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Abstract
Plantin Ewe, Linda (2018). “They are kind, but not too kind”. ADHD in school - two students’
point of view. Master degree in Special education, School Development and Leadership,
Faculty of Education and Society, Malmo University.

The aim of this study is to provide knowledge about how students with an ADHD diagnosis
can experience their everyday life in school. The study is based on the assumption that teachers’
ability of developing professional pedagogical relationships are critical for how students
experience themselves and their social- and pedagogical ability.
The main question of the study is:


What appears to be particularly important in the students' narratives?
-

What, of the particularly important, seems to be of primary relevance for the student
as an individual?

The empirical part of the study consists two narratives, one from Charlie and one from Kim.
Kim and Charlie are two secondary school students both diagnosed with ADHD. According to
Cousin (2009) a narrative inquiry is especially useful if the researcher wants to know how
individuals “make sense of their lives through the selective stories they tell about noteworthy
episodes” (Cousin, 2009, s. 93). By gathering and exploring narratives, the researcher gives the
opportunity to get an insight in the complex ways that individuals act on bases of their
experiences.
The student narratives were filmed in purpose to facilitate transcription. Before the
researcher started to analyze the transcribed narratives, she had them sent to guardians for
reading and approval.
The theoretical framework bases mainly on Schütz (2002) lived experience theory The
phenomenology of the social world. Schütz focus on the everyday world matches the purpose
of this study since school may course as an everyday world for the students. Schütz (2002)
theory completes with thoughts of Bengtsson and Berntsson (2015), Asplund (2010) and von
Wright (2000). The choice bases on their shared focus on phenomenology and relationships.
Based on the result, two things appear to be particularly important in the students’ narratives:


The experience of belonging. To be a part of the social life with friends in the everyday
life in school.



The importance of trustworthy, caring and mutual relationships with teachers in school.
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The main thing that seems to be of primary relevance for both Charlie and Kim were the quality
of the teacher student relationship. A trustworthy relation may be as a key factor not only for
students’ self-esteem but also for how they develop their learning identity.
The study implies that how students with ADHD experience their school day depends on
the relationships with both teachers and peers in the regional world that consists the students’
everyday world. Inadequate relationships with teachers and peers seems, based on the results
of this study, lead to lack of self-esteem. Self-esteem is a critical factor in the development of
social both as educational learning. Teachers' ability to develop trustful relationships is
therefore a key factor in how the learner develops his or her learning identity. A learning identity
that not only has consequences for the student's schooling but also in the long run affects further
developing as well as work and social life.

Keywords: ADHD, phenomenology, relational competence, school, students’ experience
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Inledning och problemformulering
I mitt tidigare arbete som verksam grundskollärare och sedermera specialpedagog har jag alltid
känt extra för de elever där skolgången av en eller annan anledning inte riktigt fungerat. Elever
där mötet med skolan gnisslar och skaver och där ingenting riktigt går som på räls. Detta
intresse har lett till arbete med elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar inom
resursskolans ram i över tio års tid. Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kommer
fortsättningsvis att benämnas som NPF i denna studie vilket är den officiellt vedertagna
förkortningen i Sverige (Psykologiguiden, 2018).
I mitt tidigare arbete som specialpedagog har skolutveckling, med fokus på didaktik och
lärmiljö, varit en primär arbetsuppgift med syftet att ge elever med stora skolmisslyckanden i
bagaget möjlighet till upplevelsen av en fungerande skolvardag. Ibland arbetsuppgifterna ingick
även ett handledande uppdrag gentemot såväl lärare inom resursskolan som lärare på elevernas
hemskolor, med syftet att möjliggöra en framtida återinskolning. Dessa möten medförde
reflektioner över hur elever ibland, trots lärares goda intentioner, försattes i såväl pedagogiska
som sociala svårigheter. Svårigheter som enligt mitt sätt att se det hade kunnat förebyggas och
undvikas med mer kunskap och kompetens om NPF i allmänhet och dess pedagogiska
konsekvenser i den praktik som utgör elevernas lärmiljö i synnerhet. Med lärmiljö avses i detta
sammanhang såväl den fysiska-, som den pedagogiska- och sociala lärmiljön (Tufvesson, 2007;
Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2016) tillsammans med lärarens didaktiska- och
relationella kompetens. Skolverkets studie (2016) pekar på grundskollärares bristande
kompetens om NPF i allmänhet och dess pedagogiska konsekvenser i synnerhet, som en av
huvudanledningarna till en skolmiljö som brister i tillgänglighet för elever med diagnos inom
NPF. Även Skolinspektionen (2012) anger att skolpersonal i stor utsträckning saknar fördjupad
kunskap om funktionsnedsättningar och elevers olika individuella behov vilket får till
konsekvens att åtgärder som sätts in sällan utgår från elevens individuella behov utan istället
sätts in utifrån en generell kunskap om funktionsnedsättningen i stort. Konsekvenserna blir att
insatserna som sätts in inte alltid gynnar den enskilda eleven, något som Specialpedagogiska
Skolmyndigheten (2018) menar är en primär förutsättning för skolframgång. Elever med
diagnos inom NPF är precis lika olika eller lika som alla andra och måste därför ses som en
precis lika heterogen grupp som den som utgörs av neurotypiska (NT) individer. Socialstyrelsen
(2014) hävdar att den viktigaste skyddsfaktorn för elever med diagnos inom Attention Deficit
Hyperactivity Disorder (ADHD) är kunskap och kompetens hos de personer som befinner sig
närmast eleven, vilket i en skolkontext oftast är lärarna. Skolverket (2016) pekar dessutom på
7

elevgruppens låga måluppfyllelse och bristande skolnärvaro. Konsekvenser som enligt
Skolinspektionen (2012) i förlängningen kan leda till att den enskilde individen ställs utanför
arbetsmarknaden och hamnar i socialt utsatta positioner.
Ovanstående visar på en tämligen dyster bild gällande lärares kompetens, men naturligtvis
varken kan eller får detta stå oemotsagt. Att utgå ifrån att kunskapen om NPF är bristande hos
samtliga lärare är en generalisering som innebär en kategorisering av en hel yrkeskår. En
kategorisering som varken är acceptabel eller förenlig med ett specialpedagogiskt synsätt.
Forskning om ADHD och dess pedagogiska konsekvenser är en nödvändig förutsättning
för att öka kompetensen hos pedagogerna i den praktiska pedagogiken. Samtidigt utgår
majoriteten av den befintliga forskningen från ett vuxenperspektiv vilket betyder att den
elevgrupp som forskningen primärt berör sällan får komma till tals och göra sin röst hörd i de
sammanhang som ytterst berör dem. Avsikten med föreliggande studie är därför att, utifrån ett
livsvärldsperspektiv med utgångspunkt i Schütz (2002) teori om den sociala världens
fenomenologi, undersöka hur elever med diagnos inom ADHD upplever sin skolvardag. En
undersökning som kan innebära svåra etiska överväganden men som samtidigt är av yttersta
vikt för möjligheten att skapa ett tillgängligt lärande för alla elever.

Studiens disposition
Studien inleds med en begreppsförklaring av några för studien centrala begrepp, följt av tidigare
forskning och teoretiskt ramverk, varefter syfte och frågeställning preciseras. Valet att placera
syfte och frågeställning efter såväl forsknings- som teoridel baseras på intentionen att skapa en
förförståelse och därigenom sätta in läsaren i ett för studien relevant sammanhang. Syfte och
frågeställning åtföljs av en presentation av studiens metod varefter resultatet presenteras och
analyseras. Studien avslutas med en diskussionsdel där teoretiska och metodologiska val
granskas tillsammans med studiens resultat.
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Några grundläggande begrepp
Nedan ges en begreppsförklaring till några för studien relevanta begrepp i syfte att öka
förförståelsen och därmed läsbarheten för läsaren i studiens övriga delar.
Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
NPF är enligt Psykologiguiden (2018) en utvecklingsrelaterad funktionsavvikelse vilket
betyder att den har sitt ursprung i nervsystemets utveckling under såväl fosterstadiet som
barnets uppväxtår. Funktionsvariationer som brukar räknas in under denna term är bland annat
Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD), Autismspektrumtillstånd (AST) och
Tourettes syndrom. Personer med diagnos inom NPF har en annorlunda kognition och
perception vilket betyder att de tar in och bearbetar information och sinnesintryck på ett annat
sätt än personer utan denna diagnos (Specialpedagogiska Skolmyndigheten, 2018).
Neuropsykiatriska diagnoser är symtomdiagnoser vilket betyder att diagnos ställs utifrån
beteende snarare än utifrån medicinsk bedömning.
Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)
Attention Deficit Hyperactivity disorder (ADHD) är en funktionsnedsättning inom
paraplybegreppet NPF. Karakteristiskt för funktionsnedsättningen är starka beteendemässigaoch känslomässiga uttryck där svårigheter med koncentration, uppmärksamhet och
hyperaktivitet utgör kärnsymtomen (Bussing & Mehta, 2013). Andra vanliga symtom är
humörsvängningar och ångest vilket enligt författarna bidrar till svårigheter i det sociala
samspelet med såväl vuxna som jämnåriga. Det finns tre undergrupper av ADHD där den första
kännetecknas av hyperaktivitet, medan den andra kännetecknas av bristande uppmärksamhet.
Den tredje undergruppen innebär en kombination av de två tidigare beskrivna grupperna och
brukar därför beskrivas som ADHD av kombinerad typ (Hertz, 2014; Socialstyrelsen, 2014;
Carlsson Kendall, 2015; Kendall, 2016). Individer som misstänks ha ADHD utreds utifrån den
av American Psychiatric Association internationellt antagna klassificeringen DSM IV där DSM
står för Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders och är kriterier för utredning av
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (Psykologiguiden, 2018).
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Tidigare forskning
I denna del presenteras inledningsvis forskning om ADHD i skolan och hur det kan påverka
elevens deltagande, självkänsla, skolprestationer och relationer. Vidare presenteras forskning
om lärares relationskompetens utifrån antagandet om att lärande är något som skapas i relation
med andra, vilket följs av forskning kring differentiering. Avslutningsvis presenteras en kort
sammanställning över den presenterade forskningen.

ADHD i skolan
Carlsson Kendall (2015) menar, i likhet med Comfort (1994) att det sätt på vilket skolor i
allmänhet är konstruerade ofta skapar barriärer i lärandet för elever med ADHD. Samtidigt är
det när eleven upplever att lärandet inte är tillgängligt som risken för ett oönskat beteende ökar.
Vad elever med ADHD behöver för att lärandet ska bli tillgängligt är enligt Comfort (1994)
inte väsensskilt från vad alla andra elever behöver, de behöver istället bara mer av allt. Carlsson
Kendall (2015) menar att en tydlig struktur och förutsägbarhet tillsammans med hjälp med att
utvärdera såväl skolarbete som beteende är essentiellt. Att öka struktur och förutsägbarhet kan
exempelvis innebära att eleven har tillgång till ett tydligt schema över dagen med inbyggda
mikropauser. Lärarens förmåga att bryta ner uppgifter i hanterbara etapper är ofta primärt för
hur väl eleven förmår tillägna sig undervisningen. Att erbjuda valmöjligheter i lärandet är också
ett sätt att öka tillgängligheten för eleven liksom att som lärare ha ett proaktivt arbetssätt. Ett
arbetssätt som innebär att ligga steget före och därmed ge eleven möjlighet att lyckas (Carlsson
Kendall, 2015). Primärt för hur tillgängligt lärandet verkligen blir är enligt Wiener, Malone,
Varma, Markel, Biondic, Tannock och Humphries (2012), Carlsson Kendall (2015) och
Comfort (1994) lärarens syn på, och relation med, eleven. Elever med ADHD vill generellt sett
vara till lags i lika hög grad som andra elever. Att som lärare förstå att eleven inte agerar på ett
negativt sätt med avsikt är därför av stor betydelse. Förståelsen för att det oönskade beteendet
istället kan vara ett tecken på att något behöver förändras är avgörande för hur läraren
interagerar med eleven vilket i sin tur är avgörande för elevens lärande.

ADHD och skolprestationer
Bengtsson och Berntsson (2015) pekar på det faktum att lärare behöver förstå att elever har
olika sätt att lära sig och att en differentiering av den egna undervisningsrepetoaren därför är
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nödvändig i syfte att möta den elevvariation som finns i klassrummet. Assisterande teknik
nämns som ett exempel på hur undervisningen kan differentieras för att möta mångfalden. Om
lärarens förmåga att anpassa pedagogiken brister menar Bengtsson och Berntsson (2015) att det
finns en risk för att eleverna främst lär sig att de inte kan lära, åtminstone inte på samma sätt
som sina kamrater, vilket kan leda till stigmatiseringseffekter eller det som Trondman (2016)
benämner som en förlorad lärande identitet. Bengtsson och Berntsson (2015) pekar även på
vikten av att läraren tar hänsyn till de sociala relationer som finns i klassen och därigenom
möter alla elever på ett respektfullt sätt så att elevens tilltro till den egna förmågan bibehålls.
Studier av Loe och Feldman (2007) och Kendall (2016) visar att elever med diagnos inom
ADHD generellt sett uppvisar lägre studieresultat än elever utan denna diagnos. Författarna
menar att en diagnos inom ADHD ofta associeras med låga betyg tillsammans med en svag
läsförmåga och matematiska svårigheter, vilket gör att sannolikheten för att elever med denna
diagnos repeterar en årskurs är högre jämfört med elever utan denna diagnos. Samtidigt visar
Kendalls (2016) studie att lärare behöver mer generell kunskap om funktionsnedsättningen för
att få en ökad förståelse för vilken inverkan den faktiskt kan ha på den enskilde individen. Detta
i syfte att kunna utveckla strategier för att bättre kunna möta elevernas behov i klassrummet.
Kendall (2016) menar att idealet hade varit om kunskap om ADHD hade funnits med som en
del i lärarutbildningen1. Shattell, Bartlett och Rowe (2008) beskriver att elever med ADHD kan
ha svårt att engagera sig i skolarbete med bibehållen koncentration och uppmärksamhet vilket
kan innebära utmaningar för såväl elev som lärare. Studier av Mautone, Lefler och Power
(2011) stödjer Shattell et al. (2008) och pekar på svårigheter med arbetsminne och planering
liksom svårigheter att följa lärarens instruktioner. Nämnda svårigheter grundar sig enligt
Mautone et al. (2011) i brister i uppmärksamhet tillsammans med hyperaktivitet och
impulsivitet, med andra ord de kriterier som utgör grunden för att en diagnos inom ADHD ska
sättas (Psykologiguiden, 2018; Bussing & Mehta, 2013).

ADHD och elevers självkänsla
Studier av Mautone et al. (2011) visar att elever med ADHD ofta uppvisar ett utagerande
beteende i klassrummet. Samtidigt menar Wiener et al. (2012) att elever själva uppger att bristen
på impulskontroll är det som stigmatiserar dem mest. Upplevelsen av att inte kunna hantera och

1

Från och med 1 juli 2018 ingår kunskap om NPF som en del i såväl specialpedagog- som speciallärarutbildningen
i Sverige (SFS 1993:100, bilaga 2)
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kontrollera impulser leder enligt eleverna inte endast till pinsamma och förödmjukande
situationer utan också till negativa reaktioner från omgivningen vilket påverkar såväl
självkänsla som självförtroende negativt. Såväl Wiener et al. (2012) som Kendall (2016) pekar
på lärarens relation med, och förståelse för, eleven som en primär förutsättning för hur elevens
självkänsla och självförtroende utvecklas. Trondman (2016) skriver att en förutsättning för att
elever ska utveckla en lärande identitet är att omgivningen tror på eleven vilket refereras till
som ”aktiverande skolkultur för skolframgång” (s. 201). Denna aktiverande skolkultur ska,
oavsett hur elevens liv ser ut utanför skolan, bidra till att eleven känner tilltro till såväl skolan
som den egna förmågan vilket är en förutsättning för elevens möjlighet att utveckla en lärande
identitet ”att jag som elev kan lära mig så att jag lär mig att jag kan lära mig” (Trondman, 2016,
s. 202). Med andra ord är tilltron till den egna förmågan en elementär förutsättning för elevers
skolframgång, ”att fatta att man kan fatta och vill fortsätta att utveckla sin förmåga att fatta”
(Trondman, 2016, s. 202).
Trondman (2016) beskriver att elever i dagens mångkulturella samhälle både kan ha, ha
förlorat, eller sakna en lärande identitet. Att inneha en lärande identitet innebär som beskrivits
ovan en tro på den egna förmågan. Att ha förlorat en lärande identitet kan innebära att tron på
den egna förmågan till lärande gått förlorad av olika omständigheter, medan att sakna en lärande
identitet dels kan härröra från en avsaknad av tidigare skolerfarenhet men kan också härröra
från en brist av självkänsla, att känslan av att kunna aldrig infunnit sig. Även om Trondman i
första hand refererar till elever med migrationserfarenheter i detta sammanhang så påpekar han
samtidigt att detta i sig inte behöver betyda att eleven själv har dessa erfarenheter. Det kan även
handla om en sorts levd erfarenhet, en känsla hos individen om hur verkligheten framträder för
just den enskilde (Trondman, 2016).

