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Sammandrag 

Barn med ADHD behöver mycket stöd, uppmuntran och beröm. De behöver tydliga strukturer 

med förväntningar som de klarar av och kan nå upp till. Lärarens attityd och förhållningssätt 

har stor betydelse för deras chanser att lyckas, och att hitta verktyg till att hantera framtida 

situationer. Komet är en evidens baserad kommunikationsmetod som riktar sig mot elever 

med ADHD eller allmänna koncentrationsstörningar, men också till hela klasser. Metoden 

bygger på att stärka det positiva och dämpa det negativa. Genom litteratur har jag studerat hur 

elever med ADHD bör bemötas och vilket arbetssätt som ger bäst resultat. Detta är sedan satt 

gentemot Komet och en egen undersökning, frågan var om Komet kunde bidra till ett bättre 

klassrumsklimat och hur elever och lärare upplevde denna metod. 

 

Jag har genomfört en intervjuundersökning på två olika skolor för att kunna jämföra lärarnas 

och elevernas syn på komet och hur det fungerar i klassrummet. Genom att sammanställa 

lärarnas och elevers synpunkter och sedan ställa dessa gentemot litteraturen, så har jag 

kommit fram till att Komet fungerar bra. Denna metod består dels av att dela upp arbetet i 

små delmål, vilket litteraturen trycker på vikten av att göra. Både elever och lärare anser 

också att det blivit mycket lugnare i klassrummet, och ett bättre arbetsklimat. 

 

Nyckelord: Uppmuntran, delmål och positivt förhållningssätt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

Children with ADHD syndrome need to have support and understanding. They need to have a 

structured lifestyle with clearly defined explanation and rules which are easily achievable. 

The teacher’s attitude and how they handle the situation will have a significant impact on the 

child’s progress in finding their own way to handle various situations. Komet is an “evidence” 

based communication method which is intended for children with ADHD or common 

concentration problem, but also handles whole classes. The method is based on reducing the 

negative and strengthening the positive aspects in the classroom.I have been studying various 

literature about how students with ADHD should be treated and what way give’s the best 

result. After that I have compared Komet against my own investigation, the question were if 

Komet could contribute to a better classroom climate and how the student and teacher felt 

about this method. 

 

I have carried out investigation on two different school’s just to compare what the student’s 

and teacher thought about Komet and how it work’s in reality. After I assess both student and 

teachers input in this investigation and then compare it to what I have been studying I came to 

the conclusion that Komet work’s very well. This method is based on to splitting the work in 

to small work packages, and that is also what the literature say’s. Both student and teacher 

consider that it has been a lot better working climate and it has also contributed to a quieter 

classroom. 

 

Keyword: Encourage, Steps, Positive thinking. 

 

 

 

 

 

 

 



1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Med utgångspunkt från Lpo 94 och vikten av att se till varje barns enskilda behov, så fick jag 

under min slutpraktik ett stort intresse för hur detta borde se ut. Jag anser att en stor del av 

undervisningen sker på ett ganska traditionellt sätt och inte är så varierad som den borde vara. 

Eleverna arbetar mycket utifrån eget arbete och följer kapitlen i boken, de som är duktiga får 

extra uppgifter, medan de som har svårt för sig får svårt att hänga med. I värsta fall så får 

dessa elever hoppa över vissa delar av materialet och missar således viktig kunskap. För att 

kunna tillgodose varje barns enskilda behov så krävs ett varierat undervisningssätt, där barnen 

får utrymme för inlärning på sina villkor. Att tro att alla elever lär sig lika fort och på samma 

sätt är en utopi som inte borde finnas i vårat samhälle.  

 

För ungefär ett halvår sedan träffade genom en väninnas barn på ett för mig helt nytt 

arbetssätt, Komet. Detta är en kommunikationsmetod som bygger på att fokusera på det 

positiva och dämpa ner det som upplevs som negativt. Här får barnen arbeta utifrån olika 

förutsättningar och med små delmål. Läraren övas till att berömma de elever som sköter sig 

istället för att tjata på dem som pratar och stökar, ett sätt att ändra sitt beteende och få en 

positiv attityd i klassrummet. Metoden bidrar också till att de elever som annars inte får så 

mycket uppmärksamhet, nu kan få tillfälle att synas och få respons för sitt arbete. Detta ska 

bidra till en positiv effekt, där eleverna upplever lugnet och arbetsron i klassrummet som bra 

och att det blir lättare att arbeta och hålla kvar koncentrationen. Skolan har förändrats en del 

på bara några få år, klimatet är hårdare och attityden tuffare. Barnen behöver lugn och ro 

omkring sig för att kunna arbeta och ta till sig viktig kunskap för livet. Frågan är hur skolan 

egentligen ser ut och vilka, metoder, resurser och arbetssätt som används. Speciallärare blir 

färre och färre samtidigt som de ska täcka upp större och större områden. Det är viktigt att få 

en bra arbetsro i klassrummet och det finns oändligt många olika pedagogiska sätt att använda 

sig av för att uppnå detta resultat. Alla elever måste få känna att de hänger med i arbetstempot 

och orkar koncentrera sig på sitt arbete, att de får den hjälp och stöd som de behöver. Jag vill 

undersöka om Komet kan bidra till detta och om det är en effektiv metod att arbeta utifrån. 
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1.2 Syfte 

Syfte med detta arbete är att se hur Komet fungerar i praktiken, det verkar väldigt bra 

teoretiskt men frågan är om det verkligen går att omsätta i klassrummet. Arbetet kommer att 

presentera en studie av klasser, elever och lärare som arbetar med detta för att se vad de 

tycker om metoden och om den fungerar. Syftet är också att se om Komet stämmer överens 

med litteratur, om hur lärare bör arbeta med barn som har ADHD. 

 

1.3 Frågeställningar 

• Vad innebär arbetssättet Komet? 

• Hur upplever lärare och elever arbetetssättet med Komet? 

• Bidrar Komet till ett större lugn i klassrummet och hjälper det den specifika eleven till 

ett bättre och effektivare arbetssätt än tidigare? 

 

1.4 Avgränsningar 

I detta arbete så kommer endast metoden Komet att undersökas och hur denna fungerar i 

skolan. Det kommer inte att presenteras andra pedagogiska arbetssätt som är likvärdiga. Detta 

beror helt på att det finns mängder av litteratur och forskning på olika pedagogiska arbetssätt 

och vilken effekt dessa har. Det skulle förvisso vara intressant att jämföra Komet med andra 

metoder, vilket tyvärr inte är genomförbart i ett sådan här arbete. Intervjuer kommer att 

genoföras på två olika skolor i Mellansverige för att se hur de upplever att metoden fungerar. 

Komet går att använda på både enskilda elever och på hela klasser, eftersom tanken med detta 

arbete är att se hur metoden fungerar på barn med ADHD så blir urvalet av elever inte så stort. 

Det är fyra elever och tre lärare på dessa två skolor som får representera denna undersökning. 

Arbetet kommer heller inte att på djupet gå in på vilken pedagogik som dessa klasser använde 

sig av innan, detta på grund av att Komet är ett förhållningssätt som kan användas som 

komplement till den redan befintliga pedagogiken 
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1.5 Disposition 

Arbetet kommer att inledas med att definiera begreppen diagnos och ADHD för att få ett 

perspektiv att utgå ifrån. För att förstå vad metoden syftar till så är det viktigt att förstå kärnan 

i utgångsläget, detta för att få en så öppen syn som möjligt på den problematik som behandlas. 

Vidare så kommer arbetet att utifrån litteraturen presenteras hur barn med ADHD fungerar, 

bör bemötas och hur lärarens roll och attityd har betydelse för deras möjligheter att lyckas. 

Dessa barn har speciella behov som bör tas i beaktning i alla tänkbara situationer som de 

utsätts för. Sedan kommer metoden Komet att presenteras, vad den står för och kärnan i denna 

metod. När det gäller Komet så kommer jag att utgå från forskning om denna metod, samt den 

utbildning som jag för tillfället går inom aktuellt ämne. 

