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Abstrakt  
 
Examensarbetet handlar om hur lärare kommunicerar med elever i skolan, med inriktning mot 
elever med ADHD. Frågeställningarna jag har haft under arbetet är: skiljer sig 
kommunikationen åt beroende på elevernas kön, vilka beteenden beskrivs hos flickor 
respektive pojkar som har ADHD, samt vilka beteenden skiljer sig åt mellan könen. Jag har 
använt kvalitativa observationsmetoder då jag observerat en lärare, en resurspedagog, samt tre 
elever, varav en pojke och två flickor. Jag har även intervjuat klassläraren angående hur hon 
arbetar med och upplever dessa elever. Observationerna ägde rum i ett klassrum i en 
mellanstor skola i Norrbotten. Anledningen till val av detta ämne är mitt intresse för 
diagnosen ADHD. Jag har varit resurs till en pojke, samt är kontaktperson till en annan pojke 
med denna diagnos. Jag tycker det är viktigt att lyfta fram dessa elever, framförallt flickor då 
de ofta är inåtvända och sällan syns. Resultatet av mina undersökningar visar att pojken 
jämfört med flickorna syns och hörs mer i klassrummet. Det visade också att de här tre 
eleverna fick väldigt mycket uppmuntran och positiv feedback av lärarna. Både läraren och 
resurspedagogen lyfte fram det positiva utan att lägga vikt på det negativa.  
 
Genom detta arbete har jag förstått att flickor med ADHD är en svår grupp att upptäcka, 
medan pojkar med diagnosen syns betydligt lättare. Jag har också fått förståelse för hur viktig 
kommunikationen är med de här eleverna, för att skolarbetet ska fungera och för att de ska må 
bra i skolan. 
 
�yckelord: ADHD, flickor med ADHD, kommunikation, beteende, klassrum. 
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Inledning 
 
Jag har valt att göra ett arbete om hur lärare kommunicerar med elever med ADHD i behov av 
särskilt stöd inom de lägre årskurserna. Enligt Duvner (1998) innebär ADHD ”Attention 
Deficit Hyperactivity Disorder” eller på svenska 
uppmärksamhetsstörning/koncentrationssvårigheter, hyperaktivitet och impulsivitet. Mitt 
intresse för ämnet har sin grund i att jag parallellt med utbildningen har vikarierat som resurs, 
samt är kontaktperson till en pojke med ADHD. Därför tycker jag att det skulle vara intressant 
att ta reda på hur lärarna kommunicerar med dessa elever i skolan. 
 
Kopp (Ågrenska, 2000), menar att ADHD inte är något nytt tillstånd. Redan på 1920 - talet 
misstänkte man att orsaken till detta kunde vara en hjärnfunktionsstörning. Det finns mycket 
forskning om pojkar med ADHD. Om flickor med ADHD finns det endast ett fåtal arbeten 
enligt Kopp. Jag har själv hittat endast en bok som handlar om specifikt flickor med ADHD. 
Nadeau, Littman och Quinn (2002) menar att det är svårare för flickor att få diagnosen ADHD 
än för pojkar. Författarna menar vidare att flickorna oftast är mer ouppmärksamma och 
glömmer saker. De kan även vara slarviga, tysta och dagdrömmare. På grund av detta lider 
många flickor i tysthet och blir bortglömda.   
 
Diagnosen ADHD är ett folkhälsoproblem i Sverige idag, då ca 5 % av landets barn och 
ungdomar har denna diagnos (Duvner, 1998). Eftersom jag går lärarutbildningen med 
inriktning mot de tidigare åren anser jag att det är ett viktigt ämne att forska om, så att de 
elever det berör kan få den hjälp de behöver. Även läsare till arbetet ska kunna tillägna sig 
viktig kunskap inom detta område. Enligt läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, 
förskoleklassen och fritidshemmet (LPO94) är det skolans ansvar att se till att hänsyn tas till 
elevers olika förutsättningar och behov och alla elever skall ges möjlighet att utvecklas efter 
sin förmåga. 
 
Arbetet utgår från ett beteendepsykologiskt perspektiv där B F Skinner är utgångspunkt för 
teorin. Beteenden betyder enligt Bonniers svenska ordbok (1991) uppförande och handlande.  
Anledningen till att jag valde Skinners teori är för att den innefattar positiv och negativ 
förstärkning, vilket är det jag undersökt genom att observera lärarnas kommunikation 
gentemot eleverna. Kommunikation handlar enligt Bonniers svenska ordbok om att överföra 
information mellan människor. 
 
Utifrån den ovanstående informationen och mitt intresse för ämnet är syftet med arbetet att ta 
reda på vilket sätt läraren kommunicerar med elever med ADHD i klassrummet.  
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Bakgrund  
 

 

Vad är ADHD? 
Duvner (1998) menar att ADHD är ett funktionshinder som innebär att personen har bristande 
funktioner när det gäller att styra beteende och koncentrationsförmåga. Ofta förekommer 
ADHD med andra bristande funktioner som exempelvis problem med motoriken, försenad 
språkutveckling, läs - och skrivsvårigheter etc. ADHD kan vara svårt att upptäcka eftersom 
kännetecknen kan vara väldigt varierande (Arcia, Frank, Sánchez, Fernández, 2000). 
Författarna menar vidare att barn med ADHD kan ha hög IQ, men även inlärningssvårigheter 
och ett trotsigt beteende. Duvner tar upp att bokstavskombinationen ADHD som begrepp kan 
kombineras på olika sätt beroende på sammanhanget och funktionshindret ex. AD eller HD. 
Kombinationen AD innefattar bland annat att man kan ha övervägande 
uppmärksamhetsstörning och med kombinationen HD innebär det bland annat att man kan ha 
övervägande hyperaktivitet.  
 
Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU, 2005) tar upp att ADHD kan delas upp i 
tre typer: ADHD som kombinerad typ, ADHD med i huvudsak bristande uppmärksamhet 
eller ADHD med i huvudsak hyperaktivitet och bristande impulskontroll. Ouppmärksamhet 
kännetecknas enligt Duvner (1998) som att barnet slarvar, har koncentrationsvårigheter, 
tappar lätt fokus eller tycks inte lyssna på vad som sägs. Hyperaktivitet kännetecknas av att 
barnet inte kan sitta still med händer och fötter och skruvar sig på stolen, lämnar sin plats och 
springer omkring eller pratar överdrivet mycket. Impulsivitet kan kännas igen genom att 
barnet ofta ropar ut svaret innan frågan är ställd, har svårt att vänta på sin tur och avbryter 
eller stör andra som pratar eller leker. Det är inte heller ovanligt att barnet har svårt att 
kontrollera sitt humör eftersom vredesutbrott hör till funktionshindret. Duvner fortsätter att 
beskriva att utöver ADHD kan andra beteendestörningar, funktionsstörningar eller psykisk 
störning förekomma. Det kan vara ex. social omognad, själviskhet, aggressivitet, rädsla och 
sömnproblem. Förutom ADHD har personen ofta andra neuropsykiatriska syndrom som 
förståndshandikapp, inlärningssvårigheter som dyslexi som innebär läs - och skrivsvårigheter, 
dyskalkyli som innebär att personen kan ha svårt med matematiken, autism och 
autismliknande tillstånd som Asperger syndrom och Tourettes syndrom.  
 
Ungefär hälften av barnen med ADHD har även motoriska och perceptuella svårigheter som 
betyder att barnen kan ha svårt att uppfatta former och avstånd menar Beckman och Fernell 
(2004). De motoriska svårigheterna innebär problem med samordning och planering av 
rörelser, både fin - och grovmotoriskt. Barnet kan upplevas som osmidigt. Egna och andras 
saker går lätt sönder. En del kan ha svårt med att hålla pennan och pressar den för hårt mot 
pappret. Bokstäverna kan bli för stora eller för små. Gemensamt för barn med ADHD är 
enligt Juul (2005) att de har dåligt självförtroende. Duvner (1998) tar upp att barnen i 9 - 10 
års ålder börjar reflektera över sig själv och blir då medvetna om att de inte är som de andra 
barnen. På grund av dagliga svårigheter och upprepade misslyckanden är risken stor för att 
barnet ska utveckla en låg självuppskattning och hopplöshet. Depressioner för människor med 
ADHD är då mycket vanligt. 
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Det har pågått en het debatt om Gillbergs (2004) forskning är tillförlitlig. Forskningen är 
kritiserad. Gillberg menar att vart femte barn skulle ha en ADHD diagnos. När underlaget till 
Gillbergs forskning ifrågasattes strimlades det sönder. Gillberg beskriver barn med ADHD 
som att de har ”myror i kroppen”, att de kan inte göra något åt det eller behärska sig att de 
ständigt rör sig på stolen, gungar med foten etc. Barnen kan ha auditiva perceptionsstörningar 
som innebär att de kan ha svårt att lokalisera varifrån ljuden kommer, eller styrkan i ett ljud. 
Taktila perceptionsstörningar kan också förekomma, vilket har med känseln i bl.a. händer och 
fingertoppar att göra. Barnen kan även ha kinestetiska perceptionsstörningar och har då svårt 
att avgöra avstånd till föremål och människor. Det är då lätt hänt att man exempelvis trampar 
andra människor på foten.  
 
Juul (2005) nämner att barn med ADHD lätt hamnar i konflikter med andra människor 
eftersom de endast lägger märke till och minns en enskild detalj. Författaren tar upp ett 
exempel om detta med ett barn som ramlar och en vuxen som ska hjälpa upp barnet. Barnet 
blir argt eftersom han/hon endast minns att det var någon som tog tag i honom/henne. Barnet 
kan vara utåtagerande vilket kan visa sig genom att barnet knuffar, slår, spottar, rymmer, 
kastar och tar sönder saker. Detta kan enligt Juul bero på att barnet har svårt med det sociala 
samspelet och bristande uppfattning om andra människors känslor och hur de tänker. Barnen 
kan inte läsa av mimik och intentioner. Mat är en annan sak som Juul menar att barnen kan ha 
problem med. Han tar upp att barnet kanske inte tuggar maten ordentligt när han/hon äter, 
barnet vill inte prova på ny mat, äter oätliga saker, kladdar med maten etc. Barnet kan även ha 
ett försvagat smaksinne, ha svårt för att känna hunger och mättnadskänsla, problem med att 
känna igen födoämnen, svårt för förändringar och dålig handmotorik.  
 
Barn med ADHD har enligt Juul (2005) ofta svårt att skapa sig en dygnsrytm. Barnet kan ha 
svårt med att somna på kvällarna och sover då endast korta stunder och vaknar tidigt. Det kan 
också vara tvärtom att de sover väldigt tungt, så tungt att de under natten kissar på sig. Många 
barn kan gå i sömnen och ha mardrömmar. Sömnbristen bidrar många gånger till 
koncentrationssvårigheter och dåligt humör.  
 
Det sociala samspelet beskriver Juul (2005) också som ett problemområde för dessa barn. De 
kan studera hur de andra barnen gör innan de själva går in i en lek. Därefter försöker de 
kopiera av de andra barnen för att göra rätt. Trots detta är många av de här barnen ensamma 
fast de inte vill, eftersom det är svårt för dem att läsa av de andra barnen. Därför kan det 
ibland vara lättare för de här barnen att umgås med vuxna eftersom vuxna är mer förutsägbara 
och kan anpassa sig efter barnen. Juul beskriver även att barn med ADHD kan ha svårt med 
tidsuppfattning. De har ingen koppling mellan förr - nu - sedan. Det leder till att barnet kan ha 
svårt att föreställa sig om att en insats i skolan i framtiden kan ge belöning, vilket gör att 
motivationen sjunker.  
 