ADHD och relationer i skolan
Studier av Langher, Ricci, Reversi och Krstikj (2009) visar att det är i kamratrelationer elever
primärt lär sig sociala färdigheter och att skolan därför har ett särskilt ansvar för hur dessa
relationer utvecklas. Samtidigt pekar författarna på det faktum att elever med diagnos inom
ADHD ofta utmanar och därmed inte följer gängse normer i klassrummet. Ett förhållningssätt
som enligt Langher et al. (2009) och Mautone et al. (2011) kan få till följd att läraren bedömer
elevens förmåga till såväl akademiska som sociala prestationer som låg, även om så inte är
fallet i realiteten. Elever med ADHD kan, utifrån diagnosens särdrag, uppfattas av såväl lärare
som kamrater som att de kan, men inte vill, samarbeta varvid risken för utanförskap och därmed
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ensamhet ökar. Langher et al. (2009) studie bekräftar, i likhet med Ros och Graziano (2017) att
elever med diagnos inom ADHD upplever en högre grad av ensamhet och utanförskap jämfört
med elever utan denna diagnos. Zic Ralic, Cvitcovic och Sifner (2016) menar dessutom att
risken för att bli utsatt för mobbning såväl som att själv delta i mobbning är avsevärt högre för
elever med diagnos inom ADHD jämfört med elever utan denna diagnos. Vidare visar studien
att elever som själva blir utsatta för mobbning löper avsevärt högre risk att själva utöva
mobbning mot andra.
Enligt Martin (2014) har majoriteten av forskningen runt ADHD historiskt sett riktats mot
kognitiva och neuropsykologiska områden varvid mindre uppmärksamhet riktats mot hur
pedagogiska faktorer påverkar lärandet för elever med ADHD. Resultat av Kendall (2016) tyder
på att pedagoger behöver mer kunskap kring hur ADHD kan inverka på elevers lärande för att
bättre kunna möta denna elevgrupp i klassrummet. Ett behov av att pedagoger utvecklar positiva
strategier för att bättre kunna möta varje elev är också något som framhålls i studien.
Huvudprinciperna för en inkluderande skolmiljö där alla elever ges möjlighet att delta i
undervisningskontexten bygger enligt Langher et al. (2009) på ett delat ansvar vad gäller såväl
undervisning som inlärning. Skolan har ett särskilt ansvar att tillhandahålla de material och den
teknik som krävs för att de hinder som är konsekvensen av elevens funktionsnedsättning ska
övervinnas. Författarna påtalar även vikten av individuella utvecklingsplaner som ger eleverna
möjlighet att uttrycka sin kunskap på det sätt som passar dem bäst.

Lärares relationskompetens
Biesta (2012) pekar, i likhet med Aspelin och Persson (2011), på lärarens förmåga att skapa
goda relationer som en primär förutsättning för elevers lärande. Även Bengtsson och Berntsson
(2015) poängterar att förmågan att som lärare skapa förtroendefulla relationer är avgörande för
hur

eleverna

tar

till

sig

undervisningen.

Ovanstående

styrks

av

det

svenska

lärarutbildarbetänkandet (SOU 2008:109) utifrån formuleringen ”Ingenting är egentligen
viktigare än att läraren förmår utveckla en nära och varm relation till sina elever” (s. 216) som
visar på uppfattningen om att lärares relationskompetens är en primär påverkansfaktor på
elevers möjlighet till ett tillgängligt lärande. Vad är det då som utmärker en god
relationskompetens? Rimm-Kaufman, Voorhees, Snell och La Paro (2003) förklarar lärares
relationskompetens utifrån begreppen sensitivitet och responsivitet där sensitivitet står för
lärarens förmåga att skapa och upprätthålla goda relationer med eleven medan responsivitet
handlar om hur läraren svarar an på eleven. Lärare med förmåga till sensitivitet och
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responsivitet kännetecknas enligt Rimm-Kaufman, et. al (2003) av att de har positiva och
rimliga förväntningar på eleven samtidigt som de är lyhörda och reagerar på elevens signaler.
Aspelin (2016) definierar, i likhet med Rimm-Kaufmann et. al (2003) relationskompetens
utifrån lärarens förmåga till att utveckla och upprätthålla relationer som kännetecknas av
omsorgsfullhet, förtroende och stöd. Samtidigt pekar såväl Aspelin (2016) som Biesta (2012)
på faran med att relationen kan bli för nära och Aspelin (2016) understryker att det då finns en
risk för att den kan upphöra att vara pedagogisk eftersom den då ”förlorar sin mening och
progressiva kraft” ( s. 9). Med andra ord åligger det den relationskompetente läraren att utveckla
en professionell pedagogisk relation där eleven tillåts växa och utvecklas utan att läraren för
den skull accepterar allt eleven gör. Biesta (2010) förtydligar att relationen mellan lärare och
elev kan förstås som en process av kommunikation. En process där själva lärandet varken ligger
i den enskilde lärarens eller elevens aktiviteter. Lärandet kan istället ses som något som tar plats
och möjliggörs i relationen mellan lärare och elev. Det som Biesta kallar ”the gap between the
teacher and the learner” (s. 13).

Differentiera, vad eller vem?
Daley och Birchwood (2009) pekar på forskning som visar att elever med diagnos inom ADHD
upplever akademiska svårigheter i högre grad än andra elever, vilket leder till placeringar i
särskilda undervisningsgrupper i högre grad, i jämförelse med elever utan denna diagnos. Även
avstängningar till följd av ett negativt och utagerande beteende är vanligare inom denna
elevgrupp än övriga. Samtidigt pekar resultat från såväl Kendall (2016) som Wiener et al.
(2012) på behovet av mer kompetens hos lärarna för att bättre kunna möta denna elevgrupp.
Hitchcock, Meyer, Rose och Jackson (2002) pekar på resultat från neuroforskning som visar att
det i varje klassrum finns en mångfald av elever med olika kognitiva lärprofiler. För att
lärmiljön ska bli tillgänglig för alla elever är det lärarens metoder, istället för eleverna, som bör
differentieras. Rose, Harbour, Johnston, Daley och Abarbanell (2006) menar i likhet med Smith
Canter, King, Williams, Metcalf Rhys Myrick Potts (2017) att ett proaktivt arbete med målet
att riva barriärerna för lärandet redan innan de uppstår är absolut nödvändigt för ett tillgängligt
lärande. Ett sätt att differentiera lärandet istället för eleverna kan enligt Hitchcock et al. (2002)
vara att utgå från Universal Design for Learnings (UDL) principer för ett tillgängligt lärande.
Grunden i ramverket baseras på neuroforskning som har visat på att hur vi lär är lika olika som
våra fingeravtryck eller vårt DNA. Det finns med andra ord inte två elever som lär på ett exakt
likadant sätt vilket i sin tur påverkar lärares arbete i den pedagogiska praktiken. Grundtanken i
14

UDL är att läraren måste differentiera lärandet och förmedla information på olika sätt och
genom olika medier för att lärandet ska bli motiverande, engagerande och tillgängligt för alla
elever. Elever måste också ges möjlighet att visa vad de kan på olika sätt och genom olika
medier för att, på ett rättvisande sätt ges möjlighet att visa på sin kunskap. Ett sätt att
differentiera lärandet är enligt Bengtsson och Berntsson (2015), Rose et al. (2006) och KingSears (2009) med hjälp av den innovativa tekniken.

Kort sammanfattning av tidigare forskning
Elever med diagnosen ADHD har oftare lägre akademiska resultat än jämnåriga. Impulsivitet
tillsammans med hyperaktivitet och en bristande koncentration och uppmärksamhet är faktorer
som tenderar att ha en negativ inverkan på skolarbetet. Samtidigt visar studien från Wiener et
al. (2012) att elever upplever den bristande impulskontrollen som den faktor som påverkar dem
mest i deras vardagliga liv. En bristande impulskontroll tenderar att påverka relationer till såväl
kamrater som lärare och omgivning i övrigt negativt, vilket kan påverka såväl självkänsla som
självförtroende hos eleven. Kendall (2016) pekar på läraren som en primär påverkansfaktor på
hur väl eleven lyckas i såväl akademiska som sociala sammanhang, men anger samtidigt att det
finns brister i lärares generella kompetens om funktionsnedsättningens pedagogiska
konsekvenser i praktiken. Kendalls resonemang om läraren som en primär påverkansfaktor på
elevens lärande stöds av såväl Aspelin (2016) som Trondman (2016), Bengtsson och Berntsson
(2015), Biesta (2012), och Aspelin och Persson (2011) som samstämmigt pekar på lärarens
förmåga att skapa förtroendefulla relationer som en förutsättning för elevers lärande.
En tydlig struktur, förutsägbarhet och möjlighet till mikropauser tillsammans med tillgång
till assisterande teknik är förutsättningar, som utöver lärarens relationskompetens, anges som
viktiga för att elever med ADHD ska ges möjlighet att lyckas (Bengtsson & Berntsson, 2016;
Carlsson Kendall, 2015; King-Sears, 2009; Langher et al., 2009; Rose et al., 2006; Comfort,
1994). Samtidigt pekar Hitchcock et al. (2002) på vikten av att differentiera undervisning och
lärande istället för elever för att undvika en sviktande självkänsla och stigmatiseringseffekter.
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Teoretisk inramning med livsvärlden som grund
I detta avsnitt behandlas livsvärldsfenomenologiska teorier vilket kan antas vara ett adekvat val
utifrån studiens syfte och frågeställning där elevernas narrativa skolberättelser utgör
utgångspunkten. Fokus ligger på Schütz (2002) teori om den sociala världens fenomenologi
vilket kompletteras med tankar från såväl Bengtsson och Berntsson (2015) som Asplund (2010)
och von Wright (2000).
Teorierna är tolkade utifrån mitt sätt att ta mig an och förstå dem och tillämpas för att förstå
de berättelser som utgör studiens empiri. Valet att genomgående använda pronomen motiveras
med det sätt på vilket Schütz (2002) skriver fram teorin i Den sociala världens fenomenologi.

Livsvärldsfenomenologi
Den sociala världens fenomenologi utgår från vardagsvärlden och handlar om subjektiv
meningskonstruktion (Schütz, 2002). Med vardagsvärlden avses den intersubjektiva värld som
tolkats av våra förfäder och som nu är föremål för våra egna upplevelser och tolkningar. Dessa
tolkningar är baserade på såväl våra egna tidigare erfarenheter som de erfarenheter som våra
närstående och lärare förmedlat till oss vilket sammantaget utgör vår föreliggande kunskap.
Denna kunskap utgör i sin tur vårt referensschema och påverkar hur vi upplever och tolkar vår
värld. Vid studerandet av vardagsvärlden studeras människans subjektiva upplevelser vilket
innebär att det är människans tolkningar av sina upplevelser som är av intresse och inte huruvida
dessa tolkningar kan anses som korrekta eller ej (Schütz, 2002).
Vid varje tidpunkt i sitt vardagliga liv befinner sig människan i en situation vilken har
definierats av henne själv. I denna situation konstruerar hon sin värld utifrån de fakta hon
upplever som relevanta utifrån sitt föreliggande syfte. Här har hon inte bara sin fysiska position
utan också sin moraliska och ideologiska position vilka sammantaget är avgörande för hur
framtida aktiviteter eller situationer tolkas. Enligt Schütz (2002) är livet spontant och
omedelbart och dess mening uppstår inte förrän handlingar redan är slutförda då mening
konstrueras genom människans reflektioner och tolkningar, något som Schütz benämner som
reflexivitet. Utifrån Schütz teori använder människan olika tolkningsschema för att konstruera
mening i sina liv. Ett av dessa scheman är det som benämns som människans erfarenhetsförråd
eller vardagsvetande vilket innefattar de erfarenheter som individen gjort tidigare i sitt liv och
det är utifrån detta vardagsvetande som individen tolkar sina upplevelser och handlingar.

16

Ett annat exempel på ett tolkningsschema är handlingsmotiv. Detta motiv har ett för-att-motiv
och ett därför-att-motiv beroende på om handlingen betraktas i för- eller efterhand och syftar
till att ge handlingen mening. Medan för-att-motivet innebär en handlingsprocess, ett tillstånd
som ska förverkligas, innebär därför- att-motivet ett observerande av den egna handlingen.
Likväl kan den enes för-att-motiv bli den andres därför-att-motiv vilket kännetecknas som
motivens reciprocitet. Tolkningar av det vardagliga livet, människans erfarenhetsförråd,
benämner Schütz som konstruktioner av första ordningen medan den samhällsvetenskapliga
kunskapen benämns som konstruktioner av andra ordningen då dessa grundas sig på en tolkning
av människans förståelse av världen.
Enligt Schütz (2002) upplever varje människa att den intersubjektiva världen är uppbyggd
runt det egna jaget vilket betyder att det endast är genom referens till mig som andra relationer
får betydelse i forma av Vi, Oss, Du eller De. De personer som jag kan ha en ömsesidig
interaktion med benämns som samtida personer medan personer som jag inte kan interagera
med men vars handlingar och handlingsresultat ändå påverkar mig benämns som antingen
förfäder eller efterkommande. I detta arbete läggs fokus vid samtida personer varvid betydelsen
av förfäder eller efterkommande inte utvecklas ytterligare.

Omvärld
Omvärlden är den värld som är direkt närvarande för oss och består av såväl du-relationer som
vi-relationer. Människorna som ingår i omvärlden delar såväl tidsenlig- som rumslig
gemenskap. Att ha en rumslig gemenskap innebär en ansikte-mot-ansikte relation där den
andres ansiktsuttryck, kroppsspråk, gester och så vidare går att observera vilka därmed kan visa
på den andres tankar. En du-relation kan vara antingen ensidig eller ömsesidig. En du-relation
innebär att jag är medveten om och erkänner den andre (du) som en medmänniska vilket Schütz
(2002) menar är detsamma som att tillskriva den andre ”liv” (s. 144). Om denna handling är
obesvarad är du-relationen ensidig. Om den andre istället erkänner mitt jag som en
medmänniska är relationen ömsesidig. Denna gemenskap implicerar att båda parterna ”deltar i
den andres pågående liv” (s. 42) vilket gör det möjligt att, genom denna levande närvaro, sätta
sig in i den andres tankar. Medmänniskor som har en ömsesidig relation där individerna åldras
tillsammans lever i en vi-relation. Detta åldrande kan dock utifrån Schütz sätt att se det handla
om ytterst korta moment där båda parterna riktar sin uppmärksamhetsfokus mot ett gemensamt
du. Med andra ord är närhet en förutsättning för att en vi-relation ska utvecklas. Schütz (2002)
menar dock att i det vardagliga tänkandet framträder den andre endast som ett partiellt själv,
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vilket betyder att hon endast ingår i vi-relationen med en del av sin personlighet utifrån social
roll eller funktion. Exempel på sådana relationer kan till exempel vara elev, lärare, åskådare
och så vidare. Relationer kan därmed inneha olika grader av anonymitet. Ju mer anonym
relationen mellan medmänniskorna är desto mindre unik upplevs människan då upplevelsen av
intimitet, intensitet och närhet minskar. Ju mer anonym en relation är desto mer töms den på
detaljer såsom exempelvis personlighet och beteendemönster.