 

I den empiriska delen kommer den undersökning som är utförd i skolorna att presenteras, för 

att sedan försöka väva samman alla dessa delar i ett resultat. Slutligen kommer en diskussion 

där de olika delarna i arbetet kommer att ställas emot varandra och förhoppningsvis besvaras 

också mina frågeställningar här. I vilket fall som helst så kommer här att presenteras vad som 

framkommit av undersökningen, om teori och praktik stämmer överens, samt lärarnas åsikter i 

ämnet kontra elevernas. 
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2 Aktuellt forskningsläge 

Komet är ett evidensbaserat program som visat goda resultat på en förbättrad skolsituation för 

barn med ADHD. För att använda metoden så krävs det inte att eleven har någon diagnos, den 

fungerar även bra på barn med trots- beteendeproblem. Metoden bygger på positiv 

förstärkning och tydlig kommunikation, vilket är bra för alla barn.1 

 

Forskning visar att barn med beteendeproblem ofta får svårt med kompisrelationer i skolan 

vilket leder till svårigheter senare i livet. En jobbig skolgång ökar risken för kriminalitet, 

alkohol- och drogmissbruk samt psykisk ohälsa. För att förhindra detta krävs att rätt insatser 

sätts in tidigt, Komet är en metod och ett verktyg för att lära sig hantera dessa 

beteendeproblem samt stärka barnens förmåga och motivation.2 

 

En studie som genomfördes på 37 stockholmsskolor med 100 elever som av lärarna bedömts 

har beteendeproblem. Den första bedömningen gav inget resultat i skillnad mellan klasserna, 

men efter 14 månader så bedömdes Kometklassen vara bättre på flera sätt. Det visade sig att 

dessa lärare gav 35% mer beröm och 70% mindre tillsägelser än i kontrollgrupperna. Barnen i 

kometklassen visade mindre beteendeproblem som i sin tur ledde till mindre kamratproblem. 

Slutsatsen av denna studie visar att Komet leder till viktiga förändringar i lärarens bemötande 

av eleverna, detta har positiva effekter för elevernas beteende och kamratsituation.3 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

                                                
1 Specialpedagogik 1/07 
2 Specialpedagogik 1/07 
3 www.kometprogrammet.se/forskning Foster Martin Januari 2007 
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3 Metod 

3.1 Material 

Materialet som används i detta arbete är litteratur, tidigare forskning och 

intervjuundersökningar med både elever och lärare på två olika skolor. Litteraturen är ett 

urval av all den litteratur som finns angående elever med ADHD eller andra särskilda behov, 

det finns också en uppsjö av litteratur om olika pedagogiska arbetssätt. Stora delar av den 

litteratur som finns tenderar till att pekade åt samma håll. Fokus lades på eleverna och vikten 

av delmål och uppmuntran för att lyckas. Komet kom jag först i kontakt med via en väninnas 

barn, de arbetade med metoden i barnets klass. Jag hörde mig för och fick då veta att denna 

metod började sprida ut sig på många skolor runt om i landet, metoden var också mycket 

effektiv på elever med ADHD eller andra koncentrationssvårigheter. Här uppstod ett 

intresserad av ett vidare arbete, eftersom det är av intresse att studera hur lärare kan arbete 

med elever som har ADHD på bästa tänkbara sätt för dem. 

 

Delar av arbetet utgår ifrån Kometmanualen som används då lärare arbetar med denna metod. 

Via mitt arbete som lärare så har jag också gått en kurs i komet, detta gav mig värdefull hjälp 

och information till detta arbete. Det finns än så länge inte så mycket forskning om Komets 

effekter på grund av att projektet startade först år 2003, vilket gör att största delen av arbete 

ligger på den egna undersökningen kontra litteraturen. Det är också här som mina 

frågeställningar ligger. 

 

3.2 Urval 

Undersökning är gjord på två olika skolor för att få en den så representativ som möjligt, det är 

viktigt att ha ett bra urval och en bredd i undersökningen då den ska kunna ska bli någorlunda 

tillförlitlig 4 Urval av elever och lärare blev dock begränsade, då det handlade om specifika 

svårigheter. Lärare som arbetade med Komet i sin klass fanns det ett flertal av, men 

undersökningen gjordes där det fanns barn med specifika svårigheter. Jag hade troligtvis en 

stor fördel i att jag redan arbetade på skolan eftersom det annars kan vara svårt och känsligt 

med diagnoser, den andra skolan fick jag kontakt med vi Kometkursen. Intervjuerna gjordes 

                                                
4 Bell Judit 2000, Introduktion till forskningsmetodik. Tredje upplagan. Lund Studentlitteratur. s. 120 
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på fyra elever varav två hade diagnos och två inte, valet blev två killar och två tjejer för att få 

ett genusperspektiv. Eftersom två av eleverna gick i samma klass så blev det tre lärare istället 

för fyra som var tänkt från början, alla dessa är kvinnor. Att få en bra genusfördelning bland 

lärarna var inte möjligt då det var av stor vikt att eleverna gick i samma klass som de lärare 

som intervjuades. Detta var för att kunna göra en bra sammanställning av elevernas och 

lärarnas synpunkter på arbetet och förändringarna i klassen. 

 

3.2 Procedur 

Tider gjordes upp med lärarna för att göra intervjuerna med dem och med deras elever vid ett 

bra tillfälle, eftersom dessa elever har specifika svårigheter så var tiden på dagen och 

noggranna förberedelser nödvändiga för att få ett så bra genomförande som möjligt. Vid detta 

tillfälle så presenterades också syftet med undersökningen5 Föräldrarna kontaktades för ett 

medgivande, eftersom eleverna inte är myndiga. Detta gjordes via ett telefonsamtal först av 

läraren och senare utav mig, där vikten av anonymitet både av skolan och eleverna 

klargjordes.6 Läraren talade med föräldrarna först för att få tillåtelse att utlämna denna 

information och höra om de ville låta sin elev delta i undersökningen. När jag senare tog 

kontakt med föräldrarna så förmedlade jag tydligt att det inte var elevens svårighet det 

handlade om utan endast hur de upplevde arbetet med Komet. Att frågorna handlade om både 

deras enskilda arbete med Komet och det gemensamma i klassen. Föräldrarna erbjöds också 

att få ta del av frågorna innan eleverna intervjuades, dock valde ingen förälder att göra detta 

troligtvis på grund av att frågorna var så pass allmänna. 

 

Litteraturen var genomläst innan arbetet med intervjuerna började, och Kometkursen gick jag 

parallellt med undersökningen. Detta gav ett bra helhetsperspektiv och en bra grund för hur 

frågorna skulle utformas och vad som skulle undersökas. Att jag genom kometkursen var 

ganska väl insatt i vad metoden innebar, var en bra förutsättning för att kunna genomföra 

denna undersökning. Det är en metod som är svår att få grepp om, genom att endast arbeta 

med lösryckta delar så finns en stor risk i att man missuppfattar metoden. Det är viktigt att ha 

en viss struktur av hur litteraturdelen ska se ut innan undersökningen tar form, därför så 

skrevs ett första utkast av litteraturen innan intervjuerna gjordes.73.3 Elevintervjuer 

                                                
5 Bell Judit 2000 s. 125 
6 Johansson Bo & Svedner Per Olov 2006, Examensarbete i lärarutbildningen, (Uppsala, Kunskapsföretaget, 
2006) s.30 
7 Bell Judit 2000 s.75f  - 10 -  



Det finns två olika former av intervjuer den ena är strukturerad medan den andra är kvalitativ, 

den strukturerade har fasta frågor och svarsalternativen är både fasta och inte fasta. Den 

kvalitativa metoden har fasta frågeområden, men däremot inte fasta frågor eller fasta 

svarsalternativ. Den kvantitativa kan därför bedömas ha större utrymme till att ge så 

uttömmande svar som möjligt.8 I dessa intervjuer användes en blandning av båda dessa 

former, då frågorna var relativt fasta men med så öppna svarsalternativ som möjligt. 

Elevintervjuerna kan dock klassas som mer strukturerad än lärarintervjuerna. 

 

Intervjuerna genomfördes parvis, först med de två eleverna som gick i 4:an och sedan med de 

två eleverna som gick i 5:an, detta fungerade bra eftersom 4:orna gick på samma skola och 

5:orna gick båda två i samma klass på den andra skolan. Eleverna i 4:an kände varandra väl 

eftersom de gått i samma klass under 1:an till 3:an, detta underlättade intervjuerna betydligt 

eftersom de då inte kände sig obekväma i varandras närvaro och vågade prata ganska öppet.  

Eleverna fick turas om att svara först, så att båda fick chansen att säga sin åsikt utan att ha 

påverkats av den andra personen. Under elevintervjuerna användes endast anteckningar, detta 

för att inte göra dem nervösa genom att spela in. 