 

Orsaker till ADHD 
Kadesjö (2007) menar att forskare är eniga om att det finns flera orsaker till ADHD. Orsaker 
kan vara att påfrestningar på fostret eller på det nyfödda barnet under förlossningen eller 
under nyföddhetstiden är vanligare hos dessa barn. Exempel på påfrestningar kan vara att 
mamman haft en infektion under graviditeten eller haft havandeskapsförgiftning. Det kan 
också bero på att barnet föds för tidigt, har haft syrebrist eller fått för lite näring från 
moderkakan. Forskare vet idag att alkoholmissbruk under graviditeten kan leda till 
utvecklingsavvikelser, missbildningar och allvarlig hyperaktivitet. Raffinerat socker, mjölk, 
choklad, tillsatser i mat som konserveringsmedel och färgämnen kan också vara orsaker. 
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Ärftligheten spelar dock störst roll. Även Duvner (1998) menar detta och beskriver att 
bakomliggande orsaker till funktionsnedsättningen kan vara att ca 80 % av barnen med 
ADHD har släktingar med liknande problem. I en familj med ett barn som har ADHD oavsett 
kön är risken att kommande syster också får det ca 15 % och ca 25 % risk att en kommande 
bror får det. Det har visat sig att det i släkten till barnen i fråga också är vanligare med andra 
problem som depression, alkoholmissbruk, missbruk av andra läkemedel eller droger.  
 
Beckman och Fernell (2004) menar att förut ansågs det att ADHD symtomen ”växte bort” när 
barnet blev äldre, men idag vet man att så är inte fallet. Däremot menar författarna att 
hyperaktiviteten avtar när barnen blir äldre och många ungdomar säger sig istället känna en 
inre rastlöshet. De är otåliga och tröttnar fort på sådant som tar tid och har svårt att 
koncentrera sig och lyssna i skolan  
 
 

Skillnader mellan flickor och pojkar med ADHD 
Beckman och Fernell (2004) tar i sin forskning upp att ADHD är två till tre gånger vanligare 
hos pojkar än hos flickor utifrån befolkningsstudier som gjorts. Det är fler pojkar än flickor 
som söker hjälp på barnpsykiatrisk eller barnmedicinsk mottagning. Detta menar författarna 
troligen beror på att flickorna är mindre utåtagerande än pojkarna. Nadeau et al. (2002) tar 
upp i deras forskning att ADHD i de flesta fall finns med redan från födseln, men för 
flickorna uppkommer problemen inte förrän de kommer in i puberteten.  
 
I nyhetsbrevet Ågrenska (2000) kan man läsa om likheter mellan flickor och pojkar med 
ADHD, de menar att båda könen är lika begåvade, har samma problem med uppmärksamhet, 
impulskontroll och finmotorik, har samma när det gäller inlärningssvårigheter, 
kamratrelationer och låg självkänsla och att ärftligheten är lika stor. Duvner (1998) tar upp att 
som alla neuropsykiatriska syndrom är även ADHD vanligare hos pojkar än hos flickor. Det 
är tio gånger så många pojkar som flickor som utreds och får en diagnos. Troligen beror det 
enligt Duvner på att flickorna inte syns lika mycket. De är mindre aggressiva och 
självhävdande. Även Nadeau et al. (2002) tar upp att det är lättare att upptäcka pojkar med 
ADHD än flickor. Man kan känna igen pojkarnas impulsivitet och utåtagerande beteende. 
Flickor är mer socialt tillbakadragna, har en tendens att missförstå instruktioner, har mer 
oreda i sin skolbänk än de övriga klasskamraterna, slarvar med hemuppgifter och glömmer 
saker. Vidare menar Nadeau et al. att det är lättare att upptäcka barn med hyperaktivitet än 
utan.  
 
De flickor som är svårast att upptäcka är de barn som ter sig vara mycket begåvade men som 
egentligen lägger ner väldigt mycket tid på skolarbetet för att kompensera för sina svårigheter. 
De här flickorna kan sitta uppe hela natten för att läsa inför ett prov. Flickorna kan även vara 
blyga, dagdrömma, sitta och snurra sitt hår och sitter helst längst bak i klassrummet för att 
inte dra till sig uppmärksamheten (Nadeau et al., 2002). Författarna menar att flickan kan ge 
sken av att hon lyssnar på läraren fast hon i själva verket är i en helt annan värld i tankarna. 
Dessa flickor anmäler sig aldrig frivilligt till en uppgift och det de fruktar mest är att få en 
fråga i klassrummet. För att förhindra det kan de sitta och titta ner i boken för att undvika 
ögonkontakt med läraren. 
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Flickorna kan enligt Nadeau et al. (2002) vara taktilt överkänsliga, som innebär att de inte kan 
ha etiketter i nacken på sina tröjor, de gillar inte kläder som sitter åt i midjan eller är av ull 
eller annat grovt material, de kan vara väldigt ledsna efter en skada som för andra anses 
obetydlig, de gillar inte att kramas och drar sig undan. En del flickor upplever närhet och 
beröring som intrång och därför kan kön till matsalen kännas outhärdlig. Andra flickor tuggar 
på kläder och speciellt knappar eller ärmar, de kan suga på tummen, spottas, bita på naglar 
eller tugga på håret. Detta kallas att flickorna har tvångsmässigt orala beteenden enligt 
författarna. De flesta flickor med ADHD har enligt Nadeau et al. problem med 
kamratrelationer. Antingen kan de anstränga sig för mycket genom att vara påträngande och 
inte ta hänsyn till budskapet att inte komma för nära, eller så är de krävande och 
kontrollerande. Resultaten blir att flickan skrämmer iväg sina kamrater.  
 
I Ågrenska nyhetsbladet (2000) kan man läsa av Kopp att faktorer som kan bidra till att pojkar 
uppmärksammas mer än flickor är att pojkars aggressivitet ofta är fysisk. Flickors 
aggressivitet är mer verbal. Flickor har inte heller lika hög aktivitetsgrad som pojkar i lekar, 
deras impulskontroll mognar tidigare.  
 
 

Bemötandet gentemot barn med koncentrationssvårigheter  
Kadesjö (2007) menar att barn som gör misstag och dumma saker är ett barn som behöver få 
beröm och höra att de är omtyckta. Uppmuntran och positiv förstärkning av ett önskvärt 
beteende är mer effektivt än att bli arg på barnet gång på gång. Det är viktigt att som vuxen 
vara tydlig. Genom att skrika till barnet är inte att vara tydlig, utan det handlar om att beröra 
barnets medvetande genom ögonkontakt, kroppsspråk eller ta tag i barnet. Vidare menar 
Kadesjö att relationen mellan elev och lärare kan vara den viktigaste relationen i skolan. Det 
kan vara nyckeln till hur barnet trivs i skolan. Vid konflikter är det viktigt att man så långt 
som möjligt försöker agera istället för att reagera.  
 
 
Kommunikation 
Nilsson och Waldemarson (2007) tar upp om kommunikation i deras forskning och menar att 
vår första kontakt med världen bestod av kommunikation. Vi har kommunicerat hela livet. 
Författarna förtydligar begreppet kommunikation: ”Ordet ”kommunikation” kommer från 
latinets ”communicare”, som betyder att något ska bli gemensamt (tankeinnehåll och 
avsikter)” (Nilsson & Waldemarson, s.11). Kommunikation äger rum i ett socialt system där 
deltagarna har förväntningar på det budskap som utväxlas (Nilsson & Waldemarson). 
Författarna menar även att språket, talet, mimiken, ögonkontakten, gester, kroppsrörelser etc. 
är kanaler som sker samtidigt i ett samspel.  
 
Vi kommunicerar även om vi inte är medveten om det, det kallas medveten eller omedveten 
kommunikation enligt Nilsson och Waldemarson (2007). Ett exempel på medveten 
kommunikation är om någon frågar oss om något och vi skakar på huvudet. Omedveten 
kommunikation är sådant som andra uppfattar men som vi själva inte vet om, exempelvis 
ryckningar i ansiktet eller en ansträngd röst. Författarna beskriver kommunikation och att det 
innebär att vi både meddelar oss och delar med oss av upplevelser, känslor, tankar eller 
handlingar.  
 
Kommunikation bygger på koder och tecken (Nilsson & Waldemarson, 2007). Tecken kan 
vara bokstäver, ord och handling. Koder kan vara talat språk, mimik och gester. Språk och 
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kommunikation gör det möjligt för oss att prata med och möta andra människor. Utifrån en 
annan människas röst kan vi uppfatta känslor och attityder. Utifrån rösten kan vi också 
uppfatta om den vi talar med är en kvinna eller man, ung eller gammal, om personen är glad 
eller ledsen. Genom att kommunicera kan vi få reda på information och få bekräftelse. Med 
information menar författarna åsikter, känslor och erfarenheter. Vi kan berätta vad vi tycker, 
vad vi vet och tänker. Vi kan också fråga om sådant vi behöver veta. Vi kan även visa hur vi 
upplever och hur vi reagerar på den personen vi pratar med. Nilsson och Waldemarson 
hänvisar till Berlo (1961) som menar att kommunikation är en process där två eller flera 
människor skickar budskap till varandra där de kan visa hur de påverkar varandra samt hur de 
uppfattar sig själva och situationen.  
 
Kommunikation är en ständigt pågående process oavsett om vi sover eller är vakna menar 
Nilsson och Waldemarson (2007). Även om vi sover skickar vi iväg signaler. Kommunikation 
är oundvikligt och det går inte att inte kommunicera: ”Allt vi gör eller inte gör rymmer 
budskap och möjliga tolkningar” (Nilsson & Waldemarson, s. 34). När vi möter andra 
människor börjar vi att tolka det som kan iakttas. Vi skapar oss en bild av andra människor 
genom deras yttringar, beteenden och konkreta händelseförlopp. Hur vi uppfattar människor 
påverkas dels av deras sätt att kommunicera men även av vad vi ser hos dem. Vårt första 
intryck av andra skapas av deras utseende, ansiktsuttryck och röstläge. Nilsson och 
Waldemarson hänvisar till Argyle (1978) som menar att det icke - verbala är en viktig del i 
människornas kommunikation. Till kroppsliga uttryck hör tankar, känslor och upplevelser. Vi 
kan med språkets hjälp dela tankar med andra på samma sätt som vi genom mimik kan förstå 
andras känslor. Författarna fortsätter att beskriva icke - verbal kommunikation, dit hör 
kroppshållning, kroppsställning, rörelser, gester och mimik. Det handlar inte bara om kropp 
och rörelser. Icke - verbal kommunikation handlar också om andningsrytm, pauser, 
betoningar och tonlägen. Även kläder, frisyr, sminkning och tatueringar hamnar inom detta 
område menar författarna.  
 
Återkoppling ingår i alla samtal enligt Nilsson och Waldemarson (2007), även mellan barn 
och vuxna. Eftersom man inte kan låta bli att kommunicera är det också omöjligt att inte 
återkoppla. Med återkoppling menar författarna den information som skickas tillbaka till den 
man pratar med.  
 
 
 

Teoretisk utgångspunkt 
 
Burrhus Frederic Skinner studerade psykologi och blev väldigt inspirerad av Pavlov (Egeberg, 
Halse, Jerlang, Jonassen, Ringsted och Wedel - Brandt, 2001). Skinner började göra 
djurförsök med råttor och senare med duvor och blev känd för sin berömda ”Skinner - box”. 
Skinner har skrivit böcker om bl.a. beteendepsykologisk teori och praktik och beteendeterapi. 
Författarna menar att Skinner förmodligen är den beteendepsykolog som haft mest inflytande 
på psykologin i västvärlden. Med beteende menar Skinner all aktivitet som kan observeras av 
andra eller sig själv. 
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Skinner står som representant för en ”radikal behaviorism”, dvs en tappning av beteendepsykologin,  
som lägger huvudvikten på sambandet mellan stimuli och reaktioner och i synnerhet på betydelsen av 
förstärkning (belöning) (Egeberg et al., 2001, s. 189). 
  