Medvärlden
I medvärlden behöver relationerna enligt Schütz (2002) inte ha en tidslig eller rumslig
omedelbarhet vilket betyder att de är mer perifera eller indirekta. Det kan handla om människor
eller grupper som vi inte har direktkontakt med. Det som kännetecknar relationerna i
medvärlden är att dess subjektiva upplevelser samexisterar med mina, men istället för du- och
vi-relationer karakteriseras medvärlden av en de-inställning vilken påverkas av socialt
handlande eller social påverkan och medmänniskor refereras till som nästa. Detta utesluter dock
inte att din nästa inte kan bli en medmänniska, lika lite som det utesluter att en medmänniska
kan övergå till att bli en nästa. Gränsen mellan medmänniska och nästa är inte exakt fastställd
utan handlar om anonymiteten i relationen. I medvärlden generaliseras de till att utgöra
idealtyper vilka antas agera på ett speciellt sätt baserat på min tidigare erfarenhet.

Skolan som vardagsvärld
Schütz (2002) och Bengtsson och Berntsson (2015) menar att livsvärlden består av en
”mångfald av världar” (Schütz, 2002, s. 16) vari individen rör sig inom. Dock skiljer deras
antagande sig åt då Schütz beskriver vardagsvärlden som den överlägsna eller suveräna
livsvärlden där andra modifikationer av världar, så kallade subvärldar såsom barnvärld och
teatervärld, ingår menar Bengtsson och Berntsson (2015) att det finns olika regionala världar
som elever till vardags rör sig mellan. Dessa kan exempelvis utgöras av hemmets värld, skolans
värld och hobbyvärlden där individen praktiserar sitt fritidsintresse. Dessa regionala världar
utgör tillsammans en del av en individs totala livsvärld utan någon inbördes hierarki. Varje
regional livsvärld såväl som vardagsvärld har sina egna existensvillkor och utmärker sig från
varandra genom på vilket sätt de interagerar med varandra och använder det språk och de saker
som världen innehåller. (Bengtsson & Berntsson 2015; Schütz, 2002).
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Relationer i (skol)världen
Utifrån Schütz (2002) teori ses skolvärlden som en del av elevernas omvärld där relationerna
till stor del utgörs av medmänniskor i du- eller vi-relationer. En vi-relation kännetecknas av
närhet till den andre vilket har stora likheter med det som von Wright (2000) benämner som
vem. När vi vill veta vem någon är och denna relation är ömsesidig så är det genom tal och
handling som den andre framträder och berättar vem den är. När denne vem framträder för den
andre och ömsesidighet skapas kan det utifrån Schütz (2002) teori antas att ett vi har skapats.
Såväl vi-relationen som vem-relationen förutsätter med andra ord någon form av språk och
handling mellan parterna vilket kan förstås som det som Schütz benämner som
intersubjektivitet vilket i sin tur har likheter med det som Asplund (2010) benämner som social
responsivitet. Social responsivitet beskriver människans vilja att svara an på någon annan när
denne någon ställer en fråga till henne. Den sociala responsiviteten är enligt Asplund en
grundläggande mänsklig aktivitet.

Främlingen
Enligt Schütz (2002) har varje samhällsgrupp ett eget kulturellt mönster. När en utomstående
som av Schütz benämns som främling ska försöka ta sig in i vardagslivet hos en grupp måste
han eller hon tolka det kulturella mönstret för att kunna blir accepterad eller i alla fall tolererad
av den grupp som han eller hon försöker närma sig. Gruppens kulturmönster kan sägas vara ett
slags recept för det dagliga medvetandet hos individerna i gruppen, eller med andra deras ord
seder, vanor, etikettsregler och så vidare som tillsammans bidrar till ett som-vanligt-tänkande.
Som-vanligt-tänkandet upprätthålls så länge fyra grundantaganden gäller:


Att det sociala livet kommer att vara som tidigare.



Att vi kan lita på den kunskap som förmedlats till oss genom föräldrar, lärare och så
vidare.



Att vi i vardagslivet har tillräcklig förförståelse för att förstå de händelser vi möter i
livet.



Att vårt receptsystem tillsammans med våra tolknings- och uttrycksscheman accepteras
av våra medmänniskor.

Enligt Schütz (2002) räcker det att ett av dessa antaganden brister för att som-vanligt-tänkandet
ska sluta fungera eftersom förhandsreceptet inte längre gäller. Detta är något som kan hända
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när en främling närmar sig en grupp. Främlingen delar inte gruppens receptsystem eftersom han
eller hon inte ingått som en del i gruppens levande historiska tradition som format systemet
vilket gör att han eller hon istället närmar sig gruppen som en nykomling. Om nykomlingen är
villig att dela gruppens nutid och framtid kan han bli en del av gruppen även om han
inledningsvis tolkar den nya sociala miljön utifrån sitt eget som-vanligt-tänkande.

Den hemvändande
Till skillnad från främlingen som försöker förena sig med en grupp som inte är hans egen
återvänder den hemvändande till en miljö där han varit förut och därför har förkännedom om
(Schütz, 2002).
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Syfte och frågeställning
Syftet med studien är att utifrån en livsvärldsfenomenologisk ansats med hermeneutiska inslag
(Bengtsson, 1998) bidra med kunskap om hur elever med ADHD-diagnos kan uppleva sin
skolvardag. I särskilt fokus står antagandet om att lärares förmåga att skapa förtroendefulla
pedagogiska professionella relationer påverkar elevers upplevelser, hur de ser på sig själva och
sin sociala- och pedagogiska förmåga.
Syftet har konkretiserats i följande frågeställning:


Vad framträder som särskilt betydelsefullt i elevernas skolberättelser?
-

Vilka konsekvenser får det som framträder som särskilt betydelsefullt för eleven
som individ?
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Metod
I detta kapitel redovisas inledningsvis uppsatsens ansats och metodologiska val följt av en
utförlig redogörelse av de urval och avgränsningar som gjorts. Vidare presenteras
genomförande, bearbetning, analys och tillförlitlighet ingående. Avslutningsvis tas de etiska
aspekterna i beaktande.

Val av ansats och metod
Undersökningen utgår ifrån kvalitativa data vilket enligt Bryman (2011) och Cousin (2009)
karakteriseras av ett induktivt och tolkande tillvägagångssätt byggt på konstruktioner. Alvesson
och Sköldbergs (2008) beskrivning av kvalitativ forskning utgår från studieobjektens
perspektiv i motsats till kvantitativ forskning där forskarens egna idéer och kategorier ofta utgör
den primära utgångspunkten. Cousin (2009) pekar, i likhet med Alvesson och Sköldberg
(2008), på utgångspunkten i studieobjektens perspektiv vilka dels möjliggör för forskaren att
visa på komplexa dimensioner i den insamlade empirin, dels möjliggör undersökningar av
mänskligt beteende och uppfattningar utöver det ”som syns” (s. 31).
Bengtsson (1998) beskriver det fenomenologiska betraktelsesättet som ett sätt att förstå
såväl enskilda individer som grupper utifrån de levda relationer de har till den livsvärld de lever
i. Livsvärlden är en komplex värld baserad på såväl erfarenhet som handling (Schütz, 2002;
Bengtsson, 1998). Ett utmärkande drag för det fenomenologiska betraktelsesättet är att det är
deskriptivt vilket innebär att forskaren försöker kartlägga det undersökta utan att tolka.
Samtidigt menar Bengtsson (1998) att deskriptiva och tolkande aktiviteter inte kan stå i motsats
till varandra utifrån antagandet om att även om livsvärlden är objektiv så är den samtidigt
bunden till det subjekt som lever och verkar i den, vilket gör att den moderna fenomenologin
ofta har en hermeneutisk inriktning. Själva ordet hermeneutik står enligt Johansson (2005) för
tolkningslära och en hermeneutisk ansats bygger därför på tolkningar och är ett sätt att överföra
ett meningssammanhang från en värld till en annan (Bengtsson, 1998). Föreliggande studie
innefattar dels en deskriptiv del där elevernas berättelser synliggörs, dels en tolkande del där
avsikten är att försöka analysera och förstå varför berättelserna ser ut som de gör vilket gör att
studien kan antas ha en fenomenologisk ansats med hermeneutiska inslag.
En narrativ studie är enligt Cousin (2009) hermeneutisk till sin natur då den inte förmedlar
någon absolut sanning, snarare individens upplevelser av sanning. Människan är sin egen
historia och hur hon tolkar den beror på hennes tidigare erfarenheter vilket gör att narrativa
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studier enligt Johansson (2005) alltid bör förstås som tolkande aktiviteter. När forskaren
sammanfattar berättelsen i text skapas en form av metaberättelse som i sin tur blir tolkad ännu
en gång när läsaren läser det skrivna (Riessman, 1993).
En narrativ metod är enligt Cousin (2009) användbar om forskaren avser att undersöka hur
människor skapar mening utifrån sina tidigare erfarenheter och upplevelser. Metoden ger
forskaren möjlighet att, på ett fördjupat sätt, tränga in i och förstå hur personer uppfattar
situationer och händelser för möjligheten att greppa skillnader och komplexitet i till exempel
personliga val. Eftersom narrativa berättelser utgår från människors upplevelser och
uppfattningar kan denna metod antas vara väl kompatibel med Schütz (2002) teori om Den
sociala världens fenomenologi då grunden i teorin utgår från människors upplevelser.

Samtal med barn
Schütz (2002) teori om vardagsvärldar utgår från samtal med vuxna. I ett försök att tillämpa
teorin i studier med barn användes Kvale och Brinkmanns (2014) tankar om barnintervjuer då
de beskriver vad forskaren bör vara uppmärksam på vid intervjuer med barn. Enligt dem finns
det en risk för att barnet påverkas av den vuxne och därför följer den väg det tror att intervjuaren
vill gå snarare än att fokusera på det som är centralt för barnet själv. För att undvika detta kan
intervjuaren dels undvika att ställa ledande frågor, dels undvika att bli förknippad med en lärare.
Att förhålla sig objektiv och neutral för att barnet inte ska föranledas till att försöka förstå vilket
svar intervjuaren vill ha är därför viktiga aspekter vid intervjuer med barn. Att åldersanpassa
frågorna, deras längd samt att ställa en fråga i taget är också viktigt för att barnet ska förstå.
Den subjekt-objekt relation som finns i en vuxen-barn relation kan enligt Kvale och Brinkmann
(2014) minskas och överbyggas genom att intervjun görs i en för barnet känd miljö.

Urval och avgränsningar
I syfte att få kontakt med vårdnadshavare till elever med diagnos inom NPF lades ett missivbrev
(se bilaga 1) ut på den plattform som kommunen använder som nätbaserad kontaktbas mellan
skola och hem. Anledningen till att missivbrevet gick ut centralt var dels att forskaren inte på
förhand kunde veta vilka vårdnadshavare som berördes, dels att ingen vårdnadshavare, eller
elev, skulle känna sig utpekad. I missivbrevet ombads vårdnadshavarna ta del av informationen
i missivbrevet tillsammans med sitt barn för att sedan låta barnet själv avgöra huruvida han eller
hon ville delta i studien eller ej. Om både barnet och vårdnadshavaren samtyckte till att barnet
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deltog i studien ombads de att skicka ett mail till forskaren där namn och adress framgick.
Utifrån uppgifterna i mailet postades sedan ett brev innehållande missivbrev och tillhörande
samtyckesblankett där vårdnadshavare och barn ombads att skriftligt ge sitt medgivande till att
barnet deltog i studien samt skriva ner skolans namn tillsammans med namn och telefonnummer
till klassens mentor för att tid för samtal skulle kunna bokas in på skoltid. Därefter ombads de
posta samtyckesblanketten i det adresserade och på förhand frankerade kuvertet. Tre
vårdnadshavare meddelade via mail att deras barn ville delta i studien, men då den ena, trots
påminnelse via mail, inte skickade tillbaka en påskriven samtyckesblankett blev det slutligen
två mellanstadieelever med diagnos ADHD som deltog i studien. När brevet med den påskrivna
samtyckesblanketten mottagits av forskaren kontaktades mentorn, utifrån uppgifterna i
samtyckensblanketten, och tid för samtal bokades. Vårdnadshavare och barn fick sedan ett mail
där tid och plats för samtalet meddelades. Utifrån ovanstående kan urvalet sägas vara ett
flerstegsurval. Flerstegsurvalet gjordes i syfte att garantera att de etiska kraven på anonymitet
och frivillighet följdes (Vetenskapsrådet, 2017). Samtidigt kan urvalet sägas vara det som
Bryman (2011) beskriver som målinriktat utifrån tanken att missivbrevet lades ut på
kommunens nätbaserade plattform i syfte att komma i kontakt med personer relevanta utifrån
studiens syfte och problemformulering. Goodson och Sikes (2010) pekar på det faktum att
narrativa undersökningar ofta är väldigt begränsade i antal och anger den tid det tar att
transkribera och analysera det insamlade materialet som anledning till detta. Antalet elever som
var tänkta att delta i studien var dock inte på förhand bestämt utan var ett resultat av de svar
som inkom utifrån det utskickade missivbrevet.

Genomförande
Med tanke på att eleverna i studien var mellanstadieelever och därför relativt unga gjordes en
intervjuguide (se bilaga 2). Frågorna i guiden var öppna och delades in under teman som var
tänkta att fungera som samtalsstöd utifall eleven behövde stöd för att föra samtalet vidare i
enlighet med Kvale och Brinkmanns (2014) tankar om barnsamtal.
Intervjuerna genomfördes på elevernas hemskolor under skoltid. Tid för genomförande
bokades med mentor varefter elev och vårdnadshavare meddelades om detta via mail. Vid den
första intervjun satt elevens ena vårdnadshavare med utifrån elevens önskan, dock utan att ha
en aktiv roll i berättelsen. Den första intervjun tog strax under 90 minuter att genomföra medan
den andra genomfördes på knappt en timme. Intervjuerna genomfördes i bägge fallen i tomma
klassrum och eleverna blev, innan intervjustart, uppmärksammade på att de när som helst kunde
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avbryta samtalet om det inte kändes bra liksom att de inte behövde svara på frågor som de
upplevde som obekväma. Vid tillfällen där eleverna upplevdes behöva hjälp med att utveckla
och föra berättelsen framåt bistod forskaren med öppna frågor från intervjuguiden. Elevernas
berättelser spelades in som en ljudfil och stödanteckningar gällande elevernas kroppsspråk och
observerade sinnesstämningar antecknades under intervjuns gång.

Bearbetning och analys
Den sociala världens fenomenologi utgår från vardagsvärlden och handlar enligt Schütz (2002)
om en subjektiv meningskonstruktion. Livet är spontant och omedelbart och mening
konstrueras först i efterhand när vi reflekterar över och tolkar det skedda vilket Schütz
benämner som reflexivitet. Elevernas berättelser kan på så sätt sägas vara konstruktioner av de
reflektioner och tolkningar de gjort av sina tidigare upplevelser, deras vardagsvetande.
Forskaren i en narrativ studie är en del av den sociala värld han eller hon studerar varvid en helt
objektiv hållning skulle vara en omöjlighet. Istället skapas berättelsen i samspelet mellan
berättaren och den som lyssnar och Johansson (2005) poängterar att berättelsen hade kunnat
utvecklas på ett annorlunda sätt om någon annan hade lyssnat. När eleverna delger forskaren
sina berättelser blir berättelserna med andra ord återigen tolkade utifrån forskarens
vardagsvetande vilket gör att studiens resultat kan sägas vara ett resultat av forskarens
tolkningar av elevernas tolkningar utifrån deras vardagsvetande, vilket Schütz (2002) beskriver
som konstruktioner av andra ordningen.
Arbetet med att bearbeta och analysera elevberättelserna (se figur 1) kan ses som en process
som inleddes med en transkription av berättelserna, vilket enligt Riessman (1993) är en tolkande
process eftersom såväl verbalt som ickeverbalt språk inte går att översätta till text rakt av. När
transkriberingarna var klara skickades de till elev och vårdnadshavare för godkännande. Efter
att vårdnadshavare och elev godkänt transkriberingarna användes dessa som visuellt stöd vid
de genomlyssningar som gjordes. Syftet med att lyssna på berättelserna flera gånger var dels
att få en helhetsbild av berättelserna, dels att kunna skilja ut de delar av berättelserna som skulle
utgöra grunden för analysen. Materialet tematiserades genom att de formuleringar som ansågs
centrala utifrån studiens syfte ringades in utifrån tanken om att de skulle utgöra rubriker i
resultatdelen.