 

3.4 Lärarintervjuer 

I intervjuerna med lärarna så användes också en blandning av både den strukturerade och den 

kvalitativa metoden, med relativt fasta frågor men öppna svarsalternativ. Denna intervju var 

också en blandning av en vanlig intervju och en viss form av diskussion vilket bidrog till att 

även en del av frågorna blev mer öppna. Andledningen till detta val var att alla lärare 

intervjuades på en gång. Genom att intervjua alla samtidigt så var det enklare att få olika svar 

ifrån dem, svarade de lika så kunde man be någon av dem att vidareutveckla sitt svar så att det 

fick en större bredd. Intervjun var lyckad men svår att bena isär och sammanställa ifrån den 

allmänna diskussionen. I lärarintervjuerna så användes bandspelare för att kunna 

sammanställa svaren korrekt.9 

 

                                                
8 Johansson &  Svedner, 2006. s 42f 
9 Bell Judit 2000 s124  - 11 - 



 3.5 Käll- och metodkritik 

Svårigheten med att välja Komet var att det inte vare sig finns litteratur eller särskilt mycket 

forskning som behandlar ämnet. Det som istället gjordes var att utgå från den litteratur som 

behandlar barn med speciella behov och hur de bör bemötas, sedan jämfördes Komet med 

denna litteratur. Undersökningen blir lite smal då den endast utgår ifrån två olika skolor, där 

det deltar fyra elever och tre lärare som var mitt i arbetet med Komet. Kanske skulle elevernas 

och lärarnas uppfattning om metoden se annorlunda ut om de gjordes om ett år. Det enda som 

talar för att resultatet med ett förbättrat klassrumsklimat kvarstår är den undersökning som 

beskrivs under aktuell forskning. 

 

3.6 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet innebär användbarhet av den aktuella forskningen samt dess tillförlitlighet. Medan 

validiteten avser om man undersöker det som verkligen ska undersökas, det vill säga om man 

mäter och beskriver det som ska mätas och beskrivas10 Då jag personligen gjort alla 

intervjuerna själv och fått liknande svar från både lärare och elever så anser jag att 

reliabiliteten är ganska hög. Eleverna fick likadana frågor och lärarnas var väldigt snarlika 

deras, svarsalternativen var öppna och det fanns utrymme för egna tankar inom området. 

Eleverna ur de olika årskurserna känner sannolikt inte varandra men gav ändå väldigt lika 

svar på frågorna, det var ingen tvekan om att de upplevde situationen i klassrummet och med 

sitt individuella arbete som positivt. Lärarnas svar om situationen stämde också väl överens 

med elevernas, vilket visar på en viss reliabilitet i undersökningen. Jag är ganska övertygad 

om att lärarnas svar skulle ha stämt väl överens med varandra även om intervjuerna gjorts var 

för sig, detta baserar jag på de samtal som jag enskilt haft med lärarna innan intervjun.  

 

Vidare så visar arbetet även på en relativt hög validitet då den gjorda undersökningen och 

Komet stämmer väl överens med litteraturen, detta visar på att det finns en tydlig röd tråd i de 

olika bitar som stämmer väl överens med varandra. Arbetssättet undersöks i förhållande till 

manualen och litteraturen, vilket ger svar på de frågeställningar som jag hade och visar att de 

hänger samman. Syftet var att första ta reda på hur barn med ADHD fungerar och vilken 

arbetsmetod och bemötande som passar bäst för dem, och undersöka om det ser ut så på våra 

skolor. Tanken var sedan att kunna jämföra detta med Komet och se hur det stämmer överens 

med litteraturen och elevernas och lärarnas egna åsikter, vilket tydligt framgår i detta arbete. 

                                                
10 Bell 2000 s. 89f  - 12 - 



4 Litteraturgenomgång 

4.1 Definition av diagnos 

På grekiska betyder ordet diagnos genom kunskap och det vore till stor fördel för alla som 

arbetar med barn att använda neuropsykiatriska diagnoser – som en genväg till visdom.11 

Diagnos som begrepp kommer ifrån grekiskans dia genom och gnosis vetande, syftet med en 

diagnos är att kunna ge ett sammanfattande begrepp av de olika symptom som finns för att 

kunna ge en specifik behandling.12 

 

4.2 Definition av ADHD 

ADHD är en förkortning för den engelska benämningen attention deficit/hyperactivity 

disorder. Som på svenska brukar översättas med uppmärksamhetsstörning med överaktivitet. 

ADHD har tre stora har tre stora huvudområden, dessa innebär att personer med ADHD ofta 

har svårt för att hålla kvar uppmärksamheten, kontrollera sina impulser samt att vara lagom 

aktiv. En annan funktion som ofta kan vara nedsatt är förmågan att kunna mobilisera energi 

och motivation för uppgifter som inte känns spännande eller utmanande, även om de vet att 

det är viktigt.13 

 

4.3 Hur ADHD påverkar barnen 

Svårigheterna med ADHD varierar under livet då ålder och uppväxtmiljö påverkar. Förr 

påstod man att ADHD var något som växte bort, aktuell forskning visar dock att så inte är 

fallet även om problemen kan vara mer tydliga under de tidiga åren. Det beror dels på att 

äldre barn och vuxna har hittat vägar förbi sina svårigheter och kanske valt skolinriktningar 

och yrken där symtomen inte är ett hinder. Ungefär hälften av alla barn med ADHD i 

skolåldern har kvar betydelsefulla symtom tonåren, andra har lindrigare symtom som ändå har 

en viss betydelse eftersom de kan påverka vad man orkar med i yrkeslivet och i en nära 

relation.14 

 

                                                
11 Widerlöv Malin (2000) Att handskas med skitungar del I & II Kristianstads Boktryckeri AB Kristianstad s 42f 
12 http://sv.wikipedia.org/wiki/Diagnostik 
13 http://sv.wikipedia.org/wiki/Diagnostik 
14 http://sv.wikipedia.org/wiki/Diagnostik 
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Både arv och miljö spelar en stor roll för hur problemen visar sig, eftersom hjärnans 

utveckling påverkas av de upplevelser och erfarenheter som ett barn har under sin uppväxt. 

Det är väldigt viktigt att personer med ADHD får hjälp och stöd både under sin barndom och 

under ungdomsåren, de måste lära sig att förstå sig själva och att kunna hantera svåra 

situationer.15 

 

Barn med ADHD har problem med vissa neuropsykologiska eller kognitiva funktioner vilket 

innebär att funktioner som rör särskilda tankeprocesser är nedsatta. Detta gör att de utöver 

uppmärksamhetsstörning, koncentrationssvårigheter, överaktivitet och impulsivitet också har 

en brist i det så kallade arbetsminnet. Denna brist leder till att de har svårt att hålla kvar och 

bearbeta information och intryck, det vill säga att de har svårt att ta in och följa instruktioner 

som ges i flera led.16 

 

De har också svårt att jämföra en händer som sker med en tidigare händelser och hinner 

således inte reflektera över olika handlingsmöjligheter. Kärnan i ADHD är ofta att barnet inte 

har förmåga till att hindra impulserna utan handlar omedelbart och lär sig bara långsamt av 

sina egna erfarenheter. De har inget inre resonemang om vad som är lämpligt eller gynnsamt, 

vilket leder till att de har svårt att inordna sig i grupper eller att acceptera samhällets normer.17 

 

Barn med ADHD är ofta mentalt yngre än den biologiska ålder, detta innebär en viss 

eftersläpning i mognaden som leder till att de utsätts för överkrav som leder till konstanta 

misslyckanden. Det är viktigt att det inte skapas onda cirklar där barnen känner att kraven är 

för stora och att de misslyckas alltför ofta. Det är viktigt att bygga upp skyddsfaktorer runt 

dessa barn som hjälper dem att lindra deras problem. Den viktigaste starten är förstående och 

insiktsfulla föräldrar med välfungerande och socialt nätverk som kan hantera barnets 

problematik på rätt sätt. Skolmiljön och lärarens attityd har också en stor betydelse för barnets 

förmåga att kunna lyckas i livet. Dessa barn hamnar ofta i konflikter med andra barn och 

deras ständiga misslyckande leder till att de klandras mycket oftare än de får beröm.18 

 

                                                
15 http://www.sjukvardsradgivningen.se/artikel.asp?CategoryID=18752 
16 http://www.sjukvardsradgivningen.se/artikel.asp?CategoryID=18752 
17 Beckman Vanna (2004) ADHD/DAMP – En uppdatering studentlitteratur, Lund s. 37 
18 Beckman Vanna (2004) s.59 
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4.4 Förhållningssätt till barn med ADHD 

Barn med ADHD behöver precis som alla barn få känna att de lyckas, är omtyckta och få 

beröm. Om man upplever att ett barn aldrig ”gör rätt” så får man försöka finna andra vägar till 

att låta barnet lyckas och få uppskattning. Ett barn beter sig bara dåligt i miljöer de inte förstår 

och inte kan hantera, de har ett stort behov av att få leva upp till de krav som ställs på dem. 

