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1. Introduktion. 

1.1 Bakgrund 

Jag har alltid varit intresserad av de barn som man har svårt att 

närma sig och få kontakt med. Som lärare i skolan har jag ofta stött 

på elever som stör och är högljudda. De skapar irritation, ilska och 

oro i klassrummet. De verkar inte kunna koncentrera sig, glömmer 

massor och har svårt att hänga med i skolarbetet. Dessa barn får ofta 

utstå lärare och klasskamraters besvikelse och vrede, fast det inte är 

deras mening att störa. När jag har varit i skolan och arbetat är det 

de elever som stör mest, som har intresserat och engagerat mig. 

Många gånger känner jag att det finns en viss avsaknad, bland 

personal i skolan, hur man ska motivera och bemöta elever med 

ADHD och Aspergers syndrom på bästa sätt. Då jag läste om 

ADHD och Aspergers syndrom under en kurs i min utbildning 

väcktes mitt intresse ytterligare. Det är en utmaning att fånga deras 

intresse och motivera dem i skolan. För att få ännu mer kunskap om 

dessa diagnoser och bli ännu bättre på att kunna undervisa och 

bemöta dessa elever, samt att få andra att handleda dem på bästa 

sätt, tyckte jag att det var ett utmärkt tillfälle att skriva detta 

examensarbete.  
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2. Syfte och frågeställningar  
Syftet med detta arbete är att ta reda på hur personal i skolan kan 

undervisa och hjälpa elever med diagnoserna ADHD och Aspergers. 

För att på bästa sätt kunna hjälpa dessa elever vill jag ta reda på 

vilka kännetecken de kan ha. Jag vill veta hur vi ska göra för att de 

kan känna sig trygga och klara sig genom skolåren. Jag vill veta om 

teorierna stämmer överens med verkligheten och få tips och idéer av 

kompetent personal i skolan. Därför blir min fältundersökning en 

intervju med en speciallärare, som jag sedan skriver en 

personberättelse om. Jag vill också veta mer om symptom, historia, 

hur ADHD och Aspergers uppkom och varför. För att få veta mer 

om hur det är att leva med diagnoserna har jag intervjuat en elev 

med ADHD och Aspergers.  

Jag har valt tre stycken frågor som jag känner är viktigast för mig att 

få svar på.  

¤ Hur kan vi som lärare undervisa och hjälpa de elever med 

diagnoserna ADHD och Aspergers på bäst sätt? 

¤ Vad är ADHD och Aspergers syndrom? 

¤ Vad är deras kännetecken? 

 

2.1 Avgränsningar 
Då min utbildning avgränsar sig till elever i år 4-9 tycker jag att det 

bäst lämpar sig att skriva om dessa åldrar. Jag arbetar även med 

elever i år 7- 9, så det är mest naturligt för mig att ge exempel och 

dra paralleller mellan dessa åldrar.  
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3. Metod 

3.1 Undersökningsmetod 
Jag har intervjuat en speciallärare i syfte att få veta mer om hur man 

kan undervisa elever med ADHD och Aspergers syndrom på bästa 

sätt. Jag ville även ta reda på om teorierna stämmer överens med 

verkligheten genom min intervju. Jag har spelat in samtalet så jag 

kan återkomma till det, samt skriva citat i min personberättelse. 

Jag har även intervjuat en elev som har ADHD och Aspergers. Jag 

ville veta hur ett barn med dessa syndrom fungerar i skolan samt hur 

det upptäcktes och vilket stöd eleven får i skolan. Jag har spelat in 

samtalet så jag kan använda citat i min berättelse, samt återkomma 

till det när jag skriver. 

 

3.2 Genomförande av undersökning 
Jag har intervjuat en speciallärare som arbetat 14 år på ett 

högstadium. Jag förberedde några frågor som jag började ställa, men 

sedan fortsatte samtalet automatiskt vidare in på de ämnen jag var 

intresserad av och nyfiken på. Jag använde mig av en diktafon för att 

spela in vårt samtal, så jag kunde gå tillbaka och repetera och citera 

läraren.  

Jag gjorde också en intervju med en elev på skolan som har ADHD 

och Aspergers. Även här gjorde jag några frågor för att inleda 

samtalet men sedan pågick konversationen av sig självt. 
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4. Teorier 

4.1 Vad är ADHD? 

ADHD står för Attention Deficit Hyperactivity Disorder. ADHD är 

ett funktionshinder som många gånger kan bli oupptäckt. De som har 

ADHD har ofta problem med hyper- eller hypoaktivitet, 

uppmärksamheten och impulsiviteten. De har även svårt att 

koncentrera sig.  Många får det som barn och har kvar det även i 

vuxen ålder. Enligt studier har cirka fem procent av alla skolbarn 

ADHD och det kallas att det anses att de har ett uppträdande som 

hindrar inlärning och undervisning. Det är fler pojkar och män som 

har ADHD än flickor och kvinnor, men man tror att det finns ett 

mörkertal när det gäller flickor som har det. De personer som har 

ADHD har oftast fler neuropsykiatriska sjukdomar som t ex 

Tourettes, Aspergers eller tvångssyndrom. Många har även skriv- 

och läsproblem samt inlärningssvårigheter.1 

 

4.2 Orsaker 

Det finns inga exakta orsaker till varför personer får ADHD. 

Forskning har dock påvisat att det finns en hög grad ärftlighet. Det 

finns också teorier att man kan få ADHD vid komplikationer under 

fosterstadiet eller vid förlossningen. Även vid komplikationer när 

barnet är nyfött kan leda till ADHD med motoriska och neurologiska 

avvikelser och inlärningsproblem.2 Vid forskning om ADHD har 

man märkt att om modern har utsatts för stora doser av bly, alkohol, 

tobak eller andra droger under fostertiden kan ADHD uppkomma.3 

                                                   

1 Socialstyrelsen. Kadesjö Barn som utmanar. www.socialstyrelsen.se  2010a. 2011-05-12  
2 Socialstyrelsen 2010a  

3 Kutscher Martin.L ADHD att leva utan bromsar. Stockholm, Natur och Kultur. 
2010 
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4.3 Kännetecken hos barn med ADHD 

De kännetecken som är dominerande för ADHD är att barnen har 

svårt att koncentrera sig och anses vara ouppmärksamma. De är ofta 

överaktiva och impulsiva eller är de tvärtom, inaktiva och anses vara 

tillbakadragna och introverta. Detta gör att barnen lätt missuppfattas 

och får utskällningar när de inte följer med i arbetet eller far omkring 

i klassrummet. Kutscher namngav sin bok väldigt passande ”ADHD, 

att leva utan bromsar”, vilket passar utmärkt då många barn 

beskriver sitt tillstånd på detta sätt. Barn med ADHD saknar en 

”plan” på att hämma sitt beteende och ha självkontroll. Dessa 

funktioner som barnen saknar kallas för exekutiva funktioner.4 

 

4.3.1 Koncentration och uppmärksamhet 

De barn som anses vara okoncentrerade och ouppmärksamma har 

ofta svårt att lyssna på tilltal och distraheras lätt av omgivningen. 

Om en klasskamrat rör sig eller någon pratar i klassrummet störs 

barnet med ADHD och blandar sig gärna i samtalet eller går runt. 

Barnet tycks vara slarvigt då det ofta kan tappa bort böcker eller 

andra skolsaker.  Ideligen görs slarvfel, eller så undviker eleven att 

utföra vissa uppgifter eller instruktioner på grund av att eleven inte 

uppmärksammat vad läraren har sagt. Detta leder ofta till ilska och 

skäll från läraren som tröttnar på elevens ouppmärksamhet och 

okoncentration, speciellt om läraren inte är insatt i elevens syndrom.5 

 

4.3.2 Hyper- eller hypo aktivitet och impulsivitet 

De barn som är hyperaktiva har ofta svårt att sitta still. De lämnar sin 

plats för att planlöst gå runt i klassrummet eller ut på toaletten. 

