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Sammanfattning: Syftet med studien är att utföra en sammanställning 
över forskning som drivits inom Attention-
deficit/hyperactivity disorder (ADHD) och 
skola. Tidigare forskning: ADHD uppmärksammas 
oftast hos en person mellan åldern tre till sex år 
(Alak & Daraghi, 2010). För ungefär hundra år se-
dan definierades diagnosen i den medicinska littera-
turen bland annat att det berodde på bristande im-
pulskontroll och uppmärksamhetsproblem. De miss-
tänkte redan då att problemen var biologiska (Gill-
berg, 2005). ADHD består utav tre undergrupper; 
den först undergruppen består av uppmärksamhets-
problem, impulsivitet och överaktivitet. Den andra 
beskrivs även här som uppmärksamhetsproblem 
men dessa är varken impulsiva eller överaktiva. 
Den tredje gruppen har problem med både impulsi-
vitet och överaktivitet (Alak & Daraghi, 2010).  
Metod & Resultat: Studien är en systematisk littera-
turöversikt och utfördes genom att sammanställa 
vetenskapliga artiklar. Lärare hade generellt sätt 
negativa känslor över att undervisa elever med dia-
gnosen ADHD, vilket främst beror på de beteenden 
som är anknutna till ADHD (Mulholland, m.fl., 
2014). I relation med inkludering behöver elever 
med diagnosen ADHD tydlig struktur samt instrukt-
ioner, scheman och regler för att de skall kunna 
klara av sin skolgång (Mermer, 2011). 
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1. Inledning 
Diagnosen ADHD är ett väl utforskat område och trots all forskning så förekommer det 
än idag oenigheter om detta fenomen. Det är just därför det väckte intresse att utföra en 
studie inom detta område. Dock var det begränsat med litteratur inom det valda forsk-
ningsområdet som gick ut på att sammanställa vetenskapliga artiklar internationellt om 
pedagogers kunskaper och attityder om diagnosen i sig och bemötandet av elever som 
har diagnosen ADHD. Därför utfördes en systematisk litteraturöversikt som omfattas av 
frågeställningarna. Detta genomfördes på grund av att syftet var att erbjuda en samman-
ställning av litteratur som fördjupat sig inom olika forskningsfrågor som rör diagnosen 
ADHD och erbjuda resultat som forskningsfältet saknar. 

 
ADHD (Attention Deficit/Hyperactivity Disorder) är en neuroutvecklingsstörning och 
är den normalaste diagnostiseringen, och utmärkas genom kontinuerligt symptom av 
impulsivitet, ouppmärksamhet och/eller hyperaktivitet (Moldavsky & Sayal, 2013). 
Några utav dessa symtom närvarar redan vid tidig barndom och skall vara kompatibelt 
med barnets utvecklingsnivå, samtidigt som utvecklingsnivån hos barnet kliniskt signi-
fikant försämras inom två eller flera inställningar (a.a.). Trots den stora bredden utav 
forskning om ADHD, finns det än idag kontroverser kring diagnosens giltighet. Ständig 
oro uttrycks utav lärare, vårdnadshavare, vårdpersonal och allmänheten om att ADHD 
kan vara överdiagnostiserat och att läkemedlen används för odugliga skäl (Moldavsky 
& Sayal, 2013). 

Enligt skollagen ansvarar skolan för alla elever och dess lika tillgång till undervisning 
(Skolinspektionen, 2014:09). Det som även betonas i skollagen är det extra stora ansva-
ret för elever som utav olika skäl inte har kvalifikationer för att nå de uppsatta målen. 
Skolan bör prioritera uppvägningen utav skillnaderna i elevernas förutsättningar (a.a.). 
Elever med olika typer av funktionsnedsättning och dess skolsituation uttalas högre så-
väl allmänt som särskilt inom skolans grundlagar. Utifrån skolinspektionens regel-
bundna kontroll brister skolorna i särskilt stöd, vilket även visar sig vara ett utav de van-
ligaste bristerna. Vanligtvis handlar det om brister i uppföljningar och kartläggningar 
(a.a.). Enligt tidigare forskning bör genomförandet och organiseringen av särskilt stöd 
på kommunal- och skolnivå förändras, för att arbetssättet med särskilt stöd skall kunna 
funka så som det är tänkt (Skolinspektionen, 2014:09).  

Majoriteten av barn i Sverige går i en vanlig skola, även om ett frågetecken kan dyka 
upp angående befintligheten utav inkluderingsprocesser i den allmänna skolan (Nil-
holm, 2003). På lång sikt handlar det inte lika mycket om att lägga ner specialskolor 
eller liknande, utan mer en utmanande handling för ordinarie pedagogiska praktiker att 
öka förmågan att kunna hålla i undervisning som består utav en mängd elever (a.a.). 



3 

Gällande inkluderingsprocesser och skillnaden mellan verklighet och ideal i skolan så 
handlar det om ens rätt till att delta i det sociala livet i skolan, utifrån egna förutsätt-
ningar skall ens röst bli hörd samt få en riktig möjlighet att göra inverkan på undervis-
ningen och få motta socialt samt kunskapsmässigt utbyte. Förhållandet kan även se 
olika ut i andra länder, exempelvis funktionshindrade barn som inte får gå i skola över 
huvud taget. Därför kommer inkludering och dess mening betyda olika saker i andra 
nationella kontexter. Trots att majoriteten av barnen i Sverige tillhör allmänna skolor, så 
innebär det inte att de är nödvändigt att de är inkluderade i viktiga avseenden (Nilholm, 
2003). Irriterande beteenden i relation med diagnosen ADHD är ett allmänt och även ett 
erkänt problem i klassrummen runt om i världen (Curtis, m.fl., 2014). Trots att diagno-
sens egenskaper samt barnens egenskaper ständigt kommer upp i litteraturen, så finns 
det brist på forskning som granskar relationer mellan en lärares egenskaper och andra 
faktorer som relaterar till interventioner i klassrummet (a.a.). Det lärarna anser vara 
lämpligt utav klassrummets interventioner är också inbäddat i den kulturella och sociala 
miljön. De kulturella och samhälleliga sammanhangen kan ha direkt påverkan på ut-
bildningspolitik, på så vis påverkas lärarnas attityder och föreställningar. Med hjälp av 
undersökningar utav lärares föreställningar och attityder kan en bättre förståelse erbju-
das till de som undervisar elever med ADHD. Utbildarna erhåller information som om-
fattar bättre utbildningsmöjligheter och beteende i klassrummen som barn med ADHD 
uppvisar (Curtis, m.fl., 2014).  

Studien innefattar sju olika kapitel. I det första kapitlet presenteras inledningen, som 
avser att ge läsaren en inblick över studien. Det andra kapitlet introducerar studiens 
syfte och frågeställningar. Det tredje kapitlet består av tidigare forskning som gjorts 
inom diagnosen ADHD och det valda forskningsområdet. I kapitel fyra presenteras stu-
diens teoretiska utgångspunkter; det sociokulturella perspektivet samt den proximala 
utvecklingszonen som är skrivna utav forskaren och pedagogen Lev Vygotskij. Det 
femte kapitlet är en sammanställning utav studiens metod del, som innefattas av av-
gränsning, metodval, litteratursökning, sökord, reliabilitet och validitet samt inklusion-
och exklusionskriterier. I det sjätte kapitlet framställs all resultat. Här har alla veten-
skapliga artiklar som utgjort resultatdelen sammanställts och presenterats. I kapitel sju 
som är det sista kapitlet presenteras resultat-, metod- och teoridiskussionerna. I den 
förstnämnda diskussionen lyfts viktiga resultat fram och diskuteras. I metoddiskussion-
en diskuteras arbetets tillvägagångssätt och här lyfts både för- och nackdelar fram. I 
teoridiskussionen diskuteras Vygotskijs teorier i relation till studiens resultat.   
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2. Syfte och frågeställningar 

 

2.1. Syfte 
 
Syftet med denna litteraturöversikt var att klarlägga pedagogers kunskaper och attityder 
i bemötandet av elever som diagnostiserats med ADHD samt dess erfarenheter av att 
inkludera dessa elever i undervisningen, och svaren på mina forskningsfrågor bygger på 
både svenska och engelska vetenskapliga artiklar. Frågeställningarna besvarades genom 
både kvantitativa och kvalitativa vetenskapliga artiklar.  

2.2 . Frågeställningar 
 

• Vilka kunskaper och attityder bär lärarna med sig in i det pedagogiska mötet 
med elever med ADHD-diagnos i en skolkontext? 
 