Barnet talar inte samma språk som de vuxna runt omkring sig och förstår på så sätt inte heller 

vilka krav som ställs på dem. För att barnet ska kunna förstå samhällets signaler, språk, krav 

och förväntningar så måste du som vuxen gå in och se på världen genom barnets öga, och på 

så sätt hjälpa barnet att tolka och förstå det som händer runt dem. Det är viktigt att berömma 

och ge dem uppmuntran för att kunna leda dem på rätt väg och ge ett verktyg till att hantera 

sina problem.19 

 

Det är viktigt att skapa trygghet i klassen, så att barnen kan känna sig trygga och inte behöver 

inta en roll för att passa in. Att arbeta med en grupp kräver mycket både av läraren och av 

eleverna, läraren måste våga släppa delar av ansvaret till eleverna samtidigt som eleverna 

måste våga ta sin nya roll i gruppen och känna att de är behövda. Det är viktigt som lärare att 

låter barnen få lyckas med sin uppgift och endast sätter små krav på dem i början för att 

senare kunna utöka dessa. Ett barn med ADHD kanske har gjort en jättestor insats bara genom 

att sitta med och vara tyst utan att bidra till diskussionen, var noga med att berömma detta och 

berätta att du är nöjd med barnets insats.20 

 

4.4.1 Arbetssätt 

Det finns många olika sätt att arbeta utifrån en grupp för att stärka barnen, ett sätt är att samla 

positiva egenskaper och låta barnen få berätta vad de och deras kompisar är bra på. Ett annat 

sätt är att göra meningar som börjar med att: jag gillar när du….. 

Då stärker man barnens självkänsla och gör dem uppmärksamma på vad de själva tycker om 

och vad deras vänner och du tycker om för beteende. Det är viktigt att dessa övningar börjar 

försiktigt för att sedan accelerera över tiden, man måste hela tiden vara noga med rätten till att 

avstå så att barnen lär känna en trygghet och förtrolighet med dessa samtal.21 

                                                
19 Widerlöv 2000 s.39 
20 Wahlström Gunilla O.  (1999) Gruppen som grogrund Tuna Tryck AB, Eskilstuna s.44f 
21 Wahlström 1999 s.89 
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Det ligger också stor vikt i att det finns ett bra fungerande samarbete mellan klassläraren och 

specialpedagogen/specialläraren. Eftersom klasserna ofta är stora och en lärare inte hinner 

med alla elever, och samtidigt individuellt kunna anpassa undervisningen till ett barn. En 

speciallärare har tid att se till barnets bästa och dess förmåga att orka prestera. Ett barn med 

ADHD kan ha svårt att koncentrera sig och fokusera på arbetet om det har hänt något annat 

som upptar tankarna. Ibland kan det vara värt att undvara ett par minuter av tiden till att prata 

för att sedan kunna skapa den arbetsro som behövs.22 

 

4.4.2 Lpo och resurser 

För att få resurser i klassen så behövs oftast en diagnos, vilket inte är rimligt då Lpo 94 tydligt 

säger att undervisningen ska anpassas till varje elevs enskilda förutsättningar och behov. Alla 

elever oavsett diagnos har rätt till en undervisning som är bäst anpassad till deras egen 

förmåga att kunna ta in kunskap, därför kan undervisningen aldrig göras lika för alla. För att 

vi som lärare ska kunna lyckas måste vi ha en positiv syn på barnet, där vi förutsätter och litar 

på elevens inneboende vilja och möjlighet till en positiv utveckling. Det gäller att plocka fram 

elevens starka sidor och bygga på deras styrka för att kunna utgöra en plattform att arbeta från 

och finna kraft till att övervinna svårigheterna. Detta gäller alla barn men specifikt dem med 

ADHD eller andra svårigheter.23 

 

4.4.3 Delmål 

Ett bra sätt att låta dessa elever lyckas på är att sätta upp små men tydliga delmål, detta stärker 

deras chans till att räcka till och lyckas. Det är viktigt att man använder sig av ett mer varierat 

läromedel för att kunna individualisera arbetet, fördelen blir också att eleverna inte kan 

jämföra sig med varandra och klyfterna mellan dem blir så ledes inte lika stora. Det är lättare 

att känna en trygghet i gruppen om man inte känner att man är sämre än de andra. Barn med 

ADHD har också svårt att koncentrera sig om uppgiften känns för svår, vilket då gör att de 

tappar fokus och stör de andra. Både eleverna och läraren vinner mycket på att 

                                                
22 Karlsson Mai & Ekelöf Inger (1986) Finn pusselbiten Gotab, Stockholm s.76 
23 Öhlmér Inger (2004) Åtgärdsprogram Ett verktyg i skolans vardag Nygrens Ljuskopia AB, Västerås s.87f 
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arbetsuppgifterna varierar i klassen och kunskapsnivåerna anpassas på ett enkelt sätt där ingen 

pekas ut.24 

 

4.4.4 Lärarens synsätt påverkar 

Elever är sårbara och i stort behov av att få lyckas med sina uppgifter. Hur man som lärare ser 

på elevens svårighet har stor betydelse för hur man handskas med dem. Vad som anses 

normalt ligger i samhällets normer och värderingar, det är viktigt att få barnen att känna sig 

delaktiga och omtyckta trots att de kanske inte lever upp till alla kriterierna. Det gäller att 

hantera barnet och dess eventuella störningsmoment innan de urartar och kaoset i 

klassrummet är ett faktum. Det är mycket enklare att få barnet intresserad för en uppgift under 

lugna förhållanden, än att föröka återskapa ett lugn när barnet redan tappat fokus och är uppe i 

varv. Som lärare gäller det att vara lyhörd och ligga steget för hela tiden.25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
24 Maltén Arne (1991) Specialpedagogiken och arbetslagen Kristianstads Boktryckeri, Kristianstad s.27 
25 Tinglev Inger (2005) Inkludering i svårigheter Print & Media, Umeå Universitet, Umeå s. 65 
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4.5 Komet 

4.6 Definition av Komet 

Komet är en kommunikationsmetod som har fokus på att uppmuntra bra beteenden och 

ignorera dåliga, vilket ska leda till en förstärkning av de positiva beteenden, och ge en 

utsläckning av dåliga oönskade effekter. Metoden bygger på att ändra lärarens beteende och 

attityd så att denna blir mer positiv och undviker tjat och upprepade tillsägningar. Barnen ska 

få större tilltro till sig själva och på så sätt uppmuntras till en större motivation som bidrar till 

ett ökat och bättre arbetsklimat i klassrummet. Barn söker uppmärksamhet och när fokus 

läggs på det positiva beteendet, så är tanken att det sker en utsläckning av det dåliga.26 När en 

elev får tillsägelser för ett dåligt beteende så får de också uppmärksamhet som ofta är det som 

de söker, och väldigt sällan ges ett alternativ till beteendet. Det visar sig vara mer effektivt att 

uppmuntra än att bestraffa.27 

 

4.7 Hur man arbetar med Komet 

Komet används på enskilda barn och i hela klasser där det är stökigt och inte fungerar. 

Metoden används parallellt till det vanliga skolarbetet och är endast till för att öka motivation 

och förändra klimatet i klassen. Det viktigaste är att ändra lärarens beteende och attityd i 

klassrummet och på sätt motivera eleverna till positivt beteende och en bättre arbetsmoral. För 

att få använda Komet så krävs det att man går en kurs, där flera moment skall utföras under 

tiden för att få ett intyg på att man får arbeta med detta. Med enskilda elever så börjar man 

med att föra dagbok där man observerar elevens beteende, man vill främst se om det är 

skillnad på vissa dagar eller olika tidpunkter under dagen. Dessa anteckningar är också viktiga 

för att senare kunna jämföra och se om det skett någon förändring i barnets beteende efter 

Komet satts in. I hela klassen så får man börja med att fokusera på ett par punkter som man 

vill förändra t.ex. att de ska komma i tid, räcka upp handen eller ta fram sina böcker utan att 

det blir för mycket stök.28 

 

                                                
26 Kometmanualen 
27 FoU-rapport 2003:5 
28 Kometmanualen   
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4.7.1 Ignorera 

Att ignorera är den svåraste delen i Komet, för att det sitter så djup i oss lärare att säga till när 

eleverna gör något som inte är önskvärt i klassrummet. Det är viktigt att alltid komma ihåg att 

det är beteendet som ignoreras och inte eleven, som lärare får man aldrig ignorera en person. 