                                                   

4 Kutscher 2010 

5 Kutscher 2010 
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Många klättrar ofta samt springer gärna omkring istället för att gå. 

De pratar ofta överdrivet högt och väldigt mycket. 

 Hypoaktiva barn, däremot, är väldigt 

lugna och passiva. De ber oftast inte om hjälp och har mycket svårt 

att komma igång med ett arbete. Många av barnen anses vara 

dagdrömmare då de oftast sitter och stirrar tomt framför sig eller ut 

genom fönstret. Koncentrationsförmågan är precis densamma som 

för de hyperaktiva barnen. De kan ha ansenliga uppmärksamhets- 

och koncentrationssvårigheter. Eftersom de är mycket tysta och 

tillbakadragna blir de lätt bortglömda och osynliga för lärare och 

annan personal i ett klassrum. Dessa två kännemärken, hyper- och 

hypoaktivitet, kan växlas hos barn som har ADHD. En tid kan de 

vara impulsiva för att sedan i nästa vara lugna och tillbakadragna.6 

Impulsiva elever med ADHD pratar gärna i mun med 

sina lärare och klasskamrater. Många gånger kastar de ur sig svaret 

eller frågan innan de har hunnit tänka efter om det är rätt eller om det 

är lämpligt att svara eller fråga just då. Att vänta på sin tur är väldigt 

svårt för ett barn med ADHD.7  

 

4.3.3. Problemlösning 

När barn med ADHD har gjort ett fel eller misstag, kan de ha svårt 

med problemlösning. Att ”lära sig av sina misstag”, som vi många av 

oss andra gör menas med att vi går igenom och utvärderar vad som 

gick fel för att sedan lära oss till nästa gång vi hamnar i liknande 

situation. Barn med ADHD saknar den förmågan. För många barn 

med ADHD existerar inte framtiden. De lever i nuet. Många gånger 

kan det kaotiskt för barnet då denne har svårt att räkna ut vad som 

                                                   

6 Neuronätet. Ett neuropsykiatriskt forum  www. user.tninet.se 2011-05-25 

7 Gillberg Ett barn i varje klass om DAMP, MBD, ADHD, Stockholm. Cura 1996 
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ska hända om han/hon gör si eller så eller planera och ha 

framförhållning när det gäller skolarbete eller andra aktiviteter.8  

 

4.3.4 Ordning och reda 

Att hålla i ordning är svårt för nästan alla av oss. Men för barn med 

ADHD är det nästan helt omöjligt. De har inte ordning i vare sig 

skåp, bänkar eller sina rum. Många gånger har lärare säkert tjatat 

eller blivit arga för att eleven har glömt att göra, eller lämna in, ett 

arbete. Det ska inte tolkas som att eleven inte bryr sig, utan det är en 

inbyggd exekutiv funktion som tillhör ADHD9 

 

 

                                                   

8 Kutscher 2010 

9 Kutscher 2010 
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4.4 Teori om Aspergers syndrom  

4.4.1 Vad är Aspergers syndrom? 

 

Redan 1922 beskrev en rysk assisterande barnneurolog, Eva 

Ssucharewa, olika beteendestörningar, liknande ADHD och 

Aspergers, bland pojkar. Men hennes artikel förblev okänd ända in 

på 1990- talet. 1944 publicerade en man vid namn Hans Asperger en 

artikel om barn med speciella beteendestörningar, socialt, språkligt 

och kognitivt. Denna personlighetsstörning kallade han för ”autistisk 

psykopati”. Även om denna artikel förblev relativt okänd fram till 

1981, fortsatte han att forska och observera barn med dessa 

störningar.10 1981 publicerade Lorna Wing, en engelsk psykiatriker, 

en artikel där hon beskrev egna fall där barn hade autismliknande 

störningar. Hon presenterade Hans Aspergers arbete och föreslog att 

syndromet skulle kallas Aspergers syndrom för att skilja på 

”högfungerande autism” och detta syndrom. Därmed gjorde hon 

Aspergers känt över hela engelskspråkiga världen.11 

 

                                                   

10 Attwood. Om Asperger syndrom. Vägledning för pedagoger, psykologer och föräldrar. 
Stockholm. Natur och Kultur. 2000 
11 Gillberg 1996  
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Aspergers syndrom är en form av autism. Det är normalbegåvade 

personer som kan ha detta syndrom.  Syndromet är en 

funktionsnedsättning som begränsar relationerna till omgivningarna. 

De personer som har Aspergers har oftast svårt att förstå och tolka 

omgivningen. De har svårt med ett ömsesidigt socialt samspel, då de 

har svårt att läsa av och förstå andras känslor och tankar. Det är svårt 

att upptäcka syndromet. Den upptäcks inte förrän i tidig skolålder 

och det är inte sällan personen uppnått tonåren eller senare år innan 

diagnosen har upptäckts och ställts. Aspergers är svårare att 

upptäcka än annan autism. Till skillnad mot autistiskt syndrom har 

personer med Aspergers ingen framträdande försening eller 

avvikelse i tidig ålder vid den språkliga, samt kognitiva 

utvecklingen. Den språkliga förmågan anses vara bättre hos demsom 

har Aspergers än hos de med ”högfungerande autism” då de som har 

Aspergers kan prata redan när de är små jämfört med de barn som 

har autism12. Talet hos barn med Aspergers är ofta ”lillgammalt” och 

de kan låta som ”små vuxna” när de pratar. Dock har de svårt att 

förstå ironi, ordvitsar och metaforer, då deras språkförståelse är 

bokstavlig och påtaglig.  

 

4.5 Orsaker 

Aspergers syndrom kan vara biologiskt betingat. Med det menas att 

Aspergers anses kunna vara ärftligt. Andra orsaker kan uppkomma 

under graviditeten, men man har inte kunna påvisa vad själva 

orsaken till syndromet är. Det kan uppkomma vid svåra 

förlossningar, då fostret kan födas för tidigt eller få tillstötande 

svårigheter vid förlossningsskedet. Även i tidig spädbarnsålder kan 

barnet utsättas för olika svårigheter som kan resultera i Aspergers 

syndrom. Det kan vara olika former av komplikationer som t ex 

virusinfektioner eller andra bakteriella infektioner. Det pågår 

                                                   

12 Socialstyrelsen Nordin-Olsson. Barn som tänker annorlunda 
www.socialstyrelsen.se 2010b 2011-05-10 
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forskning om verkligen virus- och bakteriella infektioner kan utlösa 

Aspergers syndrom.13 

 

4.6 Kännetecken hos barn med Aspergers 

Enligt Lorna Wing är de typiska kännetecknen för Aspergers: 

 

• bristande empati 

• naiv inadekvat och ensidig interaktion 

• nedsatt eller ingen förmåga att etablera vänskapsrelationer 

• pedantisk, repetitivt tal 

• svagt utvecklad icke-verbal kommunikation 

• helt uppslukad av vissa ämnen 

• klumpiga, dåligt koordinerade rörelser och märkliga 

kroppsställningar.14 

1989 observerade och formulerade paret Gillberg sex kriterier 

gällande det sociala beteendet och sex övriga kriterier gällande det 

icke-verbal kommunikation för barn med Aspergers.  

1990 godkände WHO internationella diagnoskriterier som kom att 

gälla för barn med Aspergers. Alla dessa kriterier kan beskriva ett 

barn med Aspergers som att de har svårt att uppfatta andras känslor, 

de har svårt att kommunicera och möta andra med blicken. Barnets 

sociala lekar saknar gemensam grundsyn som till exempel intressen, 

aktiviteter och de har svårt att läsa av de sociala koderna som sker 

mellan barnen när de leker. 