25

Figur 1 visar arbetet med att bearbeta och analysera den insamlade empirin.

Tillförlitlighet
Enligt Bryman (2011) är användningen av mätinstrument som reliabilitet - att upprepade
mätningar visar samma resultat, och validitet – att undersökningen verkligen mäter det den är
avsedd att mäta, varken vanligt förekommande eller särskilt intressant vid kvalitativa studier.
Föreliggande studie utgår dessutom från en livsvärldsfenomenologisk teoribildning vari
reliabilitet och validitet är av mindre betydelse då fokus primärt riktas mot människors
upplevelser och uppfattningar snarare än att ta reda på någon absolut sanning (Schütz, 2002).
Däremot kan studien antas vara respondentvaliderad utifrån det faktum att elever och deras
vårdnadshavare har fått ta del av innehållet i transkriberingarna och därmed gett sitt samtycke
till att det som stod däri var korrekt återgivet utifrån det som framkom vid intervjun (Bryman,
2011). Studien kan även sägas inneha en god autenticitet, vilket betyder att den kan antas återge
en rättvis bild av det undersökta (Bryman, 2011; Johansson, 2005). Detta antagande grundas
dels utifrån svaren från respondenternas genomläsning av de transkriberade berättelserna, dels
utifrån det faktum att elevernas berättelser återges genom flertalet direkt återgivna citat vilket
borde borga för att texterna ligger nära originalberättelserna. Resultatet måste behandlas som
såväl kontext-, som situations- och relationsbundet då berättelser skapas i samspel mellan
berättare och lyssnare vilket skulle kunna få till konsekvens att berättelsen hade utvecklats
annorlunda om någon annan lyssnat (Johansson, 2005).

Etiska principer
Enligt Cousin (2009) skyddar ett starkt etiskt ramverk såväl forskare som elever och ökar
dessutom trovärdigheten i studien. Det etiska ramverket innefattar enligt Vetenskapsrådet
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(2017) flera olika delar som tillsammans ska garantera att studien genomförts på ett etiskt
korrekt sätt. En viktig del i det etiska ramverket är individskyddet och för att garantera
respondenternas integritet har samtliga uppgifter rörande individ, ålder, skola och kommun
avidentifierats för att svaren inte ska kunna härledas till någon särskild individ. På så sätt kan
konfidentialitetskravet anses vara uppfyllt. Vidare har såväl elever som vårdnadshavare
informerats om syftet med undersökningen samt att deras medverkan är frivillig och att de när
som helst har kunnat välja att avbryta sin medverkan. Eleverna och deras vårdnadshavare har
även informerats om, och fått ge sitt samtycke till, hur det empiriska materialet kommer att
användas vilket gör att såväl informationskravet som samtyckeskravet kan anses vara uppfyllt.
Samtidigt har forskaren skriftligt försäkrat såväl elever som vårdnadshavare om att det
insamlade materialet endast kommer att användas i de sammanhang som angivits i missivbrevet
(se bilaga 1) vilket innebär att nyttjandekravet kan anses vara uppfyllt (Bryman, 2011). Utöver
de forskningsetiska krav som presenterats ovan har forskaren även ställts inför andra etiska
överväganden då förfrågan om tillstånd att använda den transkriberade texten för eget bruk
inkom från en av elevernas vårdnadshavare. Att tillåta detta hade dock inte varit kompatibelt
med ett korrekt forskningsetiskt förhållningssätt varvid vårdnadshavaren nekades detta med
hänvisning till de forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet, 2017).
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Elevberättelser ur vardagsvärlden
I detta avsnitt får läsaren ta del av Charlies och Kims berättelser. Namnen är av etiska skäl
fingerade för att garantera studiens konfidentialitet (Vetenskapsrådet, 2017). Charlie och Kim
går på mellanstadiet. Deras skolor är belägna på mindre orter i en kommun i södra delen av
Sverige. Gemensamt för både Charlie och Kim är att de tidigare gått på andra skolor men av
olika anledningar bytt skola. Avsnittet inleds med Charlies berättelse åtföljt av Kims. Citat som
bedömts som centrala utifrån studiens syfte har lyfts upp och fetstiltas för att öka struktur och
därmed läsbarhet i berättelserna.
Efter varje berättelse återfinns en analys av berättelsen utifrån studiens teoretiska ramverk
tillsammans med litteratur ifrån forskningsöversikten. Avslutningsvis görs en analys av bägge
berättelserna i syfte att besvara studiens frågeställning och samtidigt ge läsaren en bild över var
berättelserna skiljer sig åt och var de länkas samman.

Charlies berättelse
Nedan följer en teckenförklaring följt av Charlies berättelse om hur han upplever sin
skolvardag.
Teckenförklaring
Kalle är ett fingerat namn för resursen i klassen.
Anders är ett fingerat namn för en pedagog på fritidshemmet.
… visar på att det uppstår en paus i kommunikationen.
(text inom parentes anger författarens förtydliganden).
{…} visar på att citatet föregås eller efterföljs av mer text.
(hen) anger att Charlie benämnt någon med ett personligt pronomen vilket bytts ut till hen vid
transkriberingen för att garantera studiens konfidentialitet.
Ord skrivna med VERSALER anger betoning.

Jag träffar Charlie en kall aprilmorgon. Vi har aldrig träffats förut och på vägen till skolan
funderar jag över det mail jag fått av Charlies vårdnadshavare där det beskrivs hur gärna Charlie
vill berätta om hur han upplever sin skolvardag. Väl inne på skolan knackar jag på till det
klassrum där Charlie befinner sig. Läraren öppnar och ropar på Charlie som kommer, räcker
fram handen och säger hej, artigt men utan ögonkontakt. Jag presenterar mig och frågar Charlie
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om han vet var vi ska sitta. Charlie tittar på läraren som visar vägen till ett tomt klassrum. Vi
slår oss ner och småpratar några minuter innan jag ställer en inledande fråga där jag ber Charlie
berätta om sin skolvardag. Han skruvar på sig innan han tar till orda.
Ehm, ja…jag har det rätt jobbigt. Ehm…och stressigt ibland…
Charlie beskriver att han tycker att målen i skolan är höga vilket stressar honom då han känner
att han inte hinner med. Han upplever dessutom att han ligger långt bak i skolarbetet jämfört
med klasskamraterna vilket även det är en stressfaktor.
{…} det gör att jag blir lite stressad och jag tycker att det är jobbigt.

Charlie förklarar hur han försöker arbeta fortare för att komma ikapp men att det resulterar i att
han blir mer stressad.
Ehm, jag jobbar snabbare men det blir ännu mera fel…Det är dåligt att jag stressar.

Charlie berättar att han känner sig ensam i situationen och han upplever att han inte får den
hjälp av de vuxna i skolan som han skulle behöva. Ett undantag är Kalle som finns i klassen.
Ehhh, ja, det är hjälp med att jag ska…lite tips om hur jag kan tänka.

Kalle är dock inte ett stöd riktat särskilt till Charlie utan finns som stöd för flera elever. Charlie
berättar att Kalle tar med sig vissa elever till ett mindre rum för att arbeta mer avskilt. Charlie
berättar att han ibland får följa med dit och upplever att det känns positivt.
Dels att jag alltid har en hjälp där och att vi är så få…för ju mindre vi är ju lättare tycker jag att
det är att jobba.

Charlie säger att han har svårt att koncentrera sig när det är mycket ljud. Det roligaste ämnet i
skolan är idrott enligt Charlie och anledningen till det är att han får röra på sig. På frågan om
det finns något annat ämne som är roligt tänker Charlie en lång stund innan han svarar nekande.
Han resonerar med sig själv om varför han tycker att det är så.
Kanske dels för att jag ligger back i vissa ämnen, att jag inte tycker att de är jätteroliga…att de
inte är roliga…att det är därför jag ligger back...för att jag inte tycker att de är roliga och då blir
jag inte engagerad i dem och så går…och så blir jag back.

Charlie återkommer till undervisningen och säger att han ofta tycker att det är svårt. Han har
heller ingen tillgång till assisterande teknik i form av datorer eller iPad. Oftast inleds lektionen
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med att läraren pratar följt av att eleverna gör de uppgifter som läraren skriver upp på tavlan.
Vissa uppgifter är gruppuppgifter och då arbetar klassen i grupper som läraren valt ut. Charlie
tycker bättre om att arbeta i grupp än att arbeta ensam och menar att detta arbetssätt hjälper
honom.
Dels att jag har lite hjälp av dem kring mig och att de behöver hjälpa mig så att vi blir färdiga
snabbare än vad jag hade blivit om jag hade jobbat själv.

När Charlie får frågan om hur han lär bäst blir han först tyst. Han tittar upp i taket. Efter en
stund börjar han att berätta.
Det är nog att sitta och göra ett tiotal uppgifter och sedan göra något annat som är roligt i fem
minuter och sedan ett tiotal uppgifter till.

Ja, jag behöver någon som knuffar på lite…
När Charlie får frågan om hur skolan skulle varit om han fick önska svarar han att han hade
velat ha en person vid sin sida som var där för honom och hjälpte honom. Charlie uppvisar ett
ledset ansiktsuttryck när han säger det och fortsätter att beskriva att han inte upplever att han
får den hjälp han tycker att han behöver.
{…}annars så blir det ju att jag stannar upp helt och så gör jag något annat som jag tycker är
roligare…och så blir jag för engagerad i det och så kan jag inte komma tillbaka till arbetet igen.

Charlie funderar vidare och säger att han tror att han lär sig bäst när han får lyssna på text. Han
säger att det finns datorer och iPads på skolan men att dessa oftast är inlåsta i ett skåp vilket gör
att han inte har tillgång till dem så ofta. Han upplever att det är svårt att läsa själv med bibehållen
förståelse. Han hakar sig och tappar tråden och förstår inte vad han läser
När jag lyssnar liksom så hänger jag med mycket bättre. Då är det jättelätt, men när jag själv läser
alltså så, då hänger jag inte med.

Charlie fortsätter att berätta att skolan har börjat ge honom möjlighet till mikropauser i alla
ämnen för att han ska få möjlighet att koppla av och hämta energi mellan varven. Detta har
bestämts på ett möte mellan hem och skola. Charlie tycker att det är bra att han fått denna
möjlighet men säger samtidigt att han inte tror att lärarna gillar det egentligen. På frågan om
varför han tror det säger han att han inte vet, att det är en känsla han har utifrån upplevelsen av
att han inte känner att han kan lita på läraren i klassen.
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{…}slöjdlärarna är alltid i takten {...}
Charlie har tidigare berättat att idrotten är rolig. När berättelsen återvänder till skolämnena säger
Charlie att slöjden är lite bättre än andra ämnen. Egentligen syftar han inte på själva slöjdämnet
specifikt utan mer på slöjdlärarnas agerande. Han menar att lärarna uppmärksammar hans
behov av hjälp fort vilket leder till att han kan bibehålla fokus i större utsträckning.
Det finns alltid något att göra och slöjdlärarna är alltid i takten, alltså att när man vill dem
någonting så kommer de nästan direkt.

Charlie säger att han behöver få hjälp fort för att kunna komma vidare i arbetet utan att tappa
fokus. Han menar också att han koncentrerar sig bättre på de lite kortare lektionerna och han
upplever även att han arbetar mer effektivt på dessa.
Jaaa…jag trivs rätt dåligt…ehm…för…jag…har…nästan inga vänner
Charlie berättar att han tycker att det är jobbigt att gå till skolan. Han upplever att han är ganska
ensam och saknar nära vänner.
Jaaa…jag trivs rätt dåligt…ehm…för…jag…har…nästan inga vänner. Jag har två stycken som
jag liksom så kan verkligen lita på. Ehm…men så träffas vi ju inte jättemycket så under helger
och lov.

Charlie förklarar att han inte heller träffar den ena vännen så mycket på skoltid då de går i olika
klasser och därför har rast på olika tider. Han funderar en stund och tillägger sedan att den andra
kompisen går i hans klass. Han berättar att han försöker vara med den kompisen så mycket som
möjligt på rasten. Favoritsysselsättningen är fotboll eller dunkgömme och vid dessa aktiviteter
brukar det vara uppemot tio andra elever som deltar.
På frågan om vad det är som gör att han tycker att just de två nämnda kompisarna är så bra
blir han först tyst en stund innan han svarar.
För att de är trevliga och snälla…men…ja…dom är…(tänker och mumlar något ohörbart
samtidigt som han tittar upp i taket)…Aa, ja vi gör mycket roligt tillsammans…ehm…ja, det är
nog vad vi gör.

På frågan om varför han tror att just dessa kompisar vill vara hans vän svarar Charlie
Ehm, att jag är trevlig och snäll mot dom precis som de är mot mig.
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På frågan om vem som stöttar honom i skolan svarar Charlie att det är hans kompisar.
Ehm…ja…de gör vad som krävs

Charlie menar att kompisarna går emellan för att undvika att han hamnar i bråk. Han ser
nedstämd ut och säger tyst att han ofta hamnar i bråk.
Ehm…det brukar inte vara jag som börjar, eller det händer någon gång ibland att det är jag…det
kan skilja jättemycket vad jag gör…ja…jag kan gå fram och knuffa till…ja…gör något som man
inte ska som de kan bli jättearga på.

Charlie har ett stressband med sig vid vårt möte. Han säger att det hjälper honom att koncentrera
sig. Jag noterar att aktiviteten med stressbandet ökar när han pratar om relationer till kamrater,
speciellt när det handlar om konfliktsituationer.
Dels att jag har något att greja med och för det andra att jag…liksom så jag kan tänka mer…liksom
så…

Charlie berättar att hans kompis brukar försöka hålla fast honom när han märker att Charlie
börjar bli arg. Charlie menar att det är bra att hans kompis försöker hindra honom från att hamna
i bråk men säger tyst att det oftast inte hjälper. Han berättar att han ändå uppskattar det
kompisen gör för honom och säger att han ofta gör detsamma för kompisen när denne är på väg
att hamna i bråk. Övriga klasskamrater har Charlie en mer distanserad relation till. Han säger
att det finns några som är trevliga men att många inte alls är det. Han känner sig retad och utsatt
på grund av sin ADHD som han benämner som ”sin sjukdom” och upplever att klasskamraterna
säger taskiga saker.
Det är ju…att de säger dumt mot mig om min sjukdom (ADHD)…de säger jättetaskiga
saker.
Charlie berättar om hur det ofta slutar med att han går till fysiskt angrepp mot dem som han
upplever som taskiga.
Jag klipper till dem…och jag klipper till dem ordentligt och tar tag och sen går jag…

På frågan om han har någon att vända sig till när detta händer svarar han att Kalle är en vuxen
som han kan vända sig till. Kalle lyssnar på honom och ser när Charlie blir upprörd och försöker
då lugna ner honom. Han förmedlar dock en frustration när han säger att ingen vuxen pratar
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med dem som han upplever utsätter honom. Han berättar att Kalle lovat att göra det flera gånger
men att inget händer.
Det har jag sagt flera gånger och Kalle har sagt att han ska göra det men han har inte gjort det.

