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1. BAKGRUNN FOR VALG AV OPPGAVE 
Undersøkelser foretatt i grunnskolen viser at omtrent 10 % av elevene har så store 

atferdsvansker at det er grunn til bekymring (Rapport, Sosial- og Helsedirektoratet, 2003). 

Atferdsforstyrrelser er karakterisert ved gjentatte og vedvarende mønster av antisosial, 

aggressiv, impulsiv og trassig atferd, som viser klare brudd på sosiale forventninger og 

normer sett i forhold til alder, og som varer minst seks måneder (Rapport, Sosial- og 

Helsedirektoratet, 2003). 

 

Barn med diagnosen ADHD ”Attention Deficit Hyperactivity Disorder”, representerer den 

største gruppen av barn med atferdsforstyrrelse som blir henvist til Barne- og 

ungdomspsykiatrien. Diagnosen innebærer at barnet primært sliter med problemer knyttet 

opp til oppmerksomhet, konsentrasjon, impulsivitet og hyperaktiv atferd. 

 

Barn og unge med diagnosen ADHD har en rekke vansker som påvirker deres sosiale og 

faglige utvikling. De aktuelle barna beskrives ofte som urolige, impulsive, kommer lett i 

konflikt med andre og har vanskelig for å utsette tilfredsstillelse av behov. De kan også 

ofte ha non verbale lærevansker som gjør at de har problemer med å fange opp og tolke 

ikke språklige sosiale koder som gester, ansiktsuttrykk, tonefall og kroppsholdning. 

Elevene har ofte problemer med å oppfatte dobbeltmeningen i et budskap, metaforer, ironi, 

ordspill samt tonefall (Trillingsgaard, 1995). 

 

ADHD er en lidelse som oppdages tidlig i barndommen og som individet vanligvis må leve 

med resten av livet. De primære kjennetegnene ved lidelsen påvirker ofte akademiske og 

yrkesmessig prosesser, atferdsregulering og psykososiale interaksjoner. En omfattende 

forskning de siste årene viser at gode intervensjoner kan redusere de negative effektene 

ved ADHD. Spesielt virker det som om medisiner i kombinasjon med intervensjoner som 

er tilpasset i forhold til utviklingstrinn, gir en positiv utvikling på tross av en ADHD lidelse 

(Teeter, 1998). 

 

Barn og unge med ADHD har funksjonsforstyrrelser som kan være en stor utfordring for 

omgivelsene. I en skolesammenheng har disse elever stor risiko for å utvikle det skolen 

omtaler som sosiale og emosjonelle vansker eller atferdsvansker. For den rammede eleven 
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handler det ofte om å leve på marginalen av sine evner for å kompensere for vanskene 

(Duvner, 1999). 

 

I min hovedfagsoppgave har jeg valgt å se nærmere på utfordringer og muligheter i forhold 

til barn og unge med ADHD sett fra et skoleperspektiv. Min interesse for ADHD startet på 

første avdeling ved institutt for spesialpedagogikk, der min spesialisering var barn og unge 

med sosiale og emosjonelle vansker. Mitt valg av perspektiv er gjort på bakgrunn av at jeg 

ønsker å få innsikt i hvordan det er å arbeide med denne elevgruppen. De vansker som er 

forbundet med ADHD som oppmerksomhet, konsentrasjon, impulsivitet og hyperaktiv 

atferd, blir ofte spesielt tydelige i en skolesituasjon. Jeg har derfor valgt å bruke 

klassestyrere som informantgruppe. Sentralt i oppgaven er prinsippet om inkludering, noe 

som av Haug (2004) beskrives slik: 

 

”Inkludering representerer ei sterk og ubøyeleg tru på menneskeverd, likeverd og 
likestilling. Inkludering byggjer på ei tru om at alle i den same fellesskapen i 
skulen gir den beste førebuinga for å verte vaksen og eit konstruktivt medlem i 
samfunnet”.  

 

1.1 Temaets aktualitet  
I Stortingsmelding (St meld) nr. 23 (1997-1998) om opplæring for barn, unge og voksne 

med særskilte behov, ligger det føringer om å intensivere arbeidet med barn og unge med 

store sosiale- og emosjonelle vansker som kan forklares ut fra nevrologiske årsaker.  

 

Problemstillinger som handler om inkludering i skolen, er i dette henseende svært aktuelle. 

Skolen er den sosiale arena der barn og unge tilbringer en stor del av dagen. Her ligger det 

mange utfordringer, men også mange muligheter for å hjelpe den enkelte elev med en 

positiv faglig og sosial utvikling. Elever med diagnosen ADHD er i mange tilfeller en 

utfordring for skolen og den enkelte lærer. Det hviler et stort ansvar på klassestyrer som 

skal ta hånd om ca 25 elever, der alle skal ha sin del av lærerens tid. Det faktum at 

kommunene må spare, påvirker ofte skolens ressurser. Dette er noe som i enkelte tilfeller 

kan gå ut over de svake elevene. Muligheten for å sette inn assistent, ekstra lærere eller 

andre ressurser for å hjelpe de urolige elevene i den vanlige klassen, begrenses. Mitt 

utgangspunkt er å se på hva den enkelte klassestyreren faktisk får utrettet i sitt arbeid med 

ADHD elever. 
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Det er begrenset med forskning som omhandler læreres erfaringer og kompetanse om den 

aktuelle elevgruppen. En survey undersøkelse fra USA (N=360) ser på hvordan lærere 

tilegner seg kunnskap om ADHD elever (Bussing, m.fl. 2002).  Halvparten av lærerne 

hadde under utdanning fått innføring i hva det innebar å undervise elever med ADHD, 

mens 75 % hadde fått noe kursing etter utdanning. Nesten alle lærerne hadde lest minst en 

artikkel om ADHD og 60 % hadde lest fagbøker om temaet. Hele 94 % svarte at de ønsket 

mer kompetanse om den aktuelle elevgruppen (Bussing, m.fl., 2002).   

 

1.2 Problemstilling 
Jeg ønsker på bakgrunn av det foregående å ta for meg følgende problemstilling: 

 

Hvilke erfaringer har klassestyrer med å inkludere elever med ADHD faglig og sosialt i en 

vanlig klasse? 

 

For å belyse denne problematikken vil jeg formidle de erfaringer og den kunnskap den 

enkelte lærer sitter inne med. Arbeidet for å inkludere elever med en funksjonshemning er 

en prosess som stadig er i forandring. Ny viten kan lede til en dypere innsikt som i sin tur, 

kan være med å hjelpe den enkelte elev til en positiv utvikling. 

 

Følgende underproblemstillinger vil bli belyst: 

- Hvordan har klassestyrer tilegnet seg kompetanse på området? 

- Hvilken erfaring har klassestyrere med medisinering? 

- Hvordan organiseres undervisningen/spesialundervisningen for disse elevene? 

- Hvordan arbeide med elevens sosiale arena? 

- Hvordan fungerer samarbeidet mellom aktuelle parter? 

 

1.3 Er ADHD en reell diagnose 
Innledningsvis er det naturlig å nevne at det i visse fagkretser råder tvil om ADHD 

diagnosen. Bakenforliggende årsaker kan spores tilbake til 1970-tallet, da medisinering 

med sentralstimulerende midler blant barn og unge økte kraftig i USA. Det ble i visse 

fagmiljøer hevdet at hyperaktivitet var et resultat av samfunnets hastige tempo og 

usikkerhet i oppdragelses- og disiplineringsspørsmål (Block, 1997; Gjærum & Ellertsen, 

2002). Noen mener at rigide samfunn med høye krav til produktivitet vil produsere flere 
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avvikere i form av hyperaktivitet, da det vil bli vanskelig for disse å tilpasse seg (Ross & 

Ross 1976; Gjærum & Ellertsen, 2002). Atferdsavviket blir av disse fagfolkene sett på som 

en naturlig variasjon i befolkningen. Forskere som Breggin (1998) og Nylund (2000) 

argumenterer for at vanskene ikke kan forklares vitenskapelig ut fra nevrologiske avvik. 

Nylund retter i sin bok ”Treating Huckelberry Finn” et kritisk lys på diagnosen, 

medikamentbehandling og behandlingstilbudet i sin helhet. Han argumenterer for at 

diagnostisering stigmatiserer og kan gi grobunn til det Aubert (1982) omtaler som en 

selvoppfyllende profeti. Med det mener han at omgivelsene forandrer seg i forhold til 

barnet, forventninger til barnets oppførsel senkes og den negative atferden blir ubevisst 

opprettholdt og forsterket av miljøet rundt. 

 

Disse påstandene avvises av mange andre forskere og fagpersoner, som mener at ADHD er 

en reell lidelse som har ulike og betydelige konsekvenser for personene som lider av det. 

Årsaken til ADHD skyldes ikke disse personene selv, deres foreldre eller lærere (NK-info 

2002). 

 

1.4 Begrepsavklaring 
Erfaring 

Erfaring defineres i Psykologisk pedagogisk ordbok som en ervervet viten som mennesker 

og dyr har tilegnet seg gjennom opplevelse og iakttagelse.  

 

Ut fra pedagogisk terminologi forklares ikke pedagogisk erfaring som viten, men som 

opplevelser den/de lærende har med mennesker og situasjoner i dagliglivet. 

 

Klassestyrer 

Læreren som har den daglige kontakten og hovedansvaret for en klasse, en arbeids- 

situasjon som ofte strekker seg over tre år. Det innebærer at det vil være klassestyrer som 

har størst mulighet til å påvirke elevens utvikling både når det gjelder trivsel og læring i en 

skolekontekst. 

Jeg gjør oppmerksom på at begrepene klassestyrer, lærer og informant brukes om entydig 

begrep i denne oppgaven. I St meld nr 30 er begrepet klassestyrer erstattet med basislærer. 

Stortingsmeldingen kom etter at jeg startet arbeidet med oppgaven og jeg har valgt å 

beholde de begrepene jeg startet med. 
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Inkludering  

Inkludering kommer fra latin og betyr å innbefatte. Det finnes forskjellige definisjoner på 

begrepet inkludering. I boken Spesialpedagogikk (2001) forklares begrepet med grad av 

romslighet og tilknytningskraft mellom den enkelte og fellesskapet (Befring & Tangen, 

2001). I den aktuelle situasjonen blant elever, blir det lagt vekt på utvikling av ”limit”. 

Dette blir nærmere drøftet senere i oppgaven. 

 

Faglig inkludering  

Faglig inkludering handler i første rekke om at eleven skal delta i vanlig undervisning på 

lik linje med de andre elevene, til tross for forskjellige vansker. Undervisningen skal 

gjennom god tilrettelegging tilpasses den enkelte elev. 

 

Sosial inkludering 

Sosial inkludering handler om at alle elever skal være en del av det sosiale fellesskapet i en 

klasse. Sentrale begreper i denne sammenhengen er tilhørighet og likeverd. 

 

Klasse 

Den elevgruppen som utgjør et læringsfellesskap gjennom mange år. Alle barn mellom 6-

15 år er pliktige til å gjennomføre grunnskolen. St meld nr 30 bruker ikke begrepet klasse, 

men basisgruppe. I min oppgave vil begrepet klasse fortsatt bli brukt. 

 

ADHD 

Barkley (1997) definerer ADHD som forsinkelse i forhold til atferdshemming 

sammenlignet med jevnaldrende. Det er en forsinkelse som ikke kan tas igjen. På samme 

måte som mental retardasjon innebærer en varig utviklingsmessig forsinkelse i generelt 

kognitivt nivå, betyr ADHD en varig utviklingsmessig forstyrrelse i atferdshemming  

(Barkley, 1997). Det blir senere i oppgaven gitt en mer utdypende forklaring av ADHD. 

 

1.5 Oppgavens struktur  
Oppgavens teoridel er delt inn i tre kapitler. I kapittel 2, Teoretisk bakgrunn om ADHD, 

presenteres aktuell teori om ADHD. Jeg tar for meg følgende tema: Historikk, ulike 

definisjoner i forhold til begrepet ADHD, diagnostiseringskriterier, atferdsavvik som 
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diagnose, forekomst, kjønnsforskjeller, komorbiditet, medisinering og til slutt 

årsaksforklaringer. 

 

I kapittel 3, Teoretisk referanseramme og tidligere forskning, redegjør jeg for den 

teoretiske referanserammen for oppgaven. Dette er mestringsteori og systemteori sett ut fra 

et økologisk perspektiv. I tillegg ser jeg på aktuelle tiltak knyttet opp mot spesifikke 

problemområder og forskning på læreres praksis.  

 

I kapittel 4, Pedagogiske forhold rundt elever med ADHD, ser jeg på rammer og 

retningslinjer som er gitt for undervisning og det sosiale arbeidsmiljøet. Det blir også 

fokusert på teori i forhold til samarbeidsaspektet. Samarbeid sees i forhold til, foreldre, 

kollegaer, skolens ledelse og eksterne samarbeidsparter.  

 

I kapittel 5, Egen undersøkelse, beskriver jeg den metodiske tilnærmingen som er lagt til 

grunn for denne undersøkelsen. Jeg tar for meg vitenskapelige perspektiver og de ulike 

fasene i forskningsprosessen. Jeg ser også nærmere på undersøkelsens reliabilitet, validitet, 

og generaliserbarhet. Til slutt drøftes undersøkelsen opp mot noen etiske betraktninger. 

 

I kapittel 6, Presentasjon og analyse av data, presenteres resultatene fra undersøkelsen. Her 

er informantenes stemme i form av sitater viet en relativ stor plass. 