• Vilka erfarenheter har lärare av att inkludera elever med diagnosen ADHD i den 
ordinarie skolklassen?  
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3. Tidigare forskning  
 

På 1840-talet diagnostiserades barn främst med epilepsi och extrem överaktivitet. Det 
var inte förens på senare tid som läkaren vid namnet George Sill som kom fram till att 
det inte var epilepsi. (Gillberg, 2005). Sill kom fram till att tillståndet hos barnen med 
låg impulskontroll samt överaktivitet, lässvårigheter och koncentrationssvårigheter och 
motoriska problem egentligen lider utav sömnsjuka med hjärtinflammation. Detta kom 
senare att ses som en liten hjärnskada, och på så vis föddes begreppet ”MBD”, förkort-
ning till ”Minimal Brain Damage” (Gillberg, 2005). ADHD visas oftast hos en person i 
åldern mellan tre till sex år. Diagnostiseras man med sjukdomen före 13 års ålder så har 
majoriteten som senare fått diagnosen vidareutvecklad till någon typ av symtom. Sym-
tomens uttryck i sig beror oftast på hur situationen ser ut (Alak & Daraghi, 2010). Bar-
nen beskrevs för ungefär hundra år sedan inom den mediciniska litteraturen bl.a. att ha 
bristande impulskontroll och uppmärksamhetsproblem, vilket betyder att redan då miss-
tänkte man att problemen hade en biologisk bakgrund (Gillberg, 2005).  

 

ADHD består utav tre undergrupper, och den första undergruppen beskrivs utifrån hop-
koppling med uppmärksamhetsproblem, impulsivitet och överaktivitet (Alak & 
Daraghi, 2010). Den andra beskrivs också utifrån uppmärksamhetsproblem, dock är den 
undergruppen varken impulsiv eller överaktiv, och benämns med begreppet ”ADD”, 
förkortning till ”attention deficit disorder”. Den sista undergruppen har nämligen pro-
blem med både impulsivitet och överaktivitet. Tidigare forskning visar att barn med 
ADHD har det lättare med att utföra en uppgift när det finns hjälp och stöd under sin 
uppväxt, och om uppgiften är relaterad till något de är intresserade utav, blir det lättare 
för dem att utföra den (Alak & Daraghi, 2010). Antalet barn som bär på diagnosen 
ADHD är inte enkelt att avgöra eftersom det saknas ett entydigt och enkelt sätt att 
kunna bedöma det på (Barker & Gunnarsson, 2005). Siffrorna på antalet barn som bär 
på diagnosen varierar från en till tjugo procent. Enligt Barker och Gunnarsson har mel-
lan tre och fem procent utav alla skolbarn svårigheter med ADHD, aktivitetskontroll 
och avledbarhet, och dessa precisa siffror publicerades utav socialstyrelsen 2002.  

 

Dessa siffror stödjer även Björn Kadesjös undersökning på fyra hundra skolbarn under 
år 2000. Denna undersökning resulterade i att 3,7 procent utav barnen uppfyllde de in-
ternationellt accepterade kriterierna för ADHD och att det var fler pojkar än flickor. 
Hälften av barnen hade betydande motoriska problem, vilket betyder att de även hade 
DAMP (a.a.). Vid skolstart är det cirka 2-7 procent utav alla barn som bär på uppenbara 
svårigheter i såväl avledbarhet och aktivitetskontroll, som perception, DAMP och moto-
rik. Detta visar att det minst finns ett barn i varje klass som har DAMP. Det är ungefär 
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5000 barn som diagnostiseras med svår ADHD/DAMP årligen. Enligt Gillberg (Ett barn 
i varje klass, 1996) tycks ADHD och DAMP vara 3-4 gånger vanligare kring pojkarna 
än vad det är kring flickorna. Det vill säga att man finner flickor med denna diagnos, 
dock söker föräldrarna inte någon vidare hjälp för detta. Flickorna brukar oftast inte 
vara så stor belastning för sin omgivning, istället är de för hyperaktiva (Barker & Gun-
narsson, 2005). 

 

ADHD och dess diagnos samt dess behandling har varit en kontrovers sedan 1970-talet, 
där yttranden och synpunkter skiljer sig på den diagnostiska processen (Mulholland, 
m.fl., 2014). Framförallt om denna diagnos verkligen existerar eller om det är en ursäkt 
för dålig utbildning och dåligt föräldraskap. För närvarande finns det för få studier som 
har en direkt undersökning på demografiska egenskaper som mätinstrument på pedago-
gers kunskap om ADHD, hur de bemöter elever med ADHD och dess beteenden (Mul-
holland, m.fl., 2014). Det finns en treparts modell som innefattas av tre element; affekt, 
beteende och kognition som ämnar sig för föreställningar och tankar (Blotnicky-Gallant, 
m.fl., 2015). Blotnicky-Gallant har urskilt två typer utav övertygelser, där den stereo-
typa övertygelsen anvisar till en grupp människors egenskaper och dess föreställningar.  

 

Där exempelvis stereotypa föreställningar om elever som bär på diagnosen ADHD en-
kelt blir distraherade och irriterande. Den symboliska övertygelsen riktar sig mot före-
ställningar om värderingar, traditioner och vanor som typiska medlemmar utav en mål-
grupp utövar eller håller i (a.a.). De symboliska föreställningarna anpassas i denna stu-
die för att få en klarare bild om hur en lärares föreställningar om barn med diagnosen 
ADHD kan påverka undervisningen, och kommer att benämnas pedagogiska föreställ-
ningar för att kunna spegla denna anpassning. Det är vanligt att lärare kan ha negativa 
föreställningar om dessa elevers effekter på undervisning, där exempelvis undervisning 
utav elever med ADHD kan vara tidskrävande (Blotnicky-Gallant, m.fl., 2015). Dock 
kan de även ha positiva föreställningar, där tanken utav att undervisa elever med ADHD 
ger dem utmaning för att utföra mer engagerade lektioner. Trepartsmodellens andra 
element är påverkan och hänvisar till känslor. Exempelvis lärare som känner negativ 
inverkan genom att känna frustration av att undervisa elever med ADHD, eller en upp-
levelse utav positiv inverkan genom att känna lycka när en elev som bär på denna dia-
gnos uppnår sina mål. Det tredje elementet är beteende (a.a.).Beteende anvisar till åt-
gärder, till exempel när en lärare berömmer en elev med ADHD för att ha slutfört en 
uppgift, eller alternativt där lärare höjer rösten som svars på dåligt uppförande (Blot-
nicky-Gallant, m.fl., 2015). Begreppet inkludering (inclusion) lanserades på 1990-talet 
till ett världsomfattande begrepp motsvarande till integrering (Nilsson, 2012). Namnet 
blev officiellt avsett för offentligheten genom Salamancadeklarationen, där principerna 
utav inkludering slås fast som; 
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”Ett erkännande av relevansen utav att arbete mot en skola för alla. Att arbeta för institutioner som är 
avsett för alla, stödja lärandet och prioritera individuella behov” (Nilsson, 2012 s. 21).  

 

Inkludering innebär att alla har en rättighet för att delta i den allmänna kulturen, utbild-
ningen osv. Oavsett förmågor och förutsättningar har alla barn genom sitt medborgar-
skap lika mycket rätt till undervisning/utbildning (Nilsson, 2012). Ingen skall behöva 
segregeras, och utan segregering behövs ingen integrering. Begreppet inkludering har 
som mål att skapa en skola för alla elever, oavsett hur svåra funktionshinder man har. 
Ambitionen är att omvandla skolans miljö till en mer gynnsam omgivning för alla ele-
ver (a.a.). Det här synsätt har präglat skolans styrdokument sedan början av 2000-talet, 
vilket betyder att skolan skall förändras så att alla elever passar in, och att inte eleverna 
själva skall anpassas efter skolan (Nilsson, 2012). Enligt Laluvein (2009) innebär inklu-
dering att en hel skola närmar sig sociala relationer. Detta tillvägagångssätt värderar lika 
kunskaper och insatser från lärarna, föräldrarna och eleverna. Inkludering och integrat-
ion framkommer idag som en global agenda. En nyligen genomförd granskning utav 
litteraturen kring inkludering, visar att skolor drar slutsats om att större delar utav litte-
raturen som finns är felaktig om att avvikande skolor betraktas som ”särskilt inklude-
rande” endast vid få tillfällen, exempelvis när det rör elever kategoriseras som ”elever 
med särskilt behov” (a.a.). Tidigare fanns det anvisningar kring betydelsen utav inklu-
dering som utarbetades, närmare bestämt rättigheter, gemenskap, delaktighet, oro med 
frågor kring rättvisa, medkänsla, respekt för mångfald samt hållbarhet, för att motivera 
skolor att få en inblick kring betydelsen av inkludering som grundläggande för utveckl-
ing av skolorna och samhället (a.a.). Det finns även bevis för att dessa normer minskat 
kring skolans engagemang med inkludering. En undervisning med inkludering utav ele-
ver med en viss diagnos innebär med andra ord att bidra till att eliminera orättvisor (La-
luvein, 2009).  
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4. Teoretisk utgångspunkt 
 