Även om Charlie upplever att Kalle inte pratat med kamraterna som retas upplever han att han
kan prata med Kalle om nästan vad som helst. Kalle är med på rasterna och ser vad som händer
och Charlie upplever att Kalle lyssnar på honom. Även Anders på fritids är en person som
Charlie upplever att han står nära. Han berättar att Anders är bra på att hitta på saker och att
man alltid kan gå till honom om man inte har något att göra.
{…}jag behöver göra det mesta hemma.
Charlie upplever att han har mycket läxor till följd av att han inte hinner med på lektionerna.
Detta tycker han är ganska jobbigt. Han upplever att läxorna är både svåra och tråkiga. När jag
frågar om han pratat med sin lärare om det skruvar han på sig och säger att han kanske inte varit
jättetydlig med det. På min fråga om han tror att det hade blivit bättre om han gjort det svarar
han ”NEJ”.
{…} man kan inte lita jättemycket på (hen)…

Charlie vill inte utveckla sitt påstående om varför han anser att han inte kan lita på sin lärare
mer. När jag ber honom om det fingrar han intensivt på sitt stressband.
Charlie byter ämne och berättar istället om den lärare som han hade på sin förra skola. Han
säger att han tyckte att det var bättre där, mycket beroende på att han upplevde att han fick det
stöd han behövde av sin lärare.
Min lärare var mycket mer engagerad och hjälpte mig mycket mer {…} (hen) hjälpte mig med
allt möjligt som jag behövde hjälp med…(hen) gav mig bra tips…(hen) var väldigt duktig…

Idrottsläraren gav mig några förslag {…}
Idrottsläraren gav mig några förslag på hur vi kunde göra för jag tycker inte om att duscha med
andra och då kom vi fram till att jag kan ha ett eget omklädningsrum som jag kan vara helt själv i
eller ha en annan person med i det och att jag är med hela lektionen eller att vi fortsätter med att
jag går fem minuter före (för att hinna byta om innan de andra kommer).

När han berättar det ändras både samtalston och samtalstakt till att bli högre och snabbare.
När samtalet glider över till situationen i matsalen sänks samtalston och takt märkbart.
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Jag tycker att det är mycket ljud där nere och så tycker jag inte att maten är god…men jag brukar
gå ner där nu för att vi har kommit överens om att jag i alla fall kan gå ner och ta ett glas mjölk
och en knäckemacka.

Charlie berättar vidare att han ofta sitter i ett mindre rum som gränsar till matsalen. Han får ta
med sig kompisar in där men sitter oftast själv. På senare tid har han dock inte gått ner i matsalen
alls. Han säger att han skulle önska att matsalen var tystare så att han kunde sitta tillsammans
med de andra.

Analys Charlies berättelse
I Charlies berättelse framkommer två huvudteman, lärande och relationer, men då relationer
kan antas vara en förutsättning för lärande (Aspelin & Persson, 2011; Biesta, 2012) kommer en
absolut åtskillnad inte att kunna göras. Resonemang gällande relationer kommer därför att
återfinnas i stycket som rör lärande i likhet med de resonemang om lärande som förs under
rubriken relationer. Huvuddelen av analyserna kommer dock att innefatta det som rubriken
avser. Varje huvudrubrik innefattar även ett antal underrubriker för en ökad struktur och därmed
läsbarhet.
Lärande
Charlie beskriver att han blir stressad i skolan. Han tycker att målen är höga och svåra att nå.
Dessutom upplever han att han oftast inte kan hålla samma takt i arbetet som sina kamrater
vilket gör att han hamnar långt bak och får göra det mesta av skolarbetet hemma. Hans försök
att hinna ifatt kamraterna resulterar enligt honom själv endast i att det blir ännu mer fel.
Svårigheterna med att nå upp till kraven för undervisningen stämmer väl överens med flera
studier (Loe & Feldman, 2007; Daley & Birchwood, 2009; Kendall, 2016) och såväl Wiender
et

al.

(2012)

som

Kendall

(2016)

menar

dessutom

att

lärares

kunskap

om

funktionsnedsättningar och dess pedagogiska konsekvenser behöver stärkas för att lärarna ska
ha möjlighet att möta och tillgodose elevernas enskilda behov. Charlies berättelse genomsyras
av en frustration över att han upplever att hans behov av stöd inte möjliggörs inom den regionala
värld (Bengtsson och Berntsson, 2015) som utgör hans skolvardag.
Lärande identitet i om- och medvärld
I Charlies berättelse framträder bilden av en ganska traditionell undervisning där muntliga
genomgångar följs av att eleverna gör de uppgifter som står på tavlan. Med andra ord saknar
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undervisningen den differentiering som både Hitchcock et al. (2002) och Bengtsson och
Berntsson (2015) pekar på som avgörande för att elever ska ges möjlighet att utveckla det som
Trondman refererar till som lärande identitet ”att jag som elev kan lära mig så att jag lär mig
att jag kan lära mig” (Trondman, 2016). Charlies självförtroende och självkänsla när det
kommer till förmågan att lära sig kan tolkas som låg, hans berättelse genomsyras av hopplöshet
och en känsla av att inte bli förstådd. Trondman (2016) beskriver att elever kan ha, sakna eller
ha förlorat en lärandeidentitet i dagens mångkulturella samhälle. Trondmans resonemang rör
egentligen nyanlända elever, men även om Charlie inte är nyanländ i den bemärkelsen kan han
ändå sägas vara nyanländ i den regionala värld som utgör hans nuvarande skola. När Charlie
beskriver undervisningen på skolan gör han det genom sitt eget referensschema

som

fortfarande genomsyras av det som-vanligt-tänkande som härrör från hans förra skola. Detta är
enligt Schütz (2002) naturligt när en främling ska etablera sig i en ny grupp. Charlies starka
band till sin förra lärare gör dessutom att han verkar ha svårt att acceptera att den regionala
värld som utgörs av hans förra skola har gått från att tillhöra omvärlden till att bli en del av
medvärlden. En anledning till detta kan antas vara känslan Charlie har av att inte bli lyssnad på
av framförallt läraren på den nya skolan. Comfort (1994) och Wiener et al. (2012) poängterar
att hur tillgängligt lärandet verkligen blir är avhängigt på lärarens inställning till eleven.
Stöd, struktur, och förutsägbarhet
Samtidigt som Charlies berättelse genomsyras av en försvagad lärande identitet (Trondman,
2016) som en konsekvens av skolbytet, visar hans berättelse på att han i teorin vet vad han
behöver för möjligheten att lära sig. Med andra ord kan det antas att Charlie, teoretiskt sett, har
en stark lärande identitet, men att brister i förtroende till flera vuxna på skolan gör det svårt för
honom att uttrycka sina behov. Detta är något som blir tydligt i berättelsen när Charlie pratar
om sin nuvarande lärare. Samtidigt menar Mautone et al. (2011) att elever med diagnos inom
ADHD ofta missförstås av lärare som tolkar elevens uttryck som att de kan men inte vill, vilket
ökar risken för försvagade relationer. Det går dock inte att förbise det faktum att ansvaret för
en elev-lärarrelation alltid vilar på läraren.
Enligt Comfort (1994) är det stöd som elever med ADHD behöver inte väsensskilt från vad
andra elever behöver. De behöver bara mer av allt, mer stöd, mer struktur, mer förutsägbarhet,
mer hjälp med relationsskapande och mer pauser. Charlies tankar om vad han behöver stämmer
väl överens med det som Carlsson Kendall (2015) beskriver och han pekar på grupparbete som
ett sätt att, genom kamrater, få det stöd i arbetet som han anser att han saknar. En annan strategi
som möjliggör det för Charlie att bibehålla koncentration och uppmärksamhet är mikropauser
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vilket även det är något som Carlsson Kendall (2015) förespråkar. Trots att Charlies rätt till
mikropauser är något som bestämts på ett möte mellan hem och skola upplever Charlie ändå att
dessa inte gillas av lärarna i klassen vilket gör att mikropauserna verkar förlora sin styrka som
källa till återhämtning. Om det verkligen är så att lärarna inte är nöjda med införandet av
mikropauser eller inte förtäljer inte historien, men Charlies känsla visar återigen på ett bristande
förtroende för skolan.
Charlie berättar om en undervisning där assisterande teknik används ytterst begränsat.
Samtidigt erbjuder den assisterande tekniken mängder av sätt att differentiera lärandet för att
öka såväl motivation som engagemang, koncentration, uppmärksamhet och uthållighet vilket
enligt Shattel et al. (2008) och Mautone et al. (2011) är vanliga svårigheter för individer med
diagnos inom ADHD. Charlie berättar dessutom att han lär sig bäst om han får lyssna på texter
vilket borde borga för att den assisterande tekniken hade varit till god hjälp som ett alternativt
verktyg.
Relationer
Det är intressant att titta närmare på Charlies berättelse utifrån Schütz (2002) tankar om
främlingskap och som-vanligt-tänkande. Även om det gått ett år sedan Charlie kom ny till
skolan visar hans berättelse på det faktum att han inte verkar känna sig hemma i den regionala
värld (Bengtsson & Berntsson, 2015) som nu utgör hans skolvardag. Trots att skolan tillhör
Charlies omvärld visar hans berättelse endast på en knapp handfull relationer som kan
karakteriseras som ömsesidiga vi-relationer, de vuxna inberäknat, vilket stämmer väl överens
med studier från såväl Langher et al. (2009) som Ros och Graziano (2017) som visar att elever
med diagnosen ADHD upplever en högre grad av ensamhet och utanförskap i förhållande till
elever utan denna diagnos. När Charlie relaterar till såväl lärare som elever anas en distans som
för tankarna till medvärld snarare än omvärld. Relationerna finns inom räckhåll men upplevs
ändå som onåbara utifrån Charlies sätt att resonera vilket återigen för tankarna till Schütz (2002)
resonemang om främling och som-vanligt-tänkande. Charlies som-vanligt-tänkande verkar
fortfarande utgå från hans erfarenheter från den förra skolan och även om denna gått från att
tillhöra hans omvärld till att bli en del av medvärlden visar Charlies berättelse på en genuin virelation i förhållande till hans förra lärare. En relation som utifrån Charlies berättelse visar på
såväl sensitivitet som responsivitet (Rimm-Kaufmann, 2003; Aspelin, 2016).
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Relationer till vuxna på skolan
Även om Charlies berättelse överlag visar på brister i elev-lärarrelationen så urskiljs några
nyckelpersoner. Utmärkande för dessa relationer är att Charlie upplever att han blir lyssnad på
och att de ”är där” för honom vilket kan förstås som att nyckelpersonerna besitter en god
relationskompetens (Rimm.Kaufman et al., 2003; Aspelin & Persson, 2011; Biesta, 2012) som
kännetecknas av såväl sensitivitet som responsivitet (Rimm-Kaufman, 2003). Idrottsläraren är
en av nyckelpersonerna. Genom att han låter Charlie vara delaktig i utformandet av stödet vid
idrottslektionerna visar han en genuin omsorg och vilja att veta vem Charlie är (von Wright,
2000). Denna ömsesidighet möjliggör utvecklandet av en du-relation (Schütz, 2002) vilket kan
antas underlätta Charlies deltagande i undervisningen då du-relationen medger att läraren och
Charlie, genom varandras levande närvaro kan sätta sig in i varandras liv (Schütz, 2002).
Genom att idrottsläraren arbetar proaktivt med att utforma undervisningen för att möjliggöra
Charlies deltagande river han barriärerna för lärandet vilket enligt Rose et al. (2006) och Smith
Canter et al. (2017) är en absolut förutsättning för att ett tillgängligt lärande ska kunna utformas.
Lärarens handlingsmotiv och proaktiva för-att-motiv gällande idrottsundervisningen ger
därmed Charlie det därför-att-motiv som gör det möjligt för honom att delta i idrotten.
Kamratrelationer
Charlie beskriver att han i stort sett anser sig sakna vänner. Hans sätt att hantera sitt stressband
när kamratrelationer kommer på tal kan tolkas som att detta är något som han upplever som
stressande. Han har dock två kamrater som han beskriver som genuina vi-relationer och menar
att de ”gör vad som krävs” för varandra vilket visar på en ömsesidighet i relationen (Schütz,
2002). Att ”göra vad som krävs” kan utifrån Charlies berättelse tolkas som att de gör vad de
kan för att Charlie inte ska bli inblandad i konflikter, vilket han enligt egen utsago ändå blir.
Av berättelsen framgår det dock tydligt att detta inte är något som Charlie vill. Tvärtom verkar
han anse att bristen på impulskontroll är något som påverkar honom negativt. Detta stämmer
överens med Wiener et al. (2012) studie som visar att upplevelsen av att inte kunna hantera och
kontrollera impulser är det som verkar mest hämmande i mötet med andra eftersom det leder
till negativa relationer från omgivningen.
Det går att skönja ett visst vi-mot-dem förhållande i relation till övriga klasskamrater.
Samtidigt som Charlie känner sig väldigt utsatt och upplever att kamraterna säger taskiga saker
om honom och retar honom för hans ADHD så berättar han om hur han ger igen fysiskt. Detta
stämmer överens med studier från Zic Ralic et al. (2016) som visar på att risken för att bli utsatt
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för mobbning såväl som att själv delta i mobbning är avsevärt högre för elever med diagnos
inom ADHD jämfört med elever utan denna diagnos. Charlies sätt att benämna ADHD som en
sjukdom visar på en redan låg självkänsla som naturligtvis sänks ytterligare när klasskamraterna
retar honom och även om Charlie anser att både Kalle och Anders lyssnar på honom så visar
bristen på handling från lärarnas sida att Charlie lämnas ensam i situationen. En situation som
han inte ser någon annan väg ut ur än att ta till knytnävarna.

Kims berättelse
Nedan följer en teckenförklaring följt av Kims berättelse.
Teckenförklaring
Kim har tre assistenter som i denna text refereras till som Alex, Berit och Calle.
Kims tidigare assistent refereras till som David.
… visar på att det uppstår en paus i kommunikationen.
(text inom parentes anger författarens förtydliganden).
{…} visar på att citatet föregås eller efterföljs av mer text.
Ord skrivna med VERSALER anger betoning.

Jag träffar Kim en kylig aprilmorgon. När jag knackar på i klassrummet sitter Kim djupt
koncentrerad och arbetar tätt tillsammans med en vuxen. När läraren uppmärksammar Kim på
att jag kommit avbryter han sitt arbete och kommer fram och hälsar. Läraren berättar var vi kan
sitta och Kim visar mig vägen dit. Han berättar att han gått på skolan i ungefär ett år.
Kim får frågan om han kan berätta om hur en vanlig skoldag kan se ut och hur han upplever
den.
Ja, alltså så…en vanlig dag är det alltså så, på lektionerna…på lektionerna brukar det vara väldigt
högljutt i klassrummet så det kan vara lite jobbigt och så…och då brukar jag säga till Alex. Ibland
händer det att jag inte tänker mig för så att jag råkar skrika TYST och sånt.

Kim berättar vidare att han även upplever att det ofta är mycket stim och höga ljud i korridorerna
på rasterna. Kim säger att han tycker att det är väldigt jobbigt och att han därför ofta väljer att
gå ner till studion (grupprum där elever i behov av särskilt stöd har sin undervisning
tillsammans med en lärare) eller ut för att komma bort från det.
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Vi har ett rum där nere i källaren (studion)…som de andra sitter i som har lite problem och så…lite
problem och så…och jag brukar gå ner där om jag behöver lugna ner mig. Annars är jag alltid i
klassrummet.

Kim säger att det ibland blir bråk på rasterna.
Det brukar i så fall inte vara jag eller så…men så råkar det bli så att folk blir arga och så och blir
sura på alla och då brukar jag gå därifrån.

Kim har tre assistenter som turas om med att stötta honom i skolarbetet och på rasterna. Han
berättar att han har ADHD men menar samtidigt att det finns många fördelar med det.
{…} man har så mycket energi {…} många kallar det en superkraft
Kim berättar vidare att han tycker om sin diagnos och ser den som något positivt.
{…} det gör typ att man inte kan stanna, man bara fortsätter att jobba…

Han tycker att det är roligt att gå i skolan och har flera ämnen som han räknar upp som roliga.
Matte, engelska, so, idrott, bild, musik…och och ja, många ämnen.

