständigt feltolka sin omgivning med felaktigt bete-

ende. Det blir en ond cirkel. Det handlar om att de som inte har DAMP behöver lära sig 

att anpassa situationer och miljöer så alla kan vara delaktiga. För att uppnå detta krävs 

kunskap och insikt. En diagnos ska skapa möjligheter inte hinder (Axengrip 2004, s 

31). 

 

Även Kärfve (2000) talar om diagnosen som en stämpel, och menar att det i många fall kan 

handla om ett förändrat synsätt på den som ”fått” en diagnos. En som dock till största del för-

håller sig positiv till diagnostisering är Gillberg (2004), förutsatt att den är legitim och giltig. 

Han menar att en korrekt ställd diagnos aldrig kan innebära någon försämring. Vidare säger 

han att den som betvivlar detta bör fråga barn och ungdomar som har ADHD/DAMP, samt 

deras föräldrar hur de ser på att ha fått diagnosen då han menar att de i nästan alla fall är posi-

tivt inställda till diagnostiseringen. Kadesjö med flera (2004) anser också att en konsekvens 

av en diagnos blir att diagnosen i de flesta fall leder till att eleven får mer adekvat stöd och 

hjälp i skolan.  

 

3.6 ADHD i skolan 

3.6.1 Pedagogers förhållningssätt 

Axengrip (2004) säger att skolan ofta är en stor stötesten för elever med DAMP/ADHD. ”Det 

finns mängder med förutsättningar för misslyckanden och konflikter i skolmiljön” (Axengrip 

2004, s 84). Vidare påpekar Axengrip vikten av att vara medveten om diagnoserna och vad 

som kännetecknar dessa.  

 
Personalen behöver därför åtgärda en hel del saker och vara medvetna om vilka svårig-

heter och konsekvenser som DAMP medför. Den stora svårigheten är förmodligen att 

”få in tänket”. Alltså att lära sig tänka ur ett DAMP-perspektiv. Man kan säga att en 

elev med DAMP påverkas flerfalt så mycket utav allt som skolan gör/inte gör. Alla 
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barn har rätt att utvecklas efter sin förmåga enligt grundskolans läroplan (Axengrip 

2004, s 84). 

 

För att kunna anpassa skolan och skolsituationen till de elever som har ADHD/DAMP, är 

kunskapen kring dessa diagnoser väldigt viktig för berörda lärare och övrig skolpersonal. Vi-

dare skriver Axengrip (2004) att: ”En tillrättalagd skola kräver att all personal som finns kring 

elever med DAMP har god kännedom om vad diagnosen innebär (Axengrip 2004, s 78). 

Axengrip (2004) belyser också vikten av att ”komma ihåg” att diagnosen endast är en diagnos 

och att en diagnos självklart rymmer individuella skillnader mellan olika individer. ”Därför 

måste behandling och stöd utformas efter varje enskild individ. Omgivningen bör tänka på att 

DAMP hos en person inte behöver yttra sig på samma sätt hos en annan person” (Axengrip 

2004, s 22) 

En annan författare som också påpekar hur viktigt det är att lärare får mer kunskap om ADHD 

är Gillberg (2004). Han menar att det är svårt för läraren att fånga elevens intresse om läraren 

inte känner till att eleven har koncentrationssvårigheter samt att det i vissa fall också kan leda 

till en ren felbehandling av eleven. 
 

Om kamrater och lärare tror att alltsammans bara är något barnet borde kunna ta sig i 

kragen och arbeta bort påbörjar de – ofta utan att vara medvetna om det – en mobb-

ningsprocess. Ingen vill leka med den som har ADHD/DAMP, om de inte förstår att 

allt det ”jobbiga” är uttryck för äkta funktionsstörningar. Ingen tycker att det är roligt 

att försöka lära den som inte tar emot (Gillberg 2004, s 135). 

 

I Lpo 94 kan man läsa om vikten av att skapa en förståelse av de som kan ses som avvikan-

de/annorlunda genom en ökad kunskapsinsikt och genom öppna samtal. 
 

Skolan skall främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg 

om den enskildes välbefinnande och utveckling skall prägla verksamheten. Ingen skall 

i skolan utsättas för mobbning. Tendenser till trakasserier skall aktivt bekämpas. Främ-

lingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och akti-

va insatser (Lpo 94, s 9). 

 

3.6.2 Förebyggande arbete och stödåtgärder i skolan 

Axengrip (2004) anser att i skolans värld så talas det mycket om att sätta in åtgärder för elever 

som är i behov av stöd. Frågan är bara om vilka slags åtgärder och stöd som sätts in. "Det 

räcker inte att skolan sätter in åtgärder, det måste dessutom vara RÄTT åtgärder” (Axengrip 
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2004, s 36). Vidare skriver hon att för att kunna sätta in ”rätt” åtgärder så måste skolan lära 

sig förebygga. ”Om skolan förebygger på rätt sätt bör det inte märkas någon större skillnad på 

elever med DAMP och elever som inte har det […] Det vi oftast ser är de sekundära konse-

kvenserna som uteblivet stöd medför” (Axengrip 2004, s 85). 

Vidare exemplifierar Axengrip (2004) några åtgärder för hur skolan kan förebygga och anpas-

sa sin verksamhet till elever som har ADHD och liknande diagnoser. ”Hur det ser ut i klass-

rummet, klassens storlek, antal lärare/vuxna, undervisningen och införa specialundervisning, 

läxor, hjälpmedel, raster och idrott” (Axengrip 2004, s 86) 

Hon skriver också om hur man kan arbeta med att anpassa eleven till skolan. Hon exemplifie-

rar t.ex. med att den berörda eleven skall ha ”ett hemklassrum, en bestämd plats i klassrum-

met, en egen klädhängare” och att ”penna/övrigt materiel finns på bestämda platser” (Axeng-

rip 2004, s 86). 

 

3.6.3 Klassen och den omgivande miljöns betydelse 

Klassen storlek är också av betydelse för hur pass strukturerade och organiserade lektioner 

kan vara. Axengrip (2004) påstår att detta är väldigt viktigt för hur skolsituationen fungerar, 

framförallt för elever med diagnosen ADHD. ”I skolan ställs det höga krav på eleverna att 

prestera i en miljö som inrymmer cirka 30 elever och där det finns många ostrukturerade situ-

ationer” (Axengrip 2004, s 78). 

Axengrip (2004) skriver att ett funktionshinder inte alltid behöver vara lika med handikapp. 

Hur handikappet ter sig, eller inte ter sig beror då istället på vilken miljö den funktionshindra-

de befinner sig i och hur denne bemöts och tolkas i den omgivande miljön. 
 

Funktionshinder är i sig inget handikapp, men kan bli det om den miljö eller den situa-

tion som den funktionshindrade befinner sig i är sådan att tillvaron försvåras. Handi-

kapp är en beteckning för de konsekvenser som följer av ett funktionshinder. Det är all-

tid något relativt och uppstår först i samspelet mellan en individ och den omgivande 

miljön (Axengrip 2004, s 14). 

 

 

3.6.4 Anpassad skola 

Axengrip (2004) behandlar i sin bok hur lärare kan tänka kring att anpassa skoluppgifter för 

elever med DAMP och ADHD problematik. Hon har specificerat sina tankar som ”tankebanor 

kring uppgifter”.  
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- Det gäller att ha rätt kravnivå så uppgifterna varken är för svåra eller för lätta. 

- Ge eleven en uppgift åt gången istället för en hel sida med frågor 

- Man kan också täcka över ovidkommande uppgifter i en arbetsbok för att reducera 

antalet onödiga sinnesintryck som tröttar ut eleven. 

- Påbörja, fullfölja, slutföra en arbetsuppgift är något som elever med 

ADHD/DAMP behöver hjälp med. Varje dag, hela tiden behöver en vuxen ta an-

svar för detta åt eleven (ett ”hjälp-jag”). Det kräver ofta ständiga påminnelser, 

feedback och stöd (Axengrip 2004, s 88) 

 

3.7 Sammanfattning 

Utifrån ovan presenterad litteratur ser vi att forskningen definierar ADHD som en diagnos 

eller en bokstavskombination för uppmärksamhets- och koncentrationsproblem. Beträffande 

orsakerna till ADHD kan man se att det i huvudsak används två olika perspektiv på hur fors-

karna förhåller sig till dessa. Gillberg (2004) ser orsakerna till ADHD/DAMP utifrån ett me-

dicinskt synsätt där han talar om ADHD/DAMP beroende på, exempelvis en minimal hjärn-

skada eller något genetiskt, vilket han hänvisar till adoptionsstudier. Kärfve (2000) kritiserar 

Gillberg och håller honom för grundare av diagnosen DAMP. Hon anser också att kriterierna 

för ADHD eller DAMP är alldeles för enkla att misstolkas, och att nästan vilket barn som 

helst skulle kunna få diagnosen ADHD. Kärfve (2000) hänvisar istället orsakerna till koncent-

rations- och uppmärksamhetsproblem utifrån sociala faktorer som exempelvis elevens hem-

förhållande, familjesituation, uppväxt samt skolmiljö. 

  

Beträffande den litteratur som handlar om diagnostisering ser vi att kriterierna för ADHD 

utgår från DSM-IV. Hellström (2002) anser att kriterierna är mycket stränga och det för att 

undvika att tillfälliga fall skall få en felaktig diagnos. Kärfve (2000) kritiserar dessa diagnos-

kriterier med att hänvisa till att de är alldeles för enkla att misstolkas, men också genom att 

påpeka att själva kriterierna röstas fram genom ”handuppräckning”. Vi kan under denna del 

uppleva att de som anser att diagnoskriterierna är stränga och användbara, förhåller sig mer 

positivt inställda till diagnoser och diagnostisering av barn, samtidigt som de som är mer kri-

tiska skulle kunna uppfattas som negativt inställda till diagnoser och diagnostisering.  

 

Avseende konsekvenserna av en diagnostisering förhåller sig forskarna olika. Axengrip 

(2004) och Gillberg (2004) talar om hur en diagnos kan hjälpa eleverna i deras skolsituation 

och hur diagnosen blir ett hjälpmedel för exempelvis lärare att kunna förstå och möta ADHD-

eleverna på ett bättre sätt. Jakobsson (2006), Assarsson med flera (2001) och Börjesson 
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(2004) förhåller sig däremot kritiska till konsekvenserna av en diagnostisering. Jakobsson 

(2006) belyser ur ett elevperspektiv, hur en väl fungerande kommunikation och samverkan 

mellan eleven och lärarna i skolan är av större betydelse än en diagnos i sig. Dock så påpekar 

hon att ADHD-elevens föräldrar kan uppleva diagnosen som något positivt, då den ger en 

förklaring på elevens problematik och kan leda till att eleven får mer adekvat hjälp och stöd i 

skolan. Assarsson med flera (2001) och Börjesson (2004) skriver om hur diagnosen kan gene-

ralisera dessa elever, hur diagnosen kan leda till en lägre förväntan på vad dessa ADHD-

elever klarar av och hur deras framtid kan påverkas. Trots att Axengrip (2004) till stor del 

förhåller sig positiv till diagnoser och diagnostisering belyser hon att en diagnos kan uppfattas 

som en stämpel. Gillberg (2004) förhåller sig positiv till diagnosticering. Han anser att konse-

kvenserna av en diagnos i nästan alla fall är positiva, för både barnet/eleven och dennes för-

äldrar. 

 

Beträffande hur skolsituationen ser ut och fungerar för elever med diagnosen ADHD, samt 

lärare som arbetar med dessa elever, belyser Axengrip (2004) att skolan i många fall upplevs 

som ”något jobbigt” för dessa elever. Vidare påpekar Axengrip (2004) att kunskapen kring 

diagnosen är väldigt viktig, och att det framförallt handlar om att ”få in det rätta tänket”, hos 

de personer som finns runt omkring ADHD-eleven. Axengrip (2004) påpekar också hur vik-

tigt det är att ”komma ihåg” att diagnosen endast är en diagnos, och att den rymmer individu-

ella skillnader mellan olika individer. Gillberg (2004) anser också att kunskapen kring dia-

gnosen är väldigt viktig. Vidare menar han att det är väldigt viktigt för en lärare att få reda på 

att en elev har diagnos (i de fall eleven har det), för att kunna fånga elevens intresse och an-

passa skolsituationen på ett bättre sätt. Gillberg (2004) belyser också att okunskapen kring en 

elevs diagnos kan leda till att läraren ser på eleven på fel sätt, vilket i sin tur kan leda till att 

läraren behandlar eleven felaktigt. I Lpo 94 står det om vikten av att skapa förståelse för det 

som kan uppfattas annorlunda och avvikande. Det för att motverka mobbning och få elever att 

bilda sig en förståelse för de människor som de kanske uppfattar som avvikande från det 

”normala”.  