4.1. Sociokulturella perspektivet 
 

I interaktion med andra utvecklas individen, redan vid tidig ålder söker barn bekantskap 
och yttrar sina känslor (Säljö, 2000). Samspel och kommunikation med andra individer 
utvecklar ens lärande och barns lärande utvecklas vid kontakt med andra. Individuella 
och andras tankar och erfarenheter blir som ett verktyg för ens lärande (a.a.). Mediering 
är ett utav begreppen inom det sociokulturella perspektivet, vilket innebär att lärandet 
förekommer i interaktion utav andras erfarenheter. För individen är språket ett betydel-
sefullt medierande redskap (Säljö, 2000). Enligt Vygotskij är individen alltid i lärande-
situationer, eftersom vi lär oss i alla möten med andra samt omgivningar (Elfström, 
m.fl. 2008). Elevens individuella syn på sitt lärande samt sin kapacitet till att undervis-
ningen blir en fördel för denne, beror främst på lärarens undervisningsteknik och bemö-
tande (Säljö, 2000). Människan formas utifrån sin omgivning. Det går alltså inte att för-
klara vårt samhälle samt de erfarenheter vi förvärvar som biologiska eftersom de i stort 
sett är sociokulturella. Den individuella utvecklingen sker i två skeden enligt Vygotskij, 
vilka omfattas av sociokulturell och biologisk mognad som innebär kontroll utav 
kroppsfunktioner. De kommunikativa förutsättningarna är ärftliga och barnet integrerar 
med andra barn omgående. 

 

4.2. Proximala utvecklingszonen 
 

Lev Vygotskij (1896-1934) började sin karriär men studerade senare juridik, filosofi 
och litteratur. Vygostikj arbetade som lärare och intresserade sig främst för psykologi 
som kom att bli hans betydande område. Han drev forskning om barn som gick i för-
skola och skola. Vygostkijs karriär som forskare i pedagogik och psykologi blev allt 
mer uppmärksam när han höll en föreläsning som kom att handla om betingade reflexer 
och medvetet beteende (Bråten, 1998). Vygostkij utvecklade en teori som kom att kallas 
för den proximala utvecklingszonen. Barnet har enligt Vygotskij både begåvning och 
förmåga att kunna lösa problem som kom att betecknas som den självständiga kompe-
tensen. Men i den proximala utvecklingszonen kan komplicerade situationer lösas med 
hjälp av kommunikation och stöd (Partanen, 2007). Barn har en benägenhet att lära ge-
nom interaktion med andra när själva utmaningen för lärandet omfattas av en högre nivå 
än barnets utvecklingsnivå (Bråten, 1998). Vygostkij menar även att det är viktigt för 
barn att det sker utmaningar i form av dialoger med andra på grund av att deras kogni-
tiva processer annars kan bortses av pedagogerna, därför är det viktigt att barnen inte 
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enbart utför självständiga arbeten. En betydande roll i Vygostkijs tankar handlade om 
relationen mellan den psykologiska progressen och den metodiska tankeförmågan. En-
ligt Vygostkij kommer inlärningsprocessen före utvecklingsprocessen och det var hans 
tanke med den proximala utvecklingszonen. Undervisning är en viktig faktor för barns 
psykologiska utveckling, och själva utvecklingen är i stort behov av lärandet (Bråten, 
1998).   
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5. Metod 
 

I detta kapitel kommer jag att presentera metoden. Metodkapitlet består av följande; val 
utav metod, inklusion- samt exklusionskriterierna, informationssökning och en gransk-
ning utav validiteten och reliabiliteten. 

5.1. Avgränsning 
 

Jag bestämde mig för att avgränsa mina studier kring lärarnas arbetssätt med elever som 
har diagnosen ADHD. Eftersom ADHD är ett brett och väl utforskat område så gäller 
det att man avgränsar sig och väljer ett område som är i behov utav ny forskning, och på 
så vis kunna skapa ny kunskap. I denna studie kommer jag att utgå utifrån lärarnas tan-
kar och synsätt på inkludering samt deras attityder, kunskaper och bemötandet utav ele-
ver med diagnosen ADHD för att kunna besvara mina forskningsfrågor. 

5.2. Metodval 
 

Val av metod inför litteratursökningen styrs utav ens forskningsfrågor (Jacobsen, 2007). 
Syftet med uppsatsen är att presentera förekommande resultat och skapa en helhetssyn 
över resultatet, därför är en systematisk litteraturöversikt lägligt i detta fall. Innebörden 
med en systematisk litteraturöversikt är att söka litteratur, sedan kritiskt kontrollera lit-
teraturen och därefter sammanfatta den litteratur som anses vara betydelsefull inom 
forskningsområdet (Forsberg & Wengström, 2008). All data som används i en systema-
tisk litteraturöversikt grundas från primärkällor. Primärkällor är med andra ord rappor-
ter/vetenskapliga artiklar skrivna utav personer som själva utfört forskningen. Själva 
informationskällan består av data och litteratur som kommer fram i de vetenskapliga 
artiklarna (Forsberg & Wengström, 2008).  Om det finns lagom mycket kvalitetsgrans-
kade samt relevanta studier som grund för kritik, så kan det underlätta genomförandet 
av en systematisk litteraturöversikt. Diagnosen ADHD valdes som uppsatsens ämne 
framförallt för att det är ett väl utforskat ämne och har en stark koppling till pedagogi-
ken. 

5.3. Litteratursökning 
 

Att ”läsa på” ingår i allt vetenskapligt arbete (Backman, 2008). När man formulerat en 
fråge- samt problemställning, så är det givetvis naturligt att man först och främst tar 
reda på vad som skrivits inom det valda området utifrån olika aspekter. Man kan i prin-
cip säga att det är omöjligt att kunna utföra ett bra arbete om man inte samlar på sig 
tidigare samlad kunskap (Backman, 2008). Det finns även risk för brist på forsknings-
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material i olika områden, därför är det nödvändigt att ta reda på vad som finns i det om-
rådet man valt att forska inom (Friberg, 2006). Informationssökningen och dess genom-
förande delades upp i två stadier, som därpå bygger på varandra; en inledande litteratur-
sökning samt en egentlig litteratursökning. Syftet med den inledande litteratursökningen 
är att skapa grund för mitt sökande (a.a.). På så vis började jag med att granska olika 
studier och uppsatser som vars syfte är om elever med diagnosen ADHD med hänsyn 
till pedagoger. Avsikten med den egentliga litteratursökningen är att lyfta fram relevanta 
sökord och informationskällor för att få en blick över det valda forskningsområdet (Fri-
berg, 2006). Efter att ha satt upp målsättning för uppsatsen i hänsyn till mina frågeställ-
ningar, var nästa tanke på hur detta mål skulle nås. Jag började anteckna alla möjliga 
sökord som baserat på frågeställningarna, sedan översatte jag dem till engelska för att 
kunna få fram så kvalificerade sökträffar som möjligt. 

 

För att få bra träffar så fullföljdes den inledande litteratursökningen, som underlättade 
identifiering utav relevanta informationskällor och sökord (Friberg, 2006). Även de 
översatta sökorden användes i undersökningen och var till stor nytta eftersom de gav 
viktiga träffar vid litteratursökningen. Den första inledande litteratursökningen utfördes 
på Lunds Universitets databas, LUBSearch, som därefter gav mig möjligheten att finna 
relevanta databaser, sökord och begrepp för min studie (a.a.). De sökord som jag an-
vände mig utav i pilotsökningen var;  

ADHD, teacher och experience, vilket resulterade i 261 träffar på LUBSearch. Den 
andra sökningen användes ovanstående sökord samt attitude och gav 35 träffar. I förhål-
lande till mina forskningsfrågor så var majoriteten utav artiklarna icke relevanta. Däre-
mot fick jag en översikt på olika sökord samt begrepp inom forskningsämnet som un-
derlättade framtida litteratursökningar (Granskär & Höglund-Nielsen, 2008). Den andra 
pilotsökningen genomfördes på Malmö Högskolas databas Summon. Där användes 
sökord som ADHD teacher, experience, attitude och inclusion och resulterade i 1 129 
träffar. Utöver Summon och LUBSearch använde jag mig utav databaser som ERIC och 
Google Scholar. 