Allra roligast är idrotten för här får Kim röra på sig och vara aktiv. No och hemkunskap
beskriver Kim som de ämnen som han inte är lika förtjust i. Detta beror dels på att han tycker
att läraren pratar för mycket.
Ja, det är no och sen så…är det när vi har hemkunskap och det är…alltså så…när vi har sån
teori…när man bara pratar alltså så, jag gillar att göra…jobba alltså så.

Kim tycker överhuvudtaget inte om när det pratas för mycket. Han säger själv att han har lättast
för att lära när han själv får läsa texten. Ofta tycker han att det låter konstigt och är svårt att
följa när andra ska förklara. Upplägget i klassen brukar oftast se likadant ut vilket Kim tycker
är bra för då vet han vad han ska göra.
Det brukar vara genomgång. Till exempel på matten brukar vi få en sån…ett litet papper som det
står planering på…och så brukar de (lärarna) läsa vad det står och förklara vad som menas och så.

Kim berättar att han tidigare tyckte att två skolämnen var tråkiga. När jag ber honom förklara
varför säger han att det beror på relationen till läraren.
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{…} men det är bara för att innan så hade vi en jättebra lärare där men nu så har vi fått
en annan som jag inte tycker lika mycket om {…}
Samtidigt menar Kim att det blivit bättre.
{…} men det börjar gå uppåt där med alltså så för nu har vi lärt känna varandra och förstår
varandra bättre och så.

Kim tror att det som gjort att relationen förbättrats är att de känner varandra bättre nu. Han säger
att det är viktigt att man kan lita på läraren för att kunna känna sig trygg.
En bra struktur och tydliga genomgångar {…}
Kim berättar att han är med på alla lektioner, långa som korta. Han tycker att han har lätt för att
koncentrera sig och arbetar hela lektioner utan pauser. På frågan om vad han behöver för
möjligheten att lära sig på bästa sätt svarar Kim:
En bra struktur och tydliga genomgångar och sen så att man kan typ få saker, ibland får man saker
så att man…om man typ ska göra…vi hade no eller teknik…så hade vi så att man skulle bygga
hus eller så, och då fick man se en skiss eller så och sen så. Sen fick man göra en skiss och klippa
ut det i papper och så. Alltså, när man får ett exempel på hur det ska vara och när det är bra struktur
och så.

Kim berättar att han alltid har en assistent som följer honom på skoltid.
Det är Alex som är med mig ibland…eller så, det brukar skifta så att ibland kan det vara Alex och
ibland en som heter Berit och sen ibland en som heter Calle. De är mest sällskap eller så. Det är
liksom så att jag inte känner så mycket trygghet på lektionerna och så men de gör liksom trygghet
till mig {…} men det känns bättre för att då har jag liksom…ifall det skulle hända
någonting…alltså ifall då om jag får ett utbrott eller så ifall jag tappar humöret då finns de där och
kan liksom så prata och styra upp det {…} det hjälper mig mycket.

Kim anser att han tycker att han har en nära relation med sina assistenter och han känner att de
finns där för honom och hjälper honom när det behövs. Kim berättar att han numera kan arbeta
i grupp. Tidigare har det varit svårt för honom och han har spenderat mycket tid ensam med
Alex, Berit eller Calle. Han berättar att han började arbeta i grupp med några klasskamrater
men att det efterhand har utvecklats till att kunna omfatta samtliga kamrater i klassen. Han
förklarar denna utveckling med att klassen kommit varandra närmare.
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Det är nog att man börjat känna gemensamheten…alltså med klassen…att vi är en klass
nu.
Kim refererar till tiden innan som ”kaostiden”. Han beskriver hur han kom ny till skolan för ett
och ett halvt år sedan.
Det var…när jag började här {…}. Då så gick det bra, alltså…men efter en stund…alltså så
typ…nån månad eller så…då började det att bli lite kaos…och sen hände det en stor incident som
gjorde att jag fick en anmälan…och sen fick jag vara…alltså, då var vi på ett fritids som jag fick
ha som ett eget klassrum som jag satt med en som hette David och som har slutat nu…och efter
det så typ…tre månader så kom jag upp på matten och sedan idrotten och sedan så har det bara
fortsatt.

Kims ansikte visar tecken på stolthet när han beskriver hur matematiken och idrotten utökades
med fler ämnen efterhand för att tillslut omfatta samtliga av skolans ämnen. Han beskriver att
såväl David som Alex, Berit och Calle har varit ett stort stöd för honom för att allt ska fungera
som det gör idag. Utöver dessa beskriver han även att såväl engelskläraren som bildläraren och
idrottsläraren är personer som han litar på och tycker väldigt mycket om.
Alltså de är snälla, men de är inte heller för snälla {…}
Kim säger att han känner sig trygg med de flesta lärare nu och att han kan gå till dem om det är
något som blir fel.
De är väldigt tydliga och så…och sen så kan man få så, man får två chanser…alltså så att man får,
om man har misskött så får man en chans till och sen så…om man liksom fortsätter då så får man
gå och sätta sig {…}

{…} han har hjälpt mig att få nya vänner
Han berättar stolt att han har många kompisar, både i klassen, parallellklasser och äldre elever.
Skillnad var det förr och Kim försöker sätta ord på varför han tror att det blivit så.
Jag vet inte, men det är väl så att man har börjat bli snällare…eller sen så fotbollen…de äldre
(kamraterna) har jag ju genom fotbollen…först hade jag bara en…då när jag var där ner (enskild
undervisning), men sen så har ju han pratat om att jag är snäll och så och nu när jag går här uppe
(i klassrummet) har jag blivit vän med hans vänner och så. Så han har hjälpt mig att få nya vänner.

Kim säger ”nu när jag är snäll” och ”innan när det var strul” och jag ber honom försöka beskriva
hur han upplevde det.
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Det kändes inte bra, det kändes…jag kan inte ens förklara det…
Jag var besviken på mig själv och så…för det var så att lite av anledningen att jag flyttade från
(förra skolan) var alltså så, jag var ju lite kaosig där också och då fick jag…då efter att jag varit
kaosig skylldes allting på mig. Alltså så, för att få en ny chans flyttade jag…och det har jag fått
här (ny chans). Även om jag var kaosig i början så känner jag mig som en ny (person) alltså så.

Kim menar att det är stödet från såväl lärare som kamrater som bidragit till denna känsla. Han
beskriver vidare hur han idag tycker om att ta hand om kamrater när de är ledsna och att det har
gjort att han blivit en omtyckt kompis.
Jag tror det för jag bryr mig om andra, alltså så om de är ledsna eller så så går jag och pratar med
dem och sen så försöker jag hjälpa mina kompisar när jag kan.

Kim ser stolt ut när han säger det och går sedan vidare till att beskriva vad han och kamraterna
brukar göra på rasterna. Oftast spelar de fotboll eller innebandy. Han berättar att det finns
rastvakter ute som hjälper till om det skulle behövas. Kim ser stolt ut när han berättar att han
nuförtiden inte blir argare än ”någon annan” och att han har skaffat sig en strategi när han
känner att han börjar bli arg.
Då går jag därifrån och gör något annat.

Kim beskriver att han numera känner i kroppen när han börjar bli arg och att han därför har
lättare för att undvika att han hamnar i affekt.
Inne i klassrummet gillar Kim när han vet på förhand vad som ska hända.
Det är liksom så att om man har en bok och så får man jobba och så i den…bara jobba på.

Kim tycker om skolarbete, speciellt när upplägget ser ut så som det brukar göra. I klassrummet
finns en speciell hörna dit han kan gå när han känner att han behöver skärma av sig.
{…} sen har vi nere i ett hörn i klassrummet har jag ett ställe som jag var på mycket innan…alltså
så…som jag har mina grejor på och så. Där kan jag sätta mig…

Det finns även ett grupprum som Kim kan gå till när han känner att han behöver arbeta avskilt
men han menar att han inte behöver använda det så mycket längre. Han ser glad ut när han säger
det och menar att det nu fungerar att sitta i klassrummet den mesta tiden. På frågan om han har
tillgång till någon assisterande teknik i form av dator eller iPad svara Kim nekande. Han säger
dock att han har en stressboll som hjälper honom att koncentrera sig.
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Kim pekar på tre lärare som han tycker särskilt mycket om. Gemensamt för dessa är enligt Kim
att de är tydliga och därmed lätta att förstå och att de har en tydlig struktur för sina lektioner.

Ja, då fattar man liksom VAD man ska göra och HUR man ska göra det.
{…}Slöjden, för då får man då får man ett arbete man ska göra och sedan så får man typ ett häfte
där det står steg för steg vad man ska göra och hur man ska göra det.

Kim berättar att läxorna tidigare varit ett bekymmer men efter att vårdnadshavare pratat med
rektorn, som delgivit läraren, så har en tydligare struktur gjort att läxorna idag fungerar mycket
bättre.
{…} då fixade vi en sådan pärm där vi har läxor och då gav Alex mig pärmen på den dag som vi
fick läxan alltså så {…}.

Kim menar att detta hjälpte honom att veta vad han skulle göra, hur han skulle göra och när han
skulle göra det.
Kim berättar vidare om skolans regler. De flesta tycker han är bra, men han har svårt att
hantera när lärare säger olika saker.
Alltså det här med skolområdet, alltså så men vissa lärare säger att man får vara här bakom (pekar
mot framsidan på skolan) men andra säger att man inte får det…men egentligen ska man få det
alltså så för här är skolan (ritar med fingret på bänken) och staketet är här och det är ju staketet
som man ska följa men när det kommer nya lärare och så så kommer det bara nya och nya regler
hela tiden.

I matsalen är ljudet ”jättehögt” enligt Kim men han kan enligt egen utsago ”hantera det nu”.
Han tycker dock att det är jobbigt att det är så många elever som äter samtidigt.

Analys Kims berättelse
Liksom i Charlies berättelse framkommer här lärande och relationer som huvudteman och i
likhet med strukturen i analysen av Charlies berättelse kommer dessa huvudteman att delas in
i underrubriker.
Lärande
Kims berättelse visar på en kille som idag har en stark lärande identitet (Trondman, 2016). Han
vet vad han behöver för att lära sig bäst och har ett storts stöd i de tre assistenter som turas om
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att ge honom stöd. Samtidigt visar hans berättelse på en lång resa. En resa som han gjort
tillsammans med, och i ömsesidig vi-relation med, de lärare som följt honom längs vägen.
Även om Kim numera klarar av att vara i klassen hela skoldagen har han en egen hörna i
klassrummet dit han kan dra sig tillbaka när intrycken blir för många. Detta visar på en
förståelse för funktionsnedsättningens pedagogiska konsekvenser hos lärarna vilket enligt
Kendall (2016) är en förutsättning för elevers skolframgång.
Kims berättelse tyder på relationen till läraren som en viktig faktor för lärandet. De ämnen
som han beskriver som tråkiga handlar i grunden oftast inte om ämnena i sig utan är snarare en
beskrivning av relationen till lärarna som har ämnena, vilket stämmer överens med Aspelin och
Persson (2011) och Biestas (2012) antagande om att relationer föregår lärande.
Stöd, struktur och förutsägbarhet
Kim säger själv att han tycker om när han vet VAD han ska göra och HUR han ska göra det
vilket visar på hans behov av struktur och förutsägbarhet. När Kim kan utgå från sitt somvanligt-tänkande (Schütz, 2002) skapas en trygghet som främjar hans lärande i likhet med det
som Carlsson Kendall (2015) beskriver. Kim beskriver att han tycker om att få en skiss som
visar vad det är som förväntas av honom vilket återigen pekar på behovet av förutsägbarhet.
Självförtroende och självkänsla
Kim har ett salutogent förhållningssätt till sin funktionsnedsättning. Han säger att det är en
superkraft som hjälper honom att fortsätta jobba. Denna inställning visar på en god självkänsla
vilket gynnar hans lärande identitet då tilltro till den egna förmågan enligt Trondman är en
elementär förutsättning för skolframgång ”att fatta att man kan fatta och vill fortsätta att
utveckla sin förmåga att fatta” (Trondman, 2016, s. 202).
Relationer
Kims omvärld (Schütz, 2002) består av flera regionala världar där skolvärlden och
föreningsvärlden är de som framträder starkast i berättelsen.
När Kim berättar om hur han var på sin gamla skola och inledningsvis även på den
nuvarande skolan så beskriver han sig som ”kaosig”. Han beskriver hur han ofta hamnade i bråk
och fick en anmälning på sig som slutade i enskild undervisning. Samtidigt uppger han att han
är väldigt ledsen över det som hände vilket stämmer överens med studier från såväl Wiener et
al. (2012) som Comfort (1994) som menar att elever med ADHD vill vara till lags i precis lika
stor omfattning som alla andra. När ett negativt beteende uppstår är det ofta ett tecken på att
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något behöver förändras. Mautone et al. (2011) uppger bristen på impulskontroll som det som
personer med ADHD anger som mest begränsande. Av Kims berättelse framgår att bristen på
impulskontroll varit ett bekymmer men att han nu lärt sig att tolka de signaler i kroppen som
indikerar på att han börjar bli arg och han beskriver hur han ”går iväg” för att undvika ett utbrott.
Berättelsen Kim förmedlar till mig är en verklig framgångssaga som handlar om en kille som
gått från att vara ensam och utagerande till att vara en i klassen med ett stort socialt kontaktnät.
Kamratrelationer i med- och omvärld
Kims omvärld har förändrats en hel del under de snart två år som han gått på sin nuvarande
skola. Att byta skola innebär att komma som främling till den regionala värld som utgörs av
den nya skolan. Att som främling försöka ta sig in i vardagslivet hos en ny grupp innebär att
Kim måste tolka de kulturmönster som karakteriserar gruppen. På nya skolan finns även sociala
koder som Kim måste lära sig att tolka. För en elev med diagnosen ADHD som ofta redan har
svårt med relationsskapande (Carlsson Kendall, 2015) kan ett skolbyte innebära en social
påfrestning då elevens som-vanligt-tänkande inte per automatik gäller i den nya gruppen. Kim
uppger också att han inledningsvis inte har några vänner. När han, till följd av några incidenter,
blir placerad i en egen byggnad för att få enskild undervisning av assistenten David försvinner
den naturliga kontakten och därmed möjligheten till relationsskapande med klasskamraterna.
Den enskilda undervisningen innebär att delar av det som tidigare ingått i Kims omvärld istället
kan karakteriseras som medvärld då den regionala värld som utgörs av skolvardagen försvinner
utom räckhåll för Kim. När Kim undervisas i en egen byggnad, skild från kamraterna,
förändrades hans fysiska position vilket förändrar omvärldens vi-relation till medvärldens derelation. När Kim återigen sakta skolas in i klassen igen kan han liknas vid den hemvändande.
Han återvänder till en miljö som han har kännedom om sedan tidigare.
Kim beskriver att han är besviken på sig själv. Han upplever tiden före den enskilda
undervisningen som ett stort misslyckande och upplever att alla ”skyllde allting på honom”.
Langher et al. (2009) menar att det primärt är i kamratrelationer som elever lär sig sociala
färdigheter och att skolan därför har ett särskilt ansvar när det gäller att stödja dessa. När en
elev särskils från kamraterna fråntas möjligheten att skapa relationer och utvecklas socialt
tillsammans med kamraterna. Mautone et al. (2011) menar dessutom att elever med diagnosen
ADHD kan uppfattas av såväl lärare som elever att de kan men inte vill vilket får till konsekvens
att de missförstås och riskerar att hamna i utanförskap.
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Den regionala värld som utgörs av föreningslivet blev Kims räddning. Han beskriver hur en
fotbollskompis började vara med honom och att denne kompis berättade för andra om vilken
bra kompis Kim var vilket gjorde att ryktet spred sig och kamratkretsen utvidgades.
Relationer till vuxna i skolvärlden
I skolvärden pekar Kim på David, Alex, Berit och Calle som betydelsefulla vuxna. Utifrån Kims
berättelse kan dessa relationer tolkas som det som Schütz (2002) benämner som en ömsesidig
vi-relation då parterna deltar i varandras liv. Kim känner sig trygg i assistenternas närvaro och
litar på dem. Samtidigt visar Kims berättelse på att Alex, Berit och Calle endast deltar med ett
partiellt själv i Kims liv utifrån rollen som elevassistent. När Kim refererar till dem gör han det
uteslutande utifrån en elev-lärarrelation vilket tyder på att relationen har den sociala
responsivitet tillsammans med närvaro och distans som kännetecknar en professionell
pedagogisk relation (Aspelin, 2016; Biesta, 2012; Asplund, 2010). Även engelskläraren,
bildläraren och idrottsläraren beskrivs som lärare som Kim tycker mycket om och upplever sig
ha en god relation till. Han säger att de är ”snälla men inte för snälla” vilket tyder på att
relationerna karakteriseras av såväl sensitivitet som responsivitet (Rimm-Kaufman et al., 2003)
samtidigt som de innehåller en viss distans vilket är nödvändigt för att relationen inte ska förlora
sin progressiva pedagogiska kraft (Aspelin, 2016).
Kims berättelse avviker på flera punkter från det som tidigare presenterats i den genomlysta
forskningen. Trots skolbyte, enskild undervisning och bitvis bristande kamratrelationer verkar
Kim ha bibehållit såväl självkänsla som självförtroende vilket enligt Kendall (2016) och Wiener
et al. (2012) ofta är bristande hos elever med ADHD. En anledning till detta kan antas vara de
goda elev-lärarrelationer som genomsyrar hans berättelse. Relationer som möjliggjort
utvecklandet av en god lärande identitet (Trondman, 2016) som gör det möjligt för Kim att se
sin funktionsnedsättning som en tillgång som hjälper honom att lyckas i skolarbetet.