 

 

 

 4.6.1 Att skapa sociala kontakter 

                                                   

13 Gillberg 1996 
14 Attwood 2000 s. 22 



 - 11 -

Vanliga kännetecken bland barn med Aspergers syndrom är bland 

annat att de inte möter folk med blicken. De tar ogärna ögonkontakt i 

ett samtal för att inte förlora koncentrationsförmågan. Om de har 

ögonkontakt samtidigt som de för ett samtal kan de ha svårt att 

lyssna. Till följd av att de ogärna har ögonkontakt förloras vikten av 

att man kan förmedla känslor eller andra psykiska tillstånd med 

ögonen. Många har svårt att se helhet i bilder eller omgivningar samt 

på människor. De kan bara avläsa en liten del av ett helt intryck. Blir 

det för mycket kan det kännas rörigt och osammanhängande, precis 

som personen i dikten av Joliffe, nämner. En ungdom med Aspergers 

förklarar tillståndet med att se någon i ögonen: 

Det är först helt nyligen som jag insett att när 

jag tittar på människor eller på tavlor och 

bilder, så ser jag inte helheten utan bara konturerna av en liten del. 

Jag kan se på en hel bild, men bara små 

bitar i taget. Det är samma sak med människors ansikten. 

Jag kan inte ta in hela ansiktet på en gång. 

    

Men svårigheten med ögonkontakt kan tränas bort.15 

Att föra ett samtal kan vara svårt för barn med Aspergers, särskilt om 

det är flera stycken inblandade i samtalet. Att koda av hur samtalet 

ska gå till utan att avbryta och ”flika in” när det passar kan vara ett 

stort problem, speciellt om de inte har ögonkontakt som kan säga 

vems tur det är att prata. Detta kan skapa irritation, frustration och 

ilska hos barnet med syndromet. Att tolka bokstavligt är också ett 

starkt kännetecken för barn med Aspergers. Idiomatiska uttryck som 

till exempel: ta det piano, slå huvudet på spiken eller det brinner i 

knutarna, kan vara ett stort problem för dessa barn då de inte kan 

tolka dubbeltydiga meningar eller uttryck. De kan känna sig 

förvirrade och bli illa till mods om någon skämtar eller säger 

ordlekar till dem. 16 

                                                   

15 Attwood 2000 s. 67 
16 Attwood 2000 
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Hörseln på dessa barn kan variera. Ibland kan det vara svårt att höra 

vad andra säger medan nästa gång kan allt låta oerhört högt och 

skränigt. Vissa apparater eller ljud som till exempel från skällande 

hundar kan låta alldeles för högt för att barnen ska stå ut. Då vill de 

gå undan eller hålla för sina öron för att skona sig.17 

Många barn med Aspergers syndrom har svårt för viss beröring. 

Ställen på kroppen som till exempel armar, ansikte och håret kan 

vara extra känsliga. Det kan hända att barnet drabbas av panik när 

det sitter hos frisören för beröringen blir alltför intensiv. Även vissa 

kläder och material kan kännas hemska att bära. Barnet undviker då 

gärna dessa för att inte utsätta sig för något obehagligt.18  

Barn med Aspergers känner ingen smärta i den utsträckning som 

andra barn gör. Deras smärttolerans är hög och många förundras hur 

barnen kan stå ut med smärtan som kan uppstå. På grund av detta 

hamnar många av barnen i akuta lägen då de skadar sig och måste 

uppsöka sjukhus eller liknande. I en del fall anses föräldrarna som 

försumliga då de inte kanske upptäcker skadan barnet fått i tidigt 

skede eller att barnet skadar sig för många gånger.19  

 

 

4.6.2 Känslor 

Andra svårigheter som kännetecknar Aspergers är hanteringen av 

känslor. Många har svårt att visa empati. De kan lätt bli förvirrade av 

andras känsloyttringar och har även svårt att själva visa känslor. 

Gällande ansiktsuttryck och kroppsspråk har barn med Aspergers en 

viss uttryckslöshet. De har inte de stora känsloyttringar som friska 

barn kan ha utan håller igen. De gånger ett barn med Aspergers kan 

få utbrott är när någon eller något rubbar deras tillvaro. Det kan vara 

att någon vidrör barnet eller något inte är som barnet är van vid. Då 

                                                   

17 Attwood 2000 
18 Attwood 2000 
19 Attwood 2000 
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kan barnet slå sig själv eller andra eller slå i väggar och skrika 

okontrollerat. De är mycket svåra att lugna  De kan även visa känslor 

eller kroppsspråk vid fel tillfällen som lätt kan missförstås av andra. 

Barn med Aspergers kan uppfattas som nonchalanta eller aggressiva 

i sitt sätt att vara eller röra sig. Känslor som till exempel fnitter eller 

skratt kan uppkomma vid oro. När det gäller att uttrycka sina känslor 

och tankar säger de oftast vad de tänker på utan att bry sig om hur 

personen, den samtalar med, reagerar. Det kan vara ord eller 

meningar som är sårande eller oförskämda, men i själva verket 

förstod inte barnet med syndromet innebörden och att det kan göra 

någon illa. Ofta förknippas rättframheten med oförskämdhet av 

personer som inte har vetskap om Aspergers.20 

 

 4.6.3 Intressen 

Det största kännetecknet är det specialintresse de skapar för ett 

ämne. Detta ämne kan handla om vad som helst; språk, föremål, 

historiska händelser eller udda saker. Detta specialintresse slukar 

barnet helt och barnet delar gärna med sig och berättar länge och väl 

om sitt intresse för andra, även om andra inte vill lyssna. Och tyvärr 

märker man snart att deras berättelser är för intensiva. I dessa 

situationer upplevs inte barnen med Aspergers som tillbakadragna 

med språkliga, sociala och kognitiva svårigheter.21 

 

4.6.4 Rutiner och struktur 

Det viktigaste som elever med Aspergers syndrom behöver är rutiner 

och struktur. Genom dessa känner de trygghet och de vet vad som 

komma skall. Barnet med Aspergers ogillar förändringar samt 

ostrukturerade dagar och händelser. De blir otrygga, oroliga och kan 

till och med få ångest. Ångesten kan uppkomma för att eleven inte 

vet hur han/hon ska bete sig i sociala sammanhang eller vet vad som 

                                                   

20 Attwood 2000  
21 Attwood 2000 
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ska hända. För många oförutsedda händelser och för otrygg skolgång 

utan struktur och rutiner kan orsaka tvångssyndrom hos eleven.22  

 

4.7 Hur kan vi lärare undervisa och hjälpa 

elever med ADHD och Aspergers syndrom på 

bäst sätt? 

Skolans ansvar: 

En viktig riktlinje i skolan är ”En skola för alla”. Med det menar 

man att ”alla skall få möjlighet att känna delaktighet och gemenskap 

i en inkluderande miljö”.23 Denna riktlinje ställer stora krav på 

skolan och dess personal. Meningen är att alla ska få samma 

förutsättningar till undervisning och lärande oavsett om de har 

handikapp, syndrom eller är helt friska. Problemet blir då om eleven 

inte klarar de riktlinjer man har i skolan. Då är det personalen och 

skolan som får ta skulden för misslyckandet. Men i regeringens 

propositionstext om en ny läroplan och nytt betygssystem 1992-93, 

betonar man vikten av att ge elever det stöd de behöver. 

Enligt Lpo94 har rektorn det största ansvaret över grundskolan och 

ska därmed ta ansvar över specialpedagogiska undervisningen. Han 

ska fungera som en trygg bas i lärarkollegiet samt bland elever och 

deras föräldrar. Han ska bland annat se till att undervisningen och 

elevvårdsverksamheten blir utformad på ett riktigt sätt. Genom det 

ska eleverna få det stöd och särskilda hjälp som de är i behov av. 

Han ska också anpassa resurspersonal och stödåtgärder efter hur 

eleverna utvecklas i undervisningen. 

Enligt Lpo94 skall läraren och alla andra som arbetar i skolan verka 

för att; 

                            * hjälpa elever som behöver stöd  

                                                   

22 Attwood 2000 

23 Persson Bengt Elevers olikheter och specialpedagogisk kunskap. Stockholm. Liber 
AB 2007 s. 23 
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                    * samverka för att göra skolan till en god miljö för lärande. 24 

Vidare ska läraren enligt läroplanerna också motivera eleverna, ge 

dem handledning samt verka för särskilt stöd till elever som har 

svårigheter. 