 
5.4. Sökord 
 

När man enbart använder ett ämnesord vid litteratursökning så brukar man oftast få 
fram alldeles för många träffar (Friberg, 2006). Därför borde man koppla samman sin 
sökning med mer än enbart ett ord, på så vis får man oftast relevanta sökträffar. För att 
min sökning skall vara begränsad och även hålla resultatet lika begränsat använde jag 
mig utav Booleska operatorer, det vill säga att jag kombinerade mina sökord (a.a.). Boo-
leska operatorerna klargör sambanden med sökorden, och därefter definierar sökningen 
(Friberg, 2006). 
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De sökorden som användes vid litteratursökningen var; ADHD, teacher, lärare, belief, 
experience, erfarenhet, knowledge, student, inkludering, inclusion, attitude och attityd.  

5.5. Reliabilitet & validitet 
 

Vid insamling utav data är det angeläget att den har en hög reliabilitet, det vill säga att 
data som kommer till användning i uppsatsen står för en hög tillförlitlighet. Begreppet 
reliabilitet används som mått för att se om överensstämmande resultat kan ges vid andra 
mättillfällen (Forsberg & Wengström, 2008). Det är dock viktigt att tänka kritiskt sam-
tidigt som man kontrollerar reliabiliteten inom loppet av hela processen (Jacobsen, 
2008). På så vis har uppsatsens inklusions- samt exklusionskriterier har på ett noggrant 
sätt följts. Artiklarna som använts i uppsatsen innefattar endast lärarnas kunskaper, atti-
tyder, bemötande samt deras åsikter om inkludering utav elever med diagnosen ADHD. 
Artiklarna är skrivna på svenska samt engelska och är alla peer-reviewed. Sedan exklu-
deras de artiklar som inte uppfyller inklusionskriterierna. Reliabiliteten i denna uppsats 
betraktas som väldigt hög eftersom en del utav sökorden vart kontrollerade av MESH 
termer, utöver det har sökord använts som även anses vara lämpliga eftersom andra 
forskare har använt dem.  

Andra sökord har exkluderats eftersom de inte anses vara lämpliga för det ämnesområ-
det jag valt att fördjupa mig i. För att få en överblick och identifiera relevanta databaser 
valde jag att genomföra en pilotsökning. Den främsta orsaken till att uppsatsen innefat-
tar peer-reviewed artiklar beror på att forskare med god kunskap inom området har 
granskat dem, vilket medför hög reliabilitet i studierna. Samtliga studier som använts i 
uppsatsen uppfyller det vetenskapliga skrivandets krav.   

Begreppet validitet är ett mått som visar i fall forskaren verkligen undersöker det man 
har avsikt till att undersöka (Jacobsen, 2007). En hög validitet innebär alltså att forska-
ren faktiskt har undersökt det som var ämnat att undersökas (Jacobsen, 2007). Jag har 
avsett att göra en systematisk litteraturöversikt och detta gjordes genom att samla in 
data i form utav primär- samt sekundärkällor, vilket är en passande undersökningsde-
sign. Jag har även fått en god teoretisk täckning utav det området jag har undersökt. 
Resultaten har med detta tillvägagångssätt kunna knytas samman med mina forsknings-
frågor i uppsatsen. På så vis anser jag att validiteten är god då jag har undersökt det jag 
verkligen ville undersöka. 

5.6. Inklusions- & Exlusionskriterier 
 

Det finns olika steg som omfattas i en systematisk litteraturstudie, och ett av dessa steg 
är att ha inklusions- och exlusionskriterier. Inklusion– och exlusionskriterier används 
för att begränsa studien som skall utföras. Det är viktigt att tänka ut vad som är relevant 
för uppsatsen, det är även viktigt att klarlägga för sig själv samt för andra som läser stu-
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dien vad som är avsett att inkluderas och exkluderas (Landén, 2008). I denna studie val-
des det att använda sig av vetenskapliga artiklar som var skrivna på engelska och 
svenska. Artiklar som var skrivna på annat språk användes inte. Inkluderingarna avsåg 
även pedagoger som arbetar/arbetat med elever som har diagnosen ADHD. Skälet till att 
dessa pedagoger inkluderas berodde på deras breda kunskaper och erfarenheter inom 
denna diagnos. Andra pedagoger som inte arbetat med elever som har denna diagnos 
exkluderas på grund av studiens syfte och frågeställningar. Publiceringsårtalen på artik-
larna begränsades dock inte på grund av att få med så mycket artiklar som möjligt att 
arbeta med. Samt att inte behöva gå om miste om värdefulla artiklar.  

 

Inklusionskriterier 

 

• Pedagoger som arbetar/arbetat med elver med diganosen ADHD 
• Vetenskapliga artiklar/ peer-reviewed 
• Artiklar skrivna på engelska och svenska 
• Artiklar som är publicerade från alla länder 
• Grundskoleelever 

 

Exlusionskriterier 

 

• Pedagoger utan erfarenheter utav elever med diagnosen ADHD 
• Artiklar som inte var vetenskapliga 
• Artiklar på annat språk än engelska och svenska 

 

5.7. Etiska aspekter 
 

Att utföra en undersökning innebär med andra ord att man tränger in sig i enskilda män-
niskors privatliv, vilket delvis kan föra forskaren till ett etiskt dilemma (Jacobsen, 
2007). Vid undersökning utav ett fenomen finns risken att man kränker några utav dem 
man undersökt. Det finns tre etiska grundläggande krav som man brukar gå till väga 
med; informerat samtycke, att privatlivet är skyddat samt krav på att man blir korrekt 
framställd. Informerat samtycke innebär att den som undersöks skall frivilligt få delta i 
undersökningen och att den som blir undersökt är medveten om de möjligheter samt 
risker som kan medfölja när man deltar i en undersökning (Jacobsen, 2007). När det 
kommer till att skydda privatlivet hos den man undersöker så är det viktigt att man ser 
till hur känslig informationen är som man samlat in, hur privat den är och framförallt se 
till att minimera potentialerna till att kunna identifiera enskilda individer genom under-
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sökningsdata (a.a.). Att bli korrekt framställd innebär att forskaren framställer resultat 
på ett fullkomligt sätt och respondenten har rättighet till att kräva ett absolut återgi-
vande. Vid analys utav data innebär med andra ord förkortning av detaljer samt mång-
fald. På så vis blir ett absolut återgivande inte ett ideal, och det är något man aldrig kan 
åstadkomma, dock bör man sträva efter det. Man bör undvika att lyfta fram resultat uti-
från sitt egna sammanhang för att sedan argumentera för något som den man undersökt 
inte har avsett. Att utföra en helt korrekt presentation går även ut på att man inte ger en 
falsk beskrivning av data och resultat (Jacobsen, 2007).  

 

En systematisk litteraturöversikt avser inte att forska på enskilda individer och på så vis 
har en ansökan om etikprövning inte gjorts. I denna uppsats har det refererats till andra 
studier som har följt de etiska aspekterna, då de är vetenskapligt granskade. Det finns 
kännedom om att det kan förstås som att pedagoger svartmålas eftersom de saknar erfa-
renhet och kunskap om diagnosen ADHD i sig och i bemötandet utav elever med denna 
diagnos. Dock är inte intentionen att utmärka pedagoger som okunniga eller dra alla 
utöver en kant. Intentionen och syftet med denna litteraturstudie är att kunna framföra 
viktiga resultat gällande ett viktigt problemområde i den allmänna skolan runt om i 
världen. På så vis är det viktigt att klargöra att resultaten som visas i studien inte syftar 
på alla pedagoger utan enbart de som medverkat i de olika litteraturstudierna som stu-
dien har hänvisat till.  
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6. Resultat 

6.1. Vilka kunskaper och attityder bär lärarna med sig in i det pedagogiska mötet med 
elever med ADHD-diagnos i en skolkontext? 
 

Mulholland, m.fl. (2014) har i sin studie undersökt demografiska egenskaper som kan 
påverka lärarnas attityder mot ADHD i sig och elever som bär på diagnosen (Mulhol-
land, m.fl., 2014). Generellt hade lärarna negativa känslor över att undervisa elever med 
diagnosen ADHD, där främsta anledningarna beror på beteenden anknutna med ADHD 
upplevs som irriterande i klassrummen, och att dessa beteenden därpå får dem att upp-
leva stress. Dock är samtliga lärare eniga om att ADHD är en giltig diagnos och ut-
tryckte sin önskan om en bättre utbildning samt professionell utveckling specifikt inom 
ADHD (Mulholland, m.fl., 2014). 