Axengrip (2004) problematiserar den form av stöd som sätts in för elever med diagnosen 

ADHD. Hon påpekar att det i vissa fall sätts in ”fel” typ av stöd och att det viktiga inte är att 

eleven får stöd, utan att eleven verkligen får rätt slags stöd. Vidare skriver hon att rätt typ av 

stöd, handlar om hur väl skolan kan förebygga skolsituationen för elever med diagnosen 

ADHD/DAMP. Hon exemplifierar detta genom att nämna olika faktorer som; klassrummets 

storlek, hur klassrummet är organiserat och ser ut, antal elever i klassen, antal lärare per klass 
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samt hur undervisningen är upplagd. Vidare anser Axengrip (2004) att förebyggande åtgärder 

för dessa elever kan till exempel vara; specialundervisning, anpassade läxor, hjälpmedel samt 

strukturen och utformningen av rasterna.  

Axengrip (2004) hävdar slutligen att ett funktionshinder inte behöver vara lika med handi-

kapp. Det handlar snarare om hur miljön ser ut runt omkring den funktionshindrade samt hur 

denne bemöts och tolkas. 

 

4 METOD 
I början av detta kapitel kommer vi att motivera vårt val av metod utifrån syftet med vår un-

dersökning. Sedan kommer vi att presentera våra intervjufrågor vilka därefter följs av redogö-

relsen för vilka etiska aspekter vi beaktat under arbetets gång. Slutligen kommer vi att redovi-

sa genomförandet av intervjuerna.  

 

4.1 Metodval 

Steinar Kvale (1997) nämner tre olika typer av samtal: vardagslivets spontana samtal, den 

professionella intervjun och den filosofiska dialogen. I vardagslivets spontana samtal har syf-

tet och betydelsen mindre värde medans själva ämnet är av större vikt. I den professionella 

intervjun anser han att det är tvärtom. Där är det syftet och strukturen som har det största vär-

det, och det är ofta till mindre del en dialog och snarare en ensidig utfrågning från den profes-

sionelles sida. Kvale (1997) tycker att den filosofiska diskussionen är en slags kombination av 

de två första, det vill säga att ämnet är viktigt men också att man håller sig till vissa regler 

angående argumentering. Han hävdar även att båda parter har ett gemensamt syfte med dis-

kussionen.  

Utifrån de tre samtal som Kvale (1997) nämner ovan, har vi valt att ta in en liten del av dessa 

tre i våra intervjuer. Vi vill gärna ha en dialog med vår informant samtidigt som det är struk-

turerat och en professionell utfrågning. Vi tänker oss att även om vi har struktur och tänkt 

igenom varje fråga, vill vi att motparten ska uppleva intervjun mycket avslappnad och mer 

som ett vardagligt samtal, eftersom vi tror att då kan vi få fram maximal information från vår 

informant.  

Kvale (1997) skriver nedan om att den kvalitativa intervjun blir en kombination av det var-

dagliga samtalet och en professionell intervju. 
 

Även om forskningsintervjun till sin struktur liknar ett vardagligt samtal, utnyttjar 

den som professionell intervju ett eget angreppssätt och en frågeteknik av arteget 
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slag. Tekniskt sett är den kvalitativa forskningsintervjun halvstrukturerat frågeformu-

lär. Den genomförs enligt en intervjuguide som koncentrerar sig till vissa teman och 

som kan omfatta förslag till frågor. Intervjun skrivs vanligen ut, och den skrivna tex-

ten utgör jämte bandinspelningen materialet för den följande tolkningen av meningen 

(Kvale, 1997, s 32). 

 

Skälet till att vi valt personlig kvalitativ intervju beror till stor del på att vi vill få svar som är 

personliga och utförliga och bygger på erfarenheter och en dialog mellan oss som professio-

nella intervjuare och vår informant. 

 

4.2 Urval 

Idar Magne Holme och Bernt Krohn Solvang (1991) skriver att ”statistisk generalisering och 

representativitet är inte några centrala syften i kvalitativa metoder” (Holme & Solvang 1991, s 

101). Dock påpekar de vikten av att välja ut ”rätt” personer. ”Får vi fel personer i vårt urval 

kan det leda till att hela undersökningen blir värdelös i relation till den utgångspunkt vi hade 

när vi började (Holme & Solvang 1991, s 101). Vidare skriver de att syftet med kvalitativa 

intervjuer skall vara att öka informationsvärdet och ge mer fullständiga uppfattningar om det 

vi undersöker. Det borgar för det djup vi eftersträvar med vår studie. Vidare skriver de om ett 

urval där man utgår från strategiskt formulerade kriterier för de personer man väljer att inter-

vjua. Vårt mål är att finna lärare med erfarenheter av ADHD problematik i sitt pedagogiska 

arbete. För att göra detta kommer vi i huvudsak att försöka använda oss av lärare och skolor 

som vi kommit i kontakt med i verksamhetsförlagd utbildning och det på grund av tidseko-

nomiska skäl. 

 

4.3 Intervjufrågorna 

Vår tanke var att från början intervjua de diagnostiserade eleverna men efter en del diskus-

sioner med olika lärare insåg vi att detta skulle bli för svårt. Därav föreföll det sig naturligt 

att enbart intervjua lärare. När vi formulerade syftet med uppsatsen utgick vi från vad vi var 

intresserade av. Vi tänkte att med det som utgångspunkt torde det mesta under arbetets gång 

vara mer lättarbetat. Kvale (1997) anser att för att kunna se alla möjligheter till följdfrågor 

som varje svar för med sig, är det av stor vikt att man som intervjuare har ett genuint intresse 

för både ämnet och intervjun. Vi tror även att om personkemin stämmer mellan oss och in-

formanten blir intervjun mer avslappnad vilket borde gynna både oss och vår informant. 
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Kvale (1997) beskriver betydelsen av att t.ex. upprepa de viktigaste orden i ett svar. Detta 

kan leda till ytterligare utläggningar. Även en nick från intervjuaren eller ett instämmande 

”mm” kan uppmuntra informanten. 

Vi har även tänkt när vi redovisar intervjun att vi tar hänsyn till det sociala samspelet och om 

möjligt den ”emotionella tonen”. Detta för att göra det mer förståeligt för läsaren. 

Vi tänkte visa på hur frågorna kommer att se ut i vår uppsats.  

 

- Vad har du för utbildning? 

- Antal år som du varit verksam inom skolan? 

Dessa två frågor var konstruerade för att ge oss mer bakgrundsinformation om varje infor-

mant. De har också varit användbara som ett instrument för att kunna urskilja om utbildning 

eller antal år inom skolan, på något sätt bidragit till annorlunda svar mellan informanterna. 

 

- Medför diagnosen några sociala konsekvenser i den berörda elevens skolsituation? 

Denna fråga har vi konstruerat för att ta reda på vad läraren tror att en diagnos kan medföra 

för konsekvenser för eleven, både vad gäller mellan läraren och eleven samt eleven och dess 

skolkamrater. Det kan naturligtvis vara svårt för läraren att yttra sig om hur eleven upplever 

olika situationer, men efter vår pilotundersökning förstår vi att läraren (i många fall) har rätt 

stor inblick i elevens vardag. Och vi tror att en lärare med stora undervisningsgrupper kanske 

inte hinner reflektera över enskilda elever så ofta, men vår intervju kanske öppnar och får 

igång tankar som förut inte var formulerade. 

 

- Kan en diagnos medföra att du ser diagnosen istället för eleven? 

- Upplever du att diagnosen kan ha en stämplande effekt på eleven? 

Vi vill undersöka om en diagnos kan innebära att personal eller andra elever på skolan får en 

annorlunda syn på eleven efter diagnostiseringen. Om det kan leda till att lärare ser till dia-

gnosen mer än eleven.  

 

- Kan en diagnostisering av elevens problem medföra några konsekvenser sett ur elevens per-

spektiv? 

- Tror du att det finns elever med diagnos som inte upplever någon förändring efter diagnos-

tiseringen? 

- Upplever du att diagnosen kan påverka elevens självkänsla? 
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Med dessa frågor är vår tanke att få kunskap om hur läraren tror att eleven påverkas av en 

diagnos, förutom att eleven ska få mer resurser och bättre hjälp i skolan. Vi vill ta reda på om 

det finns elever som inte upplever någon förändring efter diagnostiseringen. Via läraren är vår 

mening att få svar på hur eleven reagerar på det mentala planet efter att ha fått en diagnos. 

 

- Anser du att du har den kompetens som krävs för att möta ADHD-elevernas behov? 

- Kan en diagnostisering av ADHD-elevens problem medföra några konsekvenser i ditt peda-

gogiska arbete? 

Med ovanstående frågor vill vi ta reda på om läraren planerar och genomför sitt arbete annor-

lunda när denne har en elev med en diagnos i sin undervisningsgrupp. Vidare är vår mening 

att få en uppfattning om hur väl förberedda de olika informanterna upplever sig vara inför att 

möta elever med ADHD.  

 

- Kan diagnosen påverka betyget (fördel/nackdel för delen)? 

Vår mening med ovanstående frågeformulering är att undersöka om diagnosen har någon 

slags inverkan på betyget. Vår förhoppning är också att få en inblick i betygsättandet av ele-

ver med diagnos, om informanterna till exempel tycker att det skiljer sig från betygsättning av 

”vanliga” elever. 

 

4.4 Tillförlitlighet och giltighet (reliabilitet och validitet) 

Bo Davidsson och Runa Patel (1991/2003) skriver om olika sätt att säkerställa undersökning-

ens reliabilitet och validitet. De skriver att ett sätt att kunna styrka validiteten är att först pröva 

instrumentet (i vårt fall intervjufrågorna) ”på någon grupp som liknar den grupp som instru-

mentet är avsett för” (Davidsson & Patel 1991/2003, s 100). Vi tolkar det som att någon form 

av pilotundersökning skulle kunna stärka och hjälpa oss ta reda på om våra intervjufrågor är 

väsentliga för uppsatsens syfte, och de tillhörande forskningsfrågorna, samt om intervjufrå-

gorna skulle kunna ge oss den typ av svar som vi söker. För att stärka vår uppsats validitet har 

vi därför valt att göra en pilotundersökning med en lärare, innan vi kommer att intervjua de 

andra lärarna. En kortfattad sammanfattning av denna pilotundersökning återkommer vi till 

under punkt 4.8.  

Beträffande reliabiliteten skriver Davidsson och Patel (1991/2003) att för att uppnå hög relia-

bilitet handlar det om att i största möjliga mån minimera andelen av det så kallade felvärdet i 

en undersöknings totala värde. Man försöker alltså minimera slumpmässiga yttre faktorer som 

kan påverka intervjuresultatet för att komma åt ”individens sanna värde” (Davidsson & Patel 
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1991/2003, s 100-101). Vi tror att vår undersökning kan uppnå en hög reliabilitet genom att 

t.ex. låta de utvalda informanterna välja dag och tid för genomförande av intervjun. Därav 

anser vi oss kunna minska risken för att de skulle kunna känna sig stressade och oförberedda. 

Ännu ett sätt att styrka tillförlitligheten kan vara genom att ställa samma intervjufrågor på 

samma sätt till samtliga lärare. 

Intervjufrågorna har vi försökt utforma med ett enkelt och preciserat språk, för att undvika 

missförstånd. Davidsson och Patel (1991/2003) skriver också om ljudupptagningar som ett 

verktyg för att försöka säkerställa hög reliabilitet. 

 
Vi kan också ”lagra” verkligheten så att registreringar kan göras i efterhand. Vi kan 

använda oss av inspelningar i form av ljud och/eller bild beroende på vad vi ska stude-

ra. I och med att verkligheten är lagrad kan vi också ta den i repris så många gånger vi 

behöver för att försäkra oss om att vi har uppfattat allt korrekt (Davidsson & Patel 

1991/2003, s 101). 

 

Vid genomförandet av pilotstudien och även de kommande intervjuerna i uppsatsen, har vi 

använt/kommer att använda oss av ljudupptagning. Självklart med undantag för om vi inte 

skulle få tillstånd av informanten. 

 

4.5 Etiska aspekter 

Kvale (1997) talar om tre etiska riktlinjer när det gäller forskning om människor: informerat 

samtycke, konfidentialitet och konsekvenser. Vad gäller informerat samtycke hävdar Kvale 

(1997) att det innebär att man informerar (i vårt fall) informanterna om undersökningens ge-

nerella syfte, undersökningens struktur och vilka fördelar samt risker som kan vara förenade 

med deltagandet i undersökningen. Han anser också att man bör informera om att det är fri-

villigt att delta i undersökningen och att informanterna kan dra sig ur när helst de vill. Tvång 

är alltså inte förenat med undersökningen. Detta är riktlinjer som vi tänker oss att följa i vår 

undersökning. Vi anser även att informerat samtycke känns självklart då vi vill att intervju-

personen endast ska ställa upp på en intervju om denne själv vill det. Vi hävdar att det är en-

dast då som vi kan få fram den önskade informationen. 

Vi kommer att underrätta våra informanter om konfidentialiteten och att de personliga data 

som identifieras inte kommer att redovisas. Kvale (1997) skriver att ”Om det i en undersök-

ning blir aktuellt att publicera information som potentiellt kan kännas igen av andra, måste 

undersökningspersonerna godkänna att denna information lämnas” (Kvale 1997, s 109). Han 
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hävdar också att för att skydda informantens identitet kan det vara nödvändigt att förändra 

namn, och detta är något som vi kommer att tillämpa i vår undersökning. 