 

I kapittel 7, Drøfting av resultatene, blir resultatene analysert og tolket opp mot aktuell 

forskning og den teoretiske referanserammen som jeg har valgt. 
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2 Teoretisk bakgrunn om ADHD 
 

2.1 Historikk 
Både årsaksforklaringer og begreper har forandret seg mange ganger siden 

atferdsforstyrrelsen første gang ble beskrevet i begynnelsen av 1900-tallet. Fagpersoner 

som var virksomme på denne tiden, hadde lenge vært klar over at barn som har vært utsatt 

for alvorlige hjerneskader eller epidemisk hjernebetennelse, kunne forandre 

atferdsmønster. Barna fikk vanskeligheter med å konsentrere seg, ble mer hyperaktive og 

utviklet lærevansker. Dette til tross for at omgivelsene oppfattet deres kognitive evner som 

gode (Kardsjø, 1993). Den engelske barnelegen G. F. Still var den første som etter 

observasjoner, beskrev og dokumenterte problemene til de barna vi i dag gir diagnosen 

ADHD. Han beskrev barna som rastløse med kort frustrasjonsterskel, destruktive, 

uansvarlige, vansker med oppmerksomhet, samt at de ikke reagerte adekvat på straff 

(Trillingsgaard, 1995). Still var den første som utviklet en teori om sammenhengen mellom 

denne typen atferdsavvik og organiske skader. I 1940- og 1950-årene kom de amerikanske 

legene Strauss og Lehtinen fram til at en mildere form for fødselsskade kunne forårsake 

oppmerksomhetsvansker og hyperaktivitet. Forskere gikk ut fra at dette skyldtes at det 

hadde oppstått en liten skade i hjernen. Ut fra disse antakelser ble det kontroversielle 

begrepet MBD ”Minimal Brain Damage” utviklet. I 1960-årene satte forskere et 

spørsmålstegn ved en liten skade i hjernen da dette ikke kunne påvises. Samtidig som 

mange med påviste hjerneskader ikke hadde hyperaktiv atferd. ”Damage” ble erstattet med 

”Dysfunction”, som den gangen var en mer riktig beskrivelse av den nevrologiske svikten 

man trodde forårsaket symptomer som oppmerksomhetssvikt, hyperaktivitet og mangel på 

impulskontroll. I 1970- og 1980-årene ble det rettet mye kritikk mot bruken av termen 

MBD. Spesielt i USA hadde MBD blitt brukt som en samlebetegnelse for en stor gruppe 

barn med atferdsvansker. Man regnet med at opptil 15-20% av alle barn i skolealder hadde 

MBD. Behovet for klarere begreps- og diagnostiseringskriterier for atferdsforstyrrelser hos 

barn og unge, vokste fram. Med fokus på hyperaktivitet brukte man på 70-tallet begrepet, 

”Hyperactive Child Syndrome” i USA. Det var et begrep som aldri fikk riktig fotfeste i 

Norge. Her fortsatte man å bruke begrepet MBD. Utover 70- og 80-tallet ble forskere 

gradvis mer opptatt av barnets problemer med oppmerksomhet, noe som resulterte i 

utvikling av begrepet ADD, (Attention Deficit Disorder). I de tilfeller der hyperaktivitet 
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var tilstede, la man til en H. I USA ble ADHD den offisielle betegnelsen på denne typen av 

atferdsforstyrrelse fra 1987.  

                                     

2.2 Begreper i ulike land 
Etterhvert som ny forskning gjorde seg gjeldende ble begrepene for å beskrive hyperaktive 

og uoppmerksomme barn forandret. Jeg har tidligere i et historisk tilbakeblikk, vært inne 

på MBD begrepet som i dag ikke brukes i forsknings- og fagmiljøer. I Norge i dag, er det 

begrepet ADHD (Attetion Deficit Hyperaktiv Disorder) som brukes både i fagmiljøer, 

media og i befolkningen generelt. Mesteparten av den forskningen som har bidratt til at vi i 

dag vet så mye om denne typen av atferdsforstyrrelse, kommer fra USA. Det er 

sannsynligvis grunnen til at man her i Norge bruker det amerikanske begrepet ADHD for 

lidelsen. 

 

I England og deler av Europa brukes derimot begrepet hyperkinetisk forstyrrelse (HKF). 

ADHD/ HKF vurderes som synonyme begreper. De avviker noe i vektlegging av 

diagnostiseringskriterier, noe jeg kommer tilbake til. 

 

I de skandinaviske landene, med unntak av Norge, brukes Gillbergs begrep DAMP (Deficit 

in Attention, Motor Control and Perception) om de aktuelle barna. Problemet med denne 

diagnosen er at den avviker i relativt stor grad fra diagnostiseringskriteriene til 

ADHD/HKF. I Norge oppfattes DAMP som et snevert begrep, som beskriver et lite antall 

av barn, som i tillegg til impulsivitet og/eller hyperaktivitet, også sliter med motoriske og 

perseptuelle vansker. Gillberg (1996) viser til at mellom 4-7 % av en populasjon har 

DAMP problematikk, og av disse har ca 1 % store vansker. I følge Gillberg får ca 7 % av 

befolkningen ADHD diagnosen. Videre mener Gillberg at en tredjedel av de som får en 

ADHD diagnose sammenfaller med DAMP diagnosen (Gillberg, 1996).  

 

2.3 Diagnostismanualer 
Faglitteraturen presenterer to diagnostiseringsmanualer; henholdsvis ICD 10 (Internasjonal 

Classification of Diseases) og DMS IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders). ICD 10 er et diagnostiseringssystem som er utviklet av Verden 

Helseorganisasjon. I Norge og Europa er det ICD 10 som brukes som grunnlag for å 

diagnostisere mentale lidelser og atferdsforstyrrelser. I USA brukes 
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diagnostiseringssystemet DMS-IV.  De to manualene vurderes som tilnærmet identiske i 

forhold til diagnostiseringskriterier vedrørende ADHD/HKF. Hovedforskjellen mellom de 

to diagnosteseringsmanualene ligger i vektlegging av diagnostiseringskriterier. Det blir lagt 

større vekt på oppmerksomhetssvikt i ICD 10. For å få diagnosen HKF må kriteriene for 

både oppmersomhetssvikt og hyperaktivitet/impulsivitet oppfylles. Problemet i forhold til 

ADHD er at det er et svært begrenset omfang av litteratur som tar utgangspunkt i 

klassifiseringssystemet til ICD 10. I den internasjonale faglitteraturen som omhandler 

ADHD/HKF er det stort sett kriterier til det Amerikanske diagnostiseringssystemet DMS 

IV som det refereres til. Jeg har derfor valgt å ta utgangspunkt i diagnostiseringskriteriene 

for DMS IV videre i oppgaven.  

  

2.3.1 Diagnostiseringskriterier for DMS-IV 

DMS-IV (1994) Opererer med tre ulike typer av ADHD der det legges vekt på hvilke 

problemer som er mest utpreget. 

 

- AD/HD med hovedvekt på uoppmerksomhet 

- AD/HD med hovedvekt på overaktivitet og impulsivitet 

- AD/HD som kombinasjonstype med avvik med hensyn til oppmerksomhet, 

hyperaktivitet og impulsivitet  

 

DSM-IV definisjon av ”Attention Deficit/Hyperactivity Disorder ”  

 

A) Enten (1) eller (2): 

 

1) Seks (eller flere) av følgende symptomer på uoppmerksomhet har vart i minst 6 

måneder i en grad som er avvikende for utviklingstrinnet: 

 

Uoppmerksomhet 

a) Viser ofte ikke oppmerksomhet for detaljer eller gjør slurvefeil i forhold til 

skolearbeid, arbeid eller andre aktiviteter. 

b) Har ofte problemer med å opprettholde oppmerksomheten om oppgaver eller 

skoleaktiviteter. 

c) Synes ofte ikke å høre etter ved direkte henvendelser. 
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d) Har ofte vansker med å følge med på instruksjoner og mislykkes i å fullføre 

skolearbeid, plikter eller oppgaver på arbeidsplassen (dette skyldes ikke trassig atferd 

eller manglende forståelse). 

e) Har ofte problemer med å organisere oppgaver og aktiviteter. 

f) Unngår, misliker eller vegrer seg ofte for oppgaver som krever vedvarende 

konsentrasjon (f.eks., skolearbeid eller lekser). 

g) Mister ofte ting som er nødvendig for å utføre oppgaver eller aktiviteter (f.eks. leker, 

skolesaker, blyanter, bøker eller verktøy). 

h) Blir ofte lett distrahert av uvesentlige stimuli. 

i) Er ofte glemsk i forbindelse med daglige gjøremål. 

 

2) Seks eller flere symptomer på hyperaktivitet/impulsivitet må ha vart i minst 6 måneder 

i en grad som er avvikende for utviklingstrinnet. 

 

Hyperaktivitet 

a) Er ofte rastløs med hender og føtter, eller vrir seg på stolen. 

b) Forlater ofte plassen sin i klasserommet eller i andre situasjoner der det ventes at man 

skal sitte rolig. 

c) Løper ofte rundt eller klatrer på ting i situasjoner der dette ikke er passende (hos 

voksne eller ungdom kan dette begrenses til subjektiv følelse av rastløshet). 

d) Har ofte vansker med å leke eller delta i fritidsaktiviteter på en rolig måte. 

e) Er ofte ”på farten” eller oppfører seg som om han/hun er ”drevet av en motor”. 

f) Snakker ofte overdrevent mye. 

 

Impulsivitet 

g) Bruser ofte ut med svar før spørsmålet er ferdigstilt. 

h) Har ofte vansker med å vente på tur. 

i) Avbryter og forstyrrer ofte andre, for eksempel bryter inn i andres samtale eller lek. 

 

B) Symptomene må ha vært til stede før syv års alder.   

C) Nedsatt funksjonsevne er til stede i to eller flere situasjoner (for eksempel på skolen 

eller arbeide og i hjemmet). 

D) Det må være klar klinisk signifikant på avvik: Akademisk- eller arbeidsmessig 

funksjonsevne. 
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E) Symptomene opptrer ikke utelukkende i forbindelse med en gjennomgående 

utviklingsforstyrrelse, schizofreni eller psykotisk forstyrrelse og kan ikke beskrives 

som annen mental forstyrrelse (for eksempel affektiv forstyrrelse, angstforstyrrelse, 

dissosiativ forstyrrelse eller personlighetsforstyrrelse). 

                                                                                                                 (DMS-IV, 1994) 

 

2.3.2 Atferdsforstyrrelser 

 I tillegg til ADHD er det to andre atferdsforstyrrelser hos barn som diagnostiseres i  DMS-

IV. Jeg velger å nevne disse kort uten å gå nærmere inn på hva de innebærer. Som ADHD 

har også disse amerikanske navn: 

 

Oppositional Defiant Disorder (ODD) er en form for trassig atferd som er utover det som 

er normalt å forvente for alderstrinnet.   

 

Conduct Disorder (CD) sees på som den alvorligste formen for atferdsforstyrrelse. 

Kjennetegn er dårlige evner til empatisk tilnærming. Individer som får diagnosen (CD) har 

ofte en historie der de har vist brutal atferd mot mennesker, dyr eller gjenstander.  

(DMS-IV, 1994)    

 

2.3.3 Forekomst  

Det har vært gjort mange internasjonale studier om forekomst av ADHD i befolkningen. 

Resultatene har variert betydelig avhengig av den metodikk som forskeren har brukt. Etter 

gjennomgang av et stort antall studier har forskere kommet frem til at mellom tre til fem 

prosent av alle skolebarn oppfyller kriteriene for ADHD (Barkley, 1990).  

 

I følge en rapport fra Sosial- og Helsedirektoratet (2003) er det anslått at en til to prosent 

av småskolebarn har alvorlige vansker i forhold til mangel på utholdenhet i aktiviteter som 

krever bruk av kognitive funksjoner, tendens til å skifte fra en aktivitet til en annen, 

uorganisert, overdrevet og ustyrlig aktivitet, impulsivitet, normbrytende og ukritisk atferd. 

 

2.3.4 Kjønnsforskjeller 

Forskningsstudier viser at det er 3-4 ganger så mange gutter sammenlignet med jenter som 

får diagnosen ADHD. I senere tid har forskere blitt oppmerksomme på at denne antakelsen 

muligens ikke er riktig. I fagmiljøer har man rettet oppmerksomheten mot at jenter 
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muligens uttrykker problemer annerledes. Det kan se ut som om jenter ikke eksternaliserer 

sine vansker på samme måte som gutter, noe som gjør gutters problematikk mer synlig. 

Det kan virke som om jenters problemer med uoppmerksomhet mer kan sees i form av at 

de ”forsvinner” inn i sine egne dagdrømmer, noe som gjør at de er stille, rolige og i liten 

grad forstyrrer sine omgivelser (Iglum, 1997).  

   

2.3.5 Komorbiditet 

Barn med diagnosen ADHD er ikke en homogen gruppe. Som beskrevet i avsnitt 2.3.1 

finnes det diverse hovedtyper av ADHD som resulterer i ulike atferdsmønstre. I tillegg er 

det en økt sannsynlighet for komorbide tilstander eller tilleggsvansker. Det er ikke uvanlig 

at barn med diagnosen ADHD har en eller flere tilleggsvansker. De vanligste av disse er 

følgende: 

 

20-25% har spesifikke lærevansker. Det finnes mye forskning som viser at skrive- og 

lesevansker er vanlig blant elever med ADHD, men også matematikkvansker er noe man i 

større grad ser hos denne gruppen. 

 

20-65% sliter med andre typer av atferdsforstyrrelser, henholdsvis ODD og CD som jeg 

har beskrevet kort i avsnitt 2.3.2. 

 

10% av barn og unge med ADHD antas å ha ulike former av ”tics” tilstander. 

(DuPaul & Stoner 1994, Iglum, 1997, Gjærum & Ellertsen, 2002) 

 

2.4 Medisinering 
Barn og unge med diagnosen ADHD kan få tilbud om behandling med sentralstimulerende 

medikamenter. Å medisinere barn med atferdsforstyrrelse er et tema som er mye 

omdiskutert i både media og fagmiljøer. Det kommer frem ulik informasjon og forskjellige 

meninger. Det er derfor forståelig at det for mange foreldre er vanskelig å ta stilling til om 

de skal la barnet prøve ut medikamentell behandling. Jeg ønsker ikke å ta noe standpunkt 

til spørsmålet om medisinering/ikke medisinering. Til det har jeg for lite kunnskap og 

erfaring. Det jeg imidlertid ønsker å gjøre er å problematisere temaet for leseren.  
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Forskningen frem til i dag antar at ADHD er et resultat av en ubalanse av 

nevrotransmittrene dopamin, noradrenalin og adrenalin. De medisinene som viser seg å 

være effektive ved behandling av ADHD, påvirker konsentrasjonen av aktuelle 

nevrotransmittene (Wodrich, 2000). Når nerveceller aktiveres, utløses en ønsket respons i 

de deler av hjernen der de befinner seg (Wodrich, 2000).  

 

De mest vanlige medikamentene her i landet er Ritalin og Dexamin (Zeiner, 1990, Iglum, 

1997). Studier viser at de aktuelle medisiner har en god effekt for mellom 70-80% av de 

barn som får denne typen behandling (Barkley, 1990, 2000, DuPaul & Stoner, 1994, 

Zeiner, 1990, Slåttøy, 2002). Etter at man har prøvd ut medisiner, kan mange foreldre og 

lærere fortelle om opplevelsen av å ha med et ”helt nytt barn” å gjøre. De områder man 

som regel ser en forbedring på er: 

 

a) Impulskontroll: Eleven har mulighet å vurdere en situasjon i forkant av handling.   

b) Akademiske ferdigheter: Det blir lettere for eleven å fokusere på arbeidsoppgaver, samt 

motivere seg for å gjøre oppgaver som er vanskelige eller kjedelige. 

c) Relasjoner til jevnaldrende: Barnet får bedre muligheter til å knytte 

vennskapsrelasjoner ut fra mer likeverdige premisser. 