Den viktigaste förklaringen på utveckling sker enligt Skinner genom den klassiska 
betingningen. En förklaring på detta är Skinners mest kända försök med en råtta som han satte 
i en bur. I buren började råttan söka efter mat och av ren slump råkade råttan röra vid en spak 
som vid beröring utlöste foder. Råttan åt upp maten och fortsatte sitt sökande efter mat. 
Händelsen upprepades och tillslut ändrade råttan sitt beteende och koncentrerade sig på 
spaken som utlöste maten. Tillslut visste råttan vad spaken innebar och rörde spaken varje 
gång den blev hungrig. Skinner konstaterade efter detta att råttan lärt sig något, att beteendet 
att röra vid spaken gav resultat (maten), vilket enligt Skinner förstärkte beteendemönstret. 
Detta kallade Skinner för operant betingning: ” Den operanta betingninsprocessen består i att 
individens beteende förstärks och detta ökar möjligheten för att det upprepas och stabiliseras” 
(Egeberg et al., 2001, s. 197).  
 
Skinner tar upp olika typer av förstärkning. Den första är positiv förstärkning - att ge belöning 
som mat, beröm, kärlek etc. Detta menar Skinner ökar sannolikheten att det önskade 
beteendet upprepas. Den andra innebär negativ förstärkning - att straffa genom att slå, hota 
eller tillfoga smärta. Med negativ förstärkning menar Skinner att sannolikheten för att ett 
oönskat beteende upprepas minskar. Ett annat alternativ är att ta bort belöningen och upphöra 
att ex. berömma. Den sista typen innebär att man tar bort straffet. Skinner fortsätter att 
beskriva positiv och negativ förstärkning och menar att negativ förstärkning är ex. när någon 
grälar på sitt barn. Han menar vidare att i en del fall så kan den negativa förstärkningen 
fungera som en positiv förstärkning: ”… med den verkan, att det oönskade beteendet 
fortsätter tvärtemot önskan om att få det att upphöra” (Egeberg et al., 2001, s. 192). Detta 
menar Skinner kan bero på att barnet ibland kan uppfatta t.o.m. grälet som uppmärksamhet. 
Han menar vidare att ett oönskat beteende uppstår på liknande sätt som ett önskat beteende, 
genom inlärning som är klassiskt eller operant. Schultz Larsen (1997) beskriver klassisk och 
operant betingning. Han menar att klassisk betingning är passiv och att inlärningen iscensätts 
av omgivningen. Med operant betingning menar Schultz Larsen att det är tvärtom: ”… den 
som ska lära sig är aktiv och uppnår dessutom en belöning” (s. 53). Skinner menar att det 
mesta av det beteende som vi uppvisar i vardagen är operant betingning (Schultz Larsen).  
 
Olika beteendepsykologer har genom tiderna diskuterat om man ska använda sig av positiv 
eller negativ förstärkning. Skinner (Egeberg et al., 2001) anser att man bara bör använda sig 
av positiv förstärkning eftersom det är det mest effektiva sättet, dvs. att man belönar för det 
som görs bra. Han menar också att varje beteende kan ändras om man vet vad som 
framkallade det. Schultz Larsen (1997) hänvisar till Skinner som menar att följderna av straff 
kan leda till felinlärning. Skinner menar också att om man måste ta till bestraffning så ska 
man belöna det önskade beteendet så fort det uppträder. För att det oönskade beteendet ska 
försvinna är det enligt Skinner bättre att undvika straff och ignorera beteendet (Schultz 
Larsen). 
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Enligt Egeberg et al. (2001) talar Skinner i sina nyare teorier om ”radikal behaviorism”. Det 
innebär inte bara vetenskap om det mänskliga beteendet, utan också om vetenskapsfilosofin. 
Här studerar man organismens beteende under kontrollerande omständigheter. 
  

Skinner anser inte, att det finns en kvalitativ skillnad mellan människor och djur, eftersom de präglas av 
samma grundläggande processer och i princip har samma slags nervsystem. Därför kan man dra slutsatser 
av försök med djur för att förklara mänskligt beteende. Men man måste naturligtvis ta en viss hänsyn till 
att människan är en mer komplicerad organism än lägre stående djur (Egeberg et al., 2001, s. 203 - 204).  

 
 
 

Syfte 

 
Syftet med detta examensarbete är att ta reda på vilket sätt läraren kommunicerar med elever 
med ADHD i klassrummet.  
 
För att besvara syftet har jag observerat tre elever och en lärare, samt tagit del av lärarens 
upplevelser genom en intervju. Mina frågeställningar var: skiljer sig kommunikationen åt 
beroende på elevernas kön, vilka beteenden beskrivs hos flickor respektive pojkar som har 
ADHD, vilka beteenden skiljer sig åt mellan könen. 
 
 
 

Metod 

 
För att uppnå syftet med min forskning har jag valt att göra en kvalitativ undersökning, där 
observation är en metod och intervju den andra metoden.   
 
 

Val av metod 
 

Observation 

Det finns många sätt att undersöka hur lärare kommunicerar med sina elever. Eftersom jag 
vill få en djupare förståelse och en inblick i kommunikationen mellan lärare - och elever i 
klassrummet, har jag valt att fördjupa mig i ämnet genom att observera vardagen i en 
skolklass. Med denna metod kan jag observera vad som verkligen händer i klassrummet. 
Observationer kan utföras både kvantitativt och kvalitativt. Kvantitativ bearbetning innebär 
enligt Trost (1997) att man använder sig av siffror. Med kvalitativ bearbetning kan man skaffa 
sig djupare kunskap genom t.ex. intervju eller observation (Patel & Davidson, 2003). Jag 
väljer en kvalitativ studie till undersökningen. Observation kan användas för att få kunskap 
om beteenden och skeenden i naturliga situationer i samma stund som de inträffar. Beteenden 
och skeenden i detta sammanhang innebär inte bara fysiska handlingar, utan också verbala 
yttranden, relationer mellan individer, känslouttryck etc. (Patel & Davidson). I detta fall är det 
klassrummet som är den naturliga miljön.  
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Min undersökning är av hermeneutisk karaktär. Hermeneutiken strävar efter förståelse för 
människors livsvärld enligt Hartman (1998). ”Vad vi kan observera är en individs beteende, 
det vill säga vad de säger, hur deras kroppar rör sig och hur de interagerar med föremål i deras 
omgivning” (Hartman, 1998, s. 166). 
 

Jag kommer att göra en fallstudie i undersökningen, vilket innebär att jag kommer att 
avgränsa mig på en mindre grupp. Ett ”fall” kan enligt Patel och Davidson (2003) vara en 
eller flera individer, en organisation eller en situation. Vid fallstudier utgår man från ett 
helhetsperspektiv och försöker få så mycket och täckande information som möjligt.  
 
Enligt Patel och Davidson (2003) kan man använda sig av strukturerade och 
ostrukturerade observationer. Med strukturerade observationer använder man sig av ett 
observationsschema där man antecknar vad man kommer att observera. Ett 
observationsschema måste vara utformat så att det är lätt för observatören att göra sina 
registreringar. Ostrukturerade observationer används när man ska inhämta så mycket 
information som möjligt. Jag kommer att använda mig av ostrukturerade observationer 
eftersom jag inte vet vad som kommer att ske i klassrummet och få möjlighet att samla in 
så mycket information som möjligt. Till ostrukturerade observationer behövs enligt Patel 
och Davidson inget observationsschema, vilket jag inte heller kommer att använda. Till 
ostrukturerade observationer hör det enligt Stukát (2005) till att skriva löpande det man 
observerar och skriva ner detta med egna ord. Videoinspelning är en metod att använda 
till observationer i klassrum eller skolmiljö. Metoden kan dock kräva en lång 
tillväjningsperiod. Stukát menar att nackdelen med denna metod är att gruppen kan bete 
sig annorlunda eftersom de vet att de blir filmade och detta ger då en fel bild av 
situationen.   
 
Jag kommer att förhålla mig till eleverna som en deltagande, känd observatör, vilket 
innebär att jag kommer att vara känd för eleverna i klassen som jag ska vara i. Fördelar 
med deltagande observation är enligt Denscombe (2000), att man behåller den naturliga 
miljön. Lärare och elever har i förväg fått sedvanlig information.  
 

Intervju 

Eftersom jag var intresserad av lärarens perspektiv och tankar på mina observationer ville 
jag göra en intervju utöver observationerna. Jag har valt att inte skicka ut 
intervjufrågorna i förväg. Även denna metod är av kvalitativ karaktär, eftersom man 
genom kvalitativ bearbetning kan få en djupare kunskap genom intervjuer (Patel & 
Davidson, 2003). Undersökningen är även denna av hermeneutisk karaktär. 
 

Den hermeneutiska tolkningens syfte är att vinna en giltig och gemensam förståelse av en texts 
mening. /…/ Forskningsintervjun är ett samtal om den mänskliga livsvärlden, där den muntliga 
diskursen förvandlas till texter som ska tolkas. (Kvale, 1997, s. 49).  

 
Patel och Davidson (1994) tar i deras undersökning upp följande: ”En hermeneutiker 
menar att mänsklig verklighet är av språklig natur, att man i och genom språket kan 
skaffa sig kunskap om det genuint mänskliga” (s. 26).  
 
Enligt Hartman (1998) är intervjuer lämpliga att använda när man är intresserad av något 
som man enklast kan få reda på genom att personen i fråga berättar om det. Jag är 
intresserad av frågor som rör beteende som Hartman nämner. I detta fall är det elevernas 
beteende. Jag är även intresserad av frågor som handlar om upplevelser som Hartman 
också tar upp om. I det här fallet är det lärarens upplevelser om frågorna som jag 
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utformat. Trost (1997) menar att intervjuaren ska försöka förstå den intervjuades känslor 
och sätt att tänka. En stor fördel enligt Kvale (1997) är att kvalitativa intervjuer är öppna.  
Författaren fortsätter att beskriva öppenheten med att det inte finns några 
standardtekniker och inga regler för intervjuundersökningen.  
 
Enligt Denscombe (2000) kan strukturerade och ostrukturerade intervjuer användas. Jag 
kommer i min forskning att använda mig av en semistrukturerad intervju. Med 
semistrukturerade intervjuer har intervjuaren en färdig lista med frågor som ska besvaras. 
Svaren är mer öppna och betoningen ligger på att den intervjuade utvecklar sina 
synpunkter. Enligt Stukát (2005) är fördelen med semistrukturerade intervjuer att 
forskaren kan ställa följdfrågor. Strukturerade intervjuer kan enligt Stukát användas när 
man utför intervjuer med ett fastställt intervjuschema, där ordningsföljden för frågorna 
och formuleringen är bestämda. Denscombe tar även upp att med strukturerade intervjuer 
har forskaren en väldigt stark kontroll över frågornas och svarens utformning, vilket gör 
att metoden liknar ett frågeformulär. Av denna anledning valde jag att använda mig av 
semistrukturerad intervju.  
 

 

Urval av undersökningsgrupp 

Jag kommer att till undersökningen med observationen utgå från tre elever, två flickor 
och en pojke i en årskurs fyra bestående av tjugotre elever för att ta reda på syftet, där jag 
inriktar mig på funktionshindret ADHD. Även klassläraren och en resurspedagog finns 
med i undersökningen. Jag valde just dessa elever eftersom alla de har samma ADHD 
diagnos, samt för att de går i samma klass vilket gör observationen mycket enklare. 
Jag kan göra jämförelser och undersöka om det finns skillnader i lärarens sätt att 
kommunicera med dessa elever beroende på könet. 
 