Man prata om detta i klassen och kommer överens om att hjälpas åt med ignoreringen, peka 

inte ut en viss person utan prata om vilket beteende man ska bortse ifrån. Det är enklare om 

alla hjälps åt, när läraren släpper fokus på det dåliga beteendet men alla elever fortsätter att 

kommentar så uteblir effekten av ignoreringen. Genom att inte lägga uppmärksamhet på ett 

oönskat beteende så är vitsen att det ska försvinna. Om eleverna söker uppmärksamhet ofta 

och det ges uppmärksamhet till dem som arbetar och inte de som stör, så förändras fokus i 

klassrummet. En utsläckning av det dåliga beteendet kommer då att uppstå och en 

förstärkning av det positiva blir märkbar istället.29 

 

4.7.2 Arbetet med enskild elev 

När man arbetar enskilt med en elev så bör man vara tydlig i sina förväntningar av eleven, 

klargör vad som krävs för att samla poäng och hur de kan tas ut. Poängen samlas när eleven 

följer de kriterier som satts upp t.ex. att arbeta effektivt i femton minuter, eller att gör ett 

bestämt antal uppgifter i matteboken  Man gör många och små delmål som gör det enkelt för 

eleven att kunna uppnå en nivå och visa på ett synbart resultat. Det handlar om att lära eleven 

att orka fokusera på uppgiften och att den inte känns för stor eller ouppnåelig, de måste enkelt 

förstå vad de ska göra. Eleven reagerar ofta väldigt positivt på poängsystemet, eftersom de 

genom det också får olika förmåner. Det blir en belöning som de vill uppnå och därför 

anstränger de sig för att lyckas och uppnå sitt mål, samtidigt börjar de upptäcka att responsen 

från läraren ger en bättre och trevligare uppmärksamhet.30 

 

4.7.3 Arbete i hela klassen 

När ett arbete införs i hela klassen så gäller det att visa på ett bra samarbete, det är klassens 

gemensamma insatser som leder till en belöning. Om alla hjälps åt så når man upp till de olika 

nivåerna mycket snabbare, eleverna ska inte kommentera varandras insatser utan endast 

                                                
29 Kometmanualen 
30 Kometmanualen   
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fokusera på sig själva och sitt beteende. Detta är viktigt för att inte skapa en situation där 

eleverna ”leker” lärare åt varandra, metoden är till för att stärka klassen som grupp inte 

splittra dem genom skvaller. De ska lära sig att ta ansvar för sitt handlande, sina insatser och 

att inse att samarbete är lönsamt i längden, det viktiga är att vara ärlig och rannsaka sig själv 

inte andra. De olika regler som ska följas är till för att lära barnen att ta ansvar och motivation 

till arbete, eleverna kommer efter hand att trivas med förändringarna och uppleva att det är 

skönt med arbetsro i klassrummet.31 

 

4.7.4 Roliga listan 

Roliga listan är ett belöningssystem där eleven samlar ett visst antal poäng för att få välja en 

sak från denna lista, eller om arbetet med hela klassen så får de lägga en ärta i en burk när de 

följt de uppsatta kriterierna. Tanken är att detta ska hjälpa barnen i början, för att sedan 

successivt kunnas tas bort. För att den ska fungera på ett bra sätt så är det viktigt att det är 

saker som barnen tycker är värt att kämpa för. För att nå bästa resultat så bör den göras 

tillsammans med barnen, det gäller både den enskilda listan och den som gäller i hela klassen. 

Belöningen är ett sätt att få eleverna att uppnå de mål och de förändringar som du som lärare 

vill införa. Medan eleverna fokuserar på att det är kul att få göra roliga saker så sker en 

förändring i klassrummet som är positiv för alla. Läraren blir mer positiv berömmer mer och 

tjatar mindre, eleverna lär sig att ta ansvar, fokusera på sig själv och inte lägger sig i sina 

klasskamraters dåliga beteenden. När eleverna har lärt sig att arbeta efter detta nya arbetssätt 

så kan man successivt börja minska på belöningarna. Istället för ärtburken med olika nivåer så 

kan det räcka med spontana belöningar ibland. Hela metoden bygger på att förändra lärarens 

och elevernas förhållningssätt och förbättra förutsättningarna för en bra lärandemiljö som 

passar alla.32 

 

 

 

 

 

 

                                                
31 kometmanualen 
32 Kometmanualen   
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6 Undersökning 

6.1 Elevintervjuer 

 Två elever i 4:e klass  

Svaren från elev A står alltid först i alla frågor och B sist 

1. Hur fungerar Komet? 

� Man får ta ärtor när man kommer i tid och har arbetat bra. 

�  När man fått ett visst antal ärtor så får man göra något roligt. 

 

2. Är det roligt att arbeta med Komet. 

� Ja för att man får göra roliga saker när man arbetat. 

� Ja för att det känns kul när man får poäng. 

 

3. Arbetar du bättre nu än innan ni började med Komet. 

� Ja det gör jag, för nu vet jag att jag får gå ifrån efter att arbetat en stund. 

� Ja jag tycker att det är roligare i skolan nu och därför arbetar jag bättre. 

 

4. Är det lugnare i klassen nu än tidigare? 

� Det är tystare och flera sitter still på sina platser. 

� De flesta tycker att det är kul att samla ärtor och försöker sköta sig bättre än förut. 

 

5. Har läraren förändrats? 

� Hon berömmer oss oftare än tidigare. 

� Hon hittar på olika saker under lektionerna, det är roligare nu. 

 

6. Vet du varför du arbetar med Komet? 

� För att det ska bli lättare att se vad jag ska göra. 

� För att jag ska orka jobba bättre. 

 

7.  Vet du vad Komet är? 

� Ett slags arbetssätt. 

� Ett system som hjälper elever och klasser. 
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8. Tycker du att det är bra att hela klassen och inte bara du arbetar med Komet? 

� Ja för då får alla göra roliga saker. 

� Det är roligt med både och, tror att det är bättre med hela klassen och inte bara jag. 

 

9. Är sakerna på ”roliga listan” bra? 

� Det är roliga saker som jag har varit med och bestämt 

� Datatid är roligast på min egen lista, och film med fika är det bästa på klassens lista. 

 

10. Är poängen på en lagom nivå? 

� Jag tycker att nivån är rätt och att det är enkelt att få göra vissa saker från listan. 

� En del saker har låga poäng, medan andra har höga det tycker jag är bra, eftersom det 

ska kunna gå att välja att göra något roligt ganska så fort. 

 

Två elever i 5:e klass 

Svaren från elev A står alltid först i alla frågor och B sist 

1. Hur fungerar komet? 

� När jag arbetar enskilt så samlar jag poäng och i klassen samlar vi bönor, för att sedan 

få göra något kul. 

� Enskilt så kan jag samla egna poäng som jag får ta ut själv eller med en kompis, då 

beror det bara på hur jag arbetar. I klassen så måste man hjälpas åt för att nå resultat 

snabbare. Om flera följer reglerna och får lägga i ärta så når man upp till belöningen 

fortare. 

 

2. Är det roligt att arbeta med Komet? 

� Det känns kul att få mer uppmärksamhet på ett bra sätt. 

� Jag tycker att det är roligare med min egen lista där jag får välja själv. 

 

3. Arbetar du bättre nu än innan ni började med Komet? 

� Ja jag får mer gjort det känns lättare att arbeta när jag vet att det är en kortare tid, mitt 

schema är bättre nu, förut hade jag ibland svårt att veta vad jag skulle göra.  

� För att få poäng så måste jag arbeta effektivt i 15 minuter, oftast så arbetar jag längre 

än så förut hade jag svårt att komma igång. 
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4. Är det lugnare i klassen nu än tidigare? 

� De flesta arbetar mycket bättre, vi sitter mer still och pratar mindre. 

� Det är mycket lugnare än förut, vi gör olika saker och de flesta tycker att det är kul. 

Jag tror att de flesta tycker att det är bra med arbetsro. 

 

5. Har läraren förändrats? 

� Hon är mer positiv och berömmer ofta saker som vi gör. 

� Jag tycker att hon är trevligare och hittar på fler olika saker än tidigare. 

 

6. Vet du varför du arbetar med Komet? 

� För att det ska bli bättre i klassrummet och för att jag ska ha lättare att komma igång 

med mitt arbete. 

� För att jag ska ha lättare att se vad jag ska arbeta med och hur, sedan tror jag att det är 

för att klassen ska komma igång med arbete snabbare än tidigare och få en bra 

arbetsro. 