 

Et argument for å ikke gi denne typen medisiner til barn, er at man tilfører dem et stoff 

som klassifiseres som et narkotisk middel. Det er en problemstilling som det for mange 

foreldre og fagpersoner er vanskelig å forholde seg til. Her er det imidlertid viktig å være 

klar over at ved medisinsk bruk handler det om en veldig liten dose. For å ruse seg trenger 

man 50-100 ganger større dose (Iglum, 1997). Et annet viktig spørsmål er langtidseffekten 

av en slik medisinbruk. Det er et spørsmål man i forskningsmiljøet vet lite om. En 

bekymring som også har vært reist, er at medisinering med denne typen medikamenter i 

ungdomsalderen øker sjansene for å utvikle et stoffmisbruk. Senere års forskning viser 

imidlertid at dette ikke er tilfelle (Barkley, 1997, 2000, Iglum, 1997).  

 

Et viktig spørsmål å ta stilling til er bivirkninger av medisiner. De to vanligste 

bivirkningene er appetittreduksjon og søvnvansker. Studier viser at mellom 30-50% av 

barna som begynner å bruke medisiner, opplever at de får dårligere matlyst, noe som ofte 

leder til vektreduksjon (Barkley, 1997, 2000, Wodrich, 2000). Videre kan man hos 10-20% 

av barna se at de får problemer med å sovne om kvelden. Ved søvnvansker kan det være 
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aktuelt å minske kveldsdosen eller å bruke en annen type medisin om kvelden. Hos noen 

barn kan man observere en forandret sinnsstemning: Nedstemthet, større følsomhet og 

humørsvingninger (Barkley 1997, 2000, Teeter, 1998). Forskningen har siden 70-tallet 

vært opptatt av om medisiner også kan resultere i en reduksjon i veksten. Senere forskning 

viser at det sannsynlig ikke er snakk om en permanent reduksjon, men snarere en 

forsinkelse som tas igjen (Wodrich, 2000). 

 

2.5 Årsaksforklaring til ADHD 
Jeg har valgt å legge en del vekt på årsaksforklaringer til ADHD, fordi jeg mener det er 

viktig for helhetsforståelsen. For pedagoger er det i første rekke forstyrrende 

atferdssymptomer som er i fokus. Det primære blir å finne frem til tiltak som kan redusere 

disse symptomene. Gjennom å få en mest mulig helhetlig forståelse av bakenforliggende 

årsaker, mener jeg det er lettere å bli klar over den enkeltes problemer, og deretter finne 

frem til hensiktsmessige tiltak. Forskningen fram til i dag har ikke klart å identifisere noen 

klare årsaksforhold til ADHD. Det kan se ut til at ADHD er et resultat av flere faktorer. De 

områdene forskningen har vært mest opptatt av er; arv, forskjellige typer av giftpåvirkning 

og nevrologiske avvik. 

 

Arvelighetsfaktoren ser ut til å spille en betydelig rolle i forhold til om et barn utvikler 

ADHD eller ikke. Barkley (1990) skriver at det kan se ut som om atferdsforstyrrelsen går 

igjen i familier. Forskere har gjennomgått ulike undersøkelser som har vært gjort med den 

hensikt å undersøke arvelighetsfaktoren ved ADHD. En gjennomgang viser at mellom 30-

50% kan forstås i forhold til arv fra et nært familiemedlem. Videre mener forskere at 

miljøbetingelser spiller en betydelig mindre rolle enn hva som tidligere har vært antatt 

(Wodrish, 2000). Dette betyr at et vanskelig oppvekstmiljø ikke antas å være årsak til 

ADHD. Samtidig er det viktig å være klar over at negative miljøfaktorer i stor grad kan 

påvirke og forsterke symptomene til en person med ADHD i en uheldig retning.  

 

Noen forskere har vært opptatt av utslipp av miljøgifter som en årsaksforklaring til at barn 

utvikler ADHD. Videre har det vært hevdet at mors alkohol-/stoffmisbruk under 

graviditeten kan gi barnet varige skader i form av ADHD. Det har også vært rettet søkelys 

mot ulike typer av kosthold. Spesielt har forskningen vært interessert i tilsettingsstoffer og 
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sukkerinntak som en mulig årsak til ADHD. Wodrish (2000) konkluderer med at de ulike 

typene av giftpåvirkning ser ut til å spille en mindre rolle for å utvikle ADHD. 

 

Den årsaksforklaringen som har fått størst oppmerksomhet, er nevrologiske avvik. Som jeg 

tidligere har vært inne på, trodde forskere lenge at ADHD var forårsaket av en skade i 

hjernen. I dag er den teorien forkastet, men forskningen bruker fortsatt store ressurser på å 

finne årsaken til ADHD ut fra en nevrologisk forståelsesramme. Forskere har de senere år 

gjort forskjellige nevrologiske funn. Å gå nærmere inn på disse, ville kreve alt for mye 

plass. I tillegg er det lite hensiktsmessig for denne oppgaven. Jeg har derfor valgt å 

avgrense oppgaven i forhold til antagelsene til en av de fremste forskerne på området, 

Russel Barkley (1997). Han har med bakgrunn i mange års forskning utviklet en modell 

som prøver å forklare årsaker og symptomer til ADHD. Dette presenteres i neste avsnitt. 

 

2.5.1 ”The behavioral inhibition model” 

Den grunnleggende teorien til Barkley (1997) bygger på at det hos individer med ADHD 

foreligger en svikt i inhibisjon eller impulskontroll. Atferdsmessig inhibisjon blir beskrevet 

som en tredelt prosess: (1) Å kunne hemme den reaksjonen som oppstår umiddelbart, (2) å 

kunne stoppe en respons som allerede er i gang slik at man kan vurdere om atferden skal 

fortsette, endres eller avsluttes, samt (3) beskytte tenke- eller vurderingsperioden mellom 

hendelse og reaksjon mot indre eller ytre interferens (Gjærum & Ellertsen, 2002). De 

områder som antas å påvirkes av en inhibisjonssvikt er operative i de prefrontale delene av 

hjernen og omtales som de eksekutive funksjonene. Disse deles inn i fire hovedfunksjoner: 

Nonverbalt arbeidsminne, verbalt arbeidsminne, regulering av affekt/motivasjon/arousel og 

reorganisering. Jeg skal ut fra Barkelys teori, prøve å beskrive hvilke konsekvenser en slik 

dysfunksjon i de eksekutive funksjoner har for de rammede personene.  

 

1) Nonverbalt arbeidsminne: Den viktigste oppgaven til arbeidsminnet er å tilføre tid, 

timing og rette tid til atferden og dens tidsmessige organisering (Barkley, 1997). Dette 

er en prosess som hjelper individet med å løse situasjoner og utfordringer som trenger 

noe mer enn en rutinepreget, automatisk reaksjon (Gjærum & Ellertsen, 2002). I møte 

med en ny situasjon eller utfordring, hentes tidligere erfaringer og annen relevant 

informasjon frem. Informasjonen blir holdt levende i bevisstheten, og det gjøres en 

vurdering av situasjonen opp mot tidligere tilegnet kunnskap, før handlingen utføres 

(Gjærum & Ellertsen 2002). En forutsetning for denne prosessen, er muligheten til å 
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utsette responser. Funksjonen som ligger i responsutsettelse, bidrar til at nye opplevelser 

kan analyseres og lagres på egnede steder i langtidsminnet. Lagring på formålstjenlige 

steder handler om at tidligere erfaringer enkelt kan hentes frem og brukes i nye 

sammenhenger. En svikt i funksjonen bidrar til at individet i mindre grad klarer å bruke 

informasjon fra tidligere opplevelser og erfaringer. De vil ikke i samme grad som andre, 

være i stand til å fastholde informasjon mentalt slik at det skjer en effektiv lagring i 

langtidsminnet. Problemet ligger i at de ikke klarer å hemme eller ignorere irrelevante 

responser, som forstyrrer prosessen. Ut fra disse antakelser vil en person med ADHD i 

større grad styres av den umiddelbare konteksten. Barkley (1997) understreker 

problemet med å lære gjennom å imitere nye og mer komplekse atferdsformer. Han 

mener at det er spesielt bruken av opplysninger fra vikarierende læring eller 

modellæring som er problematisk for individer med ADHD. De har spesielt problemer 

med å forme og utføre egen atferd, ut fra informasjon som er lært gjennom å observere 

andres atferdsmønster. 

 

Det kan også se ut som om personer med ADHD har en mangelfull tidsfornemmelse. 

Dette har sannsynligvis å gjøre med at evnen til å fastholde sekvenser i en begivenhet 

mentalt - og å sammenligne de ulike elementene opp mot fortid, nåtid og fremtid, ofte 

blir forstyrret. En person med ADHD lever i stor utstrekning i nåtid, hvilket innebærer 

at mange hendelser vil komme overraskende, og derved føre til usikkerhet (Iglum, 

1997). Dette vil igjen påvirke evnen til å organisere atferd i forhold til tid. Det forventes 

at tidsrommet for å vurdere konsekvenser for ulike handlingsmuligheter er mye kortere 

for individer med ADHD sammenlignet med andre. Å arbeide mot langsiktige mål, vil 

for de aktuelle personer by på problemer, da de har vansker med å ignorere ekstern og 

intern interferens. Konsekvensen blir at de ofte skifter fokus og går for en mer kortsiktig 

løsning.  

 

2) Internalisering av tale (verbalt arbeidsminne): Det verbale arbeidsminnet kan sees på 

som en persons indre språk eller tankens indre stemme (Iglum, 1997). I funksjonen til 

det indre språk ligger evnen til beskrivelse, refleksjon, problemløsning, stille spørsmål 

til seg selv og moralsk resonnering (Gjærum & Ellertsen, 2002). Ved hjelp av det indre 

språk kan en person, informere og dirigere seg selv og sine aktiviteter på en 

hensiktsmessig måte (Iglum, 1997). For å kunne regulere atferd på en habil og effektiv 

måte, er det viktig å internalisere regler eller strategier. Disse spiller en betydelig rolle 
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når komplekse oppgaver og innviklede problemer skal løses. I følge Barkley (1997) 

minsker ADHD evnen til å formulere og bruke slike nye regler eller strategier som 

konstrueres i en situasjon. Det kan se ut som personer med ADHD har vansker med å 

bruke det indre språket til å regulere atferd og som redskap ved problemløsning.  

  

3) Selvregulering av emosjoner, motivasjon og aktivering: Den tredje hovedgruppen 

handler om selvregulering av følelser og motivasjon. I følge Barkley, har personer med 

ADHD vanskelig for å manipulere de variabler som kan være med på å skape en mer 

positiv tilstand. Eksempel på disse er: Det å trøste seg selv, bruke visuelle 

forestillingsbilder og belønne seg selv. Dette leder til at negative følelser som 

frustrasjon, sinne, skuffelse, angst og kjedsomhet tar overhånd. I følge Barkley (1997) 

er det vanskelig for personer med ADHD å vurdere en situasjon objektivt gjennom å ta 

en annen persons perspektiv. Spesielt vanskelig blir dette i en tilspisset situasjon som 

har utløst sterke følelser. De aktuelle personene reagerer ofte mer instinktivt på de 

følelser som oppstår i øyeblikket. Funksjoner som å overveie, modifisere og 

reformulere de umiddelbare følelser vil i mindre grad være tilstede. Motivasjon er også 

en funksjon som sannsynligvis påvirkes negativt av en ADHD lidelse. Det å generere 

motivasjon for å løse oppgaver som i utgangspunkt ikke er lystbetont, antas å være 

vanskelig ved ADHD (Barkley, 1997). De aktuelle personene er i større grad avhengig 

av umiddelbar belønning for å oppnå resultater.  

 

4) Reorganisering: Den fjerde gruppen handler om evnen til å analysere og syntetisere, 

det vil si dele opp og sette sammen enheter. I analyse/syntese ligger evnen til 

kreativitet, problemløsning og det å anvende språket som et analytisk redskap (Iglum, 

1997). Som et resultat av å ikke kunne utsette responser i samme grad som andre, antas 

det at personer med ADHD har vansker med å dele opp og sette sammen enheter i en 

tidligere atferdssekvens. Konsekvensen vil være at det blir vanskeligere å kombinere 

enheter på nye måter, for å skape andre former for atferdsreaksjoner. Et område som 

har stor betydning for reorganisering er verbal kommunikasjon. Evnen til hurtig og 

presist samle språkenheter til et meningsfullt budskap til andre, antas å være mangelfull 

hos personer med ADHD.  
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Barkley (1997) utvider disse antagelser til også å handle om hvor lett nonverbal 

kommunikasjon flyter. Som en konsekvens forventes en nedsatt evne i produksjon av 

mønstre, sang, musikk og fin-/grovmotorisk funksjon. Når en oppgave krever at det skapes 

en ny, kompleks sekvens av nonverbale responser, blir det vanskelig for personer med 

ADHD å produsere disse nye responser hurtig og presist ut fra tidligere lært atferd. ADHD 

vil i stor grad påvirke evnen til fleksibel atferd og kreativitet, noe som er nødvendig for å 

tjene fremtidige mål (Barkley, 1997). 
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3 TEORETISK REFERANSERAMME OG TIDLIGERE 
FORSKNING 

Etter en del refleksjon rundt teoretisk referanseramme har jeg kommet frem til at det 

overordnede begrepet for oppgaven må bli mestring. Begrepet mestring kan i denne 

oppgaven sees fra to innfallsvinkler. På den ene siden handler det om lærerens evne til å 

mestre den utfordringen det ofte innebærer å ha en elev med ADHD i klassen. For det 

andre handler det om lærerens evne til å formidle en opplevelse av mestring til eleven. 

Elever med ADHD opplever ofte å komme til kort i skolesammenheng både faglig og 

sosialt. En av de viktigste oppgavene til læreren må derfor være å få formidlet en 

opplevelse av mestring til de elevene som sliter mest. 

 

3.1 Antonovskys teori om salutogenese 
Mestring er et begrep som forbindes med den israelske medisinske sosiologen Aaron 

Antonovsky (1991). Han begynte å interessere seg for hvorfor noen mennesker håndterer 

en stresset og vanskelig livssituasjon bedre enn andre. Tankene til Antonovsky beskriver et 

fokus på salutogenese som legger vekt på det friske og sunne hos mennesker. Antonovsky 

utviklet en teori om mestringstrategier hos voksne, en teori som også kan overføres til 

barn. Teorien bygger på en antakelse om at mennesker ikke ensidig kan unngå 

stressfaktorer. Det handler i stedet om å lære seg å takle stressende situasjoner i livet. I 

vanskelige perioder av livet trenger vi mestringsstrategier eller motstandsressurser for å 

håndtere de utfordrende situasjonene vi står overfor. For å kunne ta i bruk slike 

motstandsressurser må en person oppleve en form for sammenheng, ”sense of choerence” 

i det som skjer (Antonovsky 1991, Sommerschild m.fl., 1998). Det innebærer at individet 

har evnen til å kunne forstå hva det står overfor, til tross for at situasjonen oppleves som 

utfordrende og vanskelig. Videre må man ha tro på at det finnes løsninger på situasjonen. 