Den multipla linjära regressionen av demografiska variabler med beroende variabeln 
känslor om att undervisa elever som visar ADHD-beteenden, visar att antalet år en lä-
rare har undervisat har en bemärkt påverkan på den hänvisande variabeln (Mulholland, 
m.fl., 2014). När ens erfarenheter ökar som lärare, blir de mer benägna att uttala sig 
kring omständigheten. Eftersom uttalanden kring omständigheterna är av negativ karak-
tär, kan man som lärare möjligtvis bli mer erfaren och mindre tolerant mot beteenden 
som upplevs som störiga och mindre vänligt inställda till elever som uppvisar olika ty-
per utav ADHD-beteenden. Det är även möjligt att attityder hos allt fler lärare har på-
verkats utav den kontroversiella naturen kring ADHD (a.a.). En multipel regressions-
analys i samband med ”Kunskap och utbildning” angående ADHD som en beroende 
variabel resulterade i stöd för samband kring den och de oberoende variablerna; Inlär-
ningsstöd eller specialundervisning kontra andra ämnen som undervisas, kunskapsnivå 
och härkomst, där kunskapsnivå och härkomst om ADHD har ett betydligt större infly-
tande än vad orsaken förevisade. I regressionsmodellen, där lärare med en lärarstöds-
bakgrund eller en specialutbildning samt lärare med nordamerikanskt ursprung är 
mindre villiga att inte hålla med påståenden som har samband till kunskap och utbild-
ning, än lärare som tillhör andra ämnesområden resp. icke-nordamerikanska bakgrun-
der. I takt med att kunskapsnivån lärarna har om ADHD ökar, är dem mer benägna att 
instämma med uttalanden i variabeln kunskap och utbildning om ADHD (a.a.). De lä-
rare som tillhör en specialutbildning eller har lärarstödsbakgrund uppgav att deras pro-
fessionella utveckling inte var tillräcklig, då deras låga kunskapsnivå om ADHD hindrar 
dem från att effektivt kunna undervisa elever med diagnosen.  

 

Anledningen till detta kan bero på att lärare från dessa bakgrunder har mer kunskap om 
de pedagogiska frågorna omkring elever som har inlärningssvårigheter, och framförallt 
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se fler elever med diagnosen ADHD än andra lärare. Orsaken till detta kan bero på att 
lärarna med dessa bakgrunder är mer självmedvetna kring de pedagogiska frågor om 
elever som har inlärningssvårigheter, och kan framförallt se fler elever med diagnosen 
jämfört med andra lärare (a.a.). De egenskaper som påverkat lärarnas önskan om en 
bättre utbildning angående ADHD är deras kunskapsnivå och födelseort. Enligt Mulhol-
land m.fl. (2014) har lärare som är födda i Australien större benägenhet att hålla med i 
uttalanden som ger uttryck åt en önskan om bättre utbildning om ADHD, medan de lä-
rarna med en högre kunskapsnivå om ADHD uttrycker sin vilja om mer information. På 
så vis blir de effektivare när de undervisar elever med diagnosen ADHD. Det är tänk-
bart att lärarna skall ha tillgång till en liten mängd information angående ADHD till-
gängligt, vilket ger möjligheten för en lärare att se sina brister och även kunna förstå att 
speciella insatser är nödvändigt för att elever med ADHD skall kunna komma med i 
läroplanen samt ta emot förväntade pedagogiska utfall (a.a.).  

 

Angående statusen för elevens diagnos samt kunskapsnivån kring ADHD tycks lärarna i 
förväg förutspå sina föreställningar om ADHD-diagnosen samt dess sammankopplade 
beteenden. I regressionsmodellen för variabeln om en lärares uppfattningar samt före-
ställningar och dess sammankopplade beteenden, så har respektive variabler en god re-
lation med det beroende variabeln. De lärare som har högre kunskapsnivå och de lärare 
som undervisat elever med diagnosen ADHD var villiga att hålla med i uttalanden kring 
denna faktor. På sätt och vis blir detta väldigt intressant, då man förväntat sig att dessa 
lärare skulle ha större tolerans mot elever med denna diagnos. Dock kan man förvänta 
sig att dessa lärare inte skulle vara positiva till uttalanden om att elever med ADHD 
medvetet agerar, utan tvärtom. Det vill säga att deras beteende snarare har ett giltigt 
skäl. Orsaken till resultatet kan bero på kontroversen runt ADHD, dock skulle ytterli-
gare klargörande vara nödvändigt (Mulholland, m.fl., 2014). 

 

Med en ökad kunskapsnivå bland lärare om diagnosen ADHD, ökar därmed chansen för 
att sedan kunna hålla med i tesen ”Jag kan på ett effektivt sätt undervisa elever som vi-
sar upp beteenden som sammankopplas med ADHD”, och därpå ökar även chansen att 
de också håller med i tesen ”Jag vill vara mer effektiv i att undervisa elever som visar 
upp ADHD-typer av beteenden” (Mulholland, m.fl., 2014). Detta visar att även om lä-
rarnas själveffekt inom området ökar i takt med deras kunskaper, så är de ändå villiga 
att utveckla sina förmågor i att stödja dessa elever. Såsom kunskapsnivå tycks vara ett 
centralinstrument för tre utav de fyra variablerna, så finns det även bevis för att kun-
skapsnivå även kan vara ett centralinstrument för lärarnas attityder i bemötandet av ele-
ver som visar upp beteenden förknippat med  diagnosen ADHD. Därför utgör fler 
undersökningar bevis på att attityderna till ADHD-relaterade beteenden kan förutsägas 
hos de elever som bland annat visar de beteenden (Mulholland, m.fl., 2014).  
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Ett flertal internationella studier har med yrkesverksamma lärare visat att det finns miss-
förstånd kring diagnosen ADHD samt dess ledning (Moldavsky & Sayal, 2013). I Sri 
Lanka genomfördes en undersökning på 202 grundskolelärare, med ett genomsnitt på 15 
års erfarenhet utav undervisning och resulterade i att 80 procent betraktade diagnosen 
som en följd utav dålig uppfostran. Mer än hälften utav lärarna höll med i påståendet att 
barn som har ADHD är skadliga och 20 procent var eniga om tesen att diagnosen 
ADHD kan behandlas med medicin. De lärare som hade en utbildning i barnpsykologi 
hade bättre kunskap kring fenomenet och alltmera positiva attityder (a.a.). Det utfördes 
en studie i Iran vars syfte var att utföra en utbildning gällande lärarnas attityder i sam-
band med diagnosen ADHD. Det var 67 grundskolelärare som var med och deltog i en 
två dagar lång utbildning. Lärarna fick utföra tester både före och efter utbildningen, 
vilket resulterade i förbättrad kunskap hos lärarna.  

 

De kom även fram till att den här undersökningen var väldigt effektiv för att utveckla 
lärarnas attityder emot barn med denna diagnos, och framförallt deras kunskap om olika 
strategier i klassrummen samt deras upplevda förmåga att kunna utföra arbete i samar-
bete med psykiatriker och föräldrar. I Kanada utförde man pilotstudie utav en webbase-
rad intervention med presentationer om ADHD, webblänkar samt diskussionsforum 
(Moldavsky & Sayal, 2013). Det var 19 grundskolelärare som medverkade i studien, där 
de under sju veckor tillbringade 30-60 minuter per vecka på webbplatsen och därefter 
meddelade om att de kände framsteg i sina kunskaper, attityder samt kompetens att un-
dervisa elever med ADHD. Fördelarna med en webbaserad intervention var den snabba 
tillgången till information (a.a.). I Brasilien utförde man en studie som granskade 37 
grundskolelärare i en sex timmar lång intervention för att öka lärarnas kunskap avse-
ende ADHD och inlärningssvårigheter.  

Interventionen innehöll bland annat föreläsningar och diskussioner och var effektivt för 
en ökad kunskapsnivå hos lärarna, oavsett hur många års erfarenheter lärarna har. Där-
emot visade en studie i USA att en två timmar lång workshop om ADHD, som 52 
grundskolelärare medverkade i var mer effektivt och efter interventionen var lärarnas 
kunskapsnivå betydligt högre än tidigare. Sammanfattningsvis visar internationella stu-
dier tecken på att lärarnas kunskaper kan förbättras på kort sikt genom dessa typer av 
utbildningsinsatser (Moldavsky & Sayal, 2013). Utöver det har det visat sig att lärarnas 
föreställningar har en stor påverkan av deras individuella beteenden som de bär med sig 
in till klassrummet. Det har även framkommit att deras föreställningar både kan påverka 
elevers beteende i klassrummen samt deras studieresultat. 50 % av lärare som deltog i 
en studie om mentala hälsoproblem, ansåg att psykiska problem var det som förelåg 
som grund för olika beteendestörningar (Curtis., m.fl., 2014).  
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6.2. Vilka erfarenheter har lärare av att inkludera elever med diagnosen ADHD i den 
ordinarie skolklassen?  
 