Vi har tänkt oss att genomföra vår undersökning med sådan noggrannhet att vi ska kunna 

minimera de negativa konsekvenserna för informanterna och maximera de förväntade förde-

larna av att delta i undersökningen. Kvale (1997) anser gällande konsekvenserna att de poten-

tiella fördelarna ska uppväga skaderisken för informanten.  

Vidare berättar Kvale (1997) att det finns en risk att informanter kan komma att ångra vissa 

svar som de gett i intervjun. För att undvika detta tänker vi oss ett ödmjukt förhållningssätt 

till informanten där dennes förtroende för oss har högsta prioritet. Vi tänker oss även att det 

kan vara till fördel för båda oss och vår informant att denne kan få ta del av frågorna en eller 

några dagar före intervjun sker. Kvale (1997) anser att det kan vara viktigt att föra ett etiskt 

protokoll för att bli medveten om de etiska problem som kan dyka upp i undersökningen. 

 

4.6 Genomförande 

Holme och Solvang (1991) anser att intervjusituationen är krävande för både intervjuaren och 

informanten. De skriver att intervjuaren måste vara uppmärksam på de personliga åsikterna 

och dess argument som informanten lämnar för att få en helhetsbild och inte missa relevanta 

fakta. Vidare skriver de att om den intervjuade personen känner sig uppmärksammad så är 

chansen mycket större för att kunna skapa en god relation mellan intervjuaren och den inter-

vjuade. Vi anser att relationens betydelse ligger till grund för hur meningsfull intervjun blir, 

både för den intervjuade och för oss som intervjuare. Något annat som vi anser är viktigt vid 

genomförandet är den organisatoriska delen. 

Inför de kommande intervjuerna och den pilotundersökning som vi har gjort, tänker vi oss/har 

vi sett till att vara på plats i god tid innan bestämd tid. Det för att kunna förbereda ljudinspel-

ningsutrustningen, samt hitta till den plats som är avsedd för vår intervju. Vi har (i vår pilot-

undersökning) och tänker oss också genomföra intervjuerna båda två tillsammans med den 

som vi kommer att intervjua. Vi känner oss väl samspelta med varandra och tror att vi kan 

komplettera varandra på ett bra sätt som gynnar intervjun. Vi har också för avsikt att dela upp 

våra arbetsuppgifter under intervjun för att effektivisera möjligheten till ett bra resultat. Vi 

tänker oss att en av oss mer eller mindre leder intervjun utifrån de frågor vi konstruerat, me-

dans den andre dokumenterar stödord och meningar samt registrerar i form av anteckningar, 

olika typer av kroppsspråk och sinnesstämningar. 
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Det finns också en problematik i hur insamlade data (i vårt fall intervjusvaren) kommer att se 

ut beroende på i hur stor utsträckning de utvalda lärarna förstår syftet med vår undersökning. 

Runa Patel och Bo Davidsson (1991/2003) påpekar betydelsen av att göra de utvalda perso-

nerna medvetna om varför och till vilken nytta det är viktigt att få tillgång till deras åsikter 

och tankar.  
 

Till att börja med måste vi klargöra syftet med intervjun eller enkäten. I den mån det 

går, kan vi försöka relatera syftet till individens egna mål. I detta fall är det också vik-

tigt att vi betonar individens roll i att få till stånd en förändring, dvs. vi klargör att just 

hans bidrag är viktigt (Patel  & Davidsson 1991/2003, s 70). 

 

Utifrån ovanstående citat kommer vi att försöka arbeta utifrån då vi kommer att genomföra 

våra intervjuer. För att uppnå det kommer vi att förhålla oss ödmjuka och öppna inför den vi 

intervjuar, samt försäkra oss om att informanten har förstått till vilken hjälp denne är för oss 

och vårt syfte med intervjun och undersökningen. Vi vill också belysa att det inte finns något 

svar som kan räknas som rätt eller fel. Alla tankar och åsikter vi kan få in beträffande ämnet 

är bra svar enligt oss. 

 

Informanterna fick bestämma var intervjuerna skulle genomföras. Detta för att den berörde 

informanten skulle kunna välja en miljö som han/hon kunde vara ostörd i. Detta ledde till att 

vi vid samtliga intervjuer använde oss av ett mindre grupprum alternativt en tom lektionssal 

vid genomförandet. Vi lät också informanterna bestämma vilken tid de ville genomföra inter-

vjun, vilket i samtliga fall resulterade i att intervjuerna skedde under den ”normala” arbetsda-

gens timmar, det vill säga mellan åtta på morgonen fram till fyra på eftermiddagen. I de flesta 

fall tycker vi att detta fungerade bra, förutom vid ett enstaka tillfälle då vi på grund av plats-

ekonomiska skäl var tvungna att genomföra intervjun i ett mindre personalrum. Det ledde till 

att vi och informanten vid ett tillfälle blev störd av en lärare vilken hämtade en kopp kaffe. 

Dock tror vi inte att resultatet påverkades negativt, utan att det snarare endast ledde till att 

genomförandet av intervjun tog längre tid än vad som ursprungligen hade behövts. Intervjuer-

nas tidsåtgång varierade från minst 20 minuter och som längst till 45 minuter. Vi använde oss 

i samtliga fall av ljudupptagning samt anteckningsblock och penna. Vi delade också upp upp-

gifterna mellan oss två, där en av oss i huvudsak ledde intervjun och där den andre antecknade 

och verbalt fyllde i där det behövdes. Det resulterade i att vi ledde tre intervjuer vardera. 
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4.7 Analys 

Patel och Davidsson (1991/2003) betonar betydelsen av att systematisera, komprimera och 

bearbeta materialet för att kunna besvara de frågor som ställs i undersökningen. 

Vi lyssnade igenom det inspelade materialet många gånger för att få en helhet av undersök-

ningen, men även för att kunna avläsa olikheter och likheter inför sammanställningen i resul-

tatet. 

Kvale (1997) nämner ordet meningskoncentrering och detta är något som vi valde att tillämpa 

i undersökningen. Det innebär att vi sorterade ut de centrala delarna ur transkriberingen. Vi 

ställde därefter våra forskningsfrågor mot de centrala delarna i meningskoncentreringen för att 

se om intervjuerna kunde ge svar på våra frågeställningar. 

Inspelningsmaterialet transkriberade vi och sedan läste vi igenom varje intervju flera gånger 

för att vi skulle kunna tolka deras svar på ett så grundligt sätt som möjligt. Visst material som 

vi inte ansåg vara relevant för att besvara vårt syfte och våra frågeställningar, sorterade bort. 

Vi lät inte undersökningen påverkas av sådant som sades mellan oss och informanten när in-

spelningsutrustningen ej var påslagen. 

 

4.8 Pilotundersökningen 

Vi valde att intervjua en lärare med ca 20 års erfarenhet av ”vanlig” klassundervisning samt 5 

års specialpedagogiskt inriktad undervisning. Vår tanke med att intervjua denna lärare med 

den förhållandevis långa erfarenheten, var att få svar som skulle kunna relateras till de båda 

undervisningssituationerna. Vi fick bra och välformulerade svar, och vi anser att det skulle 

vara till fördel för vår undersökning, om vi skulle kunna få lika välformulerade svar från våra 

kommande informanter. Vi lät också informanten ge oss respons på våra intervjufrågor, vilket 

vi upplevde konstruktivt. Det medförde bland annat att vi ändrade den fråga som handlade om 

lärarens kompetens från att; ”…tillgodose eleverna” till att ; ”…möta ADHD-elevernas be-

hov”. Sammanfattningsvis anser vi oss ha ett bra underlag inför de kommande intervjuerna.  

 

 22



5 RESULTAT 
Nedan följer en presentation av de olika lärarna, våra informanter som deltog i intervjun. Vi 

kommer också att ge bakgrundsinformation om de två skolor, som de sex lärarna var verk-

samma vid. För att ge informanterna anonymitet har vi valt att kalla dem för, L1 (lärare 1), L2 

(lärare 2), L3 (lärare 3) och så vidare. Slutligen kommer vi att presentera vår sammanställning 

av de svar våra informanter gav. Detta sker under påståenden vi formulerat utifrån de frågor 

vi ställde till informanterna (se bilaga 1). Vi kommer också att använda oss av genusbenäm-

ningar i vår resultatpresentation för att texten skall bli mer lättläst. (Det innebär att det inte 

behöver vara en hon eller han även om det står skrivet så).  

 

Skolorna 

Skola A – Omfattar skolår F-9 med totalt ca 250 elever i skolår 7-9. Genomsnittligt går det 

inom år 7-9, ca 13 elever per pedagog. Inom skolår 7-9 finns det tre arbetslag. Skolan har ing-

en särskild profilering men arbetar utifrån några speciellt prioriterade områden; samarbete 

kring eleverna, delaktighet och ansvar, tematiskt arbetssätt, hälsa och livsstil, samt skapande 

verksamhet. Skolår 7 och 9 består av fyra klasser benämnda a till d, och skolår 8 av tre klasser 

a till c. 

 

Skola B – Omfattar skolår F-9 med ca 450 elever i skolår 7-9. Genomsnittligt går det inom år 

7-9 ca 15 elever per pedagog. Skolan har tre arbetslag inom skolår 7-9, varav ett med engels-

ka- och hälsoprofil. Skolår 7 består av fem klasser benämnda a till e, och skolår 8 och 9 av sex 

klasser a till f. 

 

Informanterna 

L1 – Lärare med musikhögskoleutbildning som har inriktat sig mot grundskola och gymnasi-

um. Hon arbetar som musiklärare i skolår 7-9 sedan 2003 vid skola A. Hon har arbetat som 

lärare i totalt 17 år och har arbetserfarenhet från kulturskola, grundskola skolår 1-6, gymnasi-

um samt särskola.  

 

L2 – Lärare med lärarexamen i matematik och svenska för de högre åldrarna. Han är även 

utbildad fritids- och idrottspedagog. Han har arbetat som lärare i 20 år varav 11 år med elever 

i mindre grupper med olika diagnoser, framför allt ADHD. Sedan några år tillbaka arbetar han 

som lärare i ämnena matematik och svenska i skolår 7-9 vid skola A. 
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L3 – Lärare med hushållslärarutbildning. Hon har arbetat som lärare i totalt 30 år och har ar-

betat med ”vanliga” klasser, samt specialklasser med bland annat elever med diagnosen 

ADHD och/eller DAMP. Hon är verksam inom skolår 7-9 vid skola B. 

 

L4 – Lärare utan formell lärarutbildning. Han har dock efter gymnasiet läst enstaka kurser 

varav bland annat pedagogik A. Inom skolan har han varit verksam i 26 år och har arbetslivs-

erfarenhet från bland annat elevdaghem. Han har under de senaste åren varit verksam inom 

grundskolan år 7-9 och där har han undervisat i hemkunskap, teckenspråk (elevens-val-

timmar) samt arbetat som resurs/specialpedagog åt elever i behov av särskilt stöd, bland annat 

ADHD-elever. Han är verksam vid skola A. 

 

L5 – Lärare som har en lärarexamen för de yngre åldrarna, skolår 1-6. Hon har läst inriktning 

engelska samt specialpedagogik A och B. Hon har varit verksam inom skolan i totalt 18 år. 

Nu är hon är verksam inom skolår 7-9, vid skola B. 

 

L6 – Lärare med musikhögskoleutbildning som har inriktat sig mot grundskola och gymnasi-

um. Han har arbetat som lärare i totalt 9 år och har tidigare arbetat med elever i skolår 4-6, 

samt på ett gymnasium. Han är sedan några år tillbaka verksam inom skolår 7-9 vid skola B. 

Han har även erfarenhet av undervisning i specialklasser med elever med diagnosen Asper-

gers syndrom. 

 

5.1 Pedagogiska konsekvenser som följd av diagnostisering av elevens problem 

Alla våra informanter upplevde konsekvenser av att ha en elev med diagnosen ADHD i sin 

undervisningsgrupp. Gemensamt för informanterna var även att de upplevde att diagnosen 

medför positiva konsekvenser, eftersom de då kan planera undervisningen på ett annorlunda 

sätt. L1 säger om diagnosen: 

 
Det är ju en hjälp för en själv att veta det, för då behöver man inte göra de här missta-

gen. Man behöver inte göra de här felen som man annars kanske gör, att man kör över 

eller bara bestämmer att det ska vara på något visst vis (L1). 

 

L4 menar att om eleven får en diagnos som förklaring på ett beteende kan läraren anpassa 

skolsituationen på ett annat sätt. Denne hävdar att man måste skilja på ett ”damp-barn” och en 
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”vanlig skitunge”. L4 säger också att om man får en bekräftelse på att ADHD-problematik 

föreligger kan man anpassa verkligheten på ett annat sätt. 

 

L3 upplever att det behövs en extra lärare i de undervisningsgrupper där en eller flera elever 

har en diagnos. 

 

L5 anser att det är lättare att bedriva undervisning i mindre grupper där man vet att diagnos 

förekommer. I en klass med många elever upplever denne det svårare i och med att man som 

lärare har en stor massiv grupp att kontrollera samtidigt som eleverna med diagnos är i behov 

av speciell hjälp. L5 beskriver det som att det kan uppstå en maktlöshet ibland. 