Denne siste komponenten handler om å se meningen med å forsøke å finne løsninger, og 

kan sees på som den motiverende drivkraften for å involvere og engasjere seg 

følelsesmessig i den vanskelige situasjonen. 

 

Mestringsperspektivet setter fokus på individet og systemet rundt individet. Forskningen 

har vært opptatt av både mestrende systemer og mestrende individer. En problemstilling 

forskere har vært interessert i, er hvorfor enkelte barn klarer seg bedre enn andre under 

vanskelige betingelser. Det viser seg da at faktorer som et trygt forhold til en voksen 
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omsorgsperson, gode intellektuelle evner, talenter, et ok utseende, gode sosiale evner samt 

det å være flink på skolen, er betydningsfulle beskyttelsesfaktorer. Sentralt i tilnærmingen 

ønsker man å få tak i de ressurser eller den kompetansen den enkelte faktisk har og 

videreutvikle disse. Barn som har det vanskelig i hverdagen vil kunne bli støttet i sin 

mestringsstil i stedet for å bli nedbrutt av rigide forventninger og regler. Fokus må rettes 

mot det eleven behersker, og ikke mot det som oppleves som vanskelig og uoverkommelig 

(Antonovsky, 1991, Sommerschild m.fl., 1998).   

 

 

3.2 Økologisk systemteori 
Jeg ønsker videre å bygge opp den teoretiske referanserammen rundt en systemtenkning. I 

en skolesammenheng blir det betydningsfullt og ikke ensidig fokusere på den enkelte 

eleven med atferdsproblemer. Eleven er en del av et system som kan oppleves som 

støttende/utviklende eller uforstående/nedbrytende i forhold til de problemer den enkelte 

sliter med. Jeg har valgt å bruke Bronfenbrenners økologiske utviklingsperspektiv som 

ramme for å tenke helhetlig rundt barnet (Bronfenbrenner, 1979). 

 

Uri Bronfenbrenner utviklet en interaksjonsmodell som ser på den gjensidige påvirkningen 

mellom individet og dets miljø. Bakgrunnen for teorien er, ifølge Bronfenbrenner (1979), 

en reaksjon på den tidens ensidige fokus enten på individet eller miljøet. Fra barnet er født, 

er det en del av et miljø som påvirkes og som i sin tur, påvirker barnets utvikling. 

Tilpassing er avhengig av den konkrete situasjonen, individets intensjoner og de formelle 

og uformelle sosiale sammenhenger som både individet og situasjonen er en del av. Ut fra 

et økologisk perspektiv forstås sosiale og emosjonelle problemer som en ubalanse i 

individets økosystem. Individets forutsetning for kompetanse samsvarer ikke med miljøets 

krav og forventninger. I en kartleggings-prosess er det derfor viktig å analysere de ulike 

systemene som barnet er en del av. Det gjelder også de systemene som er av overordnet 

art, men som er med på å påvirke barnets situasjon. Bronfenbrenners (1979) teori tar 

utgangspunkt i fire systemer: Mikro-, meso-, ekso- og makrosystemet. 

 

Mikrosystemet er de sosiale arenaer som barnet har direkte kontakt med, og det er her den 

primære sosialiseringen finner sted. Mønstre av aktiviteter, roller og relasjoner som 

utspiller seg i en gitt setting, påvirker den enkeltes handlingsmåte. To sentrale begrep i 
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Bronfenbrenners (1979) teori er økologiske feller og økologiske overganger. En økologisk 

felle beskriver en negativ rolle som ofte opprettholdes og forsterkes av systemet. Barn og 

unge med sosiale og emosjonelle vansker havner ofte i slike feller og tar på seg rollen som 

for eksempel klassens syndebukk for å opprettholde balansen i systemet. Økologiske 

overganger forekommer når det skjer en forandring i miljøet. Barnet trer inn i en ny 

setting, og dets rolle vil med stor sannsynlighet påvirkes. En krise er et eksempel på en 

økologisk overgang. Kvaliteten på relasjonen mellom person og miljø er av stor betydning 

for om krisen resulterer i vekst eller en negativ erfaring som fortsetter å prege individet. 

 

De forskjellige mikrosystemene utgjør et nytt system, mesosystemet, som omfatter de 

innbyrdes relasjonene til to eller flere mikrosystemer. Mesosystemet er summen av de 

arenaer hvor barnet deltar og utvikler seg aktivt. Sentralt her står begrepet nettverk som 

sier noe om forbindelsen mellom de forskjellige systemene. Kvaliteten på, og omfanget av, 

en persons nettverk kan være avgjørende for hvor godt man mestrer en økologisk 

overgang. Det viser seg at samarbeid mellom de voksne i de forskjellige systemene er 

avgjørende for å skape en trygghet for det enkelte barn. 

 

Eksosystemet er et system som faller utenfor barnets rekkevidde, men som indirekte 

påvirker og kan påvirkes av mikro- og mesosystemet. Eksempel på de organer som vil 

være en del av eksosystemet, men som mer direkte vil være med på å påvirke elever med 

sosiale- og emosjonelle vansker, er skoleledelse og PPT.  

 

Makrosystemet er politiske, økonomiske og kulturelle overordnede strukturer og 

utviklingstrekk som påvirker underliggende systemer. Eksempler på dette kan være nye 

reformer i skolen eller reduksjoner i økonomiske tilskudd til skolesektoren. 

 

Den økologiske modellen er eklektisk i henhold til metode bruken. Dette innebærer at 

modellen bruker de tiltak som vurderes som mest effektive, uansett hvilken tilnærming de 

stammer fra. Faktorer som er med på å avgjøre valg av tiltak, kan være: Barnets alder, 

intellektuelle forutsetninger, utviklingsnivå, problemets art og vanskelighetsgrad, 

egenskaper ved klassen, organisatoriske faktorer, kollegialt samarbeid, familien og det 

sosiale miljø som omgir eleven. Hvis man velger å legge økologisk tenkning til grunn for 

sitt pedagogiske arbeid, er man nødt til å vurdere en situasjon ut fra en helhetlig, 

kontekstuell forståelse. 
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3.3 Pedagogiske tiltak ved ADHD 
Gjærum og Eillertsen (2002) har laget en oversikt over forskjellige funksjonsområder som 

kan påvirkes ved ADHD. Til hvert problem omtales noen tiltak som er vanlig å prøve ut 

ved klinisk arbeid.  

  

- Oppmerksomhetsvansker: Prøve å skjerme eleven ved distraherbarhet. Økt tid og 

mindre arbeidsmengde ved vansker med kapasitet/prosesseringshastighet. Oppdeling 

av oppgaver og forsterkning for fullførte ledd ved problemer med vedvarende 

oppmerksomhet. Når mulig: Velge læremiddel og metoder som er motiverende å holde 

på med (spennende bok, dataspill). Gradvis opptrening av lengden på arbeidsøkter. 

Pauser. 

- Hyperaktivitet: Muligheten for fysisk aktivitet. Belønne atferd som er uforenlig med 

uro, for eksempel oppgaveløsning. ”learning by doing”. Toleranse hos lærer/foreldre 

for en rimelig grad av aktivitet og uro. Pauser. Styre unna situasjoner som utløser 

hyperaktivitet. 

- Impulsivitet: Kognitiv atferdsterapi innrettet mot å trene opp evnen til å vurdere før en 

handler (”Stop, Look, Listen,” Douglas 1972, Braswell og Bloomquist 1991). 

- Intelligens: Undersøke elevens nivå og profil og tilrettelegge krav i tråd med funn. Ved 

spesifikke dysfunksjoner: Vurdere forholdet mellom trening og kompensering. 

- Adaptive ferdigheter: Må praktiske dagliglivsferdighetern prioriteres høyere i 

undervisningsopplegget? Må forventningene til selvstendighet justeres? 

- Svake eller variable skoleprestasjoner: Foreligger det komorbide lærevansker? 

Normalbegavede barn med ADHD uten lærevansker kan også trenge mengdetilpasning 

av skolearbeid. Ved variable prestasjoner: Utnytte gode tidspunkter og situasjoner. 

- Lærevansker: Foreligger hos ca 30 prosent, og kan ikke i sin helhet tilskrives 

konsentrasjons- eller atferdsproblemer. Hjelpetiltak som for andre med lærevansker, 

dog tilpasset ADHD. 

- Språkvansker: Trening i å forklare, gjenfortelle, beskrive, tenke igjennom det som skal 

sies. Lyttetrening. Trengs det hjelp med begrepslæring eller talevansker. 

- Vansker med regelstyrt atferd: Gjøre regler enkle, tydelige og gjerne skrevet eller 

tegnet på et ark. Klare konsekvenser for å følge/ikke følge regler. Verbalisere og 

repetere sentrale regler, det vil si oppøve språklig styring av atferd.  
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- Minne: Problem med arbeidsminne: Informasjon som må være tilgjengelig mens man 

tenker, skrives ned. Verbalisering, visualisering og repetisjon. Er minnelagret 

hensiktsmessig bygd opp i begreps- og tidskategorier? 

- ”Tidsmessig nærsynthet”: Aktiv bevisstgjøring på å hente fram tidligere erfaringer og 

tenke i konsekvenser på sikt. Aktiv bruk av tidsplanlegger for litt eldre barn og 

ungdom. 

- Styring av emosjonelle reaksjoner: Sosial ferdighetstrening for selvkontroll. Kognitiv 

atferdstrening med vekt på å få fram alternative handlinger til aggresjon og vurdering 

av konsekvenser. Skjerming og assistentstøtte i skolen for noen av de mest eksplosive. 

Prioritere hvilke grenser som må settes. 

- Kreativitet: Enkelte med ADHD oppleves som kreative fordi de ikke følger regler og 

vanlige mønstre. Andre med svak kreativitet kan ha nytte av teknikker for 

”idemyldring”, for eksempel ved at en voksen foreslår stikkord og nye innfallsvinkler 

som hjelper barnet til å assosiere rundt tema. 

- Motivasjonsproblemer: Nedsatt evne til å motivere seg selv og arbeide for langsiktige 

mål, gir økt behov for hyppig og umiddelbar forsterkning. Det kan være nødvendig å 

supplere sosiale belønninger med mer konkrete belønninger. 

- Perseverasjon og redusert fleksibilitet: Redusert evne til å stoppe innøvde 

handlingsmønstre i nye situasjoner kan forsøkes avhjulpet ved kognitiv atferdsterapi 

med vekt på å finne fram til alternativer og vurdere konsekvenser av disse (Gjærum & 

Eillertsen 2002:409-411) 

 

3.4 Forskning på lærers praksis ved problematferd  
Ogden gjennomførte i 1996-97 en stor undersøkelse på oppdrag for Kirke-, utdannings- og 

forskningsdepartementet. Hensikten var å få frem læreres erfaring med og syn på 

elevatferd og læringsmiljø i grunnskolen. Resultatene viser at tiltak som har elevstøttende 

og problemløsende karakter er mest effektive. Lærerne nevner tiltak som ros for ønsket 

atferd, ekstra oppmuntring og støtte til enkelt elever, samtaler med elever utenfor 

klasserom og diskusjoner i klassen om hvorfor ting går galt. Undersøkelsen viste også at 

lærernes tilnærming til elevatferd var overveiende reaktiv fremfor pro-aktiv. I det ligger 

det en klar forventning til hva elevene kan og ikke kan gjøre, det vil si klare etablerte 

regler. Det var mindre vanlig at lærerne tok initiativ for å lære elevene positiv atferd 

gjennom for eksempel pedagogiske opplegg hvor elevene lærer sosiale ferdigheter (Ogden, 
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1998). Undersøkelsen viste at skoler som har klare prosedyrer for å håndtere elever som 

bryter regler, har mindre atferdsproblemer sammenlignet med skoler som ikke har slike 

regler. Man kunne også se at skoler som hadde pedagogiske opplegg for å styrke elevenes 

sosiale ferdigheter, rapporterte om færre atferdsproblemer, men ikke mindre utagerende 

atferd. En rekke tiltak ble prioritert i arbeidet med atferdsproblemer. De som fikk sterkest 

oppslutning, var styrking av samarbeid med foreldre, vekt på elevens arbeidsinnsats og 

engasjement med hensyn til systematisk ros, mer tid til samtaler og samarbeid mellom 

kollegaer (Ogden, 1998). 

 

Ut fra den klare sammenhengen mellom problematferd i klassen og skolemiljøet, 

understrekes behovet for en skoleomfattende praksis og handlingsplan for å forebygge og 

løse atferdsproblemer. Aktuelle tiltak kan være pedagogiske opplegg for å styrke elevenes 

sosiale kompetanse, samt styrking av lærers kompetanse i klasseledelse.  De pedagogiske 

oppleggene ser ikke ut å ha den samme effekten på alvorlige norm- og regelbrudd. I denne 

sammenhengen blir det viktig at handlingsplanen også inneholder rutiner for å forebygge 

og løse disse. Det kan være nødvendig med kriseintervensjoner og en mer inngående og 

langsiktig oppfølgning av eleven (Ogden, 1998). 

 

Nordahl og Sørli (1998) gjennomførte en annen stor studie om problematferd og 

pedagogisk praksis i skolen. De så på hvilke tiltak og undervisningsopplegg skolen satte i 

verk for å hjelpe elever som hadde atferdsproblemer i skolen. I denne studien inkluderes 

også elever og foreldre i tillegg til lærer. Resultatene viser at det er en sammenheng 

mellom omfanget og alvorlighetsgraden av atferdsproblemer, samt den pedagogiske 

praksis og miljøet i skolen. Individuelle variabler som selvoppfatning, sosial og 

skolefagelig kompetanse hadde sammenheng med problematferd, noe som blir drøftet mer 

i avsnitt 4.1.1 om sosial utvikling. Disse tre variabler hadde størst betydning for læreres 

atferdsvurdering sammenlignet med elevvurderingen. Det tiltak som er mest brukt er 

spesialundervisning ut fra sakkyndig vurdering. De to forskerne foreslår imidlertid en mer 

allmennpedagogisk tilnærming, fremfor tradisjonelle spesialpedagogiske tilbud. Skolen bør 

fokusere på opplæring i sosiale ferdigheter og arbeid med klassemiljø hvor det legges vekt 

på å utvikle gode relasjoner mellom lærer og hver enkelt elev og elevene imellom.  
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De anbefaler også mer elevdeltakelse og variasjon i skolearbeidet sammen med klare, 

eksplisitte normer og tydelig klasseledelse. En aktiv pedagogisk ledelse og lærersamarbeid 

ser ut til å være en betydningsfull rammefaktor for arbeidet i klasserommet (Nordahl & 

Sørli, 1998).  