När jag beslutade mig för att göra observationer försökte jag få tag i någon som visste om 
det fanns någon skola som hade flickor med ADHD i klassen. Av en bekant fick jag veta 
att deras vän har en flicka som nyligen fått diagnosen ADHD. Genom min bekant fick 
jag tag i flickans mamma och pratade med henne om vad mitt arbete skulle handla om. 
Därefter frågade jag henne om det skulle vara okej för dem om jag gjorde en observation 
på flickan. Det gick bra. Sedan fick jag veta att det fanns två elever till i klassen med 
diagnosen ADHD, ytterligare en flicka och en pojke. Av henne fick jag telefonnumret till 
klassläraren och tog kontakt med henne direkt dagen efter och frågade om jag fick göra 
observationer i hennes klass. Läraren som vi kan kalla Maria sa att hon måste få rektorns 
godkännande till detta och att jag kunde ringa upp dagen efter. Jag fick beskedet att det 
gick bra och att jag inte behövde ta kontakt med elevernas föräldrar för att få deras 
godkännande till observationerna, så länge barnen är anonyma. Jag och Maria bestämde 
att jag skulle höra av mig när jag ville göra observationerna. Jag ringde upp Maria och vi 
bestämde att jag skulle observera tre dagar i rad, måndag, tisdag och onsdag vecka 39. 
Under litteraturgenomgången växte det fram att jag skulle använda mig av ostrukturerade 
observationer, eftersom jag inte visste vad som skulle ske i klassrummet.  
 
Anledningen till att jag valde endast en intervju är att jag behövde få endast klasslärarens 
perspektiv på det jag observerat, för att sedan kunna göra jämförelser. Trost (1997) säger 
att det är viktigt att komma ihåg att ett fåtal väl utförda intervjuer är mycket mer värda än 
ett flertal mindre välutförda. Kvale (1997) menar att du ska intervjua så många personer 
som behövs för att få reda på det du behöver: ”Om syftet är att förstå världen som den 
upplevs av en särskild person, räcker det med denna enda person” (Kvale, s. 98).  
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Till observationerna använde jag endast papper och penna. För att underlätta insamlandet 
av material använde jag mig vid intervjun av en bandspelare och ett pappersblock och 
penna. Kvale (1997) menar att bandinspelning av intervjuer är det vanligaste sättet att 
registrera information. Han menar vidare att med hjälp av bandspelare kan intervjuaren 
koncentrera sig på ämnet eftersom man med bandspelarens hjälp kan spola tillbaka 
samtalet. Denscombe (2000) menar i sin forskning att: ”Ljudupptagningar erbjuder en 
permanent och fullständig dokumentation när det gäller det som sägs under intervjun” 
(s.145). Han tar också upp att materialet kan kontrolleras av andra forskare. Forskaren 
bör göra egna anteckningar under intervjun utöver bandinspelningen för att få fram 
intryck av situationen, atmosfären och andra saker som bandspelaren inte kan fånga in 
(Denscombe).  
 

 

Etiska aspekter 

Innan jag skulle gå ut och göra mina observationer tog jag kontakt med den skolan där 
jag ville utföra dem. Läraren jag hade för avsikt att observera gav sitt medgivande till 
observationen, men sa att hon måste prata med skolans rektor om den resterande klassen. 
Denscombe (2000) menar att det vid deltagande observationer kan vara svårt att få 
medgivande att observera. Några dagar senare fick jag klartecken att observationerna 
gick bra, även med resurspedagogen. Så länge inga namn framkom i arbetet eller att 
personerna i arbetet skulle kunna kopplas ihop var det inga problem.  
 
Inför idén med en intervju kontaktade jag läraren igen och frågade om hon hade kunnat 
tänka sig att ställa upp på en intervju också. Jag följde Stukáts (2005) råd om 
informationskravet och förklarade intervjuns syfte och hur resultaten skulle komma att 
användas. Läraren gav sitt medgivande till detta. Jag frågade också om jag fick tillåtelse 
av henne att använda mig av bandspelare under intervjun, vilket gick bra.  
Denscombe (2000) säger i sin forskning att man under intervjuer inte får använda 
bandspelare i hemlighet.  
 

 

Genomförande av undersökning 

Jag tog med ett papper och penna till klassrummet, satte mig längst bak i salen och 
antecknade diskret nyckelord som jag under en längre rast skrev ner i löpande text. Patel 
& Davidson (1994) menar att observatörens registrering vid en ostrukturerad observation 
sker genom att anteckna nyckelord. Redan samma dag skrev jag ner allting på datorn då 
det fortfarande var färskt i minnet. Jag tänkte direkt på var de här tre eleverna jag skulle 
observera satt i klassrummet, om de hade en speciell placering. Jag gjorde flera 
observationer på eleverna. Samtidigt som jag observerade var och en av eleverna 
observerade jag även läraren och resurspedagogen.  
 
Jag kallar i arbetet eleverna för Molly, Pelle och Fia och läraren för Maria. Den första 
dagen hade halva klassen slöjd, så när Molly hade slöjd valde jag att stanna i 
klassrummet med läraren för att inte blanda in ännu en lärare. Under den sista timmen 
första dagen började jag alltså observera Fia och Pelle. Den andra dagen skulle Fia vara 
borta efter lunch resten av eftermiddagen och Maria hade läsförståelseövningar med var 
och en i klassen. Jag valde då att observera resurspedagogen.  
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Efter att ha observerat en dag frågade jag läraren om hon hade någon speciell tanke 
bakom varför de här tre eleverna satt där de satt i klassrummet. Den första flickan, Molly 
satt i den mittersta av tre rader med bänkar ganska i mitten. Om det sa läraren att hon 
ville pröva om Molly klarade av att sitta där eftersom hon tidigare suttit långt fram och 
det gick väldigt bra. Den andra flickan, Fia satt i raden till höger (sett från lärarens 
position) och längst fram. Marias motivering var att hon ville kunna ha ögonkontakt med 
henne under genomgångar. Pojken Pelle satt längst bak på vänster rad (sett från lärarens 
position). Anledningen var den att han själv hade sagt att han ville sitta där. Maria sa att 
det fungerar bra om han måste gå ut och ta en paus så att han inte stör de andra eleverna 
eftersom ytterdörren var längst bak i klassrummet.  
 
Mina intervjufrågor till läraren växte fram efter att jag gjort observationerna för att få 
fram lärarens syn på mina observationer (se bilaga 1). Jag ringde till klassläraren och 
frågade henne om hon hade kunnat tänka sig att ställa upp på en intervju också, vilket 
gick bra. Vi bestämde att träffas och göra intervjun några dagar senare. Intervjun 
genomfördes på skolan där jag tidigare utfört mina observationer på tisdag eftermiddag 
efter lärarens sista lektion. Vi höll till i ett litet rum med endast några stolar och bord. 
Läraren fick välja var intervjun skulle ske för att det skulle kännas behagligt, vilket Trost 
(1997) tar upp om: ”Dessutom skall den intervjuade känna sig trygg i miljön” (s. 42). 
Vidare menar författaren: ”Inte sällan säger man sig att den intervjuade skall få 
bestämma var man skall hålla till” (s. 42). När vi skulle börja intervjun satte jag mig snett 
bredvid läraren och placerade bandspelaren mitt på bordet. Jag hade utöver bandspelaren 
ett pappersblock och penna med mig och antecknade samtidigt. Denscombe (2000) tar i 
sin forskning upp om att placeringen i intervjulokalen är viktig för att interaktionen 
mellan forskaren och den intervjuade ska kännas bekväm. Författaren fortsätter: ”Vid 
personliga intervjuer bör forskaren försöka se till att de båda parterna placeras i 90 
graders vinkel till varandra” (s. 143). Detta menar Denscombe tillåter ögonkontakt utan 
att man ska känna känslan av konfrontation, vilket lätt händer om man sitter mitt emot 
varandra.  
 
Intervjun tog 20 minuter och var väldigt öppen eftersom jag hade en semistrukturerad 
intervju. Med det menar jag att frågorna inte kom i den ordning som jag skrivit dem, 
eftersom det under samtalet passade bättre att byta ordning. Efter intervjun frågade jag 
om läraren ville tillägga något och tackade sedan för att hon tagit sig tid för intervjun. 
Efter intervjun flyttade jag över materialet i textform och skrev ordagrant ner allting. 
Därefter analyserade jag texten och plockade bort sådant som inte var relevant för mitt 
syfte. Jag fick även bandet överfört till mitt USB - minne för att kunna ha kvar 
materialet.  
 
 

Reliabilitet och validitet  
Stukát (2005) beskriver reliabiliteten som att man mäter tillförlitligheten i en 
undersökning. Det innebär enligt Thurén (2008): ”… att mätningarna är korrekt gjorda” 
(s. 26). Patel och Davidson (1994) menar att vi måste veta att det vi undersöker görs på 
ett tillförlitligt sätt, det innebär att undersökningen har god reliabilitet. Stukát säger att 
med validitet menas att undersökningen gjordes gentemot det man hade för avsikt att 
undersöka från början.  
 
I mitt arbete anser jag att jag undersökt det jag avsett undersöka både i observationerna 
och intervjun och det har gjorts med stor noggrannhet. Jag valde att göra en intervju som 
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komplement för att öka tillförlitligheten för observationerna. Observationen skulle 
troligen inte ge samma resultat om den gjordes om eftersom alla dagar är olika i skolan 
och både eleverna och lärarna beter sig annorlunda i olika situationer. Enligt Trost (1997) 
är det svårt att i kvalitativa intervjuer få exakt samma resultat. I observationer kan 
tillförlitligheten ifrågasättas eftersom det är ögat som studerar händelserna, vilket gör att 
man kan misstolka händelser (Denscombe, 2000). Författaren fortsätter att säga att det är 
svårt att upprepa en studie för att kunna kontrollera tillförlitligheten. Däremot tar 
Denscombe upp att det i deltagande observationer är just ögats direkta observationer av 
händelser som observatören kan registrera. Författaren menar också att genom 
deltagande observationer får forskaren goda möjligheter att få insikter i sociala processer 
som exempelvis vardagliga situationer. I kvalitativa intervjuer sker det enligt författaren 
hela tiden förändringar, vilket gör att reliabiliteten inte kan vara så hög. Eftersom jag 
under den semistrukturerade intervjun ibland ställde en följdfråga utvecklades en del av 
svaren. Annars lade jag mig inte i under intervjun för att inte riskera att påverka svaren. 
Däremot tar Denscombe upp att under själva intervjun när man har direktkontakt med 
den intervjuade har man möjlighet att kontrollera riktigheten genom personens tonläge, 
mimik och kroppsspråk, vilket jag anser höjer reliabiliteten. I intervjun fick jag fram 
lärarens egna upplevelser. 
 
 

Metoddiskussion  
Jag valde att sitta längst bak i klassrummet för att kunna observera eleverna. Anledningen till 
detta val var för att eleverna inte skulle se mig och därför inte bli störd av mina anteckningar 
som jag diskret skrev ner. Då fick jag sitta i lugn och ro och bara observera. Jag fick även en 
blick över hela klassrummet genom att sitta längst bak och såg allt som hände framför mig, 
både eleverna och de vuxna. Om jag hade suttit längst fram på sidan i klassrummet hade jag 
även upplevt elevernas mimik och kroppsspråket bättre, men jag anser att valet att sitta längst 
bak ändå var det bästa i slutändan. Jag anser att jag fick med det viktigaste i undersökningen.  
 