 

L2 påpekar att det i dennes skolområde är så att om eleven inte har någon diagnos, går det inte 

att få några extra resurser.  
 

5.2 Konsekvenser av en diagnos för eleven ur lärarens perspektiv  

Fyra av sex informanter trodde att diagnosen var av positiv betydelse sett ur elevens perspek-

tiv. L6 betonade att en ADHD-elev ofta har svårt med fokus och detta kan då medföra att de 

andra eleverna kan bli trötta på denne eleven.  

L1 berättar så här: 
  

Sen är det väl många som mår väldigt dåligt när man får en sådan diagnos och familjen 

kan ju också må väldigt dåligt av det här. Man märker att något är fel. Det är ju en sorg 

i det hela också, att det inte flyter på som vanligt (L1). 

 

L1 påpekar också att det kan bli svårare när de kommer upp i de känsliga åldrarna i tonåren. 

Eleven kanske vill in på någon viss utbildning men kommer inte in på grund av för  

dåliga betyg. 

Informanterna L2, L3, L4 och L5 upplevde att diagnosen kunde vara av mer positiv betydelse 

för eleverna. De hade uppfattningen att det blir lättare att hantera problem om man fått vet-

skapen om att en diagnos föreligger. De menar också att eleven får en förklaring till varför 

denne till exempel har koncentrationssvårigheter. De anser att om både eleven, lärarna och 

föräldrarna är medvetna om problemet är det mer lättarbetat och man har något att förhålla sig 

till. L5 hävdar att det är viktigt att påpeka för alla elever att olikheter inte är ”någonting fult”. 

Denne menar också att det är viktigt att föräldrarna får rätt information vid en diagnostisering. 

Vidare anser L5 att kunskap kan minska känslor av skam och oförståelse. L5 hävdar dock att 
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trenden i skolan idag pekar uppåt, åt en positiv utveckling, där man idag tar tid för till exem-

pel livskunskap. Det för att eleverna ska kunna diskutera och reflektera över vad det innebär 

att vara människa. L5 påpekar också att samspelet mellan skola och hem är av stor betydelse 

för eleven. L4 anser att det på grund av bristande koncentrationssvårigheter hos ADHD-

eleverna kan vara befogat att arbeta i mindre grupper, eller använda sig av något annat hjälp-

medel. Detta upplever L4 som något positivt som diagnosen medför. 

L2 berättar om konsekvenserna av en diagnos: 
 

Jag upplever nog oftast att eleven kopplar av mer. Dom får mer adekvat hjälp och att 

dom själva accepterar sitt problem. Också att kompisarna får en förklaring till varför 

”jag” beter mig som jag gör. För att det är så att ”jag” är inte elak utan jag har vissa 

problem. Diagnosen blir ju en form av kunskap, annars gissar man, man antar saker, 

man förstår inte riktigt (L2). 

 

L3 är lite kluven och menar att det kan vara väldigt skönt att som elev få veta, samtidigt som 

eleven sedan tidigare vet att den har haft vissa problem. 
 

5.3 Sociala konsekvenser på grund av diagnosen i den berörda elevens skolsituation  

Tre informanter ansåg att det kan bli positiva konsekvenser och de andra tre ansåg att det 

kunde bli negativa konsekvenser. L4 tror att eleven kan tänkas bli utstött eller retad. ”Eleven 

kanske får en stämpel”. L2 tror däremot att diagnosen har positiv betydelse i och med att den 

kan bli en förklaring för klasskamraterna varför ADHD-eleven beter sig som den gör. L2 be-

tonar också att kompisarna bättre förstår hur de ska bemöta eleven utan att trigga igång ho-

nom/henne. 

 

L5 belyser hur viktig informationen är om diagnosen: 
 

Ja, det ska ju vara positivt men det är väl inte alltid så, utan det kan ju också bli skälls-

ord och då hör man ju det där med sär- eller dampunge. Och så länge det är så är det ju 

såklart. Varje gång en elev hör det så kanske man mår dåligt själv och känner att man 

skäms för det. Det är ju viktigt med information. Det är ju viktigt med information så 

att man vet vad det handlar om. Jag tror det är okunskap det handlar om (L5). 

 

L3 upplever precis som L5 att informationen är av stor betydelse. L3 har erfarenhet av att 

klasskamrater i vissa fall kan fånga upp en elev med diagnos, där läraren inte räcker till. Vid 

ett tillfälle hade L3 en ADHD-elev som var tvungen att sitta själv i klassrummen eftersom 
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han/hon kunde vara för våldsam mot de övriga klasskamraterna. Men L3 tror också att så 

hade blivit fallet utan diagnos. 

L1 anser att under lektionstid så har hon ansvaret för att det ska fungera för både ADHD-

eleven samt de andra eleverna. Hon påpekar dock att det största problemet är då eleverna är 

själva med varandra, då det ofta kan bli bråk och det blir svårt för de båda parterna att hantera 

situationen. Hon säger också att i de fall då eleven är mer våldsam, så har eleven ständigt 

resurs. L1 berättar vidare att hon tror att en social konsekvens blir ofta att ADHD-eleverna 

”fular” ut sig, vilket leder till att de inte får några kompisar kvar. Hon säger dock att det 

ibland finns fall där elevens kompisar ser igenom diagnosen och kan hitta andra sätt att lösa 

olika situationer. 

L6 betonar att om ADHD-eleven har hög status är chansen väldigt liten att denne skulle bli 

mobbad. 
 

5.4 Diagnosens stämplande effekt på eleven sett ur lärarens perspektiv  

Fyra av våra sex informanter ansåg att diagnosen har en stämplande effekt på eleven. De öv-

riga två som ansåg att diagnosen inte hade en stämplande effekt förehöll sig dock tveksamma 

och påstod att diagnosen i vissa fall kanske kan ha det. L1 beskrev det som en självklarhet att 

det är en stämpel, men att det samtidigt för eleven kan upplevas som en lättnad och vara en 

förklaring. Hon exemplifierar utifrån ett verklighetsscenario på följande sätt: 
 

Nu skall jag försöka förklara så här, då sa han så här: –Men jag har ju DAMP! – Men 

det kan du väl ändå inte skyla dig bakom. Då sa han så här: –Men jag har ju ADHD 

också! Så för honom så var det rätt så skönt att ha de här diagnoserna. Han visste ju att 

det var därför, liksom (L1). 

 

Detta berättade L1 på det sättet att vi förstod att eleven i fråga hade distans till sin diagnos. 

Hon förklarade att den eleven ”skrattade bort” problemen. Vidare berättade hon också om att 

det finns den motsatta typen som är mer inåtvända och väldigt dämpade. 

L3 hävdar att själva diagnosen i sig inte sätter någon stämpel, med hänvisning till att den be-

rörda eleven förmodligen redan ”stämplat ut” sig. 

L2 påstår att det ibland kan vara så att eleverna själva upplever, när de får diagnosen att det är 

något fel på dem. Han har dock inte upplevt att det problemet skulle förekomma hos kamra-

terna, personalen eller föräldrarna. Han påpekar att det ofta kan vara att eleven uttrycker en 

lättnad i form av; ”skönt, nu vet jag varför”. 

 27



L5 och L4 anser att det kan vara stämplande men att man som lärare måste sätta sig över det. 

L5 säger att; ”det är ju vår uppgift att se till att det inte blir något stämplande”. 

L6 påpekade att för att man som lärare ska kunna förhindra att den diagnostiserade eleven och 

dennes klasskamrater ser diagnosen som en stämpel, är det nödvändigt att läraren känner till 

att den diagnostiserade eleven har diagnosen och har tillgodosett sig en stor kunskap om dia-

gnosen, som denne kan förmedla vidare till de andra eleverna. 

 

5.5 Skolsituation efter diagnostisering 

Tre av våra sex informanter ansåg att en diagnostisering i de flesta fall inte behöver betyda att 

eleven upplever någon förändring efter att ha fått en diagnos. L1, L4 och L5 talar om en pro-

blematik som kvarstår likväl före som efter en diagnostisering.  

Två informanter, L2 & L3 anser att en diagnostisering kan för den berörda eleven, leda till en 

förändrad skolsituation samtidigt som det inte behöver det. Det hela beror på om det sätts in 

resurser eller inte, i förhållande till vad som har varit tidigare, och/eller om läraren förändrar 

arbetet kring eleven. Gör läraren inte det så menar de att eleven inte kommer uppleva någon 

förändring. 

L6 däremot, anser att det alltid mer eller mindre blir en förändrad situation för eleven efter en 

diagnostisering. Dels för att eleven själv får en förståelse för att denne inte är som alla andra, 

samt att i de fall läraren känner till att eleven har en diagnos, tar sig ännu mer tid för eleven 

och försöker ha större tålamod med olika moment och situationer. Kunskapen om diagnosen, 

anser L6 också leda till att läraren kan anpassa undervisningen bättre än tidigare. 

 

Av de tre informanter som ansåg att en diagnostisering i de flesta fall inte behöver leda till 

någon förändrad skolsituation säger L4 så här: 
  

Alltså, min erfarenhet är ju att de här barnen lägger man oftast ganska mycket energi 

på. Därför att, även om de inte har någon diagnos så syns de ju. […] Även om man 

nu inte har fått en diagnos så har man ju lagt ner väldigt mycket krut på dem. Men 

sen att de här skulle uppleva att, om man skulle få en diagnos, att det skulle bli skill-

nad efteråt… Nja… (L4). 
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L5 anser att det i många fall inte blir någon förändring för eleven efter en diagnostisering be-

roende på till exempel ”trötta” lärare och föräldrar. 

 
Det här är inte bra och skolan kopplas in, det blir en diagnos, föräldrarna är jättetröt-

ta, lärarna är jättetrötta, diagnosen kommer. Det kanske är personalbyte, det blir då-

lig återkoppling. När eleven sen kommer till skolan så är lärarna jättetrötta […] och 

vet fortfarande inte riktigt, och man orkar liksom inte […] (L5). 

 

Vidare talar L5 om en bristande kommunikation mellan exempelvis psykolog och lärare. 
 

Sen kan det ju vara så att det är andra omständigheter som gör att det inte blir någon 

förändring trots att man får en diagnos, […] det kanske är någon som kommer och 

pratar och det kanske är på helt fel nivå. Det kanske är någon psykolog som över-

lämnar och så står lärargruppen fortfarande lite handfallna med att ”Ja, men konkret 

då, vad gör vi? Vad ska vi göra?” (L5). 

 

Informanterna, L2 & L3 ansåg att en diagnostisering kan leda till en förändrad skolsituation, 

samtidigt som den inte behöver det. De talar om en eventuell förändring beroende på skillna-

derna före och efter en diagnos, i insatta hjälp- och stödåtgärder. L2 talar om detta i citatet 

nedan: 
 

Det blir ju egentligen ingen större skillnad om dom har haft samma hjälp tidigare i 

skolan. Om dom har haft samma typ av skolgång så får man en diagnos så förändras 

ingenting, då är det ju knappast till någon varken positiv eller negativ förändring. 

Diagnosen i sig behöver inte innebära någon förändring. […] så det beror ju på ut-

gångsläget, hur stor förändringen blir. Om det blir någon förändring överhuvudtaget 

(L2). 

 

L3 talar om betydelsen av personerna runt omkring eleven och extra resurser för att eleven 

ska kunna uppleva en förändrad skolsituation: 
 

Det beror ju på vad det finns för folk omkring dem, vad det finns för resurser att läg-

ga på dem. Får man inga extra resurser, om omgivningen inte har riktig förståelse då 

hjälper inte diagnosen (L3). 
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5.6 Diagnosens inverkan på hur läraren ser till elevens individuella förutsättningar 

Variationsvidden av svaren från informanterna var under denna fråga relativt liten. Alla in-

formanterna ansåg att de personligen inte upplevde att en diagnos skulle kunna medföra att de 

på något sätt skulle kunna se diagnosen istället för eleven. Dock belyste två av dem att det kan 

finnas risk för att lärare generaliserar och har vissa föreställningar kring dessa elever. 

 

L3 talar om en ovana och en föreställning beträffande att undervisa och arbeta med elever 

med ADHD-diagnos. 
  

Om man är väldigt ovan med de här eleverna då kanske man gör så. Om man ska 

möta någon person som man aldrig har sett innan, om man inte vet om att man har 

träffat den här typen av person innan, då kan man ju liksom ha fått en föreställning 

om det och man blir nervös och så. ”Hur ska jag göra nu?”, och så. Men sen så är 

det ju bara att slappna av. Det är en person som kommer och vi kan ha kul ihop. Det 

är inte mer med det (L3). 

 

L5 talar om en okunskap hos lärare som kan leda till generalisering. 
 

Det är ju omgivningen. Om vi generaliserar, jag har mött en elev med ADHD och 

den är minsann svår, och sen är allting negativt och allting… Så kan det ju vara men 

då beror det om igen på okunskap (L5). 