 

            
 

 
 



            
  
 
 

26

4. PEDAGOGISKE FORHOLD RUNDT ELEVER MED 
ADHD  

 
4.1 Lover og skolens læreplanverk 
Skolen er den arena som alle elever i skolepliktig alder er en del av. De primære 

hovedoppgavene til skolen er å ivareta og styrke elevenes faglige og sosiale utvikling.  

I  Læreplanverket for den 10-årige grunnskolen (L-97), vektlegges skolens ansvar for å 

legge til rette for elevenes muligheter til å utvikle seg sammen med andre. Det er viktig at 

skolen sørger for at elevene kan tilegne seg faglig og sosial kompetanse. I innledningen til 

L-97 står det: 

 

”Opplæringens mål er å ruste barn, unge og voksne til å møte livets oppgaver og 
mestre utfordringer sammen med andre. Den skal gi hver elev kyndighet til å ta 
hånd om seg selv og sitt liv, og samtidig overskudd og vilje til å stå andre bi” (L-
94:15). 

 

4.1.1 Faglig utvikling  

Mestring i forhold til de faglige krav som stilles i skolen, er viktig for den enkeltes 

utvikling og selvfølelse. Flere undersøkelser viser at det er en klar sammenheng mellom 

akademisk selvoppfatning og selvakseptering (Skaalvik & Skaalvik, 1988).  

 

Amerikansk forskning viser at så mange som 70-80% av elever med ADHD gjør det 

dårligere på skolen enn det deres evner og ressurser skulle tilsi (Barkley, 1990; DuPaul & 

Stoner, 1994). Disse resultatene kan ikke direkte overføres til norske forhold. Samtidig er 

det viktig å være klar over at ADHD elever ofte er underytere i forhold til sine 

intellektuelle evner. I denne sammenhengen blir det betydningsfullt å legge undervisning 

og arbeidsoppgaver til rette slik at den enkelte elev opplever mestring ut fra sine 

forutsetninger: 

 

”Individuell tilpassing er nødvendig for at alle elevar skal få eit likverdig tilbod. 
Det krev at alle sidene ved opplæringa – lærestoff, arbeidsmåtar, organisering og 
læremiddel blir lagde til rette med tanke på dei ulike føresetnadene elevene har” 
(L-97:58). 
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I løpet av de siste tiårene har forskningen ikke bare vært opptatt av elevers faglige 

utvikling, i tillegg har fokus vært rettet mot den sosiale utvikling. Man har også funnet en 

positiv sammenheng mellom faglig funksjonsnivå og sosial kompetanse. Dette betyr at 

elever som rangeres høyt i forhold til sosial fungering, relativt ofte også skårer høyt på 

faglig mestring. Videre kan man se en klar tendens til at elever som skårer høyt i forhold til 

problematferd, ofte også skårer lavere på faglig utvikling og sosial kompetanse, 

sammenlignet med elever som viser liten problematferd (Sørli & Nordahl, 1998). 

 

4.1.2 Sosial utvikling 

En positiv sosial interaksjon med jevnaldrende ser ut å være en viktig faktor for trivsel på 

skolen og for den enkeltes utvikling.  

 

”Opplæringens mål rettes ikke bare mot faginnhold, men også mot de personlige 
egenskaper som en ønsker å utvikle ved å utforme omgivelser som gir rike 
muligheter for barn og unge til å utvikle bevisst samfunnsansvar og 
handlingskompetanse for rollen som voksen” (L- 94:32).  

 

Venner er ikke noe man får, men som det heter, noe man ”vinner”. Uttrykket å vinne 

venner forteller at noen har lett for å få venner, andre ikke, og at dette ikke er tilfeldig. Å 

utvikle vennskap er noe man i stor grad lærer som barn. Hvordan man skal oppføre seg i en 

rekke situasjoner, og hvordan andre reagerer på en selv, alt dette læres gjennom samvær 

med andre på samme alder (Frønes, 1989)  

 

Flere forskningsstudier har påvist en klar sammenheng mellom manglende sosial 

kompetanse og atferdsavvik (Ogden, 1995, Sørli & Nordahl, 1998). Utilfredstillende 

relasjoner til jevnaldrende i oppveksten kan i enkelte tilfeller få konsekvenser for det 

voksne individet. I følge Kupersmidt m.fl. (1990) øker risikon for å utvikle; mentale 

problemer, stoffmisbruk og kriminell atferd som voksen. Ved utvikling av kriminell atferd 

som voksen, kunne man hos barnet se et mer omfattende negativt mønster i form av en 

aggressiv, antisosial og normovertredende atferd.   

 

Barn med ADHD har gjerne vansker med å komme overens med jevnaldrende og etablere 

vedvarende vennskapsforhold. Problemer med svekket impulskontroll og uoppmerksomhet 

antas å føre til dette (Barkley, 1997, 2000, DuPaul & Stoner, 1994). Det er gjort en rekke 

undersøkelser med hensikt å kartlegge ADHD barns mulighet og for å utvikle gode 
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vennskapsrelasjoner til jevnaldrende. En gjennomgang av disse undersøkelser, viser at det 

er en langt større risiko for ADHD barn å utvikle problemer i sosialt samspill 

sammenlignet med en kontrollgruppe bestående av ”normale” barn. I en studie viste 

resultatene at 22 % av ADHD barna kunne klassifiseres som sosialt funksjonshemmet ut 

fra de kriteriet forskerne la til grunn for undersøkelsen, mot ingen i kontrollgruppen 

(Greene, m.fl.1996; Iglum, 1997) 

 

4.1.3 Inkludering  

Haug (2004) omtaler inkludering som et av de mest overordnede begreper i den norske 

skolen. Inkludering er et viktig skolepolitisk steg som stiller klare kvalitetskrav til hvordan 

skoledagen skal organiseres, når alle elever fysisk skal være i elevgruppen. Spesielle behov 

skal tilgodeses gjennom tilpasset opplæring i det vanlige klassen (Haug, 2004).  

 

St meld nr 30 vektlegger likeverdig, inkluderende og tilpasset opplæring som et 

grunnleggende mål for skolens virksomhet: 

 

”Det betyr at opplæringen må være tilgjengelig for alle, og at alle skal få gode 
muligheter for læring mestring og utvikling. Elever og lærlinger er ulike, og 
derfor har de ulike behov og forutsetninger. Et likt tilbud til alle gir ikke et 
likeverdig tilbud. For å gi et likeverdig tilbud, må skolen gi en variert og 
differensiert opplæring. Retten til tilpasset opplæring kan ivareta innenfor 
opplæringens ordinære rammer eller i form av spesialundervisning. 
Spesialundervisning er en rettighet for elever som ikke har eller som ikke kan få 
tilfredsstillende utbytte av den ordinære opplæringen ” (St meld nr 30).  

 

Internasjonalt har UNESCOs Salamanca-erklæring (1994) hatt en stor påvirkningskraft på 

Norges fokus på inkluderingsprinsippet. Denne erklæringen kan sies å ha et 

samfunnsperspektiv der noen av grunntankene for inkluderingsprinsippet blir formulert; 

utvikle solidaritet, redusere fordommer, gi felles erfaringer og skape et mer inkluderende 

samfunn (Skaalvik, 2004). I tillegg til samfunnsperspektivet er det viktig å også ha et 

individperspektiv, hvor fokus rettes mot den enkelte elev (Skaalvik, 2004). 

 

Skaalvik (2004) problematiserer begrepet inkludering. Han mener at begrepet gir en 

intuitiv mening for de fleste, ”alle” tror de vet hva det omfatter. Dersom man går litt 

dypere i inkluderingsbegrepet, er det både vagt og uavklart. Det er dermed stor 

sannsynlighet for at forskjellige personer ikke legger den samme betydningen i begrepet.  
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I faglitteraturen blir det lagt vekt på at inkludering rommer ”meningsfylt samhandling” og 

”aktiv deltakelse på egne premisser” (Skaalvik, 2004). Skaalvik (2004) mener at det er 

uklart hva dette betyr i praksis. Det har imidlertid ført frem til en bevisstgjøring av at man 

ikke ensidig kan fokusere på funksjonshemninger, fokus skal være på hele mennesket sett 

ut fra en kontekstuell forståelse.  

 

Pedagogisk faglitteratur beskriver gjerne inkludering som en videre utvikling av 

integreringsprosessen. Målsettingen med integrering handlet i begynnelsen i stor 

utstrekning om at alle elever skal høre til en skole i nærmiljøet. Senere ble det lagt vekt på 

akseptering og normalisering av elever med spesielle behov (Nordahl, & Overland, 1999). 

I inkluderingsbegrepet blir dette vektlagt noe annerledes. Forskjeller og ulikheter 

understrekes og fremheves som noe positivt. Den enkelte elev skal oppleve en positiv 

verdisetting uansett funksjonshemming. Prosessen forutsetter også en endring, ikke bare av 

skolens organisering, men av hele skolens kultur. Inkluderingsprosessen skal gi en skole 

der alle barn kan fungere sammen gjennom god tilrettelegging av undervisningen og 

kompetanse i sosiale ferdigheter. Inkludering er ikke en målsetting som kan oppnås, men 

en kontinuerlig prosess som trenger arbeid og engasjement fra alle involverte parter. Haug 

(2004) understreker dette på følgende måte:   

 

”Skulane må arbeide nokså kontinuerleg året igjennom, og år etter år” (Haug, 

2004:6) 

 

I opplæringsloven av 17. Juli 1998, går det klart fram at alle elever har rett til å tilhøre en 

klasse. I L-97 uttrykkes prinsippet om inkludering som følger: 

 

”Innebygd i forståinga av likeverd ligg føresetnaden om fellesskap mellom 
menneske. Likeverd er grunnlaget for prinsippet om lik rett til opplæring i ein 
felles skule uten omsyn til bakgrunn eller føresetnader. Likverd er ikkje noko man 
har, det er noko man skaper. Skulen skal derfor utvikle, grunngi og praktisere 
fellesskapet og tilpassing og fremje likestilling mellom kjønn og solidaritet på 
tvers av grupper og grenser” (L-97: 55).   

 

Et viktig prinsipp som kommer fram i teksten er at likeverd mellom mennesker er 

grunnleggende for inkluderingsprosessen. Videre slår L-97 fast at elever med særskilte 

behov skal delta i fellesskapet på en likeverdig måte: 
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”Grunnskulen som fellesskap skal vere inkluderende. Elever med særskilde 
opplæringsbehov skal ta del i det sosiale, faglege og kulturelle fellesskapet på en 
likeverdig måte. Det krever at alle elever i utgangspunktet skal få opplæringa si i 
skulen på heimstaden og høyre til ei klasse, og elevfellesskap. For elevar med 
særskilde opplæringsbehov er samarbeid med foreldra spesielt viktig for å finne 
fram til det som samla sett er det beste opplæringstilbodet, og for å få en felles 
forståing av kva ein kan vente av elevane når det gjeld innsats og utvikling” (L-
97: 58). 

 

Inkluderingsprosessen skal gi allsidig læring som kan bidra til at alle elever utvikler 

personlig trygghet og sosial kompetanse. Det er ikke nok å appellere til de andre elevene 

om aksept og forståelse for den funksjonshemmede eleven. Alle elever må ansvarliggjøres 

ut fra sine forutsetninger i en inkluderingsprosess. Hvis det blir et ensidig fokus på de 

andre elevene, oppstår det lett en stigmatisering av den aktuelle eleven. Stigmatisering 

leder i sin tur ofte til at elever med spesielle behov blir mer isolert og i større grad opplever 

sosial hjelpeløshet. (Befring & Tangen, 2001). 

 

4.2 Samarbeid  
I forhold til barn og unge med sosiale og emosjonelle vansker er det interessant å se på 

samarbeide mellom aktuelle samarbeidsparter og den teoretiske referanserammen rundt 

dette.   

 

Inkludering og tilpasset opplæring er en oppgave som krever en stor innsats fra ulike 

samarbeidsparter. Det er nødvendig med et godt samarbeid med elevens foresatte, 

samarbeid og samordning med en rekke instanser i grunnopplæring, samt aktivt bruk av 

ressurser utenfor skolen (St meld nr 30). 

 
4.2.1 Foreldresamarbeid           
 

I L-97 og St meld nr 30 blir samarbeidet mellom hjem og skole, vektlagt. Alle foreldre skal 

inviteres og inspireres til å ta del av skolens virksomheten på det pedagogiske, sosiale og 

administrative plan. Det skal være et gjensidig arbeid der begge parter er delaktige, men 

der skolen har det overordnede ansvar for å legge til rette for et funksjonelt samarbeid.   

 

”Skulen plikter å leggje tilhøva til rette slik at samarbeidet med heimen kjem i 
stand. Ein føresetnad for eit godt samarbeid er god kommunikasjon. Da er det 
første kravet at heimen får god informasjon” (L-97). 
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Bronfenbrenner (1979) vektlegger samspillet mellom barnets miljøer som en viktig faktor 

for barnets utvikling. En god relasjon mellom hjem og skole styrker barnets 

utviklingsmuligheter og skaper større forutsigbarhet og trygghet i barnets hverdag. Et godt 

samarbeid mellom voksne i de forskjellige nettverk som barnet er en del av, er spesielt 

viktig i de tilfeller der barnet har spesielle behov (Klefbeck & Ogden, 1995). 

 

Et prosjekt i Stockholm hadde som målsetting å redusere faglige og sosiale vansker for 

skoleelever. Tiltaket som ble iverksatt var å utvikle kontakten mellom lærerne og 

foreldrene til de barna som hadde problemer. Erfaringen viste at utviklingen av 

samarbeidet reduserte elevens faglige og sosiale problemer betydelig (Ohlsson, 1993, 

Helgeland, 1996). 

 

4.2.2 Samarbeid skolens personale 

 

I St. meld nr 30, blir betydningen av skolens helhetlige innsats vektlagt for å redusere 

omfanget av atferdsproblemer: 

 

”Det viser seg at det er mindre atferdsproblemer på skoler der det arbeides aktivt 
med forebyggende tiltak og kompetansestyrkende innsats på skole-, elevgruppe- 
og elevnivå. Skoler med godt lærersamarbeid har også bedre atferd fordi lærere 
utveksler informasjon, søker hjelp når de har problemer, og samarbeider om gode 
løsninger” (St. meld nr 30). 