Den 38-årige grundskoleläraren Fredrik undervisar i matematik och NO (Nilsson, 
2012). Han har varit verksam som lärare i sju år, varav två år som behörig lärare. Han 
berättar att i alla klasser som han har undervisat, så har det minst funnits en elev med 
diagnosen ADHD. Begreppet inkludering innebär för Fredrik att känna tillhörighet och 
gemenskap, att inte känna sig utanför (a.a.). Han beskriver det med andra ord som att en 
vi-känsla skall finnas, man skall känna sig sedd. Fredriks arbetssätt och karaktär går ut 
på att klassen är laget och han är coachen, och tillsammans skall de vinna. Trots ens 
kön, diagnos, ras etc. gäller inkludering för alla så länge man kan bete sig. Fredrik per-
sonligen använder ordet inkludering väldigt sällan, dock säger han att begreppet är 
centralt i hans tankesätt utan att behöva använda ordet (Nilsson, 2012).  

Att ställa samma krav på elever med ADHD som man ställer på de resterande eleverna 
är något Fredrik försöker göra, och skulle det inte fungera för eleven så får man själv-
klart ha andra förutsättningar och konsekvenser (a.a.). Om eleven till exempel inte or-
kar, så prioriteras han eller hon till det lilla grupprummet före de andra. Skulle situat-
ionen se annorlunda ut där eleven möjligtvis kan vara i en period utav motstånd och 
aggressivitet, så kan kraven vara olika och se annorlunda ut. Fredrik berättar att det kan 
gå upp och ner, det kan gå från att allt fungerar, till att inget alls fungerar vilket betyder 
att kraven styrs i dagsläget utav eleven. Fredrik uttrycker att elever med ADHD kan 
komma till sin individuella gräns eller gå över gränsen, och i dessa förhållanden försö-
ker han få dem medvetna om att han försöker lugna ner dem och hjälpa dem tillbaks på 
traven igen. Om situationen försämras och eleven inte kan kontrollera sig längre, så 
finns det oftast en assistent på plats som hjälper eleven att lugna ner sig (a.a.). Fredrik 
uttrycker även att han gärna undviker att eleven lämnar klassrummet, istället försöker 
han att förbättra situationen inne i klassrummet.  

När han får en ny elev med diagnosen ADHD så lägger han mycket arbete på det soci-
ala. Dessa elever kan utsättas för situationer som kan vara nytt för dem men vanliga för 
de flesta, till exempel vänta på sin tur vid olika sammanhang, vinna samt förlora och bli 
vald sist eller först. När den sociala delen går bra och eleven gör framsteg så försöker 
Fredrik bygga upp kunskapen i hopp om att eleven skall hinna ikapp sina klasskamrater. 
När elevens kapacitet inte räcker till använder Fredrik sig utav belöningssystem, dock 
måste eleven vara intresserad eller tycka om den typen av belöning man får (a.a.). När 
eleven uppnår ett mål får han eller hon sin belöning, som exempelvis tillgång till datorn 
där de kan spela spel sista tjugo minuterna av lektionstillfället. Han påpekar däremot att 
belöningssystem inte alltid gör någon nytta då det inte är lockande för vissa, och många 
gånger är det rutin som gäller. Med rutin och klarhet till varför en elev bör göra vissa 
saker. När en elev inte har energin och orken till att göra något, så väljer Fredrik att låta 



19 

eleven vara för en stund och kort därefter pushar han eleven med orden ”Kom igen, nu 
är det dags att sätta igång och jobba”. Fredrik anser att så länge elevens beteende inte 
upplevs som störigt för de andra klasskamraterna under deras frivilliga vilostunder så är 
det okej (a.a.). Dock är målet att eleven skall hålla sig inuti klassrummet så mycket det 
bara går. Han påpekar även att det kan bli en dålig vana för eleven, då man kan tycka att 
det är roligare att lämna klassrummet och göra andra saker. Elever med diagnosen 
ADHD skall så mycket som möjligt försöka göra samma uppgifter som de andra, och 
helst undvika att få göra speciella uppgifter. Kraven kan naturligtvis se en aning an-
norlunda ut, då Fredrik kanske inte kräver en åtta sidor lång uppsats, utan en sida bara 
det är en distinkt inledning, handling samt avslut. När det gäller grupparbeten och sam-
arbetet inte fungerar så får eleven inte göra eget arbete, däremot om eleven väljer att 
lämna gruppen så får han eller hon en uppgift med sig vilket gör att eleven ändå är in-
blandad i grupparbetet (Nilsson, 2012). 

För Fredrik är förberedelse och struktur A och O. Han försöker alltid ha tydliga genom-
gångar, exempelvis; ”Om tjugo minuter skall vi ha ett multiplikationstest, så börja nu 
med att ladda hjärnan inför testet och därefter skall vi räkna matematik resten utav lekt-
ionen”. På tavlan finns alltid dagens schema och skulle eleven behöva bilder till hjälp, 
så har man även möjlighet till det. Om det finns möjlighet innan skoldagen kör igång så 
går Fredrik gärna igenom dagens schema individuellt med eleven som har ADHD, ju 
mer förberedelse desto bättre blir det (a.a.). Skulle möjligheten inte dyka upp för Fred-
rik, så finns det en assistent som går igenom dagen med eleven. Eftersom Fredrik inte 
alltid hinner med eleven, är det viktigt att en assistent finns på plats och stödjer eleven 
vid olika situationer under vardagen.  

Även om assistenten är bra som elevens hjälphand, anser Fredrik att eleven bör bli allt-
mer självständig. Detta beror delvis på om eleven blir för beroende av en assistent, och 
att assistenter är klistrade på dessa elever innebär det ett personligt misslyckande 
vartenda lektionstillfälle. Att ha en assistent är snarare ett tecken på att eleven inte fixar 
det (a.a.). Dock skapar det trygghet i klassrummet när det finns en assistent varje mor-
gon för att vika av och eventuellt hjälpa de andra eleverna. Naturligtvis är eleven med 
diagnosen ADHD första prioritet och när han eller hon behöver hjälp så går det före. På 
lång sikt är målet att eleven skall klara sig utan en assistent och på så vis får man barnet 
att växa som en självständig och oberoende individ. Avslutningsvis säger Fredrik att 
hans mål varje dag, varje sekund är att elever med denna typ av särskilt behov skall 
medverka i samma grejor som alla andra och än så länge har det fungerat för de elever 
som han haft (Nilsson, 2012).  

I sammanställningen utav intervjun med ”Lärare 2” repeteras det flera gånger hur viktigt 
strukturen är (Mermer, 2011). Läraren berättar även att elever med diagnosen ADHD är 
i behov av tydliga instruktioner, scheman och regler för att de skall kunna klara av sin 
skolgång. För elever med denna funktionsnedsättning kan det vara bortkastat tid med att 
göra uppgifter en längre tid (a.a.). För att hjälpa de på vägen, väcka intresset och öka 
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motivationen hos eleverna, kan det vara bra om läraren strukturerar om uppgifterna i 
mindre mängder. På så vis kan eleven fokusera på en sak åt taget och samtidigt känner 
att man når sina mål. En utebliven struktur kan leda till att elevens intresse riktas mot 
sina klasskamrater, som därpå kan leda till att även de andra tappar koncentrationen 
(Mermer, 2011).  

 

”Strukturen i klassrummet är otroligt viktigt, och för att denna elev skall ligga ett steg 
före har jag ordnat ett specialschema åt honom. I detta schema har han vissa lektioner 
gemensamt med de andra klasskamraterna, och vissa går han tillsammans med sin re-
surs och då handlar det om speciella ämnen. För att elever med diagnosen ADHD skall 
klara av sin skolgång krävs en tydlig struktur där de vet vad som händer under dagen” 
(Mermer, 2011 s. 22).  