 

5.7 Lärarnas kompetens att möta ADHD-eleverna 

Av informanternas svar kan vi se en ganska stor variationsvidd beträffande om de anser sig ha 

den kompetens som krävs för att möta ADHD-elevernas behov. En av våra informanter L1, 

ansåg sig ha det med hänvisning till dennes tidigare arbete och samlade erfarenhet. En annan 

informant L2, ansåg sig ha kompetensen i form av handledning och stöd. Två informanter L4 

och L5 svarade att de har erfarenhet men att kompetensen inte alltid räcker till. L4 belyste 

också problematiken kring att nå de elever med ADHD som är mer inåtvända än utåtagerande. 

L5 svarade också att kompetensen finns men påpekade problematiken kring att kunna använ-

da sig av den, vilka möjligheter som egentligen finns beroende på situation. Den siste av våra 

informanter svarade varken ja eller nej på frågan kring kompetensen, men hänvisade till att 

det bästa man kan göra då man arbetar med denna typ av elever, är att samtala med någon 

som har haft dem innan eller som står dem närmare. Det för att få en djupare kunskap om hur 

eleven fungerar och där igenom kunna möta eleven på ett bättre sätt. Gemensamt för alla in-
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formanter är dock att alla mer eller mindre lyfte fram att alla elever är olika och att arbetet 

kring dessa elever skiljer sig markant från elev till elev.  

L1 talar om en samlad erfarenhet och ett förhållningssätt till elever där läraren vill att de ska 

lyckas med det de gör. 

 
… det är ju också den här samlade erfarenheten som jag har. Just det här att ha job-

bat på särskolan har ju varit väldigt lärorikt för väldigt mycket. Där fick man ju han-

tera en situation på ett annat sätt, så att man liksom ville att dom skulle lyckas. Det 

var ju mitt mål med det, och då känner man ju samma mål som för alla. Det är ju inte 

bara för dem utan så kan man ju känna för alla elever (L1). 

 

L2 talar om stöd och handledning som kompetens för att möta ADHD-elever. 
  

ADHD kan vara så många olika problem som dom eleverna har, så är det ju alltid in-

dividuellt hur man ska jobba med varje elev. Men med stöd och handledning så tror 

jag nog att man har det (L2). 

 

L4 talar om ADHD som en diagnos med stora variationer mellan individers beteende och 

problematik. 
 

ADHD spektrat är ju så oerhört brett tycker jag. Alltså att man har en oro i kroppen, 

man har koncentrationssvårigheter och så där va. Men det kan ju även tendera att bli 

de här som inte är engagerade. Att man saknar motivation och så, att man liksom blir 

lite likgiltig. Det finns ju det spektrat också […] man behöver alltid lära sig mer, där-

för att varje individ är unik (L4). 

 

L5 anser sig ha kompetensen men belyser problematiken kring att använda sig av den rent 

praktiskt. 
 

Det jag tänker på är när jag hade engelska i storklasserna. Att man då har tjugofem 

stycken andra elever och en elev med ADHD. Även om jag vet hur jag egentligen 

skulle vilja strukturera upp och gör så är det ju inte alltid det går. […] Kompetensen 

finns nog men möjligheterna är lite olika (L5). 
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L6 talar om erfarenheter och om att skaffa sig fördjupad kunskap från de som har arbetat med 

eleven mer och står denne närmare. 
 

Man måste ju träffa några och lära sig hur det funkar och så där va, sen är ju alla oli-

ka även om de är utåtagerande. Det är klart att det kan vara bra att gå kurser och så 

där också, men man måste ändå ut i verkligheten och så va. […] Sen får man väl pra-

ta med någon som har haft mer, jobbat mer med dem. Det tror jag har gett mig mest 

(L6). 

 

5.8 Diagnosens inverkan på elevens självkänsla 

Fyra av informanterna upplever att självkänslan hos eleven påverkas positivt efter en diagnos-

tisering. L3 är dock osäker om självkänslan påverkas och anser att det i slutändan borde bli 

övervägande positiva konsekvenser. L4 hävdar precis som L5 att det är upp till ”oss” lärare att 

se till att diagnosen påverkar positivt. L4 säger så här om självkänslan: 

 
Jag menar, det är ju ingen ”hit” att få en stämpel i pannan där det står DAMP direkt. 

Det är ju ingenting man tar upp i meritförteckningen direkt. Så visst, det kan väl upp-

levas som ett ”nerköp”, det tror jag. Så att det vill ju till att vi vuxna, omkring, beter 

oss på rätt sätt… (L4). 

 

L2 påpekar att omgivningen är en betydande faktor för hur självkänslan påverkas hos eleven, 

efter diagnostiseringen. Vidare berättar han att det är relativt vanligt att föräldrar skuldbeläg-

ger sig själva, att de tror att det är deras fel att barnet beter sig som det gör. Vidare säger han 

att detta är speciellt vanligt bland de föräldrar som till exempel ligger i skilsmässa eller har 

andra problem i familjförhållandet.  
 

Då kan det vara avslappnande att få veta att barnet har till exempel ADHD, det blir 

då en förklaring på problemen. Det hade ingenting med deras uppfostran att göra 

(L2). 

 

L1 anser att det kan vara en ”stor sorg” för eleven när denne inser att den inte är som alla de 

andra. Hon belyser också att hon tror att eleven går igenom olika faser, där den ibland upple-

ver att saker och ting fungerar bra och ibland att det fungerar sämre. 
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5.9 Diagnosens inverkan på betyget 

Denna fråga kunde vi uppleva att informanterna tolkade olika. Därför blev vi i vissa fall 

tvungna att specificera frågan. Resultatet blev att hälften av informanterna ansåg att diagno-

sen kan påverka betyget. Av de övriga ansåg sig en vara osäker och de andra två upplevde att 

diagnosen inte har någon påverkan. 

 

L5 beskriver diagnosens påverkan på betyget på följande sätt: 

 
Diagnosen i sig ska ju inte påverka betyget, därför att det har ju ingenting med betyg 

att göra, utan det är ju så att det är ju mer att en diagnos ska påverka miljön runt ele-

ven, påverka lärarnas sätt att bemöta, ge struktur, att man ska kunna anpassa. Men 

betyget alltså.. Man ger förutsättningarna och möjligheterna och strukturen. En an-

passad pedagogik helt enkelt (L5). 

 

L6 betonar precis som L5 att diagnosen ska vara till fördel för eleven.  
 

Det är ju lite som jag pratat om, att just fördelarna för eleven är att jag kommer ägna 

mer tid åt den här eleven, det blir ju så per automatik. Och det kan ju vara en fördel 

för eleven. Man har ju ganska många då och då blir det ju.. Man ägnar inte alla lika 

mycket tid, så är det ju. Nackdelen är ju att de har ju problem att fokusera och lik-

som, ska man ha ett inlämningsarbete så… (L6). 

 

L3 anser att läraren ska ta hänsyn till diagnosen så att den inte påverkar betyget negativt. Hon 

jämför med de elever som har rörelsehinder och säger att rörelsehindret i sig, inte påverkar 

deras mattekunskaper. Det handlar endast om olika förutsättningar, kunskapen kan ju vara 

densamma. L2 hävdar att det är lärarens skyldighet att enligt kursplaner och direktiv ge de 

diagnostiserade barnen mer stöd och tid vid till exempel nationella prov. Han upplever att det 

är lättare för en elev med diagnos att få MVG, än vad det är för en elev utan diagnos.  

L4 har ett liknande svar på denna fråga. 

 
Helt ointressant för mig. Har du brutit benet eller har du tre öron eller så, det skiter 

jag i. Det är ju vad man presterat liksom. Så själva diagnosen har ingenting med det 

att göra. Sen finns det en problematik kopplad till diagnosen, men det är ju någonting 

annat (L4). 
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6 DISKUSSION 
I detta kapitel kommer vi att diskutera resultaten från våra intervjuer samt relatera dessa till 

den forskning vi tidigare har presenterat i vårt bakgrundskapitel. Vi ämnar belysa likheter 

samt skillnader mellan informanternas svar och utifrån detta ge vår syn och vår analys om 

resultatet. Vi avser också att genom denna diskussion knyta an till uppsatsens syfte; att belysa 

konsekvenserna av att ha diagnosen ADHD, hos elever i skolår 7-9 samt att få inblick i dia-

gnosens pedagogiska konsekvenser.  

Vidare ämnar vi att genom hela denna diskussion besvara uppsatsens forskningsfrågor, vilka 

vi också återkommer till i den avslutande delen av detta kapitel. Dessa är: 

 

- Vilka konsekvenser finns det i skolan för eleven respektive läraren om upp-

märksamhets- och koncentrationsstörningar ges en diagnos?  

- Vilka konsekvenser anser lärare att diagnosen har för det pedagogiska arbe-

tet? 

 

6.1.1 Pedagogiska konsekvenser som följd av diagnostisering av elevens problem 

På denna fråga upplevde som tidigare nämnts samtliga informanter positiva konsekvenser 

utifrån ett pedagogiskt perspektiv. Gemensamt för informanterna var att de talade om hur de 

kunde anpassa och planera undervisningen på ett bättre sätt då de kände till att eleven har en 

diagnos. L3 tillade dock att det behövdes en extra lärare under de lektioner då läraren har en 

elev med diagnos i undervisningsgruppen. L5 ansåg också att det var nödvändigt med mindre 

grupper under samma förutsättningar. Vi förmodar att dessa två informanter ej anser sig kun-

na hjälpa alla elever utifrån sina förutsättningar eftersom eleven med diagnos kräver mer tid 

och extra hjälp. Axengrip (2004) talar om just detta och belyser betydelsen av att arbeta med 

ett reducerat antal elever i klassen, detta för att skapa en bättre skolsituation för alla elever, 

men framförallt för eleverna med diagnos. Med tanke på att Kärfve (2000) påstår att nästan 

vem som helst kan få ADHD, tror vi att en konsekvens i L3 och L5:s fall skulle kunna bli att 

fler elever ”lättare” kan få ADHD. I Lpo 94 står det ”Undervisningen skall anpassas till varje 

elevs förutsättningar och behov” (Lpo 94 s 4). Vidare anser vi precis som Axengrip (2004) 

att klassens storlek är av betydelse. Känner man som lärare att man inte räcker till, på grund 

av till exempelvis för många elever i klassen, kan en konsekvens bli att detta i ännu större 

utsträckning drabbar de diagnostiserade eleverna negativt. Jakobsson (2006) belyste i en stu-

die att en lärare behandlade eleverna med diagnos annorlunda än de utan diagnos. Den berör-
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de läraren ansåg att det var ett ”vanligt” pedagogisk problem när det gäller ”vanliga” stökiga 

elever. Vad gällde de diagnostiserade eleverna tyckte läraren att det var svårare eftersom det 

rörde sig om som hon uttryckte sig ”en konstig diagnos”. Det här anser vi kan vara en konse-

kvens av att läraren har för många elever i sin undervisningsgrupp, att läraren inte har möj-

lighet att se till varje elevs förutsättningar samt att det också kan bero på en begränsad kun-

skap hos läraren om diagnosen. Vidare anser vi att konsekvensen för läraren blir att denne i 

praktiken inte förmår att arbeta utifrån Lpo 94:s riktlinjer samt skollagens paragrafer.  

Jämför vi informanternas svar med deras bakgrundsvariabler finner vi att det endast var L3 

och L5:s svar, som skilde sig från de övriga informanternas, avseende de pedagogiska konse-

kvenserna av en diagnos. Gemensamt för L3 och L5 är att de arbetar vid samma skola (skola 

B). De talade om hur de upplevde att det var nödvändigt med mindre grupper, alternativt fler 

lärare i en större grupp då de har en elev med diagnos i undervisningsgruppen. En möjlig 

förklaring till varför L3 och L5 var de enda som belyste denna problematik är att det vid de-

ras skola i genomsnitt går 15 elever per pedagog i jämförelse med skola A, som har ett ge-

nomsnitt på 13 elever per pedagog. Det hade för oss varit intressant om även L6 hade haft ett 

liknande synsätt som L3 och L5, beträffande de pedagogiska konsekvenserna, då han är 

verksam vid samma skola som dessa. Dock tror vi att det skulle kunna förklaras med att han i 

jämförelse med L3 och L5, är den som har kortast erfarenhet av att arbeta med ADHD-

elever. Det innebär således enligt vår mening, att teorin kring betydelsen av klassens storlek 

som bland annat Axengrip (2004) talar om, i detta fall skulle kunna stämma överens med 

informanternas olika svar.  

 

6.1.2 Konsekvenser av en diagnos för eleven ur lärarens perspektiv 

Eftersom vi upplevde det alltför svårt att intervjua de diagnostiserade eleverna, ville vi fråga 

våra informanter hur de såg på konsekvenserna av en diagnos för eleven. 