 

Samarbeid mellom skolens personale er en forutsetning for å utvikle en god skole. Det 

legges vekt på at alt som gjennomføres krever en felles innsats, der alle skal delta:  

 

”Samarbeid mellom elevar, lærarar og skuleleiing er nødvendig for å utvikle 
skulen som læringsmiljø og arbeidsplass. Skal elevane komme med i eit sosialt, 
fagleg, og kulturelt fellesskap og få utfordringar etter føresetnader og interesser, 
må personalet samarbeide. Det må utviklast gode og tillitsskapande 
samarbeidsformer mellom elevane og dei vaksne i skulen. Samarbeidet mellom 
dei vaksne må vere eit førebilete for elevane” (L-97:62). 

 

4.2.3 Tverrfaglige samarbeidspartnere 

Gjennom utdanning og erfaring sosialiseres yrkesgrupper til forskjellig 

kunnskapsforståelse og tenkemåte. I et moderne samfunn er det stadig behov for 
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spesialisering, hvilket leder til at nye profesjoner vokser fram og etableres (Lauås & Lauås, 

1994). 

 

I arbeidet med barn og ungdom som utvikler sosiale og emosjonelle problemer, vil det 

være behov for tverrfaglig samarbeid for å imøtekomme denne gruppens behov. For at et 

tverrfaglig samarbeid skal fungere, er forskjellige yrkesgrupper avhengig av å reflektere og 

være bevisste på hverandres kunnskapsforståelse og måter å tenke på (Lauås & Lauås, 

1994). 

 

Mange elever med diagnosen ADHD utvikler et sett av vansker som skolen ofte definerer 

som sosiale og emosjonelle problemer. Med bakgrunn i den kunnskap som finnes i 

fagfeltet, er det viktig at det etableres et godt samarbeid mellom fagpersoner og 

klassestyrer. Relevante samarbeidsinstanser vil være Pedagogisk psykologisk tjeneste, 

kompetansesentre og barne- og ungdomspsykiatrien. 

 

4.2.3.1 Pedagogisk psykologisk tjeneste    

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) er en aktuell samarbeidspartner i forhold til elever 

med atferdsvansker. PPT er en andrelinjetjeneste som handler på oppdrag fra foreldre, 

eleven eller skolen. PPTs ansvarsområde omfatter individrettede tiltak som å utrede og å 

komme med sakkyndighetsvurderinger med bakgrunn i lærings- og utviklingsforstyrrelse. I 

tillegg skal PPT arbeide systemrettet i forhold til skoler. 

 

4.2.3.2 Kompetansesentre 

Kompetansesentrene ble opprettet som et ledd i arbeidet med å hjelpe elever med 

forskjellige lærevansker. Målet er å bygge opp kompetanse i hjelpeapparatet som ligger i 

den aktuelle brukers hjemmsted. Kompetansesentrene dekker et stort geografisk område, 

der man har samlet faglig ekspertise rundt ett, eller noen få områder. Denne ekspertisen 

skal i første hånd bistå fagfolk i 2. og 3. linje tjenesten. Kompetansesentrene driver også 

med undersøkelser og forskning på aktuelle områder. Kompetansesentrenes 

hovedfunksjoner er å samle, utvikle og spre kompetanse (Gunnestad, 1994:26). 
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4.2.3.3 Barne- og ungdomspsykiatrien 

Barne- og ungdomspsykiatriens (BUPs) ansvarsområde er psykisk helsevern for barn og 

ungdom innenfor et bestemt geografisk område. BUP er den eneste instansen av de nevnte, 

som kan utrede barn og unge i forhold til å gi en diagnose. I tillegg til å diagnostisere gir 

BUP behandling ved psykologiske eller psykiatriske forstyrrelser eller lidelser samt gir råd 

og veiledning til foreldre eller veiledning til 1. linje tjenesten, skoler, barnevern og PPT. 
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5 EGEN UNDERSØKELSE 
 

5.1 Metodisk tilnærming  
I et forskningsarbeid er problemstillingen avgjørende for valg av metode. En 

forskningsmetode er en bestemt fremgangsmåte eller strategi for å innhente, kartlegge og 

analysere et datamateriale, der målet er å søke ny erkjennelse (Befring, 1998). I 

forskningssammenheng skiller man mellom kvantitativ og kvalitativ tilnærming.  I dette 

kapitlet blir disse to tilnærminger til en viss grad sammenlignet og forskjeller trekkes frem 

der det er naturlig. Mitt utgangspunkt for utforming av problemstillingen, bunner i et ønske 

om å gå i dybden på det fenomenet jeg har til hensikt å undersøke.  

 

Ut fra min problemstilling: Hvilke erfaringer har klassestyrer med å inkludere elever med 

ADHD faglig og sosialt i en vanlig skoleklasse, blir det naturlig å velge en kvalitativ 

tilnærming som et utgangspunkt for denne studien. Den kvalitative forskningsmetodikken 

bygger på forutsetninger som er forskjellige fra den positivistiske tradisjonen med en 

teoretisk forankring i naturvitenskapen, hvor problemstillingen operasjonaliseres til 

objektive, målbare forhold.  Den kvalitative forskningen legger vekt på å fange opp den 

subjektive opplevelsen. Den kjennetegnes ved nærhet til fenomenet som studeres; den 

sosiale verden bør studeres i sin naturlige tilstand (Hammersley & Atkinson, 1996). Målet 

bør være at forskeren forsøker å beskrive fenomener som de er, og ikke utelukkende slik vi 

tolker dem (Hammersley & Atkinson, 1996). Resultatene formidles ved hjelp av 

informantenes ord og uttrykk - til forskjell fra en kvantitativ tilnærming der resultatene 

presenteres i talldata. 

 

De to forskningstilnærmingene kvalitativ/kvantitativ bygger på forskjellige filosofiske 

tradisjoner. Den kvalitative tradisjonen legger til grunn to viktige vitenskapsteoretiske 

perspektiver kalt fenomenologi og hermeneutikk, for å gjennomføre en undersøkelse og 

analysere et datamateriale.  

 

5.1.1 Fenomenologi og hermeneutikk 

Fenomenologi defineres som læren om fenomener slik de viser seg for bevisstheten. 

Fenomenologiens opphavsmann Edmund Husserl (1859-1938) var opptatt av den ytre 

verden slik vi mennesker oppfatter den. En av hans antagelser er at vi med hjelp av våre 
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sanser konstruerer verden i vårt bilde (Wormnæs, 1993).  Det innebærer at 

forkningsresultater skal presenteres i den form som forskningsobjektet uttrykker 

fenomenet. Forutsetningen for en fenomenologisk tilnærming er en beskrivelse og en 

forståelse av det som forskeren blir presentert for, uten forventninger, hypoteser eller 

ferdige teorier som skal verifiseres.  

 

En hermeneutisk tilnærming til et forskningsprosjekt viser til fortolkningsprosessen.  

Hermeneutikk defineres som læren om fortolkning og meningsutleding (Wormnæs, 1993). 

Ved en intervjuundersøkelse vil informantenes utsagn utgjøre det materiale som skal 

fortolkes og forstås (Dalen, 2004). I følge den hermenuetiske tilnærmingsmåten er all 

forståelse forutbestemt av en førforståelse. I forbindelse med en intervjuundersøkelse vil de 

kunnskaper man har i forkant av en undersøkelse være en slik førforståelse. Et viktig 

element i den hermenutistiske metoden er å være bevisst sin egen førforståelse slik at den 

ikke projiseres ukritisk inn i materialet. Et videre prinsipp vil være at delene forstås i lys av 

helheten og at helheten forståes i lys av delene. Til slutt vil det være viktig å reflektere inn 

i fortolkningen at fortolkningsprosessen i prinsippet er uendelig. Det innebærer at det 

endelige resultatet når som helst kan utfordres i en pågående historisk fortolkningsprosess 

(Wormnes, 1993). 

 

Som student ved Institutt for spesialpedagogikk har jeg mange ganger følt på usikkerheten 

i forhold til ikke å ha noen erfaring fra arbeid med barn og ungdom. Jeg har ofte hatt en 

opplevelse av å ikke ha likeverdige forutsetninger i forhold til de som har arbeidet med 

barn og unge gjennom mange år. I en forskningssammenheng der en 

fenomenologisk/hermenutisk tilnærming legges til grunn, kan dette på mange måter være 

en fordel. Mitt forskningsarbeid vil i mindre grad være preget av mine forutinntatte 

forestillinger og erfaringer. Etter å ha lest flere hovedfagsoppgaver er det lett å se at de 

mange ganger bærer spor av personlige og yrkesmessig erfaringer. Min mening med dette 

utsagn er ikke å kritisere et slikt utgangspunkt, men å understreke at det utgangspunkt jeg 

har, kan være en styrke i denne sammenhengen. Jeg går inn i studien uten på forhånd å ha 

noen form for personlig involvering i det fenomen som skal undersøkes. 

 

5.1.3 Kvalitativt forskningsintervju 

En kvalitativ tilnærming rommer ulike metoder. Jeg er interessert i å få tak i informantenes 

subjektive beskrivelse av de erfaringene de har på dette området. Ut fra disse rammene har 
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jeg valgt intervju som metode. Ved et kvalitativt forskningsintervju har man mulighet til å 

få en fyldigere og mer nyansert informasjon, sammenlignet med en kvantitativ tilnærming 

der svarene presenteres i en standardisert form. Kvale (1997) definerer et kvalitativt 

forskningsintervju som ”et intervju som har som mål å innhente beskrivelser av den 

intervjuedes livsverden, med henblikk på fortolkning av de beskrevne fenomenene” (Kvale, 

1997:21). Formålet med det kvalitative forskningsintervjuet er, ut fra disse forutsetningene, 

å forstå sider ved intervjupersonens dagligliv sett fra den intervjuedes perspektiv. 

 

5.2 Planlegging av undersøkelsen 
 

5.2.1 Utvalg 

I forbindelse med en kvantitativ studie vil det være hensiktsmessig å samle inn data fra et 

relativt stort utvalg for at forskingsresultatene skal kunne generaliseres i forhold til en 

populasjon. Ved valg av en kvalitativ tilnærming vil det ikke være mulig å gå i dybden på 

et stort utvalg. Andre kriterier blir lagt til grunn ved et slikt studie. I forbindelse med denne 

typen undersøkelse, er det i henhold til Robson (1993) vanlig at man bruker et 

hensiktsmessig utvalg. Det prinsipp som ligger til grunn for et slikt valg, er forskerens 

vurdering av hva som er mest interessant eller typisk ved det fenomen som skal 

undersøkes. 

 

I mitt forskningsprosjekt er det lærere som står i fokus. Jeg har valgt å intervjue lærere som 

i dag underviser elever med ADHD i en vanlig skoleklasse. Målet med oppgaven er å finne 

fram til den enkelte lærers erfaring og kompetanse i forhold til å inkludere elever med 

ADHD sosialt og faglig i en vanlig klasse. 

 

Ved valg av informanter til denne undersøkelsen, ble følgende kriterier lagt til grunn: 

 

- Lærerne skulle ha minst 3 års arbeidserfaring. Jeg vurderte det som viktig at læreren 

ikke var helt nyutdannet. 

- Det var også viktig at læreren hadde klassestyrerfunksjon. Dette hadde sammenheng 

med at informantene skulle ha det overordnede ansvaret for eleven. 

 
           
 
 



  
 

 
 

37

- Et tidsperspektiv for lærer og elev ble også lagt til grunn. Læreren skulle ha vært 

elevens klassestyrer i minst et år for å delta i undersøkelsen. Jeg vurderte tidsrammen 

et år som et relativt godt grunnlag for å bli kjent med en elev. 

- I begynnelsen ønsket jeg å intervjue lærere som underviste i 5.-7. klasse. Dette var en 

forutsetning jeg så meg nødt til å forandre på, da jeg fikk store problemer med å skaffe 

relevante informanter, noe jeg kommer tilbake til i neste avsnitt. De informantene jeg 

endte opp med underviste på klassetrinn 4. - 8. 

 

Å finne et hensiktsmessig utvalg har vært et svært tidkrevende arbeid. For å finne fram til 

relevante informanter, startet jeg med å kontakte et kompetansesenter. Kontakten med 

kompetansesentret ga meg nyttig informasjon om litteratur, men de hadde ikke mulighet å 

hjelpe meg med å finne fram til et hensiktsmessig utvalg. Min videre strategi i prosessen 

var å sende brev til rektor ved forskjellige skoler der jeg presenterte min undersøkelse og 

ba om hjelp for å finne fram til lærere som hadde den relevante erfaringen. Jeg startet med 

fem skoler og trodde i begynnelsen at disse skolene skulle kunne gi meg de informantene 

jeg trengte. Dette viste seg å være en feilvurdering. Jeg fikk en informant ved de første fem 

skolene. Jeg sendte ut brev til ytterligere ti skoler og fikk to informanter til. I neste runde 

sendte jeg ut brev via e-post til 13 nye skoler. Jeg begynte å få et tidspress da 

sommerferien nærmet seg. Etter de siste henvendelsene lyktes jeg til slutt med å få totalt 

seks informanter. Til sammen henvendte jeg meg til 28 skoler og brukte mye tid på å ringe 

rundt til disse. Som det fremgår av beskrivelsen, var det mange skoler som ikke hadde 

mulighet å delta i undersøkelsen. Årsakene var forskjellige. Noen skoler hadde ikke noen 

elever med ADHD i det aktuelle tidsrommet. Andre hadde et ustabilt arbeidsmiljø der 

mange av de faste lærerne var sykmeldte. Noen skoler hadde fått mange henvendelser fra 

studenter og følte seg nødt til å si nei av denne grunn. Videre var det noen rektorer som 

mente at de lærerne jeg ønsket å intervjue, hadde et for sterk arbeidspress til å delta. Dette 

skyldes blant annet ekstra oppgaver i forbindelse med ADHD eleven, og at de ikke ønsket 

å pålegge lærerne noe merarbeid.  

 

Samlet sett sitter jeg igjen med en opplevelse av at Oslo skolene sliter, og at mange skoler 

er svært presset. De aktuelle personene jeg ønsket å komme i kontakt med, var vanskelige 

å få tak i; de var stort sett i møter eller på kurs. Dette resulterte i at det kunne ta uker før 

jeg kom i kontakt med den aktuelle rektor, inspektør eller sosiallærer. 
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5.2.2 Intervjuguide og prøveintervju 

Intervjuguiden er utarbeidet ut fra den teorien om emnet som jeg leste på forhånd. En del 

av denne teorien er presentert tidligere i oppgaven. Intervjuguiden utgjør selve rammen for 

studiet og blir verktøyet for å samle inn data. En intervjuguide består av ulike typer 

spørsmål. Robson (1993) refererer til tre forskjellige: (1) Åpne spørsmål der det på forhånd 

ikke ligger noen føringer om hvordan informanten skal svare, (2) lukkede spørsmål hvor 

informantene må velge mellom et sett med svaralternativ og (3) skalaspørsmål der 

svaralternativene gis i en fastsatt skala. Jeg har stort sett valgt å utforme åpne spørsmål da 

jeg ønsket å få mest mulig innsikt i informantenes livsverden.  