 

Om lärarna är oklara i sin målsättning och strukturen inte är tillräcklig i den miljö som 
erbjuds till dessa elever så kommer barnen skapa egna normer och sin egen struktur 
(Mermer, 2011). De flesta barnen klarar inte av detta, särskilt gäller detta barn med 
koncentrationssvårigheter. Läraren påpekar även att en strukturerad och organiserad 
miljö för dessa elever hjälper dem att få bättre koll på hur skoldagen kommer att se ut. 
Användning utav instruktioner, schemaupplägg och anvisningar som visar eleven vad 
som skall göras dagligen skapar allt bättre kvalifikationer till inlärning för dem med 
koncentrationssvårigheter (a.a.).  

 

Det blir alltmer lättare för eleven att koncentrera sig på just de saker som måste utföras 
när de tar ett seg åt gången, detta leder till att eleven både känner sig mer bekväm och 
mindre stressad. Det krävs att läraren anpassar undervisningen efter elevens kapacitet 
och uthållighet för att det ska gynna han (a.a.). Som lärare är det en viktig del att planera 
undervisningen i god tid innan lektionen, de ska alltså kunna ha en genomtänkt plan för 
vad som skall göras under lektionstillfället även om planeringen inte går som den skall. 
Det vill säga att läraren sätter in en andra plan om den första inte skulle fungera. Anled-
ningen till detta beror främst på att det skall hållas en jämn balans när det gäller upp-
märksamheten bland eleverna (Mermer, 2011).   
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7. Diskussion 

7.1. Resultatdiskussion  
 
I detta kapitel kommer en resultat-, metod- och teoridiskussion att presenteras. I resul-
tatdiskussionen presenteras viktiga resultat som även diskuteras. Därefter presenteras 
metoddiskussionen, där studiens tillvägagångssätt presenteras och slutligen diskuterar 
jag Vygostkijs Sociokulturella teori och den proximala utvecklingszonen i relation med 
studiens resultat del. Fördelar med att använda sig utav Vygotskijs teorier handlar 
främst om att kunna erbjuda en bättre överblick om hur dessa två teorier kan samspela 
med varandra, pedagogernas roll och elever med diagnosen ADHD. 

 

Syftet med uppsatsen var att lyfta fram och sammanställa resultat som avser pedagogers 
kunskaper och attityder som de bär med sig i bemötandet med elever som har diagnosti-
serats med ADHD, samt vilka erfarenheter de har utav att inkludera dessa elever i den 
allmänna skolklassen. Resultatet utav den första frågeställningen visar att det finns be-
hov utav fortsatt utbildning om diagnosen ADHD för dagens pedagoger. En stor del 
utav pedagogerna hade en negativ inställning och syn på diagnosen, eftersom de upp-
levde stress och saknade kunskap om fenomenet (Mulholland, m.fl., 2014). Dock hade 
majoriteten av pedagogerna en positiv inställning till en förbättrad utbildning och en 
professionell utveckling som specificerar sig inom diagnosen ADHD. Detta indikerar att 
pedagoger är i behov av ökad kunskapsnivå i detta område, eftersom var individs dia-
gnos skiljer sig från person till person. Detta kan delvis bero på att om man har diagnos-
tiserats med ADHD, innebär det inte att alla uppfyller exakt samma funktionskriterier. 
Det vill säga att en person kan vara mer hyperaktiv till skillnad från någon annan med 
samma diagnos. Detta leder till att pedagogerna får svårigheter med att möta upp indi-
viderna då de inte kan möta upp alla på samma sätt.  

 

I resultatdelen framkommer det att pedagogernas arbetssätt sker individuellt efter ele-
vens behov och det är just där pedagogerna kan behöva professionellt stöd för att växa i 
sin roll och kunna hantera komplexa situationer mer effektivt. En annan viktig faktor 
som framkommer i resultatdelen är att pedagoger som arbetar med elever med denna 
diagnos blir allt mer intresserade av att ständigt utvecklas och ta till sig nya kunskaper 
om fenomenet. Detta är väldigt positivt då detta yrke kräver uthållighet och tålamod 
eftersom pedagogerna ständigt måste anpassa sig efter elevernas behov. Ett flertal stu-
dier har utförts för att påvisa de missförstånd som förekommer kring diagnosen ADHD 
(Moldavsky & Sayal, 2013). I Sri Lanka ansåg majoriteten av läraren att diagnosen 
framkom i följd av en dålig uppfostran.  
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De ansåg även att dessa barn var skadliga och ansåg att medicinering kan hjälpa (a.a). 
Men de lärare som hade studerat barnpsykologi hade bättre kunskaper och attityder i 
förhållande till diagnosen. Det är just därför det är viktigt att en ökad kunskap inom 
denna diagnos erbjuds till samtliga lärare, även internationellt. Till skillnad från Sri 
Lanka så utfördes det en webbaserad utbildning i Kanada, och enligt de pedagoger som 
medverkade upplevde de en ökad kunskapsnivå samt att deras attityder gentemot ele-
verna förbättrades efter denna undervisning. Trots att kunskapsnivån skiljer sig i olika 
länder och är ett internationellt problem som man är medveten om, är det väldigt posi-
tivt att det sker framsteg. Förhoppningsvis kommer det leda till fortsatt ökad kunskap 
inom diagnosen.  

Resultatet av den andra frågeställningen visar att man försöker ställa samma krav på 
elever med diagnosen ADHD, som på de resterande eleverna. Dock fungerar det inte 
alltid, vilket är förståeligt och i detta fall finns det andra konsekvenser samt förutsätt-
ningar för dessa elever. Anledningen till att dessa elever ibland inte kan uppnå samma 
krav kan delvis bero på att eleven inte har kraft nog för att hålla en jämn koncentrat-
ionsnivå under en hel lektion, på så vis orkar inte eleven. Att man ställer samma krav på 
dessa elever är inte det viktigaste utan det är att eleven har en tydlig struktur och det 
samma gäller kraven. Likheter mellan de både pedagogerna är att de uttrycker i resultat-
delen hur viktigt det är att dessa elever befinner sig i en miljö som erbjuder en tydlig 
struktur och att målsättningarna är lika tydliga (Mermer, 2011).  

Nackdelen med att man inte erbjuder detta till en elev som har diagnosen ADHD är ris-
ken av att de skapar sin egen struktur och normer (a.a.). Därför behöver man innan 
skoldagen börjar, gå igenom schemat och andra instruktioner så eleven är förberedd på 
det som kommer. Resultatet visar även att respektive pedagoger anpassar sig efter ele-
vens behov och inte tvärtom. Det vill säga att undervisningen oftast är planerad i förväg, 
man har en viss metod som är anpassad utifrån elevens förmåga och uthållighet. Sedan 
vet man inte om detta tillvägagångssätt alltid fungerar för eleven, vilket innebär att man 
alltid bör ha med sig en plan B. Skulle plan B inte fungera så gäller det att man har yt-
terligare en annan metod. Pedagogerna har ett otroligt ansvar, och det gäller att man kan 
vara flexibel och samarbetsvillig med elever som har diagnosen ADHD. Nackdelen med 
en undervisning som inte är planerad, är att eleven kan tappa koncentrationen och upp-
märksamheten riktas istället mot klasskamraterna. Detta påverkar självklart de andra 
eleverna, då de också tappar koncentrationen. Återigen ser man hur viktig strukturen är.  

 

7.2. Metoddiskussion  
 
Syftet med denna litteraturöversikt var att klarlägga pedagogers kunskaper och attityder 
i bemötandet av elever som diagnostiserats med ADHD samt dess erfarenheter av att 
inkludera dessa elever i undervisningen, och svaren på mina forskningsfrågor bygger på 
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både svenska och engelska vetenskapliga artiklar. Frågeställningarna besvarades genom 
både kvantitativa och kvalitativa vetenskapliga artiklar.  

Nackdelen med att utföra en litteraturöversikt kan delvis vara litteraturen som kommit 
till användning redan är bearbetade och dessutom vinklade mot forskarens syfte. Med 
andra ord innebär det att forskaren har som utgångspunkt att hans vetenskapliga artikel 
skall kunna besvara de forskningsfrågor han har. En annan faktor som kan minimera 
uppsatsens trovärdighet kan delvis vara saknaden av vilka mätinstrument som använts, 
tillvägagångssättet samt deras insamlingsmetoder (Jacobsen, 2007). Fördelen med detta 
tillvägagångssätt är att mer kunskap utav vetenskapliga artiklar har granskats och för-
värvats och att man flyttat isär irrelevanta artiklar från de relevanta. Genom att använda 
sig av vetenskapliga artiklar har det lett till en ökad trovärdighet i den samlade litteratu-
ren.  