Idag har skolan något som kallas individuell anpassad arbetsplan. Då 

ska utbildningen anpassas efter varje elevs förutsättning samt den 

nivå denne befinner sig på. Detta kan vara väldigt svårt för läraren då 

han/hon har många olika elever i en klass med olika förutsättningar 

och kunskapsnivåer. Därför är det viktigt att läraren får stöd av 

kompetent personal som till exempel resurspersoner, som går in i 

klasserna och hjälper de elever med behov av stöd. Resurspersonerna 

har oftast större kunskap om elever med syndrom och vad för 

undervisningsmetoder de kan tillgodose.25   

 

4.7.1 Motivera eleverna med hjälp av deras intressen.  

Generellt alla elever har en längtan om att vara omtyckta av lärare 

och klasskamrater. Många elever kämpar, tävlar och imiterar 

varandra i stil och agerande så att de gillas. Men denna önskan 

saknar barn med Aspergers. Många av dessa barn saknar motivation 

att delta i aktiviteter och andra sammankomster som föreslås. De är 

endast intresserade och motiverade när det handlar om deras största 

intresse. Som lärare kan man ta tillvara på barnens specialintressen 

och arbeta utifrån dem för att få motivation till andra aktiviteter. Det 

gäller att som lärare har stor uppfinningsrikedom och fantasi för att 

planera in lektioner så att de passar in i elevens speciella intresse. 

Beroende på vad eleven har för intresse kan vissa ämnen vara lättare 

för läraren att planeras och undervisa i än andra. Om till exempel en 

elev har djur som sitt största intresse kan ämnen som biologi, 

geografi, data och engelska vara enklare då de kan läsa om djuren, se 

                                                   

24  Persson 2007 

25 Vernersson Inga-Lill Specialpedagogik i ett inkluderande perspektiv. Lund 
Studentlitteratur 2007 

 s. 31 
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vilka länder de lever i, söka fakta på dator samt skriva om dem på 

engelska. Det går även att få denne elev att lära sig läsa med hjälp av 

böcker med djur i.26  

 

4.7.2 Motivation genom struktur och rutiner. 

Barn med Aspergers och ADHD behöver fasta rutiner och en 

struktur i sitt liv som gör att de kan följa och förutse vad som ska 

hända under dagen, veckan eller månaden. På så sätt kan de känna 

sig trygga och undvika eventuell oro eller missförstånd med lärare 

eller klasskamrater i skolan. Som lärare kan man tillsammans med 

eleven göra ett tidsschema som eleven har med sig och följer under 

dagarna i skolan. Detta schema bör vara detaljerat och innehålla vad 

som ska göras, med vem och vart. Man kanske även behöver skriva 

ner vad som behövs till varje lektion. Varje morgon går man igenom 

schemat med eleven för att se om det stämmer och om det är några 

nya händelser som ska föras in på schemat. På så sätt blir eleven 

trygg och inga oplanerade händelser som skapar oro inträffar. Vidare 

är det mycket viktigt att eleven har rutin i samma lärare eller resurs 

varje dag. Ju äldre de blir desto mer oundvikligt blir det att behålla 

samma rutiner som till exempel samma klassrum och samma lärare i 

alla ämnen. Detta skapar en oro hos eleven. Därför är det viktigt att 

de har en förankring i en och samma lärare eller resurs som finns och 

stöttar eleven i skolan.27    

 

4.7.3 Arbetssätt 

I skolan i dag arbetar vi mycket på ett individualiserat arbetssätt. 

Med det menas att eleverna ska arbeta själva mycket mer än förr. De 

förväntas söka information genom böcker och på dator. De ska läsa, 

skriva, klippa och klistra på egen hand med lite stöd och handledning 

                                                   

26 Attwood 2000 
27 Attwood 2000 
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av läraren. Många gånger ska arbetena resultera i häften eller egna 

böcker som ska visas upp för föräldrar och andra. Många av eleverna 

gör sina uppgifter utan att tänka och reflektera över själva uppgiftens 

innehåll och sammanhang. De ”bara gör”. För elever med ADHD 

och Aspergers kan detta arbetssätt vara mycket svårt. De har svårt att 

hänga med i arbetstempot och får därmed mindre tid att reflektera 

och träna på momenten som ska göras. Även genomgångar och 

samtal i klass av läraren minskas genom dessa individuella 

arbetssätt. Att ha detaljerade genomgångar och samtal hjälper 

eleverna att få stöd och struktur över arbeten. Det är oftast inte svårt 

för elever att läsa en text och lära in den utan att sedan tänka och 

reflektera vad den egentligen handlar om. Men de förstår inte 

innehållet eller sammanhanget i texten. Genom samtal och 

genomgångar kan det finnas utrymme till ett aktivt lärande då de blir 

tvungna att reflektera, tänka och handla.28  

 För att lära barnen med Aspergers att bli trygga i de 

sociala samhörigheterna i skolan kan man be dem iaktta deras 

klasskamrater hur de gör i olika sammanhang som till exempel 

matkön eller sitta och arbeta under lektionerna. Vidare är det viktigt 

att bemöta eleven med syndromet på ett uppmuntrande och tålmodigt 

sätt så att de andra klasskamraterna bemöter eleven på samma sätt.29 

 Elever med Aspergers har ofta svårt men 

koncentrationen. De blir lätt störda i sitt arbete om något händer i 

deras omgivning. Ett sätt är då att låta eleven använda freestyle med 

hörlurar och lyssna på musik. På så sätt utestängs många ljud och 

eleven kan arbeta ostört.30 

 Föräldrarna är de som känner sina barn bäst. Därför är 

det viktigt att ha en god kontakt och samarbete med dem. Att ha 

regelbundna samtal och träffar kan underlätta undervisningen för 

                                                   

28 Vernersson 2007 

29 Attwood 2000 

30 Attwood 2000  
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både lärare och eleven då man kan utbyta tips och idéer om hur 

barnet fungerar i olika situationer.31 

   

                                                   

31 Attwood 2000 
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5. Resultat        
5.1 Berättelse om en speciallärare 

Barbro arbetar som speciallärare på ett högstadium. Hon gör sin sista 

tid där innan hon går i välförtjänt pension till sommaren. På detta 

högstadium har hon arbetat i fjorton år. Varje dag möts hon av nya 

utmaningar och variationer i sitt arbete. Variationerna i hennes 

arbete består av elever som kommer och går, många ämnen samt 

olika nivåer på svårigheter hos eleverna.  Hon stormtrivs att arbeta 

med åldrarna tretton till sexton år. ”De ungdomarna är svåra att 

fånga upp men när man gjort det har man en elev som alltid försöker 

göra sitt bästa”, berättar hon.  

 

Utbildning 

Barbro började sin utbildning med att gå lågstadielärarutbildningen. 

Den gamla undervisningen innehöll det mesta man kan tänka sig, i 

språk, läs- och skrivinlärning, matematik och så vidare. Idag är 

utbildningarna mer ämnesinriktade. Efter att ha arbetat några år som 

lågstadielärare, vidareutbildade hon sig till speciallärare. Under sin 

speciallärarutbildning fick de göra ett studiebesök på ett fängelse, 

där många invandrare satt. De hade svårt med svenska språket. Hon 

besökte SFI-utbildningen på fängelset, och genast hade hon fått 

arbete där. Hennes intresse hade väckts och under arbetet i fängelset 

utbildade hon sig till SFI-lärare.  