Axengrip (2004) skriver om att bråkiga och stökiga elever kan förvandlas till ”mönsterelever” 

med hjälp av en diagnos som skapar förståelse. L2, L3, L4 och L5 har ett liknande synsätt då 

de hävdar att diagnosen borde vara av positiv betydelse för eleven. De menar att läraren och 

eleven då får en förklaring på de problem som föreligger. Vidare påpekar de att om alla per-

soner kring eleven är medvetna om problematiken, blir det mer lättarbetat. Börjesson (2004) 

håller inte med om detta när han anser att diagnosen ”Diagnosen reducerar, krymper blickfäl-

tet […] Individen tenderar att bli ett med sin diagnos” (SOU 2004:98 s 315). Gillberg (2004) 

motsäger sig det Börjesson (2004) beskriver ovan då han instämmer i informanternas resone-

mang, och hävdar att en diagnos som är korrekt ställd nästintill aldrig kan innebära någon 
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försämring. L1 anser dock att det för eleven och familjen kan upplevas som en ”stor sorg” 

framförallt när eleven kommer upp i tonåren. L6 förklarar att ADHD-elevens klasskamrater 

kan bli trött på denne eftersom ADHD-eleven ofta har koncentrations-störningar. Detta bely-

ser Assarsson med flera (2001) när de talar om negativa konsekvenser i form av att omgiv-

ningens attityder förändras. Vidare betonar Assarsson med flera (2001) att en negativ konse-

kvens ur elevens perspektiv kan vara att lägre förväntningar blir självuppfyllande. Vår upp-

fattning är att det i L1:s och L6:s fall handlar om en problematik grundad på begränsad kun-

skap om diagnosen hos de personer som finns i elevens omgivning. L5 anser att kunskap kan 

minska känslor av skam och oförståelse hos omgivningen och hos eleven. Detta belyser Ja-

kobsson (2006) när hon talar om olika situationer där eleven förväntas ha svårt med det ena 

eller andra på grund av sin diagnos. Vi tror att om läraren informerade mer och tydligare om 

vad ADHD är och hur dess symtombild kan se ut, skulle man i många fall kunna undvika att 

hamna i de situationer som L1 och L6 ovan talar om.  

Beträffande informanternas svar finner vi vissa likheter. De informanter som ansåg att dia-

gnosens konsekvenser (sett ur elevens perspektiv) i huvudsak var positiva, var L2, L3, L4 

samt L5. Det är också dessa informanter som vi utifrån tidigare presenterad bakgrundsdata, 

anser ha den största kunskapen och erfarenheten av att arbeta med elever med ADHD dia-

gnos. Det skulle enligt oss kunna tala för deras gemensamma förhållningssätt avseende kon-

sekvenserna av en diagnos, sett ur elevens perspektiv. De övriga två informanterna L1 och L6 

som istället talade om konsekvenserna som något negativt, har inte lika lång erfarenhet av att 

arbeta med dessa elever. Utifrån detta tror vi att det således skulle kunna innebära att infor-

manternas svar skulle kunna härledas och förstås utifrån deras kunskap och erfarenhet. 

 

6.1.3 Sociala konsekvenser på grund av diagnosen i den berörda elevens skolsituation 

L2 ställer sig positiv till de sociala konsekvenserna av en diagnos. Vidare hävdar L2 att dia-

gnosen kan bli en förklaring för lärare och klasskamrater varför eleven med ADHD diagnos 

beter sig som den gör i vissa situationer. L4 däremot, som i föregående fråga var positiv till 

diagnosens konsekvenser, tror att de sociala konsekvenserna kan bli att eleven blir utstött 

eller retad. Gillberg (2004) talar om detta och hänvisar de sociala konsekvenserna som en 

orsak, beroende på hur stor kunskap lärare och klasskamrater har om diagnosen och dess 

symtombild.  
 

Om kamrater och lärare tror att alltsammans bara är något barnet borde kunna ta sig i 

kragen och arbeta bort påbörjar de – ofta utan att vara medvetna om det – en mobb-
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ningsprocess. Ingen vill leka med den som har ADHD/DAMP, om de inte förstår att 

allt det ”jobbiga” är uttryck för äkta funktionsstörningar. Ingen tycker att det är roligt 

att försöka lära den som inte tar emot (Gillberg 2004, s 135). 

 

Vidare betonar också L5 och L3, precis som i föregående fråga att kunskapen är mycket vik-

tig. Axengrip (2004) hävdar också som L5 och L3 att informationen och kunskapen är bety-

delsefull när hon skriver:  
 

”Det handlar om att de som inte har DAMP behöver lära sig att anpassa situationer 

och miljöer så alla kan vara delaktiga. För att uppnå detta krävs kunskap och insikt. 

En diagnos ska skapa möjligheter inte hinder” (Axengrip 2004, s 31).  

 

Lpo 94 belyser också vikten av att bemöta det som kan uppfattas som avvikande och annor-

lunda med kunskap och öppna samtal, detta för att motverka mobbing.  

 

Gemensamt för informanterna är, att de återigen belyser vikten av kunskapen om en diagnos 

då de talar om de sociala konsekvenserna av en diagnos. Det vi finner extra intressant är att 

L3 påpekar att på dennes skola kan en stökig elevs beteende leda till samma konsekvenser 

med eller utan diagnos. Vi tolkar det som att L3 menar att det inte är diagnosen i sig som 

leder till någon social konsekvens för eleven, utan snarare hur eleven fungerar och beter sig i 

skolan. Detta kan ses som ett negativt förhållningssätt till diagnostisering, där man kan ställa 

sig frågande till varför man ska diagnostisera elever med koncentrations- och uppmärksam-

hetsproblem om diagnosen ändå inte leder till någon positiv förändring sett utifrån ett socialt 

perspektiv för eleven. Vi ställer oss, precis som Assarsson med flera (2001) frågan; ”Men 

varför skulle man inte kunna acceptera barnets problem utan diagnos, och hjälpa barnet att 

utvecklas och få bättre självförtroende?” (Assarsson m fl. 2001, s 26). 

Avseende informanternas olika svar och olika förhållningssätt beträffande de sociala konse-

kvenserna av en diagnos, finner vi det svårt att hitta likheter som kan kopplas till informan-

ternas och skolornas bakgrundsvariabler. Visserligen (som vi tidigare nämnt) betonar både 

L3 och L5 återigen betydelsen av elevers och lärares kunskap om en diagnos, men vi vet inte 

riktigt vad det i jämförelse med de andra informanternas svar skulle kunna ha för betydelse 

för vår uppsats. Man skulle kunna tolka L3 och L5 i denna undersökning som relativt erfarna 

lärare, men vi anser samtidigt att det av våra informanter finns de som är minst lika erfarna. 
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6.1.4 Diagnosens stämplande effekt på eleven sett ur lärarens perspektiv 

Alla informanter var överens om att diagnosen till viss grad har en stämplande effekt på ele-

ven. Ställer vi detta mot den tidigare presenterade forskningen i bakgrunden finner vi att bland 

annat Axengrip (2004) och Kärfve (2000) hävdar att diagnosen kan upplevas som en stämpel. 

Gillberg (2004) hävdar istället motsatsen med hänvisning till samtal med diagnostiserade ele-

ver och deras föräldrar, där dessa enligt Gillberg (2004), i nästan alla fall förhåller sig positiva 

till att ha fått en diagnos. Vi anser att en rimlig tolkning av Gillberg (2004), är att han då me-

nar att diagnosen (i de flesta fall) inte upplevs som någon stämpel. Vidare var de flesta av 

informanterna överens om att det är upp till läraren att se till att stämpling inte förekommer. 

L6 påpekade att för att man som lärare ska kunna förhindra en stämplande effekt på en elev 

med en diagnos, är det nödvändigt att läraren är medveten om diagnosen och har tillgodosett 

sig en stor kunskap som denne kan förmedla vidare till de andra eleverna. Axengrip (2004) 

belyser också detta; ”det är inte lätt att åtgärda något när man inte vet vad grundproblemet är” 

(Axengrip 2004, s 16). Den enda informanten som resonerade annorlunda kring begreppet 

stämpling var L3, som anser att diagnosen i sig inte bidrar till någon stämpling, då L3 menar 

att eleven i många fall redan har ”stämplat” ut sig. Något liknande resonemang finner vi inte 

hos någon av forskarna i bakgrunden då de mer eller mindre förhåller sig positiva alternativt 

negativa till påståendet; stämpel, en konsekvens av en diagnos. Vi kan inte heller utifrån in-

formanternas bakgrundsvariabler tyda något samband eller finna någon förklaring till varför 

det i detta fall endast är L3 som i huvudsak, i sitt svar skiljer sig från de övriga informanterna. 

Visserligen är hon den lärare som har varit verksam längst tid inom skolan. Hon är även en av 

de tre informanterna som har erfarenhet från att ha arbetat med ADHD elever i mindre grup-

per, men vi tror inte att det borde ha någon betydelse för hennes svar i förhållande till de 

andra informanternas, då fler av dem enligt oss och tidigare presenterad bakgrundsdata kan 

anses som nästintill lika erfarna.  

Vidare anser vi utifrån ovanstående text och informantanalys, att det är lärarens ansvar att 

förklara för till exempel klasskamraterna, att koncentrationssvårigheterna kan bero på exem-

pelvis ett minimalt hjärnfel eller ”jobbiga” hemförhållanden. Det handlar enligt vår mening 

således inte om en elev med svårigheter utan en elev i svårigheter. Det är alltså inte elevens 

fel att den inte är som alla andra i alla situationer. Jakobsson (2006) skriver om detta och häv-

dar att lärare ofta gör ”fel”, och utgår från att det är eleven som är ”problembäraren”. Vidare 

tror vi att om läraren talar öppet om vad en diagnos innebär, kan det leda till att kamraterna 

får bättre förståelse för problemen och hur de ska bete sig mot den diagnostiserade eleven. 
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Detta i enlighet med Lpo 94 där det talas om att skapa en förståelse för det som kan uppfattas 

som annorlunda eller avvikande. 
 

Skolan skall främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg 

om den enskildes välbefinnande och utveckling skall prägla verksamheten [...] Främ-

lingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och ak-

tiva insatser (Lpo 94, s 9).  

 

6.1.5 Skolsituation efter diagnostisering 

Hälften av informanterna ansåg att skolsituationen skulle komma att förändras efter en dia-

gnostisering. De flesta belyste att diagnosen kan leda till en förändrad skolsituation, samtidigt 

som den inte behöver det. L1 och L4 talade om en problematik som enligt dem var densam-

ma före som efter diagnostisering, vilket i så fall skulle innebära att skolsituationen för den 

diagnostiserade eleven inte kom att förändras på grund av själva diagnosen. Jämför vi detta 

mot bakgrunden ser vi hur bland annat Jakobsson (2006) anser att diagnosen kan fungera 

som ett påtryckningsmedel för eleven. Det tolkar vi som att det exempelvis handlar om att få 

möjlighet till mer resurser, vilket i så fall skulle leda till en förändrad skolsituation där eleven 

får mer och bättre stöd än före diagnostiseringen. Kadesjö med flera (2004) samt Gillberg 

(2004) hävdar också att en diagnostisering av elevens problem i regel leder till bättre stöd 

och hjälp, vars följd vi anser skulle kunna innebära en positiv förändring för elevens skolsi-

tuation. Assarsson med flera (2001) och Börjesson i SOU 2004:98, förhåller sig däremot ne-

gativa till konsekvenserna av en diagnostisering där de bland annat belyser att förväntningar-

na på vad eleven klarar av minskar, samt att motivationen att ta i tu med problemet avklingar. 

Det tolkar vi som att de anser att läraren har fått en förklaring på varför eleven beter sig på 

det sätt som den gör, och därmed nöjer sig med det. Vidare talar de också om hur synsättet på 

eleven förändras och hur diagnosen kan leda till att lärare snarare ser eleven som dennes dia-

gnos än till eleven som individ. Detta skulle alltså kunna leda till en negativt förändrad skol-

situation för eleven tror vi. Jämför vi detta med informanternas svar ser vi att L2 och L3 ock-

så talade om en förändrad skolsituation beroende på insatta resurser för den diagnostiserade 

eleven i jämförelse med innan diagnostiseringen. L2 och L3 påpekade dock att en diagnos 

inte nödvändigtvis behöver betyda någon förändring, men att det till stor del också beror på 

läraren, huruvida det kommer att bli någon förändring för den diagnostiserade eleven. L5 

anser att diagnosen i många fall inte innebär någon förändring. Detta kan bero på en rad olika 

saker hävdar hon. Hon talar om att lärargruppen till slut står handfallna utan några konkreta 
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metoder för hur de ska gå tillväga. Vi tolkar detta som ännu ett exempel på att begränsad 

kunskap inom området, samt bristande resurser många gånger ligger till grund, för att dia-

gnosen inte för med sig de positiva konsekvenser den borde. Gillberg (2004) talar om, som vi 

tidigare nämnt, att en korrekt ställd diagnos aldrig kan innebära någon försämring. Men ut-

ifrån de svar vi fått under våra intervjuer ställer vi oss tveksamma till detta. Det har under 

våra intervjuer framgått att läraren i vissa fall inte ens är medveten om att diagnos föreligger. 

Hur ska det i sådana fall kunna leda till någon förändring? Vi tror att för att eleverna ska för-

stå vad diagnosen innebär och hur dess symtombild ser ut, är det nödvändigt att läraren är 

”påläst” om diagnosen och förmedlar dessa kunskaper till sina elever. 