 

Respektive vetenskapliga artiklar som använts i denna studie motiverade sitt genomfö-
rande och tillvägagångssätt av undersökningen och samtliga är peer-reviewed. Jag valde 
att använda mig utav databaserna LUBSearch, ERIC, Summon och Google Scholar ef-
tersom de bästa sökträffarna dök upp där. Fördelen med den valda litteraturen i resultat-
delen är att samtliga är skrivna under 2000-talet vilket innebär att man refererat till ny-
are forskning. En del utav de vetenskapliga artiklar som har refererats till i studien är 
bland annat från USA, Kanada, Australien och Iran. Anledningen till att jag valde att 
hänvisa till utländska artiklar beror på att studiens syfte är att besvara forskningsfrå-
gorna ur ett internationellt perspektiv. Jag vill även lyfta fram att jag inte begränsat årta-
len under sökningstillfällena men har genom mina sökord fått fram de artiklar som an-
vänts. Det hade däremot varit intressant att se närmre på hur äldre studier som avser 
studiens frågeställningar ser ut. På så vis hade det gått att jämföra och se närmre på 
skillnader, och om det verkligen förekommer skillnader. Hur stora dessa skillnader är 
och hur de inkluderade eleverna med diagnosen förr i jämförelse med dagens arbetsme-
toder.  

 

Forskning kring diagnosen ADHD är enorm och för att avgränsa mitt syfte användes 
Booleska operatorer, som var till stor nytta vid litteratursökningen. På så vis kunde jag 
på ett effektivt sätt finna den litteratur som behövdes till min litteraturöversikt. Anled-
ningen till att dessa sökord valdes beror främst på att de motsvarade syftet och fråge-
ställningarna samt att sökträffarna var bra. Dock finns det ett sökord som jag i efterhand 
hade kunnat använda i relation med de andra sökorden, och det är behaviour manage-
ment, vilket även gav bra sökträffar. Den litteratur som har använts i studien har stått för 
en hög tillförlighet och framförallt har det lett till att studiens syfte och frågeställningar 
har kunnat besvaras.  

Eftersom det insamlade materialet som utgjorde resultatdelen i denna studie är grans-
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kade utav andra forskare som har god kännedom inom området, kan det hänvisas till att 
det förekommer en hög tillförlitlighet i studien. När det sedan skall uttalas om validitet-
en i studien som utförts kan den anses förhålla sig till de krav som föreligger för validi-
tetskraven. Vilket innebär att forskaren verkligen undersöker det som varit ämnat att 
undersöka (Jacobsen, 2007).  

7.3. Teoridiskussion 
 

En viktig sak som bör poängteras är att ADHD är en neuroutvecklingsstörning som oft-
ast uppkommer vid tidig barndom och är biologisk. För att diagnostiseras med ADHD 
behöver vissa kriterier uppfyllas och kännetecknas genom ständigt symptom av impul-
sivitet, ouppmärksamhet och/eller hyperaktivitet (Moldavsky & Sayal, 2013). I relation 
med skola och undervisning har barn med denna diagnos särskilda behov som pedago-
ger behöver ta hänsyn till. Pedagogers attityder och kunskaper samt erfarenheter av att 
inkludera elever med elever som diagnostiserats med ADHD stämmer bra överens med 
Lev Vygotskijs sociokulturella teori samt den proximala utvecklingszonen. Barn ut-
vecklas när de samspelar med andra, de har en benägenhet att yttra sina känslor och 
söka bekantskap vid en tidig ålder. Både samspel och kommunikation med andra är vik-
tiga faktorer för barns utvecklande. Deras individuella samt andras tankar blir en form 
av verktyg för barnens lärande (Säljö, 2000). Mediering är ett begrepp som Vygoskij 
belyser i sin sociokulturella teori, som avser att lärande sker i interaktion utav andras 
erfarenheter (Säljö, 2000).  

Eleven utvecklas ständigt när den samspelar och kommunicerar med andra individer, 
och i detta fall är den andra individen pedagogerna. Ett viktigt verktyg för pedagogen är 
språket och kommunikationen med eleven. Det är viktigt för pedagogen att ha en tydlig 
struktur och kommunikation med eleven, då elevens kapacitet till en undervisning blir 
till en fördel om pedagogens undervisningsteknik och bemötande sker på ett bra vis. 
Med hjälp utav Vygoskijs proximala utvecklingszon kan man relatera barns lärande 
med det pedagogiska arbetssättet med elever som har diagnosen ADHD. Genom att utgå 
från den proximala utvecklingszonen kan man erbjuda dessa elever hjälp med deras 
kommunikation samt stöd i deras studier. Pedagogernas roll i lärandet blir det viktigaste 
och som tidigare nämnts bygger lärandet på att pedagogerna erbjuder det som krävs för 
var individ med denna diagnos. Man kan alltså hjälpa eleverna i komplicerade situation-
er genom att möta upp dem. För att eleverna skall utvecklas på bästa sätt är det bra om 
pedagogerna använder sig av olika arbetssätt som involverar samtal med andra. Detta 
stärker elevens självkänsla och kan även leda till bättre studieresultat. Det framkommer 
att pedagoger som har en bredare och längre erfarenhet av att arbeta med dessa elever 
har en bättre syn på diagnosen. De har även bättre kännedom om hur de skall planera 
och anpassa sin undervisning. 
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8. Slutsats 

Efter att ha utfört en systematisk litteraturöversikt med fokus på pedagogers attityder 
och kunskaper om diagnosen ADHD i sig samt bemötandet av elever med denna dia-
gnos, visade det sig att majoriteten utav pedagoger runt om i världen har en negativ syn 
på detta fenomen. Den främsta anledningen till att pedagoger har en dålig syn på dia-
gnosen ADHD beror delvis på kontroversen som sker kring diagnosen. Pedagoger som 
hade erfarenheter utav att inkludera elever med diagnosen ADHD i den ordinarie klas-
sen hade en betydligt bättre syn på diagnosen, och kände till elevernas behov. Dock är 
detta inte ett problem som man blundar för, utan det visade sig att pedagoger runt om i 
världen frivilligt medverkat på olika kurser om diagnosen ADHD. De ansåg att dessa 
kurser gav nya kunskaper kring fenomenet, och framförallt hur bemötandet av dessa 
elever skall ske.  

Den här studien är riktad till pedagoger som vill ha en överblick över detta problemom-
råde. Det hade varit intressant utföra en vidare forskning med fokus på elever med dia-
gnosen ADHD, där syftet hade varit att få fram hur de upplever att vara inkluderade i 
den ordinarieklassen. Hur blir de bemötta utav pedagogerna? Erbjuds det en bra miljö 
till dessa elever och hur bemöter man deras särskilda behov? Det blir ungefär samma 
sak som denna studie, dock ombytta roller där eleven ligger i fokus. 
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10. Bilagor 
 

Bilaga 1 

 

”Diagnoskriterier  

Diagnoskriterierna för ADHD enligt DSM-IV: 

Minst sex av nedanstående symtom på ouppmärksamhet skall föreligga och/eller minst 

sex symtom på hyperaktivitet-impulsivitet. 

Ouppmärksamhet 

• Slarvar eller missar detaljer i skolarbete eller andra aktiviteter.  

• Har svårt att hålla kvar koncentrationen på uppgiften eller i lekaktiviteter.  

• Tycks inte lyssna på vad man säger. 

• Har svårt att uppfatta instruktioner och misslyckas ofta med att slutföra skolarbete, 

vardagssysslor eller arbetsuppgifter (inte beroende på trots eller att barnet inte förstått 

instruktionen). 

• Har svårt att organisera sitt arbete eller andra aktiviteter. 

• Undviker uppgifter som kräver längre stunds mental ansträngning, t ex skolarbete. 

• Tappar ofta bort saker, glömmer att ta med saker som behövs för aktiviteten, som 

pennor, böcker och kläder. 

• Blir lätt störd av det som händer omkring. 

• Glömsk i vardagliga aktiviteter. 

Hyperaktivitet 

• Har ingen ro i händer eller fötter, eller skruvar på sig på stolen. 

• Har svårt att sitta stilla, lämnar sin plats. 

• Springer ofta omkring, klänger och klättrar mer än vad som anses lämpligt i situation-
en. 

Hos äldre kan detta vara begränsat till en subjektiv känsla av rastlöshet. 

• Har ofta svårt att leka och arbeta lugnt och stilla. 

• Verkar ofta ”vara på språng” eller ”gå på högvarv”. 

• Pratar ofta överdrivet mycket. 
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Impulsivitet 

• Kastar ofta ur sig svar på frågor innan frågeställaren pratat färdigt. 

• Har ofta svårt att vänta på sin tur. 

• Avbryter och stö  
r andra, bryter in i samtal eller lekar” (Nilsson, 2012, s. 49).  
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