Av en händelse fick Barbro en dag syn på en annons 

om ett arbete på det högstadium hon arbetar på idag. Tjänsten 

handlade om att vara speciallärare åt en pojke med Aspergers 

syndrom. Barbro tyckte det lät väldigt intressant, sökte tjänsten och 

fick den. Hon har vana av barn med ADHD också. Hennes son har 

ADHD, så hela livet har präglats av detta handikapp. Men hon har 

haft stor nytta i sitt arbete av att ha detta i sin familj, för som hon 

själv uttrycker det, ”vem lär man sig bättre utav om inte sina barn?!”  
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Arbetsmetoder 

Det bästa och mest värdefulla råd hon kan ge när man undervisar 

elever med Aspergers och ADHD är att ha tålamod. Man får inte 

stressa utan låta var sak ha sin tid. Man måste ha tålamod med att 

eleverna kan ta väldigt lång tid på sig i sitt arbete och att de ibland 

kan ”strula” och vara oroliga. Att vara distinkt och använda sig av 

tydlig struktur och tydligt språk är väldigt viktigt. Då kan eleven 

känna sig trygg, och bearbeta den information som han/hon precis 

har hört. Att ställa krav är också en viktig del i undervisningen. Dock 

ska kraven vara rimliga så eleven känner att det finns en liten 

utmaning som han/hon får arbeta för, men som denne klarar av. När 

eleverna har klarat av ett arbete, belönar Barbro dem med något så 

enkelt som guldstjärnor. Denna, för oss till synes, lilla belöning är 

väldig stor för eleverna som blir mäkta stolta när de får sig tilldelade 

en stjärna att sätta upp på sina tavlor. Det är ett bevis på att de klarat 

ett uppdrag eller ett arbete. ”Det är verkligen att rekommendera. Det 

är bland det bästa jag har gjort” berättar Barbro. Ett tag tog hon bort 

denna belöning för att hon trodde att eleverna tyckte det var larvigt, 

men hon fick snabbt återgå till guldstjärnorna, då eleverna 

protesterade högljutt, när de inte fick sina åtråvärda belöningar. 

Som hjälpmedel använder sig Barbro av ”lightböcker”. 

Det är böcker med enklare text än de vanliga läroböckerna, men de 

innehåller samma fakta. Allt som kan tänkas störande, som bilder 

eller annat har tagits bort för att skapa en enkelhet så att elever med 

ADHD eller andra koncentrationssvårigheter inte störs av detta. Det 

Barbro använder mest är datorer. Många elever idag har datorer som 

intresse. De spelar spel eller surfar runt på Internet. Då är det bra att 

fånga upp intresset och förenkla deras arbete genom datorerna. Det 

finns många bra program att tillgå och eleverna tycker att det är 

roligt att arbeta med dessa. De elever som tycker det är svårt att 

skriva med penna och som skriver ganska oläsligt, föredrar datorn, 

då alla bokstäver ser likadana ut och strukturen är den samma. 

Barbro hade en gång en pojke, Kalle, som var väldigt ovillig till att 
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göra skrivövningar. Han ville inte berätta varför men han vägrade att 

skriva. Efter mycket lockande och pockande berättade Kalle att han 

skriver så fult och oläsligt att fröken hade skällt på honom för att hon 

inte sett vad det stod i skrivboken. Han hade också fått fel på prov 

för att det inte gick att utröna vad han skrivit. Han var mycket ledsen 

och osäker. Barbro föreslog då för Kalle att han skulle använda dator 

när han skriver i undervisningen, på så sätt blev allt läsligt, fick 

samma struktur samt ingen kunde missförstå texten. Kalle tyckte inte 

alls om idén med att använda dator. Det skulle bli jobbigt att släpa 

den mellan lektionssalarna och klasskamraterna skulle kanske reta 

honom. Men när Barbro hade visat Kalle vilka program han kunde 

använda sig av på datorn när han skriver, gav han med sig. Barbro 

visade honom att han kunde göra fina arbeten genom att infoga 

bilder till sin text. På så vis fick han också hjälp av bilderna som 

förklarade vad texten handlade om. Kalle blev för övrigt mycket stolt 

över att ha dator då de andra i klassen blev lite avundsjuka och gärna 

bad honom om hjälp när de skulle ha fina bilder och arbeten. 

Den arbetsmetod Barbro har lyckats bäst med i sitt 

arbete med att motivera och fånga upp okoncentrerade elever, 

speciellt elever med ADHD, är massage. ”Man måste fånga upp 

eleverna, slå armarna kring dem och få in dem i sin egen hjärtrytm. 

Först då lugnar de sig, får ett slags förtroende för mig samt kan börja 

arbeta”. När man ser hur Barbro lägger armarna kring en stökig, 

orolig elev som har svårt att komma till ro och inte vill eller kan 

arbeta, blir man väldigt imponerad. Eleven sätter sig tillrätta, 

slappnar av och börjar skriva eller läsa för glatta livet, medan Barbro 

står och masserar rygg och axlar. De elever som känner henne säger 

till redan innan de hunnit sätta sig vid bänken, för de vet att de 

kommer att ha svårt att arbeta och kanske störa de andra kamraterna. 

Då är massagen det bästa som finns! 

Barbro berättar hur hon upptäckte att hon kunde använda sig av 

massagemetoden; ”En dag kom en ny pojke, Wille, in till mitt 

arbetsrum. Han kunde inte vara i klassrummet under lektionerna för 

han ville inte arbeta, satt inte still, pratade högt och mycket samt var 

oförskämd mot både sina klasskamrater och sina lärare. Så det blev 
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bestämt att han inte kunde delta inne på lektionerna utan fick vara 

hos mig. Jag berättade för honom om de regler jag hade i mitt 

arbetsrum och vi satt och pratade lite allmänt för att lära känna 

varandra bättre och för att jag skulle se hur han var i sitt sätt. Han var 

en mycket orolig och känslig liten kille. Vi satte igång med vårt 

arbete, men det fungerade inte alls. Han for omkring på sin stol, sen 

på bordet och tillslut låg han och ålade sig på golvet. Jag blev 

alldeles genomsvettig av att se honom. Att få honom att sitta på 

stolen och arbeta var helt omöjlig. Detta hände gång på gång när vi 

skulle arbeta i mitt rum. Han for omkring och jag lockade med 

allehanda trevliga arbeten och belöningar. Men så en dag när jag av 

en händelse hade fått Wille att sitta på stolen en liten stund, tog jag 

tag om Willes axlar och började massera honom lite lätt. Sakta kände 

jag hur Wille började slappna av, och koncentrera sig på sin lärobok. 

Där stod jag och masserade medan han läste. Vilken triumf! Sedan 

den dagen hade vi som vana att börja vår lektion med massage så att 

Wille kunde lugna ner sig och slappna av och komma igång att 

jobba. Han blev gladare och därmed trevligare mot alla. Han hade 

hittat en metod och ett andningshål med lite lugn och ro hos mig. 

Från och med den gången har jag massage som arbetssätt, och 

belöning. Med beröring kommer man långt!” 

Med därefter berättar Barbro att hon försökte samma metod på en 

flicka med Aspergers syndrom. Detta hände innan Aspergers var ett 

välkänt syndrom, så Barbro hade då ingen aning om att barn med 

detta syndrom inte tycker om beröring. Flickan gick hos Barbro för 

att få extra hjälp med engelska och matematik. En dag upplevde 

Barbro att flickan, Lisa, var rastlös och orolig. Hon hade svårt att 

slappna av och koncentrera sig. Barbro gjorde därför vad hon alltid 

gjort med oroliga barn, ställde sig bakom och började massera Lisa 

axlar. Men det skulle hon inte ha gjort. Lisa sprang skrikande upp 

från stolen och slog mot Barbro, som värjde sig så mycket hon 

kunde. Det tog en lång stund innan Lisa lugnat ner sig igen och 

Barbro var mycket skakad. Hur skulle hon gå tillväga med Lisa och 

hennes beröringsproblem? Barbro bestämde sig för att sakta närma 

sig Lisa och vinna hennes tillit genom att röra henne vid 
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överlämning av böcker och andra saker. Vid varje lektion hon hade 

med Lisa tränade de på att ge varandra saker och nudda varandra. 