 

7.  Vet du vad Komet är? 

� Ett sätt att förändra sättet, klimatet och attityden i klassrummet. 

� En metod för att kunna arbeta bättre och att läraren ska arbeta på ett annat sätt som är 

bättre. 

 

8. Tycker du att det är bra att hela klassen och inte bara du arbetar med Komet? 

� Ja det tycker jag för då får alla göra roliga saker och samla bönor, vilket gör att det blir 

bättre i hela klassen och inte bara för mig. 

� Ja för när alla arbetar med Komet så är det inte så många som frågar varför jag arbetar 

på ett annat sätt än de gör, och de reagerar inte så mycket på att jag tar ut belöningar. 

 

9. Är sakerna på ”roliga listan” bra? 

� En del saker är roligare än andra, men alla är bra. 

� Jag tycker att det är bra saker, fast man behöver nog byta ibland för att det inte ska bli 

tråkigt att göra samma jämt. 
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10. Är poängen på en lagom nivå? 

� Den minsta nivån är extra rast den är ganska låg, det är bra för om det blir för svårt så 

tröttnar man. 

� Det är bra att det är olika nivåer, att få se film ligger högst det tycker jag är bra. Det är 

roligt att ha något att se fram emot, och så tror jag inte att det blir kul om det är för 

ofta. 

6.2 Sammanställning av elevintervjuerna 

Alla elever tyckte att det var roligt att arbeta med Komet, de var överens om att vissa mål 

skulle vara enkla att nå medan andra skulle vara svårare. Eleverna upplevde också att de hade 

lättare för att komma igång med sitt arbete och att de förstod vad de skulle arbeta med och 

hur. Metoden tycks fungera utan att de egentligen vet exakt vad den står för, ingen av dem 

gav svaret att det var en kommunikationsmetod trots att de var informerade om detta. Trots att 

metoden är omfattande och innehåller många olika delar så tycks det vara belöningssystemet 

som eleverna fokuserar på. De pratade om poäng och ärtor/bönor, de var väl medvetna om att 

det handlade både om egna arbetsinsatser och om klassens gemensamma mål att sträva mot. 

De förstod att det skett en förändring i hela klassen och med deras eget arbete, men drar 

endast parallellen till att det handlar om belöning och inte om ett förändrat synsätt på skolan 

och klimatet i klassrummet. 

 

Alla upplever att det är roligare i skolan, läraren är mer positiv och glad. De får mer beröm 

och får göra olika saker, troligen beskriver de ett mer varierat arbetssätt utan att riktigt kunna 

sätta ord på det. Lärarens beteende förändras på grund arbetssättet i Komet, och för att det är 

lugnare i klassrummet, eleverna arbetar mer effektivt och sitter stilla utan att prata så mycket. 

Det blir ett bättre klassrumsklimat både för eleverna och för läraren vilket gör att det upplevs 

som annorlunda och kul. Eleverna upplever det som positivt att kunna plocka ut belöningar 

ganska enkelt, men också att kunna kämpa för något större, det blir en balans i arbetet och 

strävan. De beröms oftare vilket stärker deras självkänsla och motivation till arbete. De 

upplever också att det är bra att Komet används i hela klassen och inte bara för dem, eftersom 

de då inte blir lika utpekade. Skillnaden mellan eleverna i 4:an och 5:an är ganska tydlig, 

eftersom de äldre eleverna har betydligt mer utvecklande svar än de yngre. Resultatet tycks bli 

det samma men de förstår bättre vad de gör och varför. 
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6.3 Lärarpresentation 

De tre utvalda lärarna har alla arbetat under många år i grundskolan, gemensamt är att de har 

elever i behov av särskilt stöd. Två av eleverna har ADHD och de andra två eleverna har 

allmänna koncentrationssvårigheter som inte är diagnostiserade. Samtliga lärare hade också 

stökigt i klassrummet med en för hög ljudnivå, där det var svårt för eleverna att komma igång 

och få en bra arbetsro. På grund av klassklimatet och rädslan att ytterligare peka ut eleverna så 

valde samtliga lärare att arbeta med Komet både enskilt och i hela klassen. Kometarbetet 

startade i klasserna samtidigt som lärarna gick en kurs i metoden, vilket gör att de hela tiden 

hade stöttning och rådgivning från den person som höll i kursen. De hade också stöd och hjälp 

ifrån varandra, då man på kursträffarna delgav varandra hur det fortskred i klassen och vilka 

metoder som man provat. Denna kurs krävs för att man som lärare ska få arbeta med Komet i 

skolverksamheten. 

6.4 Lärarintervjuer 

Lärarnas svar redovisas i ordning A svarar förs B som nummer två och C sist. 

1. Hur fungerar Komet? 

� Komet är en kommunikationsmetod som bygger på att förändra lärarens attityd, att 

inte fokusera så mycket på det negativa utan istället stärka det positiva. 

� Metoden bygger på att man ska stärka elevernas tilltro till sig själva och sin förmåga 

att prestera. 

� Genom att berömma de som är duktiga istället för att tjata på de elever som inte sköter 

sig så får man ett annat förhållningssätt till klassen som är mer positivt. 

 

2. Har den specifika eleven förändrats? 

� Eleven har lättare för att komma till ro i klassrummet och arbetar mer effektivt. 

� Eleven är mer positiv och sitter oftare stilla, arbetsmoralen kan dock fortfarande 

variera lite men hon stör inte de andra så mycket längre. 

� Eleven har mycket lättare för att inte röra sina kompisar och får mer tid till arbete, 

även om han bara orkar arbeta korta stunder, så är arbetet mer effektivt nu. 

 

3. Har klimatet i klassrummet förändrats? 

� Det är stor skillnad, det är inte alls samma spring längre. 
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� Ljudnivån är mycket lägre och de flesta av eleverna börjar tycka att det är skönt när 

det är lugnt. 

� Vi har en helt annan arbetsro, både jag och eleverna är mer positiva. När de arbetar 

effektivt så känns det okej att också lägga tid på roliga saker. 

 

4. Skulle du kunna tänka dig att arbeta bara med en elev och inte parallellt med hela klassen? 

� Ja det skulle jag, men det skulle vara svårare att motivera varför en elev får andra 

förmåner än andra. 

� Det skulle fungera om man är noga med att poängtera att olika elever behöver olika 

arbetsmetoder för att enklare lära sig.  

� Jag skulle kunna göra det om klassen i helhet var bra, och endast denna elev behövde 

stöttning. Men tror att det är lättare att göra arbetet parallellt med klassen. 

 

5. Har ditt sätt gentemot eleverna förändrats? 

� Jag ger dem beröm mycket oftare nu än förut. 

� De elever som alltid sköter sig får mycket mer uppmärksamhet nu när jag fokuserar på 

det som fungerar, istället för när fokus låg på att tillrättavisa dem. 

� Jag är mer öppen och märker att jag arbetar med mig själv som pedagog på ett sätt 

som jag inte gjort tidigare. 

 

6. Är det något med Komet som är svårt. 

� Att ignorera de beteenden som man vill ska upphöra. 

� Att inte säga till när ett oönskat beteende uppstår. 

� Att föröka berömma dem som arbetar istället för att säga till de elever som inte gör 

som vi kommit överens om. 

 

7. Är det något som du tyckt varit speciellt bra? 

� Att få lägga fokus på de skötsamma eleverna som tyvärr har en tendens att få lite 

uppmärksamhet annars. 

� Att få konkreta tips och idéer på hur man arbetar med elever och klasser som är 

okoncentrerade. 

� Att få lära mig hur stor betydelse mitt eget beteende och synsätt på eleverna har för 

deras motivation och förmåga att prestera. 

- 26 - 



8. Kommer du att fortsätta arbeta på detta sätt? 

� Till en viss del, roliga listan kommer jag successivt att ta bort för att ersätta med något 

spontant ibland. 

� Jag kommer att behålla fokus på det positiva men minska antalet belöningar, höja 

nivåerna vart efter de kommer in i arbetssättet. 

� När de väl insett vikten av att ha arbetsro omkring sig så kommer inte belöningarna att 

behövas på samma sätt längre, de flesta inser att det är skönt när det är lugnt och att 

man orkar mer. 

 

9. Är det något som du inte tyckt varit bra? 

� Var i början tveksam till belöningssystemet men insåg att det kan vara bra som en 

punktinsats. 

� Nej, jag hade 2 elever med svårigheter samtidigt som klassen var ganska stökig tror att 

jag på grund av dessa omständigheter var väldigt positiv till att förändra situationen. 