Anledningen till att jag inte skickade ut intervjufrågorna i förväg är att jag ville få spontana 
svar av läraren. Eftersom jag tidigare varit och utfört observationer i hennes klass, ville jag 
inte att detta skulle påverka svaren på något sätt. Däremot kan jag nu i efterhand fundera om 
det hade varit en bättre metod. Kanske hade jag fått utförligare svar, kanske inte, men svaren 
jag fick kan jag tänka mig kom direkt från hjärtat. Eftersom det passade bättre att blanda 
frågorna under intervjun, kommer resultatet av fråga tre före fråga två.  
 
En annan fundering som jag har nu i efterhand är hur resultatet hade blivit om jag även hade 
intervjuat resurspedagogen. Jag kanske hade fått helt andra svar än jag fick från läraren Maria 
eftersom alla människors upplevelser är olika. Jag anser ändå inte att jag hade behov av ännu 
en intervju till undersökningen, vilket är anledningen till att jag inte tog med fler. En intervju 
hjälpte mig att begränsa mig i arbetet. Däremot i framtida studier hade andra studenter kunnat 
utöka både antalet observationsdagar och intervjuer för att få mer utförliga resultat.  
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Resultat 
 
Mina frågeställningar för att besvara syftet var: skiljer sig kommunikationen åt beroende på 
elevernas kön, vilka beteenden beskrivs hos flickor respektive pojkar som har ADHD, vilka 
beteenden skiljer sig åt mellan könen. 
 
Jag gjorde en observation under en dag på flickan Molly. Under den dagen (måndag) 
observerade jag lektionstillfällena. Andra dagen (tisdag) på observationsveckan 
observerade jag Fia. Pelle observerade jag under onsdagen som var den sista 
observationsdagen.  
 
I resultatet har jag valt att redovisa materialet först från observationerna, vilka är mina 
tolkningar och sedan resultatet från intervjun. Citaten som jag har använt i resultatet är 
hämtade från både observationerna samt intervjun. Alla personer i undersökningarna har 
fingerade namn för att behålla anonymiteten.  
 
Skiljer sig kommunikationen åt beroende på elevernas kön 
Maria vill ha in skrivstilsböckerna och viftar med en lila skrivstilsbok. Molly ropar då: 
”Jag har ingen sån!”  Hon kan inte koppla ihop sin skrivstilsbok med den lila eftersom 
hon har en fast i orange. Maria svarar: ”Ja, men det är samma bok. Du kan komma och 
lämna in den”. Under halvklasstimmen sitter Maria med Molly under en stor del av 
lektionen eftersom Molly behöver mycket stöd med läsning och förklaring av uppgifter. 
Hon ropar flera gånger under lektionen att hon behöver hjälp, fast hon inte ens öppnat 
böckerna. Resurspedagogen går fram till Molly och ska hjälpa henne: ”Har du läst 
uppgiften?”. Molly svarar: ”Ja, det har jag men jag fattar ingenting. Hjälp mig nu”. 
Resurspedagogen hjälper Molly och då går uppgiften bra. Resurspedagogen säger: ”Bra 
Molly, du kan ju det här”. Direkt hon går iväg vill Molly ha mer hjälp utan att ens ha 
försökt själv. Under tiden som Maria och resurspedagogen går runt och hjälper andra 
barn suckar Molly och säger: ”Jag orkar inte mer, kom och hjälp mig nu!”. 
 
Klassen ska skriva glosor och det har Pelle svårt med. Maria väljer ut färre glosor till 
Pelle och hjälper honom att skriva ner dem. Sedan ska klassen lämna in böcker till Maria. 
Pelle har svårt att ta till sig instruktionerna och resurspedagogen får hjälpa Pelle hela 
tiden att ta fram rätt bok och visa vad de skulle göra. Detta gör att Pelle blir arg eftersom 
resurspedagogen hjälper honom. Sedan börjar han skrika på resurspedagogen eftersom 
hon hela tiden kommer tillbaka och ska ta fram nya böcker som Maria bett om. Han 
säger: ”Varför måste vi lämna fram böcker hela jävla tiden?”. Resurspedagogen svarar: 
”Det är för att Maria ska kunna kolla igenom vars i böckerna ni är”. Efter en halvtimme 
är Pelle trött och säger att han inte orkar längre. Han säger: ”Kan vi inte sluta, måste vi 
göra den här jävla tråkiga skiten?”. Han går in i toaletten som finns i klassrummet och 
låser in sig. Där slår han i dörren och rycker i handtaget. Lärarna låter honom vara i fred 
och ignorerar hans beteende. Efter en stund kommer Pelle ut och hittar en sopborste. Den 
går han runt med i klassrummet och börjar sopa golv och bord. Sedan sätter han sig på 
sin plats. En kort stund senare flyger det pappersbitar i klassrummet och han snurrar ihop 
ett papper så det blir en kikare. Efter att han kikat i den ett tag börjar han ropa i den. Det 
låter väldigt högt. Sedan springer han runt i klassrummet och skriker i kompisarnas öra 
med kikaren.  
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Innan halvklasstimmen hade hela klassen en kort lektion tillsammans. Alla eleverna satt 
tysta på sina platser och väntade på lärarna. Resurspedagogen kommer in först och 
berömmer eleverna. Efter att halva gruppen gått är hon kvar med den andra halvan. Hon 
är lugn till sättet mot Pelle som inte vill göra något. När Pelle låser in sig i toaletten och 
kommer ut, låser resurspedagogen toalettdörren utifrån för att hindra Pelle att gå dit igen. 
Detta gör att Pelle bara vill gå in dit ännu mer och ger inte upp förrän han fått upp dörren 
igen. Tillslut blir Maria trött på Pelles sätt och tar med honom till sin plats där hon lugnt 
pratar med honom. Hon är extra tydlig gentemot honom och har mycket ögonkontakt 
med honom. Hon säger: ”Det här är din uppgift som du ska jobba med nu under den här 
lektionen”.  
 
Efter lunchen står Pelle och hoppar på stolen. När det lugnat ner sig i klassen sätter han 
sig ner. Det är historia på schemat. Pelle är negativ inför alla uppgifter, även denna och 
börjar leta i sin bänk efter något roligare att jobba med. Resurspedagogen lyckas få 
honom att börja jobba med det de ska. Hon sitter med honom nästan hela lektionen och 
de diskuterar mycket. Ibland hamnar Pelle på sidospår och pratar om något helt annat, 
men med stöd är han snart tillbaka till uppgiften. När barnen ska börja plocka ihop sina 
saker säger resurspedagogen: ”Bra Pelle, idag har du jobbat jättebra!”.  
 
Vilka beteenden beskrivs hos flickor respektive pojkar som har ADHD 
Molly är en rättfram men ibland en ganska blyg flicka som inte är rädd att säga vad hon 
tycker men som inte heller vill synas inför klassen. Det första som fångar min 
uppmärksamhet med henne är när Maria visar upp en teckning i klassen och frågar vems 
det är. Molly kastar sig med ansiktet ner i bänken och gömmer sitt ansikte, hon svarar 
inte att det är hennes utan hennes klasskamrater svarar för henne. Efter rasten innan 
Maria kommit in sitter Molly och leker med linjalen. Hon suger och biter på den och slår 
med den i huvudet. På eftermiddagen ska eleverna skriva glosor. Eleverna får upprepa 
ordet muntligt efter att alla skrivit ner det. Molly säger fel först, men efter en stund säger 
hon rätt och får positiv uppmuntran av Maria som säger: ”Bra uttal Molly”. Molly uttalar 
alla orden med en väldigt hög röst och hörs mest av alla andra barn. När glosorna är 
nedskrivna ska alla sätta ner boken i väskan. Under den korta stunden tappar Molly 
koncentrationen och börjar gräva i sin väska och titta vad som finns inuti i den. Nästa 
uppgift är svenska. Molly behöver stöd av bänkkompisen för att hitta rätt sida och nästan 
hänger på honom för att se vad han skriver. Maria går ut från klassrummet för att hämta 
något hon glömt och eleverna ska fortsätta jobba som vanligt. Under tiden hinner Molly 
tappa koncentrationen helt och börjar leka med sin pennvässare. Hon sitter och drar och 
snurrar i sitt hår och tappar pennan och suddet flera gånger på golvet. Sedan börjar hon 
suga på sina fingrar. Finmotoriskt trycker hon väldigt hårt med pennan när hon skriver.  
 
Fia är en väldigt blyg och försiktig flicka som inte syns i klassen. Hon är nästan osynlig och 
jag upptäckte henne egentligen först den här dagen då jag observerade henne. Henne har jag 
inte uppfattat mer än att hon försvinner i klassen. Hon tar åt sig instruktionerna och följer 
dem. Hon sitter still på sin plats och lyssnar. 
 
Under kortare stunder under veckan observerade jag att Pelle är en utåtagerande pojke. Han 
svär väldigt mycket och använder fula ord. Vanliga svordomar som återkommer är: ”satana”, 
”perkele” och ”å jävlar”. Han vill inte göra något arbete, utan sitter bara vid sin plats och leker 
med en penna. Resurspedagogen försöker prata med honom men han lyssnar inte och blir arg. 
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Vilka beteenden skiljer sig åt mellan könen 
Molly får mycket hjälp av både Maria och resurspedagogen under lektionerna som säger 
vad hon ska göra. Utan den hjälpen kommer hon inte framåt och börjar titta sig omkring 
vad de andra gör, skruvar sig på stolen och ger upp. När uppgiften är klar tappar Molly 
koncentrationen och börjar vandra i klassrummet. Hon klarar inte av att jobba utan stöd 
och ger upp direkt. Hon vill gärna ha svaren av läraren och försöker inte själv. 
 
Det jag upptäcker med Fia är att hon vänder sig om upprepade gånger och tittar bakom 
sig vad som händer. Det tar väldigt lång tid för Fia att göra en uppgift, hon arbetar 
långsamt. Även Fia gör som Molly att hon tittar över kompisen axel för att se vad denne 
skriver. När eleverna får äta frukt, har Fia med sig en morot. Den äter hon på en lång 
stund. De andra eleverna hinner äta sin frukt och börjar jobba, men Fia sitter och äter på 
sin morot fortfarande. Blicken fastnar när hon väl börjar jobba. Jag vet inte om hon bara 
fastnar med blicken eller om hon dagdrömmer, men hon verkar frånvarande. När läraren 
frågar Fia en fråga inför klassen under förmiddagen försvinner hon nästan under bänken. 
Hon sjunker ner i stolen och kroppshållningen blir slapp. Ansiktet gömmer Fia i sina 
händer för att inte synas.  
 
Under onsdagen på observationsveckan börjar förmiddagen med bibliotekstid. Pelle är på 
bra humör men svär som vanligt i nästan varje mening. När bibliotekstiden är slut ställer 
barnen sig på kö för att få gå in i klassrummet. Pelle har inte ro att stå i kö, utan blir less 
och vill vara först. Denna korta lektion hade gruppen en annan lärare som jag valt att inte 
observera eftersom hon endast fanns med ett fåtal gånger under de här dagarna. Första 
lektionen i klassrummet går väldigt bra och Pelle jobbar på. Under genomgångar har 
Pelle svårt att sitta på sin plats och lyssna. Han blir fort less och börjar leka med en penna 
som han slår med i bordet. Efteråt tar Pelle inte upp det arbete de skulle jobba med, utan 
väljer själv vad han är intresserad av och jobbar med det.  
 