Efter lång träning och många ångestfulla bakslag kunde tillslut Lisa 

vara lugn när Barbro klappade henne över ryggen. Men den stora 

segern, för dem bägge var vid skolavslutningen, då Lisa kom fram 

till Barbro, tackade henne och gav henne en jättestor kram. Då grät 

Barbro glädjetårar. 

Slutligen berättar Barbro att det hon mest haft nytta av i sitt långa 

arbetsliv är hennes lågstadielärarutbildning med läs- och 

skrivinlärningen. Eftersom hon arbetar med elever som oftast har 

läs- och skrivsvårigheter är det värdefullt att kunna börja från början 

med inlärningsmetoder. Då kan man se vart det brister i inlärningen 

och kunna punktmarkera och öva extra på dessa svårigheter. Barbro 

älskar sitt arbete och har aldrig ångrat sig, men till sommaren tar hon 

en livslång, välförtjänt semester! Hon kommer nog att bli saknad! 
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5.2 Berättelse om en elev med ADHD 
Ivan är en pojke på femton år. Han har ADHD och Aspergers 

syndrom, som diagnostiserades när han var 10 år. Han går i nian i en 

liten stad där alla känner alla, vilket kan vara både till för- och 

nackdel. För Ivan har det varit både och.  

När Ivan var liten var han en väldigt aktiv kille. Han 

kunde inte sitta still och blev det för tråkigt och långsamt hittade han 

alltid på något att göra. Ivan tyckte om att leka och hjälpa till 

hemma. Men när man lekte skulle allt kännas äkta, det man gjorde. 

Som till exempel när han och hans lillebror skulle leka att de var ute 

på en flotte på havet. För att få allt så äkta som möjligt satte Ivan på 

vattenkranen i badkaret och handfatet så att vattnet rann ut på golvet 

i hallen där de skulle leka pirater. Tyvärr blev inte hans mamma och 

pappa lika glada när de upptäckte hur det rann från taket i rummet 

under. Men det är så Ivan fungerar. Han kan inte inse de 

konsekvenser eller olyckor som kan ske när man gör något olyckligt 

misstag som att sätta på vattenkranen. Som Ivan säger om sig själv; 

”Många tänker efter först och handlar sen, men inte jag. Jag handlar 

först och tänker inte alls.”  

Ivan berättar för mig om andra ”hyss” han hittat på utan att tänka på 

konsekvenserna. Som till exempel: sågat isär lillebrors och 

lillasysters cyklar, för att sedan svetsa ihop dem till en ny form av 

cykel. Klippte sitt och lillebrors hår när mamma sa att det var dags 

att klippa barnen. Han värmde katten i ugnen när den hade varit ute i 

kylan hela natten och badade lillasyster i diskhon när hon var bebis.  

Det fanns även ett annat stort problem som Ivan hade. 

Han hade väldigt svårt att tygla sitt humör. ”När jag blev ledsen blev 

jag så ledsen att det kändes som hjärtat skulle brista” berättar han. 

Han hade väldigt lätt att bi arg. Och när han blev det fanns inga 

gränser. Många gånger blev han sänd upp på sitt rum för att lugna 

ner sig. Men det blev snarare tvärtom. Han slog och sparkade i 

väggar. Garderobsdörrarna fick sig rejäla omgångar så det blev ofta 

hål i dem som Ivans pappa gång på gång fick laga. När Ivan efter en 

lång stund lugnat ner sig, av utmattning och ilska som avreagerats, 
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blev han ofta mycket ledsen och ångerfull. Han kunde gråta mycket 

och länge efter sina utbrott. Anledningen till tårarna var att han inte 

kände igen sig själv när han blev arg. ”Det gick inte styra min ilska. 

Jag visste oftast inte vad jag gjorde så arg kunde jag bli. Men sen när 

jag lugnat mig skämdes jag jättemycket och blev så rädd att jag hade 

skadat någon eller något som var värdefullt. Det var svårt för mina 

föräldrar att se hur arg och ledsen jag kunde bli. Ingen av oss förstod 

då vad det var för fel på mig. Jag kände mig så annorlunda, hemsk 

och elak” 

I och med att Ivan var ett hyperaktivt barn som aldrig 

ville vara stilla, skadade han sig ofta. Hans mamma och pappa fick 

många gånger köra honom till sjukhuset för att få honom omplåstrad. 

Han hade ständigt plåster någonstans på kroppen. Tyvärr var det 

vissa föräldrar som hade svårt att låta sina barn leka med Ivan då han 

oftast hittade på trubbel. Han blev sällan hembjuden till kompisar. 

Att gå på kalas var jobbigt. Där var det många barn som skrek och 

sprang omkring. Då hade Ivan svårt att veta hur han skulle vara. Han 

tittade på de andra och gjorde självklart likadant. Men oftast slutade 

det att han var den som skrek högst och sprang mest och det var 

svårt att lugna honom. Detta berodde på att Ivan aldrig har haft en 

spärr som har gjort att han själv har känt när det är nog. Så ofta fick 

han skulden för saker som hänt.  

Ivan älskade att klättra i träd. En dag klättrade han på 

dagis, och råkade ramla ner. Han fick ont i sin handled men inte så 

ont att han skrek. Så fröknarna tog ingen större notis om hur illa det 

var med handen då Ivan inte var så ledsen. Men när lunchen började 

kunde inte Ivan greppa gaffeln ordentligt. Då uppmärksammade 

fröknarna att det nog kunde vara riktigt illa ställt. De ringde 

föräldrarna som åkte, än en gång, till sjukhuset. Det visade sig att 

handleden var bruten. Men Ivan har en hög smärtgräns så han känner 

inte lika mycket smärta som andra människor känner. Därför 

upptäcktes inte brottet förrän senare när han skulle använda sin arm.  

 

Skolåren 
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De första skolåren blev väldigt jobbiga. Han hade svårt att sitta still 

och koncentrera sig på vad fröken sa. Bokstäverna hoppade omkring 

i böckerna så det blev svårt att läsa och koda dem till ord. Därför tog 

det ganska lång tid innan Ivan lärde sig att läsa. Att sitta till och titta 

på några tråkiga bokstäver var inte vad Ivan ville. Han längtade till 

idrottslektionerna eller rasterna då han kunde springa omkring eller 

klättra i ribbstolar eller klätterställningen på skolgården. Det tråkiga 

var att Ivan oftast var ensam på rasterna. Han hade mycket svårt att 

delta i de andra barnens lekar. ”Min fantasi räckte inte till. Jag ville 

ju att leken skulle vara ”på riktigt”. Jag hade väldigt svårt att hänga 

med i de andras lekar och fantasier för jag kunde inte se vad de ”såg” 

i sina lekar, som till exempel hundar, fika, affär och så vidare. Det 

var ju bara på låtsas. Inget roligt alls. Och fick jag inte vad jag ville 

blev jag jättearg och skrek och slogs. Så de andra gav tillslut upp. De 

blev nog lite rädda för mig.”  

Fröknarna var väldigt tålmodiga med honom, men ofta var de 

tvungna att sätta Ivan i ett annat rum för att få arbetsro i klassen samt 

hålla Ivan lugn. Han blev lätt störd om någon elev reste sig och gick 

i klassrummet eller om någon viskade med varandra. Han var 

nyfiken och lade sig gärna i vad andra pratade om. Det var svårt för 

Ivan att arbeta. Ibland kändes det som om han inte förstod vad det 

stod i böckerna, att texten hoppade och rörde på sig. Då struntade 

han i att arbeta utan satt hellre och ritade eller pratade med 

kamraterna, som inte var så glada i hans störande samtal. De enda 

gånger han arbetade bra var när fröken satt hos honom och läste 

tillsammans och när hon klappade om honom. Då kände han sig så 

stolt och glad. ”Det kändes som om jag inte var helt hopplös. Och att 

fröken såg MIG, inte den bråkiga mig utan den duktiga.” 