 

Jämför vi informanternas svar finner vi vissa samband i svaren. Som vi ovan har skrivit ser vi 

hur bland annat L1 och L4 anser att diagnosen inte leder till en förändrad skolsituation för 

den diagnostiserade eleven. De menar att problematiken är den samma före som efter en dia-

gnos. Dessa två lärare är verksamma vid samma skola och vi tror att det kan vara så att de har 

samma synsätt just därför. Vi anser att det är skäligt att förmoda att alla informanter har ut-

gått ifrån sin egen erfarenhet då de har svarat på våra frågor. Därför anser vi att det i L1 och 

L4:s fall skulle kunna vara möjligt att de har samma typ av perspektiv, just på grund av att de 

är verksamma vid samma skola och därigenom kunnat erfara ungefär samma händelser, fe-

nomen och situationer med samma elever. Vidare finner vi också likheter mellan L2 och L3:s 

svar, där båda informanterna talar om en förändrad skolsituation beroende på skillnader i 

insatta resurser för den berörda eleven. De anser dessutom att det till stor del beror på läraren 

huruvida det blir någon förändring för den diagnostiserade eleven. Jämför vi L2 och L3:s 

bakgrundsvariabler finner vi att de båda under en längre tid har arbetat i mindre grupper med 

elever som har diagnosen ADHD. Vi tror att det kan ha betydelse för hur de svarat och för-

hållit sig avseende en förändrad skolsituation som konsekvens av en diagnos. Har man som 

lärare arbetat i mindre grupper med elever med diagnos, tror vi att det kan ha lett till att lära-

ren haft möjlighet att skapa en djupare relation till eleven än vad en ”vanlig” klasslärare har. 

Det skulle i sin tur kunna innebära att läraren (i detta fall L2 och L3) har en djupare förståelse 

och kunskap för vad som behövs för att skolsituationen skall bli förändrad för den diagnosti-

serade eleven.  
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6.1.6 Diagnosens inverkan på hur läraren ser till elevens individuella förutsättningar 

Utifrån resultatpresentationen kan vi se en begränsad variationsvidd avseende frågan om dia-

gnosens inverkan. Ingen av informanterna ansåg att de personligen skulle kunna ”förblindas” 

av diagnosen, vilket vi anser vara positivt då vi tror att det skulle påverka elevens skolsitua-

tion negativt. Detta stämmer inte överens med det som Assarsson med flera (2001) beskriver 

när de hävdar att en konsekvens av diagnosen är att ”omgivningens attityder förändras”. 

Kärfve (2000) håller med om detta när hon betonar att diagnosen ofta leder till ett förändrat 

synsätt, i negativ bemärkelse på den diagnostiserade. Två informanter, L3 och L5 belyser 

dock att de tror att vissa lärare, på grund av ovana och okunskap skulle kunna generalisera 

och ha vissa föreställningar kring dessa elever. L3 talar om en allmän ovana hos lärarna att 

möta diagnostiserade elever, vilket hon betonar kan leda till att läraren blir nervös och inte vet 

hur denne ska behandla eleven. Vi tolkar det som att informanterna talar om hur vissa lärare 

på grund av okunskap kring diagnosen, har bristande förståelse för att diagnosen rymmer in-

dividuella skillnader från person till person. Jämför vi detta med forskningen i bakgrundska-

pitlet, kan vi se hur bland annat Jakobsson (2006) belyser problematiken kring vissa lärare 

som behandlar elever som ”bomull” i skolan, och om hur vissa elever upplever att lärare ser 

diagnosen istället för eleven. Börjesson (2004) hävdar precis som Jakobsson (2006) att en 

konsekvens av diagnostisering är att eleven tenderar att bli ”ett med diagnosen”. 

Axengrip (2004) belyser vikten av att ”komma ihåg” att diagnosen endast är en diagnos och 

att en diagnos rymmer individuella skillnader mellan individerna. Utifrån ovanstående text 

vill vi återigen belysa vikten av att man som lärare skaffar kunskap om vad en ADHD-

diagnos innebär, men också att man aldrig glömmer att se till elevens individuella förutsätt-

ningar och egenskaper. I de fall läraren skulle göra det borde konsekvensen rimligtvis bli att 

eleven bemöts och behandlas på ett felaktigt sätt, vilket bland annat skulle strida mot den ob-

ligatoriska läroplanen, Lpo 94:s mål och riktlinjer samt skollagens paragrafer. 

Avseende skillnader och likheter beträffande informanternas svar upplever vi det svårt att 

hitta gemensamma nämnare. Som vi tidigare nämnt ansåg ingen av informanterna att de själva 

skulle kunna ha ett generaliserat synsätt på elever med diagnos, vilket innebär att de inte ser 

eleverna för diagnosen utan istället ser till elevernas individuella förutsättningar. Dock belyste 

L3 och L5 att de tror att det finns lärare som riskerar att generalisera ADHD-elever på grund 

av elevernas diagnos. Detta tolkar vi som att L3 och L5 har samma slags förhållningssätt, vil-

ket skulle kunna bero på att de är verksamma vid samma skola och att de därför kan ha ”stött 

på” vissa lärare, vilka L3 och L5 upplevt haft ett generaliserat synsätt på elever med ADHD 

diagnos. Vi vill belysa att det inte behöver vara på det viset, utan det är möjligt att man skulle 
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kunna härleda deras förhållningssätt utifrån deras bakgrundsvariabler avseende erfarenhet. 

Dock anser vi att man i sådant fall skulle kunna ifrågasätta varför ingen av de andra informan-

terna, som också har erfarenhet av elever med ADHD, inte nämnde någonting om att det kan 

finnas en ”risk” för att vissa lärare har ett generaliserat synsätt på dessa elever.  

 

6.1.7 Lärarnas kompetens att möta ADHD-eleverna 

Beträffande frågan om lärarnas uppfattning huruvida de ansåg sig ha kompetens att möta 

ADHD-eleverna och deras behov, fick vi en ganska stor variationsvidd beträffande svaren. L1 

talade om kompetens i form av sin samlade erfarenhet. L2 ansåg sig ha kompetensen i form 

av stöd och handledning. Två informanter, L4 och L5 ansåg sig ha erfarenhet men att kompe-

tensen inte alltid var tillräcklig. En av dessa, L5, ansåg sig ha kompetensen men upplevde att 

det inte alltid gick att tillämpa den beroende på situation. Gillberg (2004) belyser att det är 

väldigt viktigt med kunskap om diagnoser. Han betonar även att för att kunna tillämpa kun-

skapen är det av stor betydelse att läraren är medveten om ifall en diagnos föreligger. Vi tror 

att en möjlig tolkning beträffande problematiken att tillämpa kompetensen beroende på situa-

tion, kan bero på klassens storlek där läraren vare sig hinner eller har möjlighet att ge det stöd 

och den struktur som ADHD-eleven behöver. Det på grund av att läraren samtidigt också ska 

finnas till för alla de andra eleverna. Axengrip (2004) talar om detta och belyser att klassens 

storlek påverkar ADHD-elevernas skolsituation.  
 

”I skolan ställs det höga krav på eleverna att prestera i en miljö som inrymmer cirka 30 

elever och där det finns många ostrukturerade situationer” (Axengrip 2004, s 78). 

 

L6 belyste vikten av att tala med andra lärare som haft ADHD-eleven under längre tid och 

som därigenom borde känna till dennes problematik och sätt att fungera på, på ett bättre vis.  

Det vi finner intressant utifrån resultatpresentationen är att alla informanterna belyste att alla 

elever är olika trots samma diagnos. Jakobsson (2006) är kritisk till detta då hon upplever att 

lärare ofta ser diagnosen istället för eleven. Att informanterna påpekade att det är individuella 

skillnader mellan elever med samma diagnos tolkar vi som att det för lärarna, trots olika syn 

på huruvida de har eller inte har kompetens, handlar om att skapa en individuellt anpassad 

undervisning och skolsituation för den berörda eleven. Utifrån detta anser vi att man till viss 

del skulle kunna jämställa begreppet kompetens med förmåga av att se till varje elev, trots 

deras diagnos. Det handlar återigen om det som vi och Axengrip (2004) tidigare har nämnt; 

läraren får aldrig glömma att diagnosen endast är en diagnos och att en diagnos självklart kan 
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skilja mellan olika individer. Missar läraren det så är vi övertygade om att det kan leda till 

negativa konsekvenser för eleven. Kärfve (2000) talar om ”ett förändrat synsätt” på en dia-

gnostiserad elev. Detta tolkar vi som att hon menar att kunskapen inte är tillräcklig hos lärarna 

att möta ADHD-elevernas behov. 

Jämför vi informanternas svar med de tidigare nämnda bakgrundsvariablerna har vi svårt att 

finna några direkta likheter och gemensamma nämnare mellan de olika lärarna och skolorna. 

Dock anser vi att vi i många fall kan härleda informanternas svar till deras tidigare erfarenhe-

ter. L1 talar om en ”samlad erfarenhet” utifrån hennes tidigare arbete på bland annat en sär-

skola. L2 anser att han till viss del har kompetens i form av handledning och stöd, då L2 har 

en lång erfarenhet av att arbeta med ADHD-elever i mindre grupper. L4 ansåg sig ha erfaren-

het men att kompetensen inte alltid var tillräcklig. Detta skulle kunna bero på att han är den 

ende som inte har gått någon formell lärarutbildning och därigenom kan ha gått miste om viss 

kompetensutveckling. L5 anser sig ha kompetensen men belyser problematiken kring att an-

vända sig av den. Det skulle kunna förklaras utifrån det vi tidigare har berört, att hon arbetar 

på skola B, vilken har genomsnittligt fler elever per pedagog än skola A. Det kan betyda som 

vi och Axengrip (2004) tidigare nämnt; att klassens storlek är av betydelse, för i hur pass stor 

utsträckning läraren klarar av att se till varje elevs individuella förutsättningar.  

 

6.1.8 Diagnosens inverkan på elevens självkänsla 

Avseende diagnosens inverkan på elevens självkänsla, svarade fyra av de sex informanterna 

att de upplevde att självkänslan påverkas positivt efter en diagnostisering. Detta stämmer väl 

med bland annat Gillberg (2004) och Kadesjö med flera (2004), som förhåller sig positiva till 

konsekvenserna av en diagnos. Börjesson i SOU 2004:98, Assarsson med flera (2001) samt 

Jakobsson (2006) förhåller sig däremot i flera avseenden negativa till konsekvenserna. De 

talar om hur lärarens synsätt på eleven förändras till ett mer generaliserat synsätt. Läraren 

riskerar att se eleven för dennes diagnos snarare än till elevens individuella förutsättningar. 

Gör läraren det tror vi att det finns stor risk att självkänslan försämras hos eleven, då vi tror att 

eleven upplever att den blir behandlad på ett annorlunda sätt, i jämförelse med de andra ele-

verna. Vidare tror vi att för att kunna förhindra en försämrad självkänsla hos eleven så måste 

läraren arbeta med att se till elevens individuella förutsättningar och anpassa undervisningen 

till dessa. Det handlar återigen om lärarens tankesätt kring hur de ser på elever med diagnos 

och vilken kunskap de har om ADHD. 

L4 och L5 belyser precis som på tidigare ställda frågor, att det ligger i lärarens ansvar att se 

till att diagnosen påverkar positivt. Detta tolkar vi som att om läraren och de övriga eleverna i 
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klassen är medvetna om de möjliga negativa konsekvenserna av en diagnos, kan de på ett lät-

tare sätt förebygga dem. Axengrip (2004) talar om att de konsekvenser som märks, är de som 

framkommer på grund av uteblivet stöd. L4 betonar också lärarens viktiga roll efter en dia-

gnostisering, då L4 förklarar att det inte i många fall upplevs som något positivt med en stäm-

pel där det ”står DAMP i pannan” (L4). Han beskriver det på följande sätt; ”Det är ju ingen-

ting man tar upp i meritförteckningen direkt” (L4). Detta tolkar vi som att L4 upplever att 

omgivningen ser negativt på en ADHD- eller DAMP-diagnos. Vi tror att om man någon gång 

ska kunna ändra på samhällets uppfattningar om diagnoser så ligger det ett stort ansvar på 

lärarna att sprida information och kunskap. Detta i enlighet med Axengrip (2004) som skriver: 
 

Vissa människor tror att diagnosen DAMP är en negativ stämpel. Det är fel. Att ha 

DAMP kan vara mer positivt än att ständigt feltolka sin omgivning med felaktigt bete-

ende. Det blir en ond cirkel. Det handlar om att de som inte har DAMP behöver lära sig 

att anpassa situationer och miljöer så alla kan vara delaktiga. För att uppnå detta krävs 

kunskap och insikt. En diagnos ska skapa möjligheter inte hinder (Axengrip 2004, s 

31). 

 

L2 anser att diagnosen kan ha positiv betydelse sett ur föräldrarnas perspektiv, genom att de 

får reda på att de inte gjort något ”fel” och slipper därmed skuldbelägga sig själva. Samma 

slags förhållningssätt finner vi hos bland annat Jakobsson (2006) och Assarsson med flera 

(2001) som talar om lättnad och skuldavlastning, samt hur diagnosen blir en förklaring för 

föräldrarna till de symtom som barnet uppvisat.  