� Var väldigt tveksam till att ignorera dåligt beteende och istället berömma bra, tycker 

fortfarande att det är väldigt svårt, och tvärt emot vad jag är van vid. Har dock märk 

att det ger resultat och fungerar bra. 

 

10. Har föräldrarna varit positiva? 

� De var lite tveksamma i början men tycker nu att det fungerar bra. 

� Fick bara positiva reaktioner, då föräldrarna var ganska trötta på all negativ fokus från 

skolan så tyckte de att det verkade väldigt bra med en annan metod. 

� Fick inte så mycket respons alls, föräldrarna tyckte att det var värt att prova men sa 

inte så mycket om sin ståndpunkt till metoden. Tror att de valde att förlita sig på 

skolan och se vart det hamnade. 

6.5 Sammanställning av lärarintervjun 

Gemensamt för lärarna är svårigheten i att ignorera dåligt beteende, att berömma och belöna 

fungerar bra men det är svårt att inte säga till de elever som stör i klassrummet. De upplever 

också att det är mycket enklare att motivera sitt handlingssätt gentemot en specifik elev, då 

metoden används i klassen. Alla elever får då vara med och ta del av saker från roliga listan.  
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Som lärare vill man måna om elevernas egenvärde och inte lämna ut dem gentemot sina 

klasskamrater. Man besparar sig också väldigt många onödiga diskussioner genom att låta alla 

elever delta i och få göra en rolig lista.   

 

Alla lärarna upplevde det som roligt och positivt att arbeta efter denna metod, och att det 

verkade fungera bra. Det var lugnare och skönare i klassrummet, en betydligt bättre arbetsro 

för alla. När klassrumsklimatet blir bättre och eleverna arbetar och lyssnar bättre, så finns det 

mer tid till annat. Lärarna upplevde inte att det var ett problem att det gick bort arbetstid då 

man gjorde saker från roliga listan, eftersom eleverna nu arbetade så mycket mer effektivt den 

tid de arbetar. Det är viktigt att få en balans i skolarbetet, är miljön och klimatet lustfyllt så lär 

sig barnen mycket mer på kortare tid än om det är jobbigt och stökigt. Eleverna orkar inte 

koncentrera sig och ta in kunskap om de inte trivs och mår bra. Eleven som enskilt arbetar 

med Komet tyckte alla lärare fungerade mycket bättre i klassrummet nu än tidigare. Den hade 

lättare för att sitta still och komma igång med sitt arbete och förstod vad som förväntades. De 

upplevde också att eleven hade lättare för att hålla koncentrationen när den visste att den fick 

göra något annat efter en stunds arbete. 

 

Lärarna tyckte också att det var bra att kursen gick samtidigt som arbetet startade eftersom 

frågor ofta dyker upp efterhand som arbetet påbörjas och fortskrider. De ansåg sig själva som 

mer positiva och glada, de duktiga eleverna fick mer fokus och beröm än tidigare. Trots att 

det var väldigt svårt att ignorera dåligt beteende så kändes det skönt att åtminstone minska 

tjatet. Alla var positiva till att fortsätta detta arbete, men att successivt minska 

belöningssystemet.  
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7 Diskussion 

7.1 Diskussion av litteraturen 

Litteraturen visar tydligt på elevers rätt till att lära på sina villkor, vilket ligger helt i fas med 

Lpo 94, trots det så ser det i nuläget kanske inte ut så på alla våra skolor. Oftast så är 

undervisningen ganska likvärdig för alla, undantagsvis för de stunder som vissa elever deltar i 

specialundervisning, vilket knappast täcker deras behov av hjälp för att uppnå fullgoda 

resultat. Eleverna behöver stöttning och uppmuntran få känna att de kan och lyckas, 

uppgifterna behöver vara anpassade till deras förmåga att prestera så att de får chans att stärka 

sin självkänsla. Undervisningen bör vara varierad för att kunna passa alla olika 

inlärningsmetoder, vilket ofta är svårt i en stor och kanske pratig och stökig klass. För att 

kunna tillgodose alla elever så behövs arbetsro och ett bra klimat i klassen, eleverna måste 

känna sig trygga med läraren och med varandra. 

 

Tinglev påpekar att miljön och lärarens attityd tydligt påverkar elevernas förmåga, positiv 

uppmuntran hjälper dem, medan misslyckanden och dålig tilltro från läraren stjälper dem. De 

har ofta svårt att fokusera då uppgifterna blir för svåra eller för stora, Malten menar att ett bra 

sätt att hjälpa dem att göra det överskådligt är att dela upp arbetet i små delmål. Ge dem en 

uppgift i taget så kan de koncentrera sig mycket bättre, det blir enklare för dem att förstå vad 

de ska göra och se att det finns en rimlig chans att bli klar.  

 

Litteraturen visar att barn med ADHD behöver mycket stöd och uppmuntran för att orka 

kämpa, de behöver få lyckas och få se delar i arbetet de ska göra helheten blir för stor för 

dem. De behöver beröm och känna att de lyckas, varje misslyckande sänker deras självkänsla 

och tilltro till sig själva och sin förmåga att prestera. Dessa elever behöver tydliga regler och 

normer, arbetsuppgifterna måste vara tydliga och enkla så att de kan förstå vad som förväntas 

av dem. De måste känna sig trygga i den omgivning som de befinner sig i och lärarens attityd 

och förväntningar speglas i deras resultat. 
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7.2 Diskussion av Komet 

Komet lägger stort fokus på beteende och attityder, förhållningssätt och konkreta tips och 

idéer på hur man som lärare arbetar med stökiga elever och klasser. Idéerna känns bra och 

undersökningar visar att det tycks fungera. Roliga listan fungerar bara under en viss tid, för 

om något upprepas för ofta så blir det slentrian, och en vana som inte alls kommer att kännas  

som en belöning. Vissa elever ser också ganska snart igenom systemet och inser att de får 

vara med och ta ut belöningen fast de inte deltar till att uppnå kriterierna. Belöningssystemet 

ska vara ett sätt att få igång arbetet och förändra situationen i klassen, sedan ska det tas bort 

när eleverna lärt sig att uppskatta arbetsron. Kanske kan det också fungera så eftersom man 

som lärare ändrar sitt förhållningssätt till eleverna och tränar eleverna till att ta eget ansvar, 

och inte lägga så mycket fokus på vad kompisarna gör. Undersökningen som jag presenterade 

under aktuellt forskningsläge visar trots allt på ett synbart resultat mellan Kometklasserna och 

testklasserna 14 månaders efter genomförandet. Framför allt så var det kompisrelationerna 

som var betydligt bättre i Kometklasserna. Komet är ett evidensbaserat program vilket gör att 

det borde ha bra grunder att stå på för att kunna fungera som en bra balanserad metod. Vad 

man bör komma ihåg är att Komet är till för att förändra lärarens synsätt och elevernas 

motivation, det är inget helhetskoncept för ett skolarbete utan kan endast löpa parallellt med 

det vanliga skolarbetet. Det kvarstår att hitta rätt arbetsmaterial till de elever som inte kan 

klara det vanliga skolarbetet. Komet är till stor nytta när man behöver bryta mönster och hitta 

nya vägar, men ger ingen ämneskunskap. 

 

För den enskilda eleven kan Komet fungera väldigt bra, då den bygger på att eleven ska orka 

fokusera korta stunder för att lyckas och på så sätt stärka sig själv. Korta fokuserade stunder 

ger mycket mer kunskapsmässigt än långa ofokuserade stunder, med mängder av tillsägelser 

som eleven ofta inte orkar tar till sig. Detta ger också ofta ett oroligt klassrum där flera av 

eleverna tappar fokus på uppgifterna och snart är det pratigt i hela klassen. Komet riktar sig 

mot alla elever men specifikt de elever som har ADHD eller allmänna 

koncentrationssvårigheter. Metoden bygger på att eleverna ska förstå vad de ska göra och att 

deras arbeten delas upp i små delmål vilket också Malten påpekar vikten av, för att arbetet ska 

blir överskådligt för dem. De får lättare att ta till sig informationen och ser en möjlighet att 

lyckas fullfölja hela uppgiften. Widerlöv betonar vikten av att barn med ADHD behöver 

mycket beröm och uppmuntran för att hitta redskap och verktyg till att lyckas i livet, vilket 

hela Kometmetoden är uppbyggd på. 
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En annan aspekt på Komet är om det är rätt att ge elever belöning för sådant som de 

skall/förväntas göra, skall de verkligen belönas för att de sitter stilla på sin plats och arbetar? 