Lärarens förhållningssätt till eleverna 
Maria är bestämd men snäll och rättvis mot eleverna. Hon har ögonkontakt med hela 
klassen när hon talar. Hon talar högt och väldigt tydligt för att alla ska hänga med. Varje 
dag går hon igenom ett schema som de har på tavlan. Det är bilder som visar hur dagen 
kommer att se ut. Nya instruktioner går hon igenom väldigt tydligt och visar vilken/vilka 
böcker hon talar om och vilken sida. Innan hon börjar prata om något ser hon till att alla 
är tysta och lugna och sitter ordentligt på stolen. Efter varje ny instruktion väntar hon en 
stund innan hon ger en ny så att alla hinner följa med. Alla instruktioner skriver hon upp 
på tavlan. När Maria ställer en fråga upprepar hon den för att se om alla hört och förstått. 
Under lektionerna när eleverna jobbar självständigt går både Maria och resurspedagogen 
runt i klassrummet även om ingen behöver hjälp. De går runt och tittar hur eleverna 
jobbar och pratar med dem om de ser att de tvekar. Läraren sätter sig ner hos enskilda 
elever med svårigheter när hon har möjlighet.  
 
Maria och resurspedagogen samspelar väldigt bra och är överens och förberedda inför 
dagens uppgifter. De kommunicerar även mycket under lektionen då de hinner för att 
vara överens.  
 
Maria tar upp ämnet rättvisa en dag, då det förekommer diskussioner kring detta. Hon 
säger att alla människor är olika och därför behandlas eleverna också olika. Det går inte 
att behandla alla människor på samma sätt eftersom alla har olika förutsättningar och 
behov. 
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Maria lyfter fram Pelles positiva sidor och handlingar istället för att klaga på det som är 
dåligt. Hon låter honom hållas när han skriker och svär. Hon tar även hänsyn till om Pelle 
har svårt att sitta still på grund av sitt funktionshinder, däremot är hon hårdare mot andra 
elever. Med Molly är Maria också överseende. När hon snurrar på stolen trots att det är 
genomgångar, tar hon hänsyn till flickans problem. Även Molly och Fia får mycket 
beröm och deras positiva sidor lyfts fram om de t.ex. klarar av en uppgift, eller svarar rätt 
på en fråga.  
 
Resurspedagogens förhållningssätt till eleverna 
Resurspedagogen är egentligen en extra resurs för Pelle, men arbetar inte på det sättet. 
Hon menar att elevens problem blir så synlig i klassen om en resurspedagog endast finns 
där för en person. Därför arbetar hon och Maria i ett lag som två lärare där Maria bär 
huvudansvaret för att resurspedagogens hjälp ska vara diskret. Däremot dras hon mer till 
Pelle jämfört med de andra eleverna eftersom han behöver mycket stöd. 
Resurspedagogens förhållningssätt gentemot eleverna är liknande med Marias. 
Resurspedagogen går även som Maria runt i klassrummet och tittar till eleverna när de 
jobbar, även om de inte behöver hjälp. Hon sätter sig nära elever som har svårigheter att 
sitta och koncentrera sig när de jobbar om tid finns. Även hon lyfter fram det positiva hos 
Pelle och berömmer honom när han gör något bra. Hon är skämtsam till sättet med 
pojken när de pratar. 
 
Intervju med klasslärare 
I den första frågan: ”Berätta om hur du upplever Molly/Pelle/Fia som person”, beskriver 
Maria att hon upplever flickan Molly som en ganska glad tjej som är ganska 
okoncentrerad och har svårt med läsning och läsförståelse. Hon fortsätter att beskriva 
Mollys problem med läsförståelsen och menar att det påverkar henne mycket i matematik 
när det är tal som inte bara är siffror. Molly är enligt Maria positivt inställd till det mesta 
i skolan. 
 
Pelle beskriver Maria som en intelligent och smart person. Han är en positiv och glad 
kille som gillar skolan och har lätt att ta kontakt. Pelle är väldigt social och har lätt för att 
umgås med människor oavsett ålder. Hon menar vidare att han kan väldigt mycket, men 
är orolig under lektionerna. Det får inte hända för mycket för att han ska tappa 
koncentrationen, han har svårt för att koncentrera sig eftersom han är lättstörd. Det 
fungerar bäst för Pelle att arbeta under förmiddagarna, efter lunch är uthålligheten låg. 
Pelle har dålig motorik, han är klumpig och inte alls kroppsmedveten: ”… när han 
slänger omkring med armarna kan han lika gärna slå till någon”. Pelle kräver även 
väldigt styrt arbete, han klarar inte av fria uppgifter som ex. bilduppgifter. 
 
Fia är en väldigt försiktig flicka säger Maria. Hon är blyg, tillbakadragen och har lätt för 
att försvinna i klassen: ”… man ser henne inte”. Därför berättar Maria att Fia sitter längst 
fram i klassen för att hon ska se henne bättre. Fia tar inte för sig och maskerar mycket 
kunskaper som hon har. Maria menar att Fia kan mer än vad hon visar. Fia vill inte prata 
högt inför andra. Däremot menar Maria att Fia har lätt för att ta kontakt när hon är 
ensam. Om det är folk runt omkring henne så vill hon inte synas. Maria berättar också att 
Fia inte är så mycket med kompisarna i skolan, även om hon har vänner. 
I den tredje frågan läser jag först upp ett observationstillfälle som Maria sedan får 
reflektera över: ”Hur reagerar du när Molly ropar om hjälp innan hon ens öppnat 
böckerna och tittat vad som är uppgiften för dagen”. Jag läser ett stycke om Molly:  
”Hon ropar flera gånger under lektionen att hon behöver hjälp, fast hon inte ens öppnat 
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böckerna. Resurspedagogen går fram till Molly och ska hjälpa henne: ”Har du läst 
uppgiften?”. Molly svarar: ”Ja, det har jag men jag fattar ingenting. Hjälp mig nu”. 
Resurspedagogen hjälper Molly och då går uppgiften bra. Resurspedagogen säger: ”Bra 
Molly, du kan ju det här”. Direkt hon går iväg vill Molly ha mer hjälp utan att ens ha 
försökt själv. Under tiden som Maria och resurspedagogen går runt och hjälper andra 
elever suckar Molly och säger: ”Jag orkar inte mer, kom och hjälp mig nu!”. 
Jag frågar Maria om hon upplever Molly som jag beskrivit i situationen. Till svar får  
jag: ”Både ja och nej”. Maria menar att Molly kräver mycket stöd, men att hon har 
stunder då hon jobbar bra självständigt. Hon fortsätter att berätta att av dessa tre elever så 
är Molly den som behöver mest ”pushing” eftersom hon har dåligt initiativförmåga. 
Maria håller med mig mestadels på min beskrivning av Molly men menar att det finns 
stunder då hon kan jobba själv också och detta är ingenting hon tänkt på innan jag 
berättar det.  
 
Med Pelle gör jag på liknande sätt. Jag läser upp ett observationstillfälle och ställer 
efteråt frågan: ”Efter en halvtimme är Pelle trött och säger att han inte orkar längre. Han 
säger: ”Kan vi inte sluta, måste vi göra den här jävla tråkiga skiten?”. Han går in i 
toaletten som finns i klassrummet och låser in sig. Där slår han i dörren och rycker i 
handtaget. Lärarna låter honom vara i fred. Efter en stund kommer Pelle ut och hittar en 
sopborste. Den går han runt med i klassrummet och börjar sopa golv och bord. Sedan 
sätter han sig på sin plats. En kort stund senare flyger det pappersbitar i klassrummet och 
han snurrar ihop ett papper så det blir en kikare. Efter att han kikat i den ett tag börjar han 
ropa i den. Sedan springer han runt i klassrummet och skriker i kompisarnas öra med 
kikaren”. Maria svarar att hon mycket väl kommer ihåg händelsen och att den stämmer 
mycket bra. Däremot menar hon att dessa beteenden inte stämmer överrens med Pelles 
verklighet, eftersom situationer som denna sällan sker i vanliga fall. Maria berättar att 
Pelle hade en dålig period och var orolig just under den tiden jag var och utförde mina 
observationer i klassen. Maria berättar att hon reagerar med att inte visa Pelle 
uppmärksamhet de gånger han får utbrott. Istället ignorerar hon honom ganska mycket 
om beteendena inte går överstyr. Hon menar att för mycket uppmärksamhet leder till att 
beteendena blir värre. Däremot nekar hon inte till att det finns tillfällen då hon försöker 
avleda Pelle och få honom att göra något annat. Maria tillägger att hon inte har någon 
speciell metod som hon utgår ifrån när situationerna uppstår, men att hon oftast ignorerar 
honom. Hon avslutar med att säga att hon försöker att inte förstärka Pelles negativa sidor, 
utan är istället snabb på att ge positiv feedback när han gör något bra. 
 
Vidare beskriver jag en situation med Fia som Maria reflekterar över: ”Fia är en väldigt 
blyg och försiktig flicka som inte syns i klassen. Hon är nästan osynlig och jag upptäckte 
henne egentligen först den här dagen då jag observerade henne. Henne har jag inte 
uppfattat mer än att hon försvinner i klassen. Hon tar åt sig instruktionerna och följer 
dem. Hon sitter still på sin plats och lyssnar”. Maria svarar att det är lite olika hur hon 
reagerar. Hon har gjort omplaceringar i klassrummet för att få fram Fia så att i alla fall de 
vuxna i klassrummet ser henne. Hon har placerat Fia bredvid en flicka medvetet som hon 
tror att det kommer fungera bra att sitta med och att Fia förhoppningsvis ska kunna känna 
trygghet med henne. Maria berättar att hon arbetar med mycket positiv feedback när det 
gäller Fia och säger att hon gärna går runt i klassrummet och tittar när Fia jobbar för att 
kunna berömma henne när hon gör något bra eller rätt. Maria säger att hon gärna vill 
lyfta fram det som är bra för att Fia ska känna att det hon gör är bra och rättar sällan 
felen. Hon menar att det är bättre att Fia gör något än att det alltid blir rätt, eftersom hon 
tidigare har haft svårt att göra något alls.  
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Den andra intervjufrågan tar jag efter den tredje eftersom den passade bäst in då under 
intervjun: ”Hur upplever du att kommunikationen fungerar mellan dig som lärare och 
Molly/Pelle/Fia”. I frågan om kommunikation svarade Maria att det fungerar bra med 
Molly. Enskilt med Molly går det bra, hon lyssnar och förstår när man pratar med henne. 
Däremot i helklass när det är genomgångar fungerar det inte alltid så bra. Då sitter Molly 
oftast och drömmer. 
 
När det gäller Pelle svarade Maria att det är både och. Ibland fungerar kommunikationen 
med henne och inte alls med resurspedagogen och ibland är det tvärtom: ”… det beror på 
hans sinnestämning”. Dagsformen avgör och styr hur kommunikationen fungerar och han 
väljer vem han vill att det ska fungera med dag för dag. Maria avslutar med att säga att 
hon hittills inte har kommit på hur man kan göra för att kommunikationen ska fungera 
alltid, utan det är Pelle som väljer detta. 
 
Med Fia anser Maria att kommunikationen fungerar bra. Hon menar att Fia har 
förtroende för henne och tar mycket kontakt och pratar: ”Fia är väl kanske den av de här 
tre som jag känner att det fungerar allra bäst med”.  
 
Den sista frågan som jag hade handlar om kön: ”Hur upplever du barnens olika 
beteenden beroende på könet”. Efter en lång paus svarar Maria att alla tre barnen har 
olika beteenden, men hon kan inte påstå att det är könsbundet på något sätt. Hon 
fortsätter att berätta att alla tre barn har samma diagnos men att alla dem är fruktansvärt 
olika i sitt beteende. Maria säger att hon inte kan svara på om det är könsbundet eller 
inte. Hon säger att hon kan svara att pojken är stökigast, men däremot kan hon inte påstå 
att det är för att han är pojke. Hon vet nämligen sedan tidigare att Fia har varit väldigt 
utåtagerande när hon gick i trean. Maria avslutar med att säga: ”… nä jag kan inte säga 
att det har med könet att göra. Det vill jag inte göra”.  
 