L1 och L4 som arbetar på samma skola upplever att det kan vara negativt för elevens själv-

känsla att få en diagnos. L1 beskriver det som att eleven kan uppleva en ”stor sorg” när denne 

blir medveten om att den inte är som alla andra. Vi frågar oss om detta är något som går att 

undvika. Vi hävdar att ingen skulle förmodligen uppleva att det är ”roligt” att få reda på att 

man till exempel har ett ”litet” hjärnfel. Vi tror att man kan minska ”sorgen” genom kunskap, 

men faktum kvarstår att eleven uppenbarligen (efter att ha fått en diagnos) har en problematik 

som många andra elever inte har. Således tror vi att en konsekvens kan bli att elevens själv-

känsla i någon mån påverkas negativt efter diagnostiseringen. 

Beträffande informanternas svar anser vi det vara svårt att finna likheter respektive skillnader 

som skulle kunna härledas till de givna bakgrundsvariablerna. Vi anser därför att informanter-

nas svar, beträffande diagnosens inverkan på elevens självkänsla, borde förstås som en tros-

uppfattning hos lärarna, då de enligt oss inte fullt ut kan veta om eller hur diagnosen påverkar 

elevens självkänsla. Dock anser vi det vara av värde att förstå hur lärarna kan förhålla sig av-

 44



seende elevens självkänsla som en konsekvens av en diagnos, då vi tror att det i förlängningen 

kan leda till hur läraren bemöter och arbetar med den diagnostiserade eleven. 

 

6.1.9 Diagnosens inverkan på betyget 

Beträffande frågan om diagnosens inverkan på betyget ansåg hälften av de sex informanterna 

att diagnosen kan påverka betyget. L5 hävdar att betyget inte alls ska påverkas av diagnosen 

med motiveringen att ”diagnosen ska påverka miljön runt eleven, påverka lärarnas sätt att 

bemöta, ge struktur, att man ska kunna anpassa” (L5). Gillberg (2004) har samma inställning 

som L5 då han påstår att en korrekt ställd diagnos aldrig kan försämra. Vi tolkar detta som att 

Gillberg (2004) menar att läraren kan se bortom diagnosen och därmed se till de kunskaper 

den diagnostiserade eleven har i just det ämnet. Funktionshindret har således ingen inverkan 

på betyget. L6 talar om en problematik då läraren ger den diagnostiserade eleven mer tid än 

de andra eleverna, vilket han menar kan bli en fördel för den diagnostiserade eleven. Vi tror 

att det är svårt att undgå denna problematik i och med att lärare alltid ger olika elever olika 

mycket tid. Det är förmodligen väldigt svårt att veta hur mycket tid varje elev behöver. Där-

för tror vi att har man som lärare en elev med diagnos i sin undervisningsgrupp, kan konse-

kvensen i många fall bli att den diagnostiserade eleven får mer tid än de andra eleverna. Och 

i vissa ämnen kanske detta inte är befogat då själva problematiken inte har någon betydelse 

för ämnet. Men då tror vi att risken finns att till exempel ADHD-eleven tar mer tid än de öv-

riga eleverna på felaktiga grunder. L3 ger ett exempel när hon förklarar ett en elev med ett 

rörelsehinder inte behöver ha sämre mattematikkunskaper än någon annan. Axengrip (2004) 

belyser detta när hon beskriver att det är viktigt att komma ihåg att diagnosen endast är en 

diagnos och diagnosen i sig innefattar individuella skillnader. Assarsson med flera (2001) 

talar om att ”lägre förväntningar blir självuppfyllande” efter en diagnostisering. Med detta 

tror vi att Assarsson med flera (2001) menar att det krävs mindre av en elev med diagnos, 

och en konsekvens av detta blir att den diagnostiserade eleven kan få samma betyg som en 

”vanlig” elev även fast denne uppvisar ett sämre resultat. 

I en jämförelse mellan informanternas svar och deras bakgrundsvariabler blir det även här 

svårt att finna gemensamma nämnare mellan de olika informanterna och skolorna. Vi tror 

snarare att informanternas olika svar avseende diagnosens inverkan på betyget grundar sig i 

hur lärarna ser på betygskriterierna. Vi tror att de flesta lärare är medvetna om att betygen 

skall sättas utifrån elevens kunskapsgrunder men vi tror också utifrån våra tidigare verksam-

hetsförlagda utbildningar, att det finns lärare som även ser till elevens motivation och låter 

motivationen till viss del vara betygsgrundande. Vi tror därför att en möjlig teori kring in-
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formanternas olika svar, är att svaren till viss del kan vara beroende på vad lärarna personli-

gen håller som betygsgrundande kriterier.  

 

6.2 Svaren på studiens forskningsfrågor – en sammanfattning 

I denna del sammanfattar vi vad vi kommit fram till i vårt diskussionskapitel. Vi ämnar med 

detta att tydliggöra svaren på uppsatsens forskningsfrågor. 

 

Vilka konsekvenser finns det i skolan för eleven respektive läraren om uppmärksamhets- och 

koncentrationsstörningar ges en diagnos? 

Utifrån vår undersökning finner vi att konsekvenserna av att som elev ha diagnosen ADHD 

(eller i vissa fall DAMP) kan vara flera. Ständigt återkommande är att konsekvenserna av en 

diagnos, till stor del är beroende av vilken kunskap samt vilket förhållningssätt och ”tänk” 

lärarna har kring och om diagnosen. Vi finner också att konsekvenserna av en diagnos, i stor 

utsträckning handlar om hur eleven tolkas och förstås av omgivningen då denne har en dia-

gnos. Det framkommer också att lärarna i många fall belyser att det är de själva som till stor 

del bär ansvaret för hur eleven uppfattas, ser på sig själv, fungerar i klassrummet samt lyckas i 

skolan. Om lärarna kan anpassa skolsituationen på ett bättre sätt på grund av kunskapen kring 

och om diagnosen, det individuella hänsynstagandet och den större förståelsen av elevens 

problematik, tror vi att det leder till en förbättrad skolsituation för eleven. Detta ser vi, som vi 

tidigare nämnt, som en möjlig positiv konsekvens av en diagnos, för framförallt eleven, men 

även för läraren som på grund av detta kan arbeta utifrån och uppfylla Lpo 94:s mål och rikt-

linjer samt Skollagens paragrafer på ett bättre sätt. Vidare kan vi från flera forskare (Bengt 

Börjesson i SOU 2004:98, Assarsson med flera (2001), Jakobsson (2006) och Axengrip 

(2004)) samt ur informanternas svar se hur de belyser att det finns risk för att elevens själv-

känsla påverkas negativt, att eleven kan bli retad och kan känna sig utanför, att eleven feltol-

kas, att diagnosen kan upplevas som en stämpel samt hur betyget kan påverkas, som en kon-

sekvens av en diagnos. Mycket beroende på hur omgivningen tolkar den diagnostiserade ele-

ven, har förståelse för denne samt försöker anpassa situationer till det bästa. Det finns således 

risk för att konsekvenserna av att diagnostisera elever med koncentrations och uppmärksam-

hetsstörningar kan bli negativa likväl som de inte behöver bli det. Oavsett synsätt beträffande 

orsakerna till ADHD samt diagnostiseringsprocessen handlar det således återigen om den om-

givande miljön, hur exempelvis lärarna arbetar med synsätt och förståelse hos de övriga ele-

verna samt hur lärarna klarar av att anpassa och individualisera sin undervisning till elever 

med ADHD. 

 46



 

Vilka konsekvenser anser lärare att diagnosen har för det pedagogiska arbetet? 

Sammanfattningsvis finner vi utifrån vår undersökning att de lärare som i skolan arbetar med 

elever med diagnosen ADHD, anser att konsekvenserna av en diagnos (i de fall de känner till 

att eleven har den) framförallt blir att de kan anpassa undervisningen och skolsituationen på 

ett bättre sätt, då de vet vilken typ av problematik som föreligger. Vidare belyser både infor-

manterna och forskare såsom Axengrip (2004) och Gillberg (2004), vikten av att informera, 

tala öppet samt arbeta för att skapa en förståelse för vad en diagnos egentligen innebär, vilket 

vi ser som en indirekt konsekvens för det pedagogiska arbetet. Vi har också utifrån resultatet 

och diskussionen förstått att konsekvenserna av en diagnos i många fall är beroende av hur 

läraren strukturerar undervisningen samt hur stor klassen är, för eleverna med ADHD. Fort-

sättningsvis nämns också nya perspektiv och förhållningssätt vid exempelvis betygssättning 

vilket vi anser höra ihop med det pedagogiska arbetet. 

 

7 SLUTORD 
Genomförandet av denna uppsats har berikat oss med nya kunskaper om diagnosen ADHD. 

Vi har genom intervjuer med lärare och utifrån den litteratur vi läst, fått metoder om hur vi på 

ett bättre sätt ska kunna bemöta barn som är i behov av särskilt stöd. Dessa kunskaper och 

metoder tror vi att vi annars gått miste om. Från att ifrån början har sett på diagnostisering 

utifrån den så kallade ”mediabilden”; att ”diagnoser ställs lättvindigt” har vi nu förstått att den 

verklighet som vi träffat på ser annorlunda ut, även om mediabilden kan stämma i vissa fall. 

Vi kan se efter våra intervjuer att konsekvenserna av en diagnos kan se olika ut beroende på 

en rad olika faktorer så som: skolans utformning, lärarnas kompetens i ämnet, skolans resur-

ser, undervisningsgruppernas storlek, etc. 

Vår slutsats blir att alla de idéer som forskare och författare publicerat i olika slags litteratur 

ofta är kompromisser grundade på bristande resurser. Vi tror att om skolorna skulle ha till-

gång till mer resurser skulle en självklar konsekvens bli att alla i skolan skulle kunna utveck-

las bättre efter deras egna förutsättningar. I slutändan blir konsekvenserna av en diagnos en 

ekonomisk fråga. 
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7.1 Metoddiskussion 

Som informant till pilotundersökningen valde vi en för oss redan känd person, vars långa erfa-

renhet kring området ADHD vi antog skulle främja en intervju med välgrundade och välfor-

mulerade svar. Beträffande två frågor som handlade om diagnosens konsekvenser, kunde vi 

under intervjun uppmärksamma att dessa blev näst intill identiska. Konsekvensen av detta 

blev således att vi korrigerade dessa två frågor inför de ”riktiga” intervjuerna. Under intervju-

erna har vi upplevt att informanterna förstått frågorna, förutom vid ett enstaka tillfälle. Vidare 

belyste en informant att vissa av frågorna är mycket lika varandra, men denne betonade sam-

tidigt att detta inte behöver få någon negativ konsekvens. 

Vi valde att använda oss av en kombination av de tre samtal som Kvale (1997) belyser, vilka 

är; vardagslivets spontana samtal, den professionella intervjun och den filosofiska dialogen.  

Vi anser att denna kombination fungerade bra och vi upplevde att både vi och informanterna 

kunde känna sig trygga och lugna vid intervjutillfället. Ibland krävdes det att vi ställde en 

följdfråga för att kunna förtydliga frågan för informanten, vilket vi upplevde ledde till ett bätt-

re formulerat svar. Valet av att i största möjliga mån sitta ostört hävdar vi att ha varit av stor 

betydelse för intervjun. Vid ett tillfälle blev dock en av informanterna störd av en kollega un-

der ett pågående svar. Konsekvensen blev då att informanten kom av sig i sitt svar och vi fick 

ställa frågan en gång till. Detta kan ha givetvis ha påverkat svaret men vi tror snarare att det 

endast ledde till att intervjun tog lite längre tid att genomföra.  

Vi valde att spela in varje intervju på minidisc, vilket hade stor betydelse för ljudkvalitén. Vi 

upplevde inga svårigheter att varken höra våra frågor eller informanternas svar vid transkribe-

ringen. En av våra informanter visade på hög nervositet inför inspelningsmomentet. Detta 

avtog dock då vi förklarade och förtydligade att ingen annan än vi och möjligtvis vår handle-

dare skulle ha tillgång till att lyssna på inspelningen. Vi påpekade även att vi efter uppsatsens 

slut kommer att förstöra de inspelade intervjuerna. 

När vi började planera upplägget för denna uppsats var vår tanke att vi skulle intervjua elever 

med ADHD, men vi förstod senare efter att ha talat med bland annat vår handledare, att detta 

skulle bli svårt. Vi tror att om vi hade haft mer tid skulle vi kunna genomfört detta, vilket vi 

också anser hade informationsmässigt kunnat vara värdefullt, i vårt försök att besvara uppsat-

sens forskningsfrågor. 
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7.2 Fortsatt forskning 

Vad gäller fortsatt forskning har det under arbetets gång uppkommit nya frågeställningar om 

diagnoser i skolan som vi skulle finna intressanta att undersöka.  

 

• Hur ser lärarna på diagnostiserinsprocessen? 

• Vilken betydelse har diagnosen för till exempel en ADHD-elev, sett ur elevens per-

spektiv? 

• Vad kan man förändra i skolan för att bättre kunna tillgodose elever i behov av särskilt 

stöd? 

• Hur är till exempel en ADHD-elevs självkänsla i jämförelse med en ”vanlig” elevs? 
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