En del anser att detta är helt fel, medan andra anser att det gynnar alla och att t.ex. 10 

minuters extra rast är helt befogat om de arbetar effektivt i 30 minuter istället för att krångla i 

40. Belöningen är ju som tidigare nämnt endast till för att skapa arbetsro och tillfälligt ge 

eleverna en motivation och något att se fram emot. Lärare som använder sig av denna metod 

är ofta öppna och inte rädda för att prova olika metoder för att lösa sin klassrumssituation. De 

måste också kunna stå emot de kommentarer och ifrågasättande från kollegor och föräldrar 

som anser att det är fel metod att använda sig av för att skapa arbetsro och bra 

kompisrelationer. Som lärare är det viktigt att försöka lägga fokus på andra saker än roliga 

listan, då man pratar om Komet Poängtera att man lägger största delen av arbetet på att stärka 

det positiva och dämpa det negativa. Berätta om olika övningar som går ut på att man ska 

berömma eleverna som är duktiga istället för att tjata på de elever som inte sköter sig. 

 

Ett stort dilemma hos alla lärare är tiden som aldrig tycks räcka till, här har man chansen att 

lägga fokus på de elever som annars kanske får väldigt lite tid i skolan. Ignoreringen av dåligt 

beteende kan dock vara svårt. Det är inte alls säkert att eleven som sitter bredvid och pratar 

verkligen blir tyst, då du vänder dig till den elev som sitter tyst och arbetar och säger att den 

är jätteduktig. Visst vill alla elever ha beröm och uppmärksamhet men det är svårt för dem att 

förstå detta nya system till en början. Efter hand kommer de att märka att de elever som följer 

reglerna får mer uppmärksamhet, men situationen i klassrummet kommer till en början att 

vara stökig och pratig då de elever som pratar inte får tillsägelser på samma sätt som förut. 

Alla lärare i intervjun påpekade också svårigheten med denna ignorering. Dels sitter det rotat i 

oss att säga till när någon inte följer reglerna, men det är också en signal till de andra 

eleverna. Som lärare så bör du tydligt markera vad som är rätt och fel, ge eleverna klara 

referensramar att utgå ifrån. Att uppmuntra och berömma visar sig fungera bättre än tjat och 

tillsägelser, menen viss del av tillsägelser behövs ändå. Dessa både delar behöver finnas 

tillsammans för att det ska bli en bra balans i tillvaron, och elevernas ska känna till vad som 

förväntas av dem och vad som inte är acceptabelt. 
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När man arbetar enskilt med en elev så är det viktigt att föräldrarna blir informerade innan 

arbetet sätt igång, de måste ha rätt att avstå om de så önskar. Komet är till för att hjälpa eleven 

och klassen, vid insatser i klassen så tillfrågas inte föräldrar, eftersom detta blir en del av 

undervisningen. Men vid enskilda insatser så bör föräldrarna vara med och tycka att det är 

okej, poängen som de samlar i skolan kan också om föräldrarna så önskar få tas med hem och 

användas där. Lärarna i intervjuundersökningen hade inte upplevt föräldrakontakten som 

något problem, det fungerade bra och föräldrarna tyckte att de var okej att prova. De flesta 

föräldrarna är positiva till metoden eftersom det inte påverkar elevernas ordinarie skolarbete. 

Det ligger endast som en fördel för dem, då de uppmuntras och får tydligare instruktioner att 

följa, vilket vikten av påpekas av Malten & Widerlöv. Dessa båda författare poängterar hur 

viktigt det är för dessa elever med beröm och uppmuntran, delmål och tydliga instruktioner. 

De flesta föräldrar vill göra allt för att underlätta sitt barns skolgång och då finns endast en 

vinst i att prova sig fram, metoden fungerar kanske väldigt bra på ett barn med inte på ett 

annat. Att metoden är evidensbaserat ger de flesta föräldrarna ett större förtroende, 

tillsammans med att läraren går en utbildning i metoden så ger detta ett säkert intryck på att 

det är en väl genomarbetad metod. 

 

7.3 Diskussion av Intervjuerna 

Elevernas och lärarnas åsikter och synpunkter med Kometarbetet stämmer väl överens, fast de 

uttrycker det på olika sätt. Eleverna ser endast belöningssystemet som den bidragande faktorn 

till förändringen i klassrummet, medan läraren ser att den har ändrat sitt förhållningssätt till 

eleverna. Eleverna kommenterar att läraren är gladare och mer positiv än tidigare, men kan 

inte riktigt definiera vad det beror på. De äldre eleverna har ett större begrepp om komets 

omfattning men inte riktigt att det handlar om ett sätt att kommunicera på. De har samma 

uppfattning om att det är tystare och lugnare i klassrummet, att arbetet kommer igång 

snabbare, att de sitter still och är oftare är tysta och lyssnar på läraren. Eleverna med 

svårigheter tycker att de har lättare att förstå vad de ska göra och vet att det är okej med en 

paus när det förväntade arbetet är utfört, även lärarna anser att dessa elever är mycket lättare 

att arbeta med nu. De tycker alla att det är mycket roligare att arbeta nu och att de orkar mer 

än tidigare, klassrumsklimatet har förändrats på ett positivt sätt och det är en mycket bättre 

arbetsro.  
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7.4 Komet kontra litteraturen 

Komet stämmer väl överens med den litteratur som jag tidigare i detta arbete har presenterat. 

Litteraturen trycker på hur miljö och lärarens attityd påverkar förmågan för att eleverna ska 

prestera bra resultat, där ligger Komet helt i fas eftersom denna metod bygger på att förändra 

lärarens förhållningssätt. Litteraturen visar vidare på vikten av uppmuntran och att få lyckas, 

också här speglas Komet väl, då du ska förstärka det positiva och utsläcka det negativa. 

Metoden fortsätter att följa litteraturen då man kommer in på att dela upp arbetet i små delmål 

istället för stora oöverkomliga bitar. Eleverna uppmuntras och stärker sin självkänsla genom 

att lyckas. Detta är en viktig bit för elever med ADHD och skolan måste arbeta på ett sätt som 

de kan förstå. Både litteraturen och Lpo 94 bygger på att undervisningen ska anpassas till 

varje elevs enskilda förutsättningar och behov. En del elever har inte förutsättningen för att 

orka sitta still en hel lektion, då är det heller inte ett rimligt krav att sätt om det ska anpassas 

till varje enskild elev. Här kommer Komets roliga lista in, den bygger på att eleven arbetar ett 

tag och sedan gör något annat en stund för att sedan orka fokusera igen. 

 

Skolan behöver bli bättre på att se till elevens bästa och inte bara lägga fokus på det ordinarie 

skolarbetet. Elever kräver olika stöd, en del i ämneskunskap, medan andra behöver hjälp med 

att hitta rätt metod för att orka koncentrera sig. Här verkar Komet stämma bra då denna 

kommunikationsmetod ligger utanför ämneskunskaperna och hjälper både läraren och eleven 

att hitta andra sätt till ett bra klassrumsklimat. För att lära och ta in kunskap så krävs också en 

bra lärmiljö, detta bör skolorna ta fasta på och arbeta utifrån olika förutsättningar för att uppnå 

detta. Komet är en metod till att uppnå detta mål, säkert finns det flera andra metoder som 

också fungerar bra. Fördelen med Komet är att den handleds, bygger på tidigare forskning och 

att den fortsätter att utvärderas. Nya undersökningar görs för att se vilken effekt arbetet får.  
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Bilaga 1 

 

Intervjufrågor till elever årskurs 4 & 5 

1. Hur fungerar komet? 

2. Är det roligt att arbeta med Komet? 

3. Arbetar du bättre nu än innan ni började med Komet? 

4. Är det lugnare i klassen nu än tidigare? 

5. Har läraren förändrats? 

6. Vet du varför du arbetar med Komet? 

7. Vet du vad Komet är? 

8. Tycker du att det är bra att hela klassen och inte bara du arbetar med Komet? 

9. Är sakerna på roliga listan bra? 

10. Är poängen på en lagom nivå? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 2 

 

Intervjufrågor till lärarna 

1. Hur fungerar Komet? 

2. Har den specifika eleven förändrats? 

3. Har klimatet i klassrummet förändrats? 

4. Skulle du kunna tänka dig att arbeta bara med en elev och inte parallellt med hela 

klassen? 

5. Har ditt sätt gentemot eleverna förändrats? 

6. Är det något med Komet som är svårt? 

7. Är det något som du speciellt tyckt varit bra? 

8. Kommer du att fortsätta arbeta på detta sätt? 

9. Är det något som du inte tycker är bra? 

10. Har föräldrarna varit positiva? 

 

 

 

 

 
 
 