 

 

Diskussion 

 
Syftet med examensarbetet var att ta reda på vilket sätt läraren kommunicerar med elever med 
ADHD i klassrummet. Jag kommer att i resultatdiskussionen utgå från observationerna som 
jag genomfört, samt intervjusvaren. Jag kommer utöver detta diskutera hur Skinners teori 
fungerar i kommunikationen mellan lärare och elev. 
 

Resultatdiskussion 
I resultatdiskussionen utgår jag från både observationerna samt intervjufrågorna. Jag börjar 
med att skriva ner intervjufrågorna med ett förkortat svar från läraren och sätter sedan in 
reflektioner om det jag observerat.  
 
Berätta om hur du upplever Molly som person 
Marias svar blev att hon upplever Molly som en ganska glad tjej som är okoncentrerad och 
Maria upplever att Molly har svårt med läsning och läsförståelse. Hon lägger också till att 
Molly är positivt inställd till det mesta i skolan. Duvner (1998) menar att barn med ADHD 
kan ha inlärningssvårigheter. Detta kan jag koppla ihop med Molly. Hon hade ganska svårt 
med läsning. Andra uppfattningar som jag fick när jag observerade Molly är att hon är en 
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rättfram men ganska blyg flicka. Jag upplever också att hon inte riktigt vill synas i klassen när 
läraren frågar henne saker i helgrupp. Molly behöver enligt min uppfattning mycket hjälp och 
stöd med uppgifterna och tappar koncentrationen så fort hon inte får hjälp eller inte kan. 
Enligt Duvner är barn med ADHD oftast ouppmärksamma, vilket kan kännetecknas av att de 
bland annat lätt tappar koncentrationen.  
 

Berätta om hur du upplever Pelle som person 
Maria beskriver Pelle som en intelligent pojke och menar att han är smart. Hon beskriver 
Pelle vidare genom att berätta att hon upplever honom som en positiv och glad kille som gillar 
skolan. Han har lätt för att ta kontakt med andra människor menar Maria. Med Pelle får det 
enligt läraren inte hända allför mycket för att han ska tappa koncentrationen och han måste ha 
ett väldigt styrt arbete. Mina upplevelser av Pelle är att han är en utåtagerande pojke som svär 
väldigt mycket. Han vill inte jobba med skoluppgifter utan leker till stor del av lektionstiden 
med en penna, sudd eller något annat som han hittar. När han väl jobbar med något så är det 
inte dagens uppgifter, utan jag upplevde att Pelle valde själv vad han ville jobba med. Pelle 
blir lätt arg, speciellt på resurspedagogen som stöttar honom mycket. Denna situation kan jag 
hänvisa till Juul (2005) som menar att barn med ADHD lätt hamnar i konflikter med andra 
människor, det kan vara för att de endast minns någon enskild detalj från det som skett 
tidigare. Pelle har även svårt enligt min uppfattning att sitta still och stå i kö och blir fort less 
på det han håller på med.  
 
Berätta om hur du upplever Fia som person 
Fia är enligt Maria en blyg och försiktig flicka som är tillbakadragen. Beckman och Fernell 
(2004) tar upp att flickor är mindre utåtagerande är pojkar, vilket kan kopplas ihop med 
Marias beskrivning av Fia. Maria berättar också att Fia inte tar för sig någonting i klassen och 
vill inte prata inför klassen. Detta kan jag hänvisa till Nadeau et al. (2002) som menar att 
flickor med ADHD inte vill dra till sig uppmärksamhet. Ändå menar Maria att Fia har lätt för 
att ta kontakt, när hon är ensam. I skolan umgås Fia inte så mycket med kompisar säger 
Maria, fast hon har vänner. Jag upplevde också Fia som en blyg och försiktig flicka, som 
Maria beskrev. Hon syntes inte i klassen uppfattade jag, utan hon jobbade med sitt. Detta kan 
jag också koppla till Nadeau et al. som menar att flickor med ADHD är mer socialt 
tillbakadragna. Jag upplevde att Fia tog väldigt lång tid på sig att göra en uppgift, eftersom 
hennes blick ibland fastnade och hon verkade frånvarande. Däremot kan jag inte säga att jag 
uppfattade Fia som en flicka som har lätt för att ta kontakt, det upplevde jag inte. 
 
Den andra intervjufrågan handlade om att jag läste upp en kort beskrivning av en situation om 
var och ett av barnen som hände under tiden jag var och observerade klassen.  
  
Hur reagerar du när Molly ropar på hjälp innan hon ens har öppnat böckerna 
Vid ett tillfälle gick resurspedagogen fram till Molly och skulle hjälpa henne, hon frågade: 
”Har du läst uppgiften?”. Molly svarar: ”Ja, det har jag men jag fattar ingenting. Hjälp mig 
nu”. Resurspedagogen hjälpte Molly och då gick uppgiften bra att lösa. Resurspedagogen sa 
då: ”Bra Molly, du kan ju det här”. Här ser jag tydligt Skinners (Egeberg et al., 2001) teori när 
han tar upp om operant betingning. Skinner menar att individens beteende förstärks om 
han/hon får positiv förstärkning, som i detta fall är beröm. Mina slutsatser till detta är att 
genom att Molly får beröm och uppmuntran så kan hon bygga upp sitt självförtroende att hon 
faktiskt kan. Ovanstående beskrivning är något jag kan hålla med om med tanke på mina 
observationer. Jag upplevde som nämnt tidigare att Molly behöver mycket hjälp och stöd och 
slutar jobba så fort den vuxne lämnar hennes bänk. I stället sitter hon och tittar omkring på 
sina klasskompisar och vad de gör. Skinners (Egeberg et al.) teori handlar om positiv och 
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negativ förstärkning och jag upplever att Molly fick mycket positiv feedback av Maria när 
hon gjorde något bra. Förstärkningen handlar om beröm som Skinner menar är en positiv 
förstärkning. Maria förbisåg också ett par händelser med Molly som de andra eleverna inte 
fick göra, som att sitta och snurra på stolen. 
 
Hur reagerar du när Pelle får utbrott som den han fick under observationsdagen 
Efter en halvtimme är Pelle trött och säger att han inte orkar längre. Han säger: ”Kan vi 
inte sluta, måste vi göra den här jävla tråkiga skiten?”. Han går in i toaletten som finns i 
klassrummet och låser in sig. Där slår han i dörren och rycker i handtaget. Lärarna låter 
honom vara i fred. Efter en stund kommer Pelle ut och hittar en sopborste. Den går han 
runt med i klassrummet och börjar sopa golv och bord. Sedan sätter han sig på sin plats. 
En kort stund senare flyger det pappersbitar i klassrummet och han snurrar ihop ett 
papper så det blir en kikare. Efter att han kikat i den ett tag börjar han ropa i den. Sedan 
springer han runt i klassrummet och skriker i kompisarnas öra med kikaren. ADHD 
beskrivs av Duvner (1998) att barnen kan kännas igen genom att barnet inte kan sitta still 
och lämnar ofta sin plats och springer omkring.  
 
När det handlar om Pelle svarar Maria att hon för det mesta ignorerar Pelle om det inte går 
överstyr. Hon menar att för mycket uppmärksamhet gör beteendet värre. Det som 
framkommer i Skinners (Schultz Larsen, 1997) teori är att det oönskade beteendet försvinner 
om man ignorerar det. Maria tillägger att det finns stunder då hon försöker avleda Pelle också 
och försöker att få honom att göra något annat, men för det mesta ignorerar hon honom. Hon 
avslutar med att säga att hon är snabb på att ge positiv feedback när Pelle gör något bra. Detta 
ser jag tydligt i Skinners (Egeberg et al., 2001) teori då han nämner att ibland kan den 
negativa förstärkningen bli positiv förstärkning för barnet istället. Mina slutsatser till detta är 
att om barnet är ute efter uppmärksamhet och den vuxne ger det även om beteendet är 
negativt så ”vinner” barnet. Han/hon fick sin vilja igenom eftersom någon reagerade. Även 
denna beskrivning upplevde jag hände när jag observerade. Jag har tidigare i undersökningen 
skrivit att lärarna låter Pelle vara i fred och ignorerar honom. Ingen pratade med Pelle när han 
fick utbrott eller skrek och svor. Endast vid ett tillfälle gick Maria fram till Pelle och pratade 
med honom när det blev för mycket lekande. Då satte hon sig ner bredvid Pelle en stund och 
försökte få honom att börja jobba. Uppfattningen att Maria ger positiv feedback till Pelle kan 
jag också hålla med om. Jag hörde inte vid något tillfälle att Maria gnällde på Pelle, däremot 
fick han väldigt mycket positiv feedback när han jobbade eller svarade rätt på några frågor. I 
Skinners (Egeberg et al.) teori framkommer det att negativ förstärkning är att bl.a. gräla på 
någon. Detta upplevde jag inte att Maria gjorde, utan hon berömde Pelles positiva sidor vilket 
enligt Skinner är positiv förstärkning (Egeberg et al., Kadesjö, 2007).   
 

Hur reagerar du när det gäller Fia som inte vill synas och höras i klassen 
Fia är en väldigt blyg och försiktig flicka som inte syns i klassen. Hon är nästan osynlig 
och jag upptäckte henne egentligen först den här dagen då jag observerade henne. 
Nadeau et al. (2002) tar upp att flickor med ADHD kan vara blyga och socialt 
tillbakadragna. Fia har jag inte uppfattat mer än att hon försvinner i klassen. Hon tar åt 
sig instruktionerna och följer dem. Hon sitter still på sin plats och lyssnar.  
Maria svarar att har gjort omplaceringar i klassrummet för att få fram Fia så att i alla fall de 
vuxna i klassrummet ser henne. Hon har placerat Fia bredvid en flicka medvetet som hon tror 
att det kommer fungera bra att sitta med och att Fia förhoppningsvis ska kunna känna trygghet 
med henne. Maria berättar att hon arbetar med mycket positiv feedback när det gäller Fia och 
säger att hon gärna går runt i klassrummet och tittar när Fia jobbar för att kunna berömma 
henne när hon gör något bra eller rätt. Maria säger att hon gärna vill lyfta fram det som är bra 
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för att Fia ska känna att det hon gör är bra och rättar sällan felen. Skinner (Egeberg et al., 
2001) anser att positiv förstärkning är den bästa metoden eftersom han menar att den är 
effektivast. Han menar att man belönar det som är bra. I fallet med Fia belönar Maria henne 
genom att berömma henne när hon jobbar, vilket enligt Skinner är positiv förstärkning. 
 
Hur upplever du att kommunikationen fungerar mellan dig som lärare och Molly 
I frågan om kommunikation svarade läraren att det fungerar bra med Molly. Enskilt med 
Molly går det bra, hon lyssnar och förstår när man pratar med henne. Däremot i helklass 
när det är genomgångar fungerar det inte alltid så bra. Då sitter Molly oftast och 
drömmer. Nadeau et al. (2002) beskriver att flickor med ADHD kan sitta och 
dagdrömma och vara någon helst annanstans i tankarna i klassrummet. I ovanstående 
beskrivning kan jag känna igen Molly från det jag själv observerade. Enligt min 
uppfattning kommunicerade Molly väldigt bra med Maria och andra vuxna när hon 
pratade enskilt med dem. Däremot håller jag med Maria att Molly vid genomgångar var 
någon helt annanstans i sina tankar. Då satt hon och snurrade på stolen och tittade på alla 
andra elever i klassen. 
 