 

I utgangspunkt hadde jeg tenkt å presentere elevenes vansker/symptomer skjematisk i 

henhold til diagnostiseringskriteriene i DMS-IV. Lærerne ble bedt om å vurdere de 

forskjellige vanskene/symptomene til DMS-IV ut fra kriteriene store, moderate og små. 

Dette viste seg å være problematisk da noen lærere brukte andre begreper som for 

eksempel ”ingen” og ”varierende”. Jeg valgte derfor å kun gi en beskrivelse av ADHD 

elevene.   

 

Etter å ha utarbeidet intervjuguiden prøvde jeg ut denne på en person som både er lærer og 

mor til et barn med ADHD. Etter intervjuet fikk jeg positiv tilbakemelding; informanten 

mente at jeg fanget opp viktige områder. Videre kom det klart fram hvilke spørsmål som 

burde omformuleres og hvor jeg trengte å utdype med mer spesifikke spørsmål. 

Prøveintervjuet viste seg også å være svært viktig for å få prøvd ut teknisk utstyr. Det viste 

seg at diktafonen jeg brukte hadde en altfor dårlig lydkvalitet. Jeg måtte bruke mye tid og 

ressurser for å høre hva som ble sagt under prøveintervjuet. Etter å ha brukt en del tid på å 

forbedre intervjuguiden samt å anskaffe en ny diktafon, startet arbeidet med å intervjue de 

seks lærerne. 

 

5.3 Gjennomføring av intervjuet, transkribering og analyse 
Informantene bestemte selv tid og sted for intervjuet. Alle intervjuene ble gjennomført på 

den respektive skolen læreren arbeidet på. Jeg reiste rundt til de forskjellige skolene og 

klarte å oppfylle lærernes ønske om tidspunkt. Min opplevelse etter intervjuene var at jeg 

satt igjen med et stort data materiale. Alle lærerne svarte reflektert på de spørsmål jeg 

stilte. Intervjuene varte fra 45-120 min.  
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Transkriberingsprossesen handler om å overføre den muntlige talen til skriftlig form. Det 

er et tidkrevende arbeid samtidig som jeg opplevde det som en lærerik og nyttig prosess. 

Det er en mulighet til å oppleve intervjuet om igjen - noe Kvale (1997) understreker. Han 

sier noe om at transkriberingen ikke bare er en teknisk prosedyre, men en tolkningsprosess 

i seg selv. Transkriberingsarbeidet gir en unik mulighet til å gjenoppleve intervjuet og det 

er en fordel å gjennomføre det i et tidsrom mens intervjuet er ferskt i minnet.  

 

Angående tolkningsarbeidet beskriver Kvale (1997) tre tolkningsnivåer eller 

tolkningskontekster: Selvforståelse, kritisk forståelse basert på sunn fornuft og teoretisk 

forståelse. De forskjellige tolkingsnivåene gjør det mulig å stille ulike typer spørsmål til 

teksten, og det er dette som ifølge Kvale, gir anledning til å se dybden i materialet. 

Analysen starter ut fra et fenomenologisk ståsted. Her skal datamaterialet presenteres sett 

fra de intervjuedes perspektiv, det nivå Kvale omtaler som selvforståelse. Etter 

transkriberingsprosessen satt jeg igjen med et stort antall håndskrevne sider. Den første 

delen av analysen handler om å bearbeide datamaterialet slik at hovedessensen av det 

intervjupersonene har formidlet, blir presentert i den skriftlige rapporten. Kvale (1997) 

presenterer ulike teknikker for å bearbeide og presentere et stort kvalitativt datamateriale, 

henholdsvis meningsfortetning og meningskategorisering. Meningsfortetning er en 

forkortelse av intervjupersonenes uttalelser til kortere formuleringer. 

Meningskategorisering innebærer at uttalelser kodes i kategorier som kan indikere 

forekomst, eller ikke forekomst av et fenomen. I min presentasjon av intervjupersonenes 

synspunkter har jeg brukt begge teknikker. 

 

Den neste tolkingskonteksten, kritisk forståelse basert på sunn fornuft, går lengre enn å 

omformulere intervjupersonens selvforståelse. Det er imidlertid viktig å holde seg innenfor 

konteksten av det som er en allment fornuftig tolkning. I følge Kvale kan tolkningen gi en 

bredere forståelsesramme sammenlignet med intervjupersonens egen tolkning. Forskeren 

kan stille seg kritisk til det som blir sagt. Vedkommende kan også fokusere på et utsagns 

innhold eller personen som står bak det som blitt sagt. 

 

I den tredje tolkningskonteksten, teoretisk forståelse, benytter forskeren seg av en teoretisk 

ramme ved tolkning av uttalelser. Det betyr at forskeren med stor sannsynlighet gir en 

dypere tolkningsforståelse sammenlignet med de to tidligere tolkningskontekstene.     
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5.4 Reliabilitet, validitet og generaliserbarhet 
Reliablilitet, validitet og generaliserbarhet referer en til den vitenskapelige treenigheten. 

Begrepene har til hensikt å si noe om sannhetsverdien eller kvaliteten av forskning. 

Reliabilitet, validitet samt generaliserbarhet har noe ulik verdi innenfor kvantitativ og 

kvalitativ forskning. Kvale (1997) refererer til ytterpunktene som på den ene siden er 

subjektiv relativisme, hvor alt kan tolkes og forstås i det uendelige, og på den andre siden 

den absolutte søken etter den eneste sanne objektive meningen. I følge Kvale blir det viktig 

å rekonseptualisere de ekstreme ytterpunktene slik at de blir relevante for 

intervjuundersøkelser.  

 

5.4.1 Reliabilitet 

Reliabilitet henviser til hvor pålitelige resultatene i en undersøkelse er. I en kvalitatativ 

intervjuundersøkelse er det spesielt forskerens troverdighet som vurderes i forhold til 

reliabiliteteten til forskningsresultatene. Det er spesielt tre momenter som bør vurderes 

grundig. Disse er: ledende spørsmål, transkribering og presentasjon av datamateriale 

(Kvale, 1997). Undersøkelser viser at ulike formuleringer på det samme spørsmålet kan gi 

forskjellige svar. Ledende spørsmål kan være en måte for forskeren å manipulere mot 

ønskede resultater. For å styrke reliabiliteten er det viktig å unngå ledende spørsmål eller at 

det skjer en nøye vurdering og begrunnelse i de tilfelle forskeren mener det er nødvendig. 

Transkriberingsfasen vil også ha betydning for reliabiliteten i forskningsprosessen. I denne 

fasen skal muntlig språk skrives ned. Det er lett at dialektord omformes til et mer 

standardisert språk og dermed mister noe av sin betydning. Videre kan noen deler av 

opptakene være dårlige og det er vanskelig å fange opp ordrett hva som sies. I analysefasen 

av prosjektet er forskerens troverdighet en nødvendig forutsetning for reliabiliteten. I en 

kvalitativ studie kan resultater manipuleres gjennom at forskeren presenterer de data som 

overensstemmer med vedkommendes antakelser og unngår å presentere data som viser 

tendenser i en annen retning. En måte å styrke reliabiliteten vil være å la flere forskere 

analysere det samme datamaterialet (Kvale, 1997). 

  

I min oppgave har jeg etter beste evne forsøkt å imøtekomme de krav som stilles til 

reliabiliteten. Dette ved å prøve å stille åpne spørsmål, transkribere intervjuerne ordrett og 

ved å analysere og presentere data så etterrettelig som mulig. En svakhet ved reliabiliteten i 
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denne oppgaven kan være at jeg har gjennomført oppgaven alene. En annen ulempe kan 

være at jeg ikke oppfatter språklige nyanser på grunn av at jeg har svensk morsmål.  

 

5.4.2 Validitet 

Validitet har å gjøre med hvorvidt en forskningsstudie virkelig undersøker det den er ment 

å undersøke. I et kvalitativt forskningsprosjekt er validiteten avhengig av om de 

observasjoner vi gjør reflekterer de fenomener vi som forskere ønsker å vite noe om. Kvale 

(1997) argumenterer for at alle ledd i en intervjuundersøkelse bør vurderes ut fra 

validitetsprinsippet, ikke bare sluttresultatet. En slik vurdering gjennom alle trinnene, er 

med på å styrke validiteten til undersøkelsen. Kvale (1997) deler opp intervju-

undersøkelsen i syv trinn og omtaler valideteten i samtlige: Tematisering, planlegging, 

intervjuing, transkribering, analysering, validering og til slutt rapportering. Validering 

består i å kontrollere, stille spørsmål og teoretisere empiriske funn. Denne kontrollen skal 

foretas på bakgrunn av å forhindre gale fortolkninger styrt av egenforståelse eller interesse. 

Gjennom å formulere spørsmål skal det sikres at resultatenes gyldighet står i samsvar med 

undersøkelsens problemstilling og formål, og at valgt metode er velegnet (Kvale, 1997). 

 

5.4.3 Generaliserbarhet 

Innenfor den positivistiske forskningstradisjonen har man vært opptatt av å finne lover om 

menneskelig atferd som kan generaliseres og gjøres universelle. De samme kravene kan 

man ikke stille til en kvalitativ tilnærming. Når jeg har valgt et kvalitativt 

forskningsopplegg, ønsker jeg i første hånd å belyse informantenes erfaringer. I følge 

Kvale (1997) handler generaliserbarhet i en kvalitativ undersøkelse om å ha muligheten til 

å forutse nye hendelser ut fra erfaringer med en situasjon. Kvale (1997) presenterer to 

former for generalisering som vil være relevante for denne oppgaven, henholdsvis; 

naturalistisk og analytisk generalisering. 

 

Den naturalistiske generaliseringen er basert på personlige erfaringer og stilletiende 

kunnskap om hvordan ting er. Den gir i første omgang forventninger framfor mer formelle 

forutsigelser. Ved å systematisk undersøke slike personlige tause erfaringer, kan 

stilletiende kunnskap omformes til en mer konkret eksplisitt kunnskap. En kvalitativ 

intervjuundersøkelse med et representativt utvalg har gode forutsetninger til å omforme 

personlige antagelser til mer allmenn anvendbar kunnskap. 
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Den andre generaliseringsformen som er aktuell for denne oppgaven, er analytisk 

generalisering. Denne formen for generalisering involverer en begrunnet vurdering av i 

hvilken grad funnene fra en studie kan brukes som en rettledning for hva som kan komme 

til å skje i en annen situasjon. Den baserer seg på en analyse av likheter og forskjeller 

mellom situasjoner. Kvale (1994) argumenterer for at forskeren i en analytisk 

generalisering bør presentere funnene og vurderinger som er gjort i forkant av 

generaliseringen. Gjennom en slik gjennomgang kan leseren selv gjøre seg opp en mening 

om generaliseringens holdbarhet.  

 

5.5 Etiske betraktninger 
På samme måte som reliabilitet, validitet og generaliserbarhet vurderes nøye under et 

forskningsprosjekt, er det viktig å foreta en etisk vurdering av undersøkelsen. 

 

I forbindelse med valg av tema er Kvale (1997) opptatt av at formålet med undersøkelsen 

ikke bare skal ta hensyn til den vitenskapelige verdien, men at den også skal ha en 

nytteverdi for den menneskelige situasjon som utforskes. Det er også viktig å vurdere de 

eventuelle skadevirkninger det kan ha for den gruppen av individer som er i fokus for 

undersøkelsen. I forbindelse med min hovedfagsoppgave har jeg valgt å intervjue lærere 

som underviser elever med ADHD i en vanlig klasse. Gjennom å velge en yrkesgruppe 

som arbeider med disse barna, unngår jeg å ha direkte kontakt med de aktuelle personene 

og deres familier, der det med større sannsynlighet er mer sårbart. Jeg henvendte meg til 

rektor ved den respektive skole, og vedkommende hjalp til å finne fram til relevante lærere. 

Jeg intervjuet lærer på et sted som vedkommende valgte, og eleven forble helt anonym. 

Lærerne kom noen ganger med uttalelser som kunne bli gjenkjent av personer som står 

eleven nær. Disse uttalelser har jeg reflektert rundt og kommet til at de har liten eller ingen 

verdi for min problemstilling. Jeg har derfor valgt å ikke presentere dem i min 

hovedfagsoppgave. 
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6 PRESENTASJON OG ANALYSE AV DATA 
Gjennom kodingsprosessen har fire hovedtemaer utpekt seg. Disse følger i stor grad 

inndelingen i intervjuguiden i forhold til områder informantene formidler erfaringer fra.  

Jeg har valgt å omtale disse temaene som: 

 

- Erfaring med medikamentell behandling 

- Pedagogisk tilrettelegging  

- Sosial tilrettelegging  

- Samarbeidsaspektet  

 

Min hovedproblemstilling var: 

 

Hvilke erfaringer har klassestyrer med å inkludere elever med ADHD faglig og sosialt i en 
vanlig klasse? 
 

I første delen av analyseprosessen vil informantenes erfaringer bli presentert. Dette vil bli 

gjort gjennom dels å bruke sitater fra informantene. I tillegg har jeg anvendt kategorisering 

av datamaterialet og meningsfortetting for å få belyst de forskjellige områder som er fokus 

for denne hovedfagsoppgaven.  

 

6.1 Kort presentasjon av elevene 
 I begynnelsen av intervjuene ba jeg lærerne om å beskrive de seks ADHD elevene og si 

noe om deres positive sider. Alle ADHD elevene som ble beskrevet, var gutter. Jeg lar 

disse beskrivelsene bli en innledning til denne delen av oppgaven.   

 

Gutt 1. Beskrives som relativt rolig på skolen. Han oppleves av læreren som sympatisk og 

veloppdragen. Han er en oppvakt gutt som kan reflektere rundt ting. Læreren opplever 

hans stahet og det at han bare gjør det han har lyst til, som utfordringen rundt denne gutten. 

Idrett er i følge lærer helt klart guttens sterkeste side. 

 

Gutt 2.  Beskrives som rolig inne i klasserommet, men har vansker med å sette igang 

arbeid. Eleven er mer variabel ute i friminuttene da han har vansker med å forholde seg til 

flere enn en spesiell gutt. Denne ene gutten som han fungerer godt sammen med, er i 

tillegg veldig populær blant alle guttene i klassen. Eleven er faglig godt utrustet. Han er 
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også auditivt veldig sterk, får veldig mye med seg av muntlig gjennomgang og gjør det 

godt på prøver. Han forholder seg greit til voksne og har i følge lærer, et stort behov for 

voksenkontakt. 