Tillslut blev situationen på lektionerna ohållbara för Ivan, hans 

fröken och klasskamrater. Det sattes in en specialfröken i klassen 

som skulle hjälpa Ivan. Denna specialfröken kom att bli Ivans 

räddning. ”Hon såg hur jag var på lektionerna, hur jag ålade runt på 

stolen och bänken. Hon såg mina vredesutbrott och hur ledsen jag 

kunde bli. Tack vare att hon hade en bror med ADHD och Aspergers 

kände hon igen alla mina symptom. Hon tog kontakt med mina 
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föräldrar och berättade om hennes misstankar. Hon hjälpte oss att 

söka hjälp så jag kunde få rätt diagnos. Mina föräldrar blev lättade, 

och glada. De kände som om de hade misslyckats med mig. Att jag 

var så här på grund av mina föräldrar. Men nu fick vi papper på att 

jag hade en diagnos som ingen kan rå för. Jag har mycket att tacka 

henne för.” 

 Ivan fick medicin som gjorde att han blev lugnare och 

jämnar i sitt humör. Han kunde äntligen komma till ro och läsa i sina 

böcker. Läsningen och skrivningen blev allt bättre. I och med att han 

fick medicin märkte också hans klasskamrater att han blev lugnare 

och gladare. De såg att hans lekar var stillsammare och snart fick 

Ivan vara med kamraterna. Därmed hade han äntligen blivit 

uppskattad i klassen och fått goda vänner. 

Under hela låg- och mellanstadiet hade han samma lärare och 

speciallärare, som gav honom trygghet, rutin och struktur i skolan. 

När han började högstadiet fick han olika lärare och klassrum till 

varje ämne. Detta blev ett problem för Ivan. Han hade jättesvårt att 

hålla ordning på vilka klassrum han skulle till från en lektion till en 

annan. Han fick en idé om att följa efter sina klasskamrater till 

klassrummet. På så sätt kom han till rätt rum och i tid. Men tyvärr 

fungerade inte detta vid de lektioner klassen skulle dela på sig och ha 

olika ämnen. Då fick Ivan svårt att veta vem han skulle följa och vart 

han skulle gå. Han blev stressad och orolig de dagar klassen delade 

på sig. Han fick ont i magen och mådde illa. Många gånger stannade 

han hemma från skolan för att undvika att irra runt i korridorerna och 

komma för sent till lektionerna. Sjuan var en hemsk årskurs på grund 

av att han gick så länge och oroade sig för de olika ämnena och 

klassrummen, tyckte Ivan. När det närmade sig jul upptäckte en 

speciallärare Ivans problem och oro. Hon hjälpte honom att göra ett 

enklare schema som han förstod bättre. På det stod vilket ämne det 

var, vilket rum han skulle till samt vilken lärare han skulle ha. Men 

schemat fick Ivan göra själv på det sätt han förstod bäst. Nu blev allt 

lite enklare men oron fanns fortfarande kvar på vårterminen. Han var 

fortfarande osäker på om han gick rätt. 
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Nutid och framtid  

Nu går han i nionde årskursen och allt känns mycket tryggare i 

skolan. Han känner till alla klassrum och alla lärare, fast de är 

många. Han har fortfarande lite svårt att koncentrera sig på 

lektionerna i klassen. Han tycker det är svårt med ljuden av kamrater 

som pratar och annat runt omkring, men han har bra stöttning av 

lärare som hjälper honom. För att stänga ute onödiga ljud har han fått 

lov till att använda sin MP3 spelare att lyssna på musik. Då hör han 

inte de andra ljuden som finns i rummet utan bara musiken. På så 

sätt arbetar han på bra och ingen stör honom. Han sätter sig oftast 

med ryggen åt klassen så att han inte ska se och bli störd om någon 

går omkring i rummet. Det är de bästa tipsen han kan ge till de barn 

som har svårt att koncentrera sig i ett klassrum. På vissa lektioner går 

han till en speciallärare som hjälper honom med läsning och 

skrivning. Han har fortfarande lite svårt att producera texter, men 

han har en dator till hjälp som gör skrivningen lite lättare. ”Det är 

skönt att få gå till min speclärare. Då får jag någon som bara är med 

mig och hjälper bara mig. Och så är det så lugnt och skönt. Jag får 

vila mitt huvud från alla ljud och intryck.” 

  Ivan förklarar vad han menar med att det är jobbigt 

med intryck; ”Det känns som om jag hör och ser alla människor och 

alla ljud som finns mycket starkare än vad ni andra gör. När till 

exempel en viss signal från en mobiltelefon ljuder kan det skära i 

öronen och jag skulle bara vilja gå fram och slita ur mobilen ur 

handen på den som har den och slänga den så långt jag någonsin kan. 

Alla rörelser och ljud runt omkring mig blir till ett rörigt surr i 

huvudet. Jag blir fort trött i huvudet när det är mycket liv och rörelse. 

Så när jag kommer hem från skolan måste jag bara vila en stund, i 

tystnad.” Då kan det vara skönt för Ivan att gå till en speciallärare 

och ensam få arbeta i lugn och ro. 

 Tack vare alla förstående lärare och speciallärare som 

han har haft har han lyckats riktigt bra i skolan. Han får betyg i alla 

ämnen, men han har kämpat hårt för att få vissa. Det har varit tufft 

och många gånger har Ivan nästan givit upp. Men med mycket 
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beröm, uppmuntran och stöttning från lärarna har han kämpat på. 

Till hösten ska han börja på bygglinjen och det ska bli spännande. 

Men den oro som han hade i sjuan gnager lite inom honom. Tänk om 

han får svårt att hitta till olika klassrum igen. ”Hittar jag inte får jag 

väl ställa mig mitt i korridoren och skrika efter min klass” skojar 

Ivan. Hans bästa vän, som också har ADHD, ska också gå 

bygglinjen så helt ensam blir han inte. ”Då är vi två stollar som kan 

slå våra (o)kloka huvuden ihop. Så då lär vi nog klara oss” säger 

Ivan med ett brett leende. 

 Jag tror att det kommer att gå bra för Ivan! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Diskussion  
Barn som diagnostiseras med ADHD och Aspergers blir allt fler i 

skolan. Det krävs att lärare och annan personal har kunskap om hur 
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man ska bemöta och undervisa dessa elever på bästa sätt. Precis som 

Attwood skriver anser jag också att som lärare och skolpersonal är 

det viktigast att ha fasta regler, rutiner och struktur för elever med 

dessa diagnoser då de känner oro och ångest när de inte kan förutse 

vad som kommer att hända.32 Som Ivan kände när han gick sin första 

termin på högstadiet. Där hade han olika klassrum och lärare. Det 

var andra regler och rutiner på den nya skolan än i den gamla. Ivan 

kände sig väldigt orolig och otrygg när hans vardag inte var som den 

brukade. Lärare måste tillsammans utforma gemensamma riktlinjer, 

regler och strukturer i varje skola vi arbetar i. Följer vi samma linje 

kan alla samarbeta för att få elever med ADHD och Aspergers att 

känna sig trygga. De vet då vad som gäller i skolan och alla lärare 

följer samma struktur. Jag upplever det som att det inte förekommer 

i alla skolor. Man försöker ha gemensamma regler och målsättningar 

men det finns ofta lärare som drar åt olika håll. Eleverna blir då 

osäkra och mister sin trygghet när de får olika föreskrifter nämnda 

för sig. Det är mycket viktigt att få elever som Ivan att från början 

känna sig trygga och hemtama i den nya skolan. Kanske behövs en 

längre introduktion innan de börjar. En idé skulle kunna vara om de 

hälsade på i skolan terminen innan skolstart.  

 Ivan hade svårt att utläsa sitt schema. Han hade svårt 

att följa det och hitta i skolan. Barbro gjorde, precis som Attwood 

skriver, ett detaljerat schema som eleven fick vara med och utforma 

så han/hon kan förstå och veta vad de ska ha för ämne, vart de ska 

samt hur dags ämnet börjar och slutar.33 Det är en bra lösning som 

kan vara till stor hjälp och trygghet för eleven. Vi behöver lära oss 

av kunnig personal och eleverna själva vilka bra lösningar man kan 

göra för att underlätta för dem. Många gånger kanske eleverna kan 

tala om vad som fungerar bäst i olika situationer som till exempel 

hur de kommer ihåg saker, hur de hittar eller liknande. Vi kan lära 

oss av varandra! 