Hur upplever du att kommunikationen fungerar mellan dig som lärare och Pelle 
När det gäller Pelle upplever Maria att kommunikationen är både och. Hon menar att det 
beror på i vilken sinnestämning Pelle är och vem han anser att det ska fungera med. Hon 
berättar att det ibland fungerar bättre med henne och ibland bättre med resurspedagogen, det 
beror på dagsformen enligt Maria. Enligt mina uppfattningar upplevde jag att 
kommunikationen mellan Maria och Pelle fungerade bra. Hon hade ögonkontakt med Pelle 
när hon pratade med honom och talade väldigt tydligt till honom. Nilsson och Waldemarson 
(2007) talar i sin forskning om icke - verbal kommunikation. I detta fall anser jag att 
ögonkontakten mellan Maria och Pelle är en icke - verbal kommunikation. Kadesjö (2007) 
talar också om tydlighet och menar att det är viktigt som vuxen att vara tydlig genom 
ögonkontakt eller kroppsspråk.  
 
Hur upplever du att kommunikationen fungerar mellan dig som lärare och Fia 
Kommunikationen med Fia tycker Maria fungerar bra och hon känner att Fia har förtroende 
för henne. Maria menar att Fia tar mycket kontakt med henne. Kadesjö (2007) tar upp att 
relationen mellan elev och lärare kan vara den viktigaste relationen i skolan. Maria anser att 
Fia är den som kommunikationen fungerar allra bäst med. Mina uppfattningar när det gäller 
kommunikationen mellan Maria och Fia är att Maria har mycket ögonkontakt med henne. 
Maria går mycket runt och tittar hur det går för Fia när hon jobbar.  
 
Hur upplever du barnens olika beteenden beroende på könet 
Den sista intervjufrågan handlar om kön. Jag frågade Maria hur hon upplever barnens olika 
beteenden beroende på kön. Maria svarar att hon inte kan påstå att det är könsbundet. Hon 
tycker att Pelle är stökigast, men menar att det inte har med könet att göra eftersom hon vet att 
Fia sedan tidigare har varit en väldigt utåtagerande flicka. Kommunikation är enligt Nilsson 
och Waldemarson (2007) en process där en eller flera människor skickar budskap till 
varandra, där de inblandade kan visa hur de uppfattar situationen. Jag upplevde inte att könet 
hade något att göra med kommunikationen mellan Maria och de här tre eleverna. Hon tog 
hänsyn till vart och en av eleverna och hanterade händelserna på olika sätt. Maria var inte 
hårdare mot pojken fast han var pojke och mildare mot flickorna eftersom de var flickor, så 
jag upplevde inte att kommunikationen hade med könet att göra. Maria gav mycket 
bekräftelse som enligt Nilsson och Waldemarson handlar om att kommunicera.  
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Jag vill passa på och nämna att både läraren Maria och resurspedagogen var nya lärare i 
klassen, som inte hade någon erfarenhet av att jobba med elever med ADHD sedan tidigare. 
Detta tror jag kan ha haft en påverkan på elevernas agerande. Miljön var relativt ny och 
eleverna hade haft dessa två lärare endast ett par veckor efter skolstarten. Mina skäl till 
uppfattningen bygger på att eleverna kanske inte visste var de hade läraren, i synnerhet Pelle 
som fick utbrott. Maria menade att det är väldigt sällan Pelle får utbrott, men även de andra 
eleverna kanske inte kände trygghet än. Fia som förut varit en utåtagerande flicka var nu blyg 
och syntes knappt i klassrummet, det kan vara reaktioner på att hon känner sig osäker. 
Eleverna, i synnerhet Pelle kanske inte hade fått något utbrott under den veckan jag var och 
observerade om lärarna hade hunnit jobba längre med klassen. Min medverkan i klassrummet 
kan också ha påverkat att Pelle blev extra orolig. Den bilden jag fick under dessa tre dagar var 
att Pelle var en stökig och utåtagerande pojke och flickorna var lugna och för det mesta tysta, 
men hade svårigheter att koncentrera sig.  
 
I resultatet beskriver jag Pelle under rubriken ”Skiljer sig kommunikationen åt med läraren 
beroende på elevernas kön”. Anledningen till att jag valde att sätta in stycket om Pelle som får 
sitt utbrott och går in i toaletten och låser in sig just under den rubriken, är för att i samma 
stycke handlar situationen senare om kommunikation. Jag hade svårt för att bestämma mig 
om den skulle hamna under rubriken som handlar om beteende, men kom tillslut fram till att 
stycket handlar väldigt mycket om kommunikation. 
 
Jag har i detta arbete kommit fram till att elevernas beteende i verkligheten stämmer i många 
situationer överens med forskning som man gjort om ADHD. Jag beskriver tidigare att Molly 
sitter och suger på linjalen. Detta kan jag koppla till Nadeau et al. (2002) som tar upp om 
orala beteenden. Författarna menar att flickor med ADHD ibland kan ha tvångsmässiga orala 
beteenden som gör att de kan suga på tummen, bita på naglar eller på håret. Jag upplevde att 
Molly hade ett tvångsmässigt oralt beteende. Däremot vet jag inte om hon håller på med detta 
beteende kontinuerligt, men under den tiden jag observerade Molly så upplevde jag detta. Ett 
annat beteende som jag kan koppla ihop med forskning om ADHD är att Molly var 
okoncentrerad under lektionerna. Duvner (1998) menar att ouppmärksamhet kan kännas igen 
genom att barnet slarvar eller har svårt för att behålla koncentrationen. Jag upplevde att Molly 
hade svårt för att sitta still på sin plats och jobba. Hon snurrade mycket på stolen och tittade 
runt i klassrummet på vad de andra gjorde.  
 
Pelle upplevde jag som en typisk beskrivning av en pojke med ADHD. Jag uppfattade att han 
var utåtagerande och ledsnade fort på det som han jobbade med. Duvner (1998) tar upp att 
barn med ADHD kan ha svårt med att just hålla kvar koncentrationen. Däremot upplevde jag 
att när det var något som intresserade Pelle så kunde han sitta hela lektionen och jobba med 
det. Beckman och Fernell (2004) menar också att pojkar är mer utåtagerande än flickor, vilket 
gör att de är lättare att upptäcka. 
 
Fias beteende är nog kanske det som jag mest känner igen från det som litteraturen har nämnt. 
Att Fia var en väldigt blyg flicka som inte tog för sig i klassrummet kan jag koppla till 
Nadeau et al. (2002) som menar att flickor med ADHD kan vara blyga. Författarna menar 
vidare att flickorna fruktar för att få en fråga i klassrummet. Fia svarade aldrig på någon fråga 
frivilligt och höll sig till sitt arbete. Maria beskriver Fia under intervjun som en tillbakadragen 
flicka. Det upplevde jag också att Fia var. Nadeau et al. beskriver att flickor just kan vara 
socialt tillbakadragna. Det här är den bilden jag har haft av hur flickor med ADHD är. 
Kommunikationen upplevde jag inte skiljde sig åt med läraren och eleverna, utan jag 
uppfattade att Maria var lika gentemot alla tre elever. Det spelade ingen roll att Pelle var mer 
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utåtagerande och att Molly och Fia var lugnare, utan Maria behöll samma lugn gentemot alla 
tre. Maria använde sig av mycket positiv förstärkning som Skinner (Egeberg et al., 2001) 
menade är den bästa och mest effektiva metoden. När eleverna gjorde något bra fick de beröm 
för det, eller när de satt still och bara jobbade och var koncentrerade fick de också mycket 
beröm. Hon berömde beteenden som var positiva och nämnde inte de negativa beteendena. 
Maria hade även mycket ögonkontakt med eleverna när hon pratade och var väldigt tydlig när 
hon hade genomgångar. Det sa hon berodde på att hon var tvungen att ta hänsyn till när det 
gäller de här tre eleverna, men även andra elever i klassen.   
 
Avslutningsvis vill jag nämna att resultatet av arbetet inte blev riktigt som jag hade väntat 
mig. Jag är väldigt nöjd med det men jag trodde och hade en förutfattad mening att Maria 
skulle förhålla sig gentemot Pelle på ett mer bestämt sätt än gentemot flickorna. Jag blev även 
överraskad av att Molly var en så rättfram flicka eftersom jag även där hade en förutfattad 
mening om att flickor med diagnosen skulle vara mer som Fia dvs. tyst, blyg och 
dagdrömmare. Det är sådana här resultat som är viktiga att ta med sig in i arbetslivet eftersom 
det är jag som lärare som kommer att ha den mesta kontakten med barnen på veckorna. För att 
kunna känna igen tecken på ADHD måste man ha kunskaper om det, inte bara för sin egen 
skull utan även för barnens.  
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Bilaga 1 
 

Intervjufrågor 

 

1. 

• Berätta om hur du upplever Molly som person? 
• Berätta om hur du upplever Pelle som person? 
• Berätta om hur du upplever Fia som person? 

 
 
2. 

• Hur upplever du att kommunikationen fungerar mellan dig som lärare och Molly? 
 

• Hur upplever du att kommunikationen fungerar mellan dig som lärare och Pelle? 
 

• Hur upplever du att kommunikationen fungerar mellan dig som lärare och Fia? 
 
 
3. 

• Hur reagerar du när Molly ropar om hjälp innan hon ens öppnat böckerna och tittat 
vad som är uppgiften för dagen? 

 
• Hur reagerar du när Pelle får utbrott som den han fick under observationsdagen? 

 
• Hur reagerar du när det gäller Fia som inte vill synas och höras i klassen?  

 
 
4. 

• Hur upplever du barnens olika beteenden beroende på könet? 
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Bilaga 2 
 

Observationstillfällen, till fråga 3 

 

 

Molly 
Hon ropar flera gånger under lektionen att hon behöver hjälp, fast hon inte ens öppnat 
böckerna. Resurspedagogen går fram till Molly och ska hjälpa henne: ”Har du läst 
uppgiften?”. Molly svarar: ”Ja, det har jag men jag fattar ingenting. Hjälp mig nu”. 
Resurspedagogen hjälper Molly och då går uppgiften bra. Resurspedagogen säger: ”Bra 
Molly, du kan ju det här”. Direkt hon går iväg vill Molly ha mer hjälp utan att ens ha 
försökt själv. Under tiden som Maria och resurspedagogen går runt och hjälper andra 
barn suckar Molly och säger: ”Jag orkar inte mer, kom och hjälp mig nu!”. 
 

Pelle 

Efter en halvtimme är Pelle trött och säger att han inte orkar längre. Han säger: ”Kan vi 
inte sluta, måste vi göra den här jävla tråkiga skiten?”. Han går in i toaletten som finns i 
klassrummet och låser in sig. Där slår han i dörren och rycker i handtaget. Lärarna låter 
honom vara i fred. Efter en stund kommer Pelle ut och hittar en sopborste. Den går han 
runt med i klassrummet och börjar sopa golv och bord. Sedan sätter han sig på sin plats. 
En kort stund senare flyger det pappersbitar i klassrummet och han snurrar ihop ett 
papper så det blir en kikare. Efter att han kikat i den ett tag börjar han ropa i den. Sedan 
springer han runt i klassrummet och skriker i kompisarnas öra med kikaren.  
 

Fia 

Fia är en väldigt blyg och försiktig flicka som inte syns i klassen. Hon är nästan osynlig 
och jag upptäckte henne egentligen först den här dagen då jag observerade henne. Henne 
har jag inte uppfattat mer än att hon försvinner i klassen. Hon tar åt sig instruktionerna 
och följer dem. Hon sitter still på sin plats och lyssnar. 
 
 