Sammanlänkning av Charlies och Kims berättelser
Nedan görs ett försök till att besvara studiens frågeställning.


Vad det är som framträder som särskilt betydelsefullt i elevernas berättelser
-

Vilka konsekvenser får det som framträder som särskilt betydelsefullt för eleven
som individ?

Även om Charlie och Kim varken delar omvärld eller den regionala värld som utgör deras
skolvardag och även om deras berättelser är väldigt olika så finns det ändå två saker som
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framträder som särskilt betydelsefulla och som genomsyrar deras berättelser från början till slut.
Det handlar om relationers betydelse. Dels om upplevelsen av att höra till, att vara accepterad
och känna delaktighet med kamraterna i den regionala värld som utgör elevens skolvardag, dels
om vikten av goda, omsorgsfulla och ömsesidiga vi-relationer till lärare och andra vuxna på
skolan.
Vikten av att vara accepterad, känna delaktighet och ha kamrater är något som framträder
som betydelsefullt i båda berättelserna. Kim vet hur det känns att inte ha några vänner och säger
själv att ”det kändes inte bra, det kändes…jag kan inte ens förklara det” om tiden då han hade
enskild undervisning. Studien av Daley och Birchwood (2009) visar att placeringar i särskilda
undervisningsgrupper är vanligare bland elever med ADHD än övriga elever. Samtidigt pekar
Langher et al. (2009) på det faktum att skolan har ett primärt ansvar att se till att elever ges
möjlighet att utveckla sina sociala färdigheter i kamratrelationer, en möjlighet som fråntogs
Kim i och med den enskilda placeringen.
Resan har varit lång och Kim säger själv att han har arbetat hårt för att känna igen sina
impulser för att kunna hejda dem i tid vilket enligt Wiener et al. (2012) är just det som skapar
mest negativa reaktioner från omgivningen.
Idag har Kim många kamrater i såväl den regionala skolvärlden som i föreningsvärlden
medan Charlie har två kamrater som han beskriver som ”riktiga vänner”. Dessa umgås han med
i skolan men i ytterst begränsad omfattning på fritiden. Charlies berättelse genomsyras av
känslan av utanförskap vilket överensstämmer med forskningsresultat från såväl Ros och
Grazion (2017), Mautone et al. (2011) och Langher et al. (2009). Det faktum att Charlie kom
ny till skolan för ett år sedan kan antas bidra till denna känsla då han som främling ska försöka
förstå den nya regionala värld som nu utgör hans skolvardag. Samtidigt visar Charlies berättelse
att han tolkar denna värld utifrån det som-vanligt-tänkande som utgjorde vardagsvetandet på
hans förra skola vilket enligt Schütz (2002) är vanligt när man som främling försöker ta sig in
i en ny grupp. Att Charlie fortfarande verkar följa receptet från den förra skolan kan antas bero
på hans upplevelse av att inte hitta sin plats, att inte höra till och att inte vara accepterad.
Resultat av Kendall (2016) visar att lärares förståelse för eleven och funktionsnedsättningens
pedagogiska konsekvenser är primär för hur läraren kan och förmår möta elevens behov.
Både Charlie och Kim beskriver vikten av goda relationer med lärarna på skolan. Detta är
något som Kim upplever att han har och något som Charlie längtar efter. Kim beskriver att han
uppskattar att lärarna är ”snälla men inte för snälla” vilket kan förstås som att lärarna besitter
den relationskompetens som både Aspelin (2016) och Biesta (2012) menar är en förutsättning
för att lärande ska uppstå. Charlie å sin sida upplever en avsaknad av förtroendefulla
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vuxenrelationer. Idrottsläraren utgör ett undantag. Hans sätt att bjuda in Charlie och göra honom
delaktig i utformningen av de praktiska detaljerna runt idrotten möjliggör för Charlie att både
delta och uppskatta dessa lektioner. Vikten av att erbjuda valmöjligheter och arbeta proaktivt
för att differentiera lärandet istället för eleverna, är enligt Smith Canter et al. (2017), Kendall
(2016), Carlsson Kendall (2015), King-Sears (2009), Langher et al. (2009), Rose et al. (2006)
och Hitchcock et al. (2002)) essentiellt för hur tillgängligt lärandet faktiskt blir för den enskilde
eleven. Att som lärare även skapa goda pedagogiska relationer (Aspelin, 2016; Biesta, 2012),
relationer som visar omsorg om och en tro på elevens förmåga vilket Trondman (2016) refererar
till som ”aktiverande skolkultur för skolframgång” (s. 201) är en förutsättning för att eleven ska
utveckla den självkänsla och det självförtroende som krävs för en stark lärande identitet. En
lärande identitet som gör det möjligt för eleven att förstå ”att jag som elev kan lära mig så att
jag lär mig att jag kan lära mig” (Trondman, 2016, s. 202).
Studiens underfråga ställdes i syfte att försöka ge svar på vilka konsekvenser det ”särskilt
betydelsefulla”, i det här fallet relationer, får för eleven som individ?
Charlie har en önskan om att bli lyssnad på, att räknas in, men hans berättelse visar på att
han inte upplever att det är så. Även om han gått på skolan i över ett år verkar han fortfarande
känna sig som en nykomling Schütz (2002 Bristen på upplevelsen av ett gemensamt vi verkar
hämmande i Charlies lärsituation. Hans upplevelse av att vuxna inte svarar an på hans behov
av såväl socialt som pedagogiskt stöd gör att motivation, självkänsla och självförtroende
påverkas negativt vilket stämmer överens med studier från såväl Kendall (2016) som Wiener et
al. (2011). Brister i professionella pedagogiska relationer kan därmed ses som en riskfaktor för
att eleven ska utveckla en negativ lärandeidentitet.
Till skillnad från Charlie så består Kims omvärld av flera regionala världar där Kim känner
sig delaktig, sedd och bekräftad. Dessa relationer kan antas ha varit en starkt bidragande
skyddsfaktor till att Kim klarat såväl skolbyten som enskild undervisning med bibehållen
motivation, självkänsla och självförtroende. Resultatet avviker från den genomlysta
forskningen som tvärtom ger en bild av att elever med ADHD ofta har en sviktande självkänsla
(Kendall, 2016; Wiener, 2012). Kim tror på sig själv och är trygg med att han får både socialt
och pedagogiskt stöd från såväl lärare som kamrater när han behöver det. Sammantaget visar
resultatet att kvalitén på relationerna till framförallt lärarna är av avgörande betydelse för hur
eleverna ser på sig själva och sin egen förmåga.
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Diskussion
I denna del granskas inledningsvis studiens metodval tillsammans med det teorival som legat
till grund för valet av metod. Vidare diskuteras resultatet av analysen utifrån innehållet i syfte
och frågeställning. Kapitlet avslutas med några specialpedagogiska implikationer följt av
utblickar mot vidare fortsatt forskning och slutord.

Teori- och metoddiskussion
Att undersökningen skulle anta formen av narrativ (Goodson & Sykes, 2010; Johansson, 2005;
Riessman, 1993) stod klart relativt tidigt i processen. Andra tänkbara metoder som togs i
beaktande var observationer och djupintervjuer. Observationer är en metod som enligt både
Alvesson och Sköldberg (2008) och Bryman (2011) ofta används vid kvalitativa studier men
då denna metod inte kunde garantera att syftet, i form av elevers upplevelser, uppnåddes valdes
den bort. Kvalitativa djupintervjuer (Bryman, 2011) var en annan metod som skulle kunna antas
vara ett adekvat val utifrån studiens syfte. Denna metod valdes dock bort då det fanns en risk
för att samtalet mer skulle anta formen av fråga-svar vilket kan antas påminna om en lärar-elev
situation och detta ville undvikas i enlighet med Kvale och Brinkmanns (2014)
rekommendationer.
Valet att använda narrativ som metod grundades utifrån syftet med studien där ambitionen
var att ta reda på hur elever med ADHD upplever sin skolvardag. Då upplevelser bygger på de
tolkningar individen gör utifrån den regionala värld som han eller hon befinner sig i skulle det
enligt Bengtsson och Berntsson (2015) vara omöjligt att ta reda på någon exakt sanning.
Berättelser är dessutom en samkonstruktion och uppstår i mötet mellan berättaren och den som
lyssnar och kan därför inte generaliseras till att vara allmängiltiga (Cousin, 2009; Riessman,
1993). Intresset låg inte heller i att ta reda på någon exakt sanning. Ambitionen var snarare att
försöka ta reda på hur elever med diagnosen ADHD upplever sin skolvardag. Jag var alltså
främst intresserad av att försöka tolka och förstå varvid en hermeneutisk ingång (Johansson,
2005) kunde anses som logisk. Utifrån den hermeneutiska ingången, och eftersom elevernas
skolvardag kan anses vara en del av deras vardagsvärld, ansågs Schütz (2002) teori om
vardagsvärlden utgöra ett adekvat val för tolkning och analys av elevberättelserna. Teorin har
kompletterats med tankar ifrån såväl Bengtsson och Berntsson (2015) som Asplund (2010) och
von Wright (2000) då deras teoretiska ingångar berör livsvärldar och relationer i likheten med
Schütz (2002). Valet av teori har medfört att den insamlade empirin tolkats med fokus på
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livsvärldar och relationer vilket innebär att det finns en risk för att delar av empirin som inte
berör detta kan ha förbisetts. En kritisk blick på den genomförda studien visar även på att
analysen, till övervägande del, påvisar likheter mellan resultat och teori. Som ett steg för
ytterligare utveckling, och i syfte att höja det vetenskapliga värdet i studien, hade ett mer kritiskt
förhållningssätt, där eventuella olikheter undersökt och analyserats i högre grad, verkat
gynnande.
En tänkbar alternativ teori hade kunna vara variationsteorin. I likhet med Schütz (2002)
teori om den sociala världens fenomenologi gör variationsteorin inte heller anspråk på att
försöka ta reda på någon explicit sanning. Istället är det individers olika sätt att erfara objekt
som undersöks med fokus på variationer. Att Schütz (2002) teori till slut valdes motiveras med
dess fokus på relationer vilket korrelerar med innehållet i den insamlade empirin.
Även om Schütz (2002) teori utgår från ett vuxenperspektiv har den fungerat väl som
tolkningsram för elevernas narrativ. Det faktum att jag är vuxen och inte kände eleverna sedan
tidigare kan ha bidragit till en subjekt-objekt relation vid intervjuerna. I syfte att skapa ett mer
jämlikt förhållande genomfördes därför samtalen på elevernas respektive hemskolor i enlighet
med Kvale och Brinkmanns (2014) rekommendationer. Elevberättelserna flöt på men behövde
till och från kompletteras med frågor från intervjuguiden (se bilaga 2) för att inte avstanna.
Utifrån en kritisk tillbakablick hade någon form av konkret samtalsstöd förmodligen både
underlättat och utvecklat elevernas berättelser. Samtidigt kan det anses som en fördel att jag
inte hade någon tidigare relation med eleverna då jag inte påminde dem om någon lärare vilket
Kvale och Brinkmann (2014) menar kan vara en nackdel. Jag var noga med att hålla en
tillbakadragen profil och endast ställa öppna frågor i syfte att föra samtalet framåt. Trots det
finns det naturligtvis en risk att eleverna kan ha läst av mitt syfte vilket Kvale och Brinkmann
(2014) menar är en risk som måste beaktas. Samtidigt beskriver såväl Johansson (2005) som
Riessman (1993) hur berättelser skapas i samspel mellan berättare och mottagare vilket gör att
jag måste förhålla mig ytterst ödmjuk inför resultaten utifrån förståelsen att berättelserna kunde
ha utvecklats annorlunda om det hade varit någon annan som lyssnat på dem.
Det faktum att en vårdnadshavare var närvarande vid ett av tillfällena måste tas i beaktande
då detta med största sannolikhet kan antas ha påverkat elevens berättelse. På vilket sätt närvaron
påverkat är dock omöjligt att säga. Förhoppningen är att eleven upplevde närvaron som ett
oberoende stöd vilket innebär att stödet verkade gynnande för utvecklandet av elevens egen
berättelse. Det går dock inte att utesluta att närvaron kan ha påverkat eleven såtillvida att han,
istället för att berätta sin egen berättelse, berättade det han trodde att vårdnadshavaren ville
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höra. Detta är en risk som Kvale och Brinkmann (2014) menar alltid måste tas i beaktande vid
barnintervjuer.