                                                   

32 Attwood 2000 

33 Atwood 2000 
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 Tålamod hos läraren är en annan viktig del i arbetet hos 

elever med ADHD och Aspergers. Det var också Barbros mest 

värdefulla råd hon kunde ge. Barnen med dessa diagnoser måste 

känna att vi lärare står lugna, trygga och stadiga bakom eleverna. Vi 

måste låta dem arbeta i sitt eget tempo utan att de känner stress, 

precis som Barbro framför. Det kan vara mycket svårt att behålla 

tålamodet när man ser en hypoaktiv elev som bara sitter och tittar ut 

genom fönstret eller en elev som far omkring som en stormvind i 

klassrummet. Då är det viktigt att stanna upp, hämta andan och stötta 

eleven på bästa sätt, genom att hjälpa igång den. Samtidigt är det 

viktigt att vara kort och tydlig i instruktioner och ställa rimliga krav 

så att eleven utmanas.34 Utan utmaning utvecklas de inte. 

Massagemetoden och andra beröringar är ett mycket 

bra arbetssätt anser jag. Såvida inte eleven själv tycker kolossalt illa 

om beröring i alla former. Precis som Attwood skriver har barn med 

Aspergers har mycket svårt för fysisk kontakt.35 Det är nog viktigt 

att man känner av hur eleven är och uppför sig när man är i närheten. 

En liten klapp på axeln som belöning eller klappa eleven över ryggen 

i syfte att bringa lugn i kroppen kan man komma långt med. Eleven 

blir stolt och får motivation att arbeta mer. Jag tror att man kan skapa 

tillit mellan mig som lärare och min elev samt få en nära kontakt om 

man klappar om eller masserar honom/henne. Eleven slappnar av 

och känner att jag som lärare bryr mig om att eleven ska må bra. 

Man kan kanske till och med ha värdefulla samtal eller 

undervisningar vid dessa stunder. 

I Kutschers bok ADHD att leva utan bromsar, kan man 

läsa att barn med ADHD och Aspergers har som regel starka 

känsloyttringar när det gäller ilska och oro. När de känner sig 

pressade eller något inte är som vanligt kan de lätt få utbrott och 

skrika, slåss eller gråta. I de tillstånden har de inga spärrar utan 

                                                   

34 Attwood 2000 

35 Attwood 2000 
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handlar utan att tänka sig för.36 Ivan berättade om sina utbrott då han 

slog sönder delar av sitt rum. Därefter blev han oerhört ångerfull och 

ledsen. De barn som har ADHD har även ofta Aspergers vilket gör 

att svårigheterna kan bli ännu fler och större.37 Vid utbrott och andra 

känsloyttringar kan även brist på empati visa sig. De har inte 

förmågan att tänka och känna med andra människor. De kan även 

komma med kommentarer till andra utan att tänka på hur 

kommentaren tas emot. Vi som arbetar med dessa barn måste veta 

om att de oftast inte menar vad de säger. Vi får inte bli arga, skälla 

eller döma dem för vad de gör eller säger. Jag anser att det viktigaste 

vi kan göra är att bara vara där och trösta och lugna när de har 

kommit över sina utbrott. Det är inte helt oviktigt att prata igenom 

vad som hänt eller vad eleven kan ha sagt för att eleven ska bli 

uppmärksam på vad den säger och gör. Något kan denne ta till sig.  

 Koncentrationssvårigheter och 

uppmärksamhetsstörningar är vanligt bland barn med dessa 

syndrom, skriver Kutscher.38 Jag anser att det är viktigt att lärarna 

anpassar undervisningen till varje elev. Det kan ses som svårt, om 

inte nästan omöjligt om man har stora klasser. Man kan säkert utgå 

ifrån de olika utvecklingslägen eleverna befinner sig på och 

förtydliga de instruktioner lärarna ger i klassen. Att minska på det 

individuella arbetssättet kan vara en lösning. Men samtidigt anser jag 

att dessa elever måste lära sig att ta lite ansvar. Lösningen på detta 

kan då vara att redan i de första åren av skolåldern börjar man med 

planering av sitt arbete, för att sedan gå vidare till utförandet med 

stor hjälp och stöttning av läraren. Jag anser också att det är viktigt 

att ha kvar genomgångar och täta uppföljningar så alla i klassen kan 

följa med i arbetet och eventuellt hjälpa varandra. Då har också 

läraren en översyn var alla ligger till och eleverna får idelig 

uppdatering och fingervisning på vad som ska göras. Viktigt är då 

                                                   

36 Kutscher 2010 

37 Socialstyrelsen Kadesjö 2010a 

38 Kutscher 2010 
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genomgångarna i klassen då alla är med och lyssnar och ställer 

frågor om de inte förstår. Då kan eleverna med ADHD och 

Aspergers få information om vad som ska hända, vad de ska göra 

och om eventuella frågor som kan uppstå. 

 Det är av vikt att man upptäcker och stöttar de elever 

som har ADHD av den hypoaktiva sorten. Vi måste uppmärksamma 

de elever som sitter och verkar göra ingenting, som stirrar ut i det 

”blå”. Jag tror att det är många elever som har kämpat sig igenom 

skolåren utan att fått stöttning för sin svårighet att arbeta, på grund 

av att de inte märks i skolan. De anses vara tysta, blyga och 

tillbakadragna, och det är säkert många som tycker det är trevligt att 

ha sådana elever i klassen, speciellt om läraren har elever som är helt 

tvärtemot. 

   Ett bra arbetssätt, som Attwood skriver om, är att 

motivera eleverna genom att utnyttja elevernas intressen i 

undervisningen.39 Vad vore bättre än att motivera dem med till 

exempel sport i ämnet matematik? Eleverna som har sport som 

intresse kan räkna ut avstånd, hastigeter och annat från 

sportsammanhang. Detta gör allt roligare och mer intressant för de 

elever som inte finner matematik som ett roligt ämne. Har man djur 

som intresse kan kanske geografi vara ett bra ämne att forska var och 

hur de lever. Det finns så många olika sätt att motivera eleverna på 

genom att göra dem delaktiga i planeringen. Då blir utförande mer 

spännande om det de får vara med och planera det de är intresserade 

av. Man kan även hjälpa elever som har svårt att samtala med 

personer genom att de får berätta om sitt intresse. De kan övervinna 

sin oro att stå bland folk och samtala. De kan till och med kanske 

finna en person som delar samma intresse. Genom att arbeta på detta 

sätt tror jag att vi kan få fler aktiva elever!  

Lärare har ett stort ansvar gentemot eleverna i skolan. 

Riktlinjen är ”en skola för alla”. Men är den verkligen det?  Alla 

elever ska ha samma förutsättningar till undervisning och lärande 

                                                   

39 Attwood 2000 
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oavsett handikapp eller svårigheter. Det är meningen att lärare ska 

anpassa lektionerna så de ska passa alla utvecklingslägen hos 

eleverna, från friska barn till barn med svårigheter som till exempel 

ADHD och Aspergers. Men hur ska vi lärare kunna göra det? Att 

forma en undervisning så att det passar alla verkar omöjligt. Men jag 

tror att om vi kan försöka hitta en balans i undervisningen så kan alla 

kan följa med på lektionerna och tillgodogöra sig kunskap. Vi måste 

vara lyhörda och urskilja vad våra elever med ADHD och Aspergers 

kan nyttja för metoder för att tillgodogöra sig den bästa inlärningen. 

Detta för att kunna ge dem ett stöd i undervisningen. Kan vi fina 

balansen genom lyhördhet så alla elever kan inkluderas i 

undervisningen har vi en skola för alla. 
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