Diskussion av resultat
Charlies och Kims berättelser står i många avseende i motsatsförhållande till varandra, men det
som förenar dem och länkar dem samman är deras upplevelser av relationers betydelse för
upplevelsen av en fungerande skolvardag. En avgörande skillnad i elevberättelserna är på vilket
sätt eleverna ser på sin funktionsnedsättning. Medan Kim har ett salutogent förhållningssätt och
anser att hans ADHD i mångt och mycket är en superkraft som hjälper honom att prestera i
skolan benämner Charlie samma funktionsnedsättning som en sjukdom. Med andra ord ser han
på sin funktionsnedsättning utifrån en patologisk synvinkel. Ett synsätt som inte bara riskerar
påverkar självbilden negativt utan också, i förlängningen, kan påverka såväl sociala- som
akademiska livsval.
Charlie upplever det utanförskap och brist på förståelse från omgivningen som enligt Ros
och Graziano (2017), Wiener et al. (2012), Mautone et al. (2011) och Langher et al. (2009) är
vanligt för elever med diagnosen ADHD. Shattell et al. (2008) menar att elever med ADHD
ofta har svårt att koncentrera sig på undervisningen vilket även uttrycks av Charlie. Han berättar
att han vill lära men brister i förtroende till de vuxna på skolan gör att han anser att han inte får
den hjälp han behöver. Om lärares förmåga att anpassa förhållningssätt och pedagogik brister
menar Bengtsson och Berntsson (2015) att eleven främst lär sig att den inte kan lära vilket
verkar vara fallet med Charlie. Mautone et al. (2011) poängterar att diagnosens särdrag gör att
elever med ADHD ofta missuppfattas för att inte vilja när de i själva verket inte kan. Denna
missuppfattning blir särskilt synlig när Charlie berättar om mikropauserna. Han säger att de är
nödvändiga för att han ska ges möjlighet att samla kraft för att kunna motivera sig till fortsatt
arbete men menar samtidigt att han upplever en känsla av att lärarna inte tycker om att han tar
dessa pauser. Om Charlies känsla speglar verkligheten eller inte är egentligen ointressant då
känslan i sig visar på brister i lärar-elev relationen vilket i sin tur bidrar till en känsla av att inte
bli förstådd och lyssnad på hos Charlie.
Kims berättelse är på många sätt en framgångssaga. När han berättar om tidigare
skolupplevelser framkommer såväl utanförskap som en besvikelse på sig själv och den egna
förmågan vilket känns igen som ett genomgående tema från såväl Charlies berättelse som
resultatet av den genomlysta forskningen (Ros & Graziano, 2017; Mautone, et al., 2011;
Langher et al., 2009). Här slutar dock likheterna. Det som framförallt skiljer sig, och därmed
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framstår som unikt i Kims berättelse, är de goda professionella pedagogiska relationer till
lärarna på skolan som genomsyrar Kims berättelse. Att som elev ha en god relation till lärarna
och uppleva att de tror på en är enligt Trondman (2016) en förutsättning för att eleven ska
utveckla en lärande identitet. Även om Kim bytt skola och kommit som en främling till den nya
skolans regionala värld, blivit placerad i enskild undervisning där omvärld förbytts till medvärld
och kamratrelationerna varit utom räckhåll och slutligen återvänt som hemvändande till
gemenskapen i klassrummet verkar hans förtroende för såväl den egna förmågan som
relationerna till lärarna inte ha skadats. En tänkbar anledning till att Kim har lyckats behålla
tron på såväl den egna förmågan som tilltron till lärarna under hela resan kan antas bero på
lärarnas relationskompetens (Aspelin, 2016; Biesta, 2012; Aspelin & Persson, 2011), en
kompetens som genomsyrar hela Kims berättelse. En ytterligare bidragande orsak kan vara
Kims position i den regionala värld som utgörs av föreningslivet. Kims styrka som
fotbollsspelare gör att han är accepterad och respekterad av kamraterna i denna värld och det
var även en av kamraterna i föreningen som såg till att Kim fick del i kamratgemenskapen på
skolan igen när allt såg som mörkast ut.
Även om Kim och Charlies berättelser skiljer sig åt på flera punkter så är behovet av
relationskompetenta vuxna essentiellt i bägge berättelserna. Med relationskompetenta vuxna
avses i denna studie lärare och övrig personal med förmåga att skapa professionella,
pedagogiska och bärande relationer till sina elever. Relationer som i enlighet med Aspelin och
Persson (2011) kännetecknas av såväl tillit som omsorg och respekt samtidigt som de innehar
en viss distans för att inte förlora sin progressiva pedagogiska kraft (Aspelin, 2016; Biesta,
2010, 2012). Sådana nyckelpersoner återfinns i både Charlies och Kims berättelser. Kim anser
sig ha goda relationer med såväl de tre assistenterna som med flertalet av lärarna. Idrottsläraren
och assistenterna är dock dem som Kim anser sig vara allra närmast och som därmed kan
betraktas som nyckelpersoner. Ett undantag utgörs av Kims relation till en ny lärare. Kim säger
själv att han inte tycker om ämnet läraren undervisar i men visar samtidigt på en insikt i att detta
egentligen inte beror på ämnet i sig utan mer på relationen mellan honom och den nya läraren.
Kim säger att han gillade den förra läraren och dennes sätt att undervisa mer. Samtidigt säger
han att ämnet blivit mer intressant ju mer han lärt känna den nya läraren. Utifrån Schütz (2002)
teori kan den nya läraren antas utgöra en främling för Kim vilket får till resultat att hans
vardagsvetande, hur lektionerna brukar utformas, omkullkastas. Det faktum att Kim säger att
ämnet blir mer intressant ju mer han lär känna läraren kan tolkas som att läraren försöker bygga
relationer till eleverna genom att anamma den rådande undervisningskulturen på skolan vilket
i sin tur möjliggör det för Kim att känna igen undervisningssituationen.
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I Charlies fall utgörs nyckelpersonerna av idrottsläraren tillsammans med slöjdläraren, läraren
i fritidshem och en resursperson. Även Kim pekar på lärare i praktiskestetiska ämnen
tillsammans med assistenterna som de som han upplever att han har starkast relation till. Att
det är just lärare i praktiskestetiska ämnen som både Kim och Charlie pekar ut som
nyckelpersoner är intressant, inte minst utifrån det faktum att de undervisar i ämnen som till sin
natur är mer ostrukturerade än många teoretiska ämnen. Struktur och förutsägbarhet som enligt
såväl Carlsson Kendall (2015) som Comfort (1994) är en grundförutsättning för att lärandet ska
bli tillgängligt för elever med NPF. Så vad är det då som gör att både Charlie och Kim kan delta
med framgång i dessa ämnen? En sak som både Charlie och Kim anger är att lärarna ”är där”,
de ”är alltid i takten” vilket kan tolkas som att de har ett genuint intresse för eleven och svarar
an med såväl sensitivitet som responsivitet (Rimm-Kaufman, 2003) på dennes behov. Charlie
anger tillexempel hur slöjdlärarna är uppmärksamma och omgående reagerar på hans behov av
hjälp vilket gör att Charlie känner sig sedd och bekräftad och slipper tappa koncentration och
uppmärksamhet i väntan på hjälp. Även idrottsläraren ger intryck av att vilja veta vem (von
Wright, 2000) Charlie är. Genom ett proaktivt arbetssätt skapar idrottsläraren en ömsesidig virelation där han ger Charlie möjlighet att känna sig delaktig. Lärarens för-att-motiv blir Charlies
därför-att-motiv som gör det möjligt för honom att delta i idrottslektionerna. Kim beskriver i
sin tur att lärarna ”är snälla men inte för snälla” vilket kan tolkas som att lärarna besitter den
professionella pedagogiska relationskompetens som både Aspelin (2016) och Biesta (2010,
2012) beskriver som nödvändig för att lärande ska uppstå. En kompetens som innehåller ett
visst mått av distans. En distans som gör att relationen förblir professionell så att läraren förmår
utöva sitt pedagogiska ledarskap.

Implikationer och fortsatt forskning
Studien implicerar att hur elever med ADHD upplever sin skolvardag är avhängt de relationer
till såväl lärare som kamrater som finns i den regionala värld som utgörs av elevens skolvardag.
Bristande relationer verkar, utifrån resultatet från denna studie, leda till bristande självkänsla
och självförtroende. Egenskaper som i sin tur är en primär förutsättning för hur eleven ser på
sig själv och sin förmåga till såväl socialt som pedagogiskt lärande (Ros & Grazino, 2017;
Trondman, 2016; Mautone et al., 2011; Langher et al., 2009). Lärares förmåga att utveckla
förtroendefulla relationer, relationer som grundas i respekt, omsorg och lyhördhet för elevens
ibland komplexa behov, tillsammans med förmågan att tro på eleven och dess förmåga kan
därmed anses vara en avgörande faktor för hur eleven utvecklar sin lärande identitet (Trondman,
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2016). En lärande identitet som inte bara får konsekvenser för elevens skolgång här och nu utan
också i förlängningen kan påverka elevens möjlighet till såväl fortsatt utbildning som arbete
och socialt liv.
Resultatet av studien visar att det finns nyckelpersoner som kan antas inneha en god
relationskompetens på både Charlies och Kims skolor. En kompetens som hade behövt komma
hela kollegiet, och inte minst nya lärare, tillgodo för möjligheten till ett tillgängligt lärande för
alla elever. Ett sätt att möjliggöra detta skulle kunna vara i form av kollegiala samtal. Vid ett
sådant arbete har specialpedagogen på skolan en viktig roll som samtalsledare. Styrkan i det
kollegiala lärandet ligger i möjligheten att ta del av varandras tysta kunskap vilket bidrar till ett
merlärande och därmed en kvalitetsutveckling i hela kollegiet.
Resultatet implicerar även att användandet av digitala verktyg är bristande på bägge
skolorna. En genomlysning av verksamhetens tillgång till, och användning av, dessa verktyg
skulle därför vara befogat. En god tillgång till digitala verktyg skapar större möjligheter till ett
differentierat lärande vilket i sin tur bidrar till en ökad tillgänglighet i lärandet för alla elever.
Även detta arbete skulle med fördel kunna genomföras i form av kollegiala samtal.
Majoriteten av den befintliga forskningen kring elever med ADHD saknar elevens
perspektiv och den som finns är ofta gjord utifrån kvantitativa studier. En fördel med
kvantitativa studier är att det empiriska underlaget blir stort. Nackdelen är att kvantitativa
studier ofta försöker ge enkla svar på komplexa frågor (Bryman, 2011). Förhoppningen är
därför att denna studie ska bidra med värdefull kunskap såväl teoretiskt som metodologiskt.
Kunskap som kan anses värdefull för såväl lärarutbildare inom akademin som för rektorer,
elevhälsoteam och praktiserande lärare ute på fältet. En kunskap som i förlängningen
förhoppningsvis även kan komma eleven till nytta i den pedagogiska praktiken.
En annan förhoppning är att den kunskap som Kims berättelse bidrar med ska ge elever
med ADHD, som upplever skolvardagen som påfrestande, ett hopp. Ett hopp och en tro på att
det kan bli bra.
En möjlig väg till fortsatt forskning skulle kunna vara att, genom en longitudinell studie, se
om, och i så fall hur, elevers upplevelser av sin skolvardag förändras när lärare får mer
utbildning och kompetens om funktionsnedsättningen ADHD och dess konsekvenser i den
pedagogiska praktiken.
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Slutord
Slutligen vill jag avsluta precis där jag inledde, i utredningarna från såväl Skolverket (2016)
som Skolinspektionen (2012). Resultaten av studierna anger bristen på generell kunskap om
funktionsnedsättningar och dess pedagogiska konsekvenser i praktiken som primär orsak till att
skolvardagen brister i tillgänglighet för elever med NPF. Jag instämmer i detta påstående, helt
klart är det så att kunskap och kompetens inom detta område är oerhört viktigt. Samtidigt kan
vi inte förbise det faktum att denna kunskap betyder mycket lite om lärarens förmåga att bygga
förtroendefulla relationer med eleven brister. Relationer som bygger på tillit och förmåga att se
varje elevs unika jag är en förutsättning för elevens möjlighet att utveckla en positiv lärande
identitet i den regionala värld som utgör elevens skolvardag. Utifrån resultatet i studien skulle
jag därför vilja påstå att lärares förmåga till relationsskapande är själva grundbulten för elevers
lärande. En grundbult där kunskap och kompetens snarare utgör primära stödstrukturer för hur
läraren kan förhålla sig till, utveckla och differentiera sin undervisning i mötet med elever med
ADHD.
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Mitt namn är Linda Plantin Ewe och jag arbetar som universitetsadjunkt i utbildningsvetenskap
med inriktning specialpedagogik vid Högskolan Kristianstad. Vårterminen 2018 skriver jag min
masteruppsats inom huvudområdet specialpedagogik vid Malmö Universitet. Uppsatsen består
av ett självständigt arbete om 15 hp och avsikten är att genomföra en narrativ studie där
fyra elever med diagnos inom neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) får berätta
om sina upplevelser av sin skolvardag. Med en narrativ studie menas att eleverna uppmanas
att fritt berätta om sina upplevelser utifrån givna teman. Studien utgår från ett elevperspektiv
baserat på utgångspunkten i att det finns förhållandevis lite forskning gjord där elever med
diagnos inom NPF får komma till tals och faktiskt berätta om sina skolupplevelser. Dessa
upplevelser kan därför antas utgöra en viktig grund dels för forskningsfältet, men naturligtvis
också för praktiken som utgör era barns skolvardag.
Elevernas berättelser kommer att behandlas konfidentiellt och följa Vetenskapsrådets
forskningsetiska principer God forskningssed (2011). Principerna finner ni på följande länk:
www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf . Att studien följer de etiska principerna innebär att varje
deltagare deltar frivilligt och att de när som helst under studiens gång har rätt att avbryta sin
medverkan. Vidare innebär det att samtliga deltagare och verksamheter avidentifieras i såväl
masteruppsatsen som i övriga projekt. Elevernas berättelser kommer att spelas in via en
ljudupptagning för att kunna transkriberas (renskrivas). De transkriberade berättelserna kommer
att vara avidentifierade och det inspelade materialet kommer att förvaras på en trygg plats och
raderas så fort examinationen av uppsatsen är genomförd. Medverkande elever och deras
vårdnadshavare kommer att ges möjlighet att läsa igenom och godkänna den transkriberade
texten så att eventuella felaktigheter kan korrigeras. Om du/ni, efter diskussion med ditt/ert
barn, samtycker till att ert barn deltar i ovanstående ber jag era att skicka ett
bekräftelsemail till min e-postadress (plantinlinda74@gmail.com). Ange namn och adress så
skickar jag ut ett skriftligt medgivande där ni godkänner att ert barn deltar i studien.
Medgivandet lägger ni sedan i det medföljande svarskuvertet och postar på närmsta brevlåda.
Tid för samtal med ditt/ert barn kommer därefter att bokas.
Ovanstående studie, som genomförs inom ramen för masteruppsatsen, kommer även att fungera
som en förstudie inför ett utvecklingsprojekt som Hässleholms kommun planerar att genomföra
under läsåret 2018/2019. Syftet med projektet är att öka pedagogers kompetens inom NPF där
utgångspunkten i elevers egna skolberättelser kommer att utgöra en viktig del. Vidare kan
60

berättelserna komma att användas i ett Skolverksprojekt som jag är involverad i. Avsikten i
detta projekt är att skapa en modul för lärande för pedagoger. Modulen har fokus på skolans
digitalisering men syftar även till att öka pedagogers kompetens inom NPF.
Med vänlig hälsning,
Linda Plantin Ewe
Ansvarig lärare/handledare:
Linda Plantin Ewe

Lotta Anderson (lektor i specialpedagogik)

Mail: XXXXXXXXXXXXXX

Kontaktuppgifter Malmö universitet:

Tfn: XXXXXXXXXXX

040-665 70 00
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Medgivande om deltagande i undersökning
Härmed tillåter jag att mitt barn med diagnos inom NPF deltar i studien och
berättar om sin skolvardag enligt ovanstående missivbrev (vid gemensam vårdnad
måste bägge vårdnadshavare skriva på)
___________________________

_____________________________

Ort och datum

Ort och datum

___________________________

_____________________________

Underskrift vårdnadshavare

Underskrift vårdnadshavare

___________________________

_____________________________

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Jag vill delta i studien och berätta om min skolvardag

_________________________
Barnets underskrift

________________________

____________________________

Skola

Årskurs

________________________
Mentors namn
(för att tid ska kunna bokas på skoltid)
Intyget läggs i bifogat svarskuvert och postas på närmsta brevlåda.
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Bilaga II

Vardagsberättelser
Följ elevens berättelse och stötta upp med teman och öppna frågor för att föra samtalet vidare.
Berätta om din skoldag
1. Hur känner du när du går till skolan? Varför
2. Vad är roligt i skolan – varför?
3. Vad är tråkigt – varför?
Undervisning
4. Berätta om lektionerna
5. Hur lär du dig
6. Vem stöttar dig
7. Vilka ämnen är roliga, varför
8. Vilka ämnen är mindre roliga, varför?
Kontakt med lärare och annan pedagogisk personal
9. Berätta om någon person som du tycker speciellt mycket om?
10. Vad är det den personen gör som gör att du tycker om den?
Läxor
11. Vad tycker du om läxor, varför
Kompisar
12. Har du kompisar i klassen
13. Vad är det som gör att just de är dina kompisar?
14. Vad är det som de gör som gör att du tycker om dem?
15. Vad tror du att det är som gör att de tycker om dig?
16. Vad brukar ni göra tillsammans?
Raster
17. Vad gör du på rasterna (vem leker du med, vad leker ni, vad gör vuxna)
18. När är rasten som roligast,
-

vad gör du då,

-

med vem?

19. Finns det tillfällen när rasten inte är rolig? Varför?
Regler i skolan
20. Har ni några bra regler i skolan, varför är de bra?
21. Finns det regler som är svåra att följa? Varför?
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Matsalen
22. Hur upplever du stunden i matsalen
Idrott
23. Ombyte gympa
Känslor
24. När är du glad i skolan? Varför
25. Finns det tillfällen när du är ledsen i skolan? Varför

64