 

Gutt 3. Beskrives av læreren som faglig sterk på mange måter, men han er ikke veldig glad 

i skolearbeid og dette gjør det vanskelig for ham. I klasserommet er han ofte urolig, 

utålmodig, avbryter og forteller ting ut av sammenheng. I følge lærer, kommer han ofte i 

konflikt med andre elever. Eleven sliter i perioder med depresjoner og vil da ikke komme 

på skolen. Han er stort sett veldig punktlig. Eleven er spesielt flink med å ta medisiner; (” 

han kan man stille klokken etter”). Han oppleves av læreren som engasjert (”kanskje ikke 

alltid i det han burde være”). På gode dager kan eleven ta imot kritikk. 

 

Gutt 4. Beskrives av læreren som en aktiv gutt. Han klarer seg bra i mange fag, men sliter 

med norsk og noe i matematikk. I følge lærer, er motivasjonen den største utfordringen. 

Han er  en kreativ gutt som har mye humor og gode ”teateregenskaper”. Eleven oppleves 

av lærer som en ledertype, en som kan samle de andre elevene i blant annet lek. Han er 

sterk i lek og flink i å organisere. Hans sterke fag er gym samt kunst og håndverk. 

 

Gutt 5. Beskrives av lærer som en oppvakt gutt med gode evner. Gutten er per i dag en 

relativt rolig gutt. I følge lærer har eleven en belastet oppvekst, men fungerer bra på skolen 

på tross av dette. Gutten liker å grave seg ned i oppgaver som interesserer ham, ”han har 

litt sånn forskergen”. Eleven er også glad i å leke og tegne. 

 

Gutt 6. Beskrives som en gutt som kan være rolig og sympatisk, men han oppleves av lærer 

som veldig ustabil; ”Kan uten at vi vet hvorfor slå om og ha et vokabular som er 

skremmende”, og kan også være noe usympatisk i sin måte å være på. Eleven beskrives av 

læreren som en stor utfordring, men hun ser at han også har mange gode sider. Han klarer 

til en viss grad å kontrollere seg selv.  

 

6.2 Medikamentell behandling 
For å få medikamentell behandling må barnet og familien gjennom en lang 

utredningsprosess. Noen lærere har ikke vært med i denne prosessen, mens for andre har 

det vært en lang og krevende innsats. Som regel starter denne prosessen med at saken 
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meldes til  PPT  som så videresender denne til kompetansesenter og barne- og 

ungdomspsykiatrien. Lærerne refererer til instanser som Torshov kompetansesenter, 

Haukåsen, Nic Waal og Senter for barne- og ungdomspsykiatri. I ett tilfelle har 

barnevernet vært inne i bildet på grunn av elevens sosiale forhold. 

 

6.2.1 Behandling med sentralstimulerende medikamenter 

Av de seks elevene er det fem som i dag får behandling med sentralstimulerende 

medikamenter. De fleste bruker medisinen Ritalin, mens en elev har gått over til å bruke en 

annen type. 

 

Foreldrene til eleven som ikke får medisiner, har sammen med sitt barn, gjort en vurdering 

og kommet frem til at medisineringen skulle avsluttes. Dette er noe som, ifølge lærer, 

skolen er uenig i. Lærer og kollegaer som har med eleven å gjøre, opplevde at skoledagen 

ble mer forutsigbar når eleven brukte Ritalin. Lærer forteller på sin måte om hvordan hun 

opplevde situasjonen: 

 

”Det var hele spillet som forandret seg, synes jeg. Det var jo veldig kort periode 

da”. 

 

”Andre lærere de var jo like skuffet som jeg da de skjønte, at dette ikke skulle 
gjennomføres”.  

 

Lærer er bekymret for denne eleven. Hun opplever at han lett ”rives med” og roter seg opp 

i destruktive situasjoner. Dette er noe hun prøver å kommunisere til foreldrene: 

 

”Jeg har jo sagt til foreldrene, til mor at jeg er veldig bekymret, hvordan dette 
fortsetter. Fordi det er jo ikke erfaringen blant ekspertene at det går over, man 
mener jo at det akselererer i puberteten. …Så foreldrene, spesielt far er vel redd 
for at han på den måten skal bli avhengig av noe, hvis han tar de tablettene”. 

 

6.2.2 Forandring etter medisineringen 

En av de spurte lærerne har ikke hatt mulighet til å se forskjell på medisinering kontra ikke 

medisinering, da eleven begynte med medisiner før hun begynte å undervise ham.   

 

De andre lærerne har alle en opplevelse av at eleven har forandret seg og fått en mer 

positiv utvikling etter at medisiner ble prøvd ut. Forandringen kan både sees i forhold til 
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faglige prestasjoner og det sosiale samspillet med klassekamerater. Alle lærerne unntatt en, 

opplever forandringen som stor. De formidler følgende erfaringer:      

 

”Det var veldig vanskelig å vite for oss tidligere hvor mye han egentlig kunne, 
fordi at det varierte utrolig fra dag til dag og fra time til time. En dag kunne han 
lese kjempe fint og en annen dag kunne han ingen bokstaver.” 
 
”Det har gått veldig mye bedre. Han har assistentoppfølging i friminuttet også, 
men vi ser hvordan hun kan trekke seg unna. Tidligere så har det vært sånn at 
assistenten har måttet gå inn og løse konflikter og liksom hele tiden passe på at 
ikke noe skjedde. Nå står det til og med gutter ute på gangen og venter på at han 
skal komme ut.” 

 

Den læreren som ikke opplever en markant forskjell i atferd etter medisinering, beskriver 

en elev som kan sitte noe roligere og i enkelte situasjoner oppfattes som mindre stresset. 

Samtidig mener lærer at det er flytende grenser:  

 

”Noen ganger så kan han faktisk være så rolig… ha en rolig dag som gjør at han 
fungerer like godt på sin rolige dag uten medisiner som på en urolig dag med 
medisiner. Så alle disse grenser er flytende.” 

 

Andre parter som foreldre, andre lærere og medelever, har også gitt opplysninger om 

forandring etter at ADHD eleven har prøvd ut medikamentell behandling. Samtlige lærere 

har fått informasjon fra minst en part, noen fra alle tre, at de opplever en forandring til det 

positive etter at eleven startet med medisiner. I de fleste tilfellene er det fra andre lærere. 

Flere av dem har også fått den informasjonen fra elevens foreldre. Andre ganger er det 

medelever som gir uttrykk for at eleven har forandret seg til det positive. I en klasse har 

medelever kommet med utsagn som: 

 

”Jeg trodde jo han var helt gal, men nå er han jo helt grei liksom.” 

 

6.2.3 Lærernes refleksjoner om medisineringen 

Ingen av lærerne er imot å medisinere elever med ADHD, men alle har synspunkter, 

innvendinger og refleksjoner rundt problemstillingen. En lærer formidler en positiv 

holdning til medisinering ut fra å ha lest artikler og forskningsresultater som viser til en 

positiv utvikling. Samtidig reflekterer hun rundt dilemma å gi barn denne typen medisiner. 

Hun prøver å forestille seg hvordan hun selv hadde handlet, hvis det var hennes barn som 

skulle prøve ut medisiner: 
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 ”Hva jeg hadde valgt hvis jeg selv hadde hatt et ADHD barn, det kan man jo 
ikke…det blir så teoretisk, men at jeg tror… for å gjøre livet bedre for barnet, så 
kunne nok det vært en løsning…fordi det å ikke ha kontroll å være så impulsiv….” 

 

De andre lærerne legger vekt på at det skal vurderes nøye hvor godt utbytte eleven har av 

medisinene og hvilke bivirkninger eleven får, noe følgende utsagn viser: 

 

”Det må være meget strenge regler rundt det, og en høy kompetanse før en sånn 
vurdering tas - fordi det er et alvorlig inngrep i den elevens hverdag og liv, og det 
skal ikke være en lettvint beslutning.” 
 
L: ”Hvis personligheten, kreativiteten, det gode humøret, evne til dramatisering.... 
Hvis den biten hadde blitt svekket, så ville det… da hadde vi snakket med 
foreldrene også, om vi måtte vurdere om det var verdt det…” 
I: ”Opplever du at de egenskapene du nevner har blitt svekket”? 
L: ”Nei, altså… av alle de jeg kjenner som går på medisiner er det den samme 
bivirkningen, og det er at matlysten reduseres.”  

 

To andre lærere uttrykker bekymring for at de visse dager opplever at eleven ”virker 

dopa”. Eleven oppfattes som sløv og mimikkfattig, noe de opplever som svært 

bekymringsfullt, eller som en lærer uttrykker det, ”skummelt”. Følgende sitat belyser 

denne problematikken: 

 

”Jeg er redd på en måte at man bare skal gi medisiner for det løser alle 
problemer, og det gjør det ikke. Med doseringen som også har vært litt vanskelig 
å finne ut av, for han er en veldig liten gutt. Vi har syntes i perioder at han har 
vært litt apatisk og uttrykksløs i ansiktet, noe som ikke har vært bra for ham. Han 
har ikke vist sorg, glede eller sinne, så det med å finne en balansegang…. Så vi 
har justert litt på medisineringen, det er ikke bare bare å medisinere. Vi veier opp 
at de fordelene han har av det er større en de eventuelle negative virkningene, så 
for hans egen del tror vi at det er best”. 

 

Utsagn som dette viser at medisinering ikke er ukomplisert. Eleven tilbringer en stor del av 

dagen på skolen, noe som innebærer at det hovedsakelig er skolens personale som har 

mulighet til å observere effekten av medisinene. Kunnskap om medisiner, dosering og 

virkningstid blir i denne sammenhengen viktig for lærerne, noe som en av dem 

understreker: 

 

”Mer kjennskap til det medisinske, altså hvordan de forskjellige medisinene og 
doseringer fungerer på eleven. Hvordan det blir beregnet, observasjonsteknikker 

            
 

 
 



            
  
 
 

48

når det gjelder altså, nå er medisinen i ferd med å avta (?), skal vi øke dosen (?), 
og så videre…. Og det å kunne være/ligge i forkant, å kunne ta kontakt med legen 
og si: Nå må vi vurdere hvordan doseringen skal være, eller jeg tror vi skal 
slutte”. 

 

6.3 Pedagogisk tilrettelegging 
6.3.1 En god undervisningssituasjon 

Jeg velger å begynne dette avsnittet med følgende sitat, som på en flott og beskrivende 

måte viser at det går an å få til en god undervisningssituasjon med en ADHD elev i en 

vanlig klasse: 

 

”Det er spesielt når han jobber etter arbeidsplan, han blir interessert og veldig 
sånn fanga i det, han har litt sånn forskergen, som jeg sa. At han kan prøve å 
finne ut av ting, og kan ha lyst å gå på biblioteket for å låne en bok om temaet. 
Når han får litt sånn frihet med rammer rundt, så er det en veldig god situasjon 
for han. Da blomstrer han og trives veldig godt”. 
 
”Ja altså, det er jo en muntlig aktiv elev, så for eksempel når vi har et opplegg 
som kalles, steg for steg. Når vi sitter i sirkel, da er det vel den eleven jeg har 
mest med meg, som er mest aktiv og som sier mest, som gjerne vil dramatisere”. 

 

 Samtlige lærere kunne beskrive gode situasjoner under forutsetning av at det på forhånd 

blir godt tilrettelagt, og at det blir tatt hensyn til elevens dagsform.     

 

En viktig komponent i denne sammenhengen er utvikling av kompetanse, noe som 

samtlige lærere mener er en prosess som hele tiden er i utvikling:  

 

”Jeg tror aldri du kan få tilstrekkelig kompetanse - rett og slett, men jeg er mye 
bedre skodd enn det jeg var før. Men tilstrekkelig, nei aldri.” 

 

Alle lærerne unntatt en, har tidligere undervist elever med ADHD, noe de opplevde som en 

styrke. Den tidligere erfaringen har vært med på å utvikle kunnskap og kompetanse om 

ADHD.  

 

Lærerne nevner også andre kilder som viktige i denne prosessen. Flere forteller at de leser 

faglitteratur og forskningsartikler om temaet. Noen har fått kurs og veiledning fra eksterne 

samarbeidsparter. Uformelle samtaler med kollegaer og ansvarsmøter er for flere av 

lærerne viktige kunnskapsfora.  
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Flere av lærerne uttrykker at man ikke kan se ensidig på kompetansen til den enkelte lærer. 

De mener at det er viktig å se på helheten og den samlede arbeidsbyrden i en klasse, noe 

som følgende sitater belyser.   

 

”Men oppgaven er så enorm i forhold til at du har en hel klasse - og i forhold til 
at du skal ta vare på elever i et område som ligger helt på topp, til barn med lære- 
og atferdsvansker. Så kompetansen er ikke så mye hindring som den kapasiteten 
et menneske har for å mestre en oppgave som egentlig er umulig”. 

 

”Det er greit å ha dem i klasserommet det meste av tiden, men at det ikke er 
ressurser til å følge dem opp bedre, og mer helhetlig, der vet jeg ikke om høyning 
av den enkeltes kompetanse vil være tilstrekkelig”. 

 

6.3.2 Elevens vansker sett i forhold til tiltak for å fremme den vanlige undervisningen 

i klassen  

Samtlige lærere opplever at ADHD eleven har problemer med å opprettholde 

oppmerksomheten, noe som leder til at eleven har vansker med å følge med på 

instruksjoner, ta imot fellesbeskjeder, samt komme i gang og organisere oppgaver. I tillegg 

er det noen lærere som nevner vansker som impulsivitet, mangel på kontroll, dårlig 

finmotorikk og vansker med å huske ting som en utfordring med hensyn til elevens faglige 

utvikling. 

 

På tross av disse vanskene, tilbringer de aktuelle elevene den største delen av skoledagen i 

den vanlige klassen. Noen elever hadde en del timer hos spesiallærer, noe jeg kommer 

tilbake til i drøfting om spesialundervisning. Det betydningsfulle i denne sammenhengen er 

å finne frem til de tiltak lærerne opplevde som virkningsfulle i sitt arbeid for faglig å 

inkludere elevene i den vanlige klassen. 

 

Det som går igjen hos flere av lærerne, er fokus på å opparbeide en god relasjon til eleven. 

Det er vanskelig å få til noe som helst hvis samspillet mellom lærer og elev ikke fungerer. 

 

Lærerne ser også betydningen av forutsigbarhet og det å være tydelig overfor eleven. Her 

nevner lærerne faktorer som at timeplanen står på tavlen, plassering i klasserommet, 

tilrettelegge arbeidsplan, fleksibilitet i forhold til arbeidsoppgaver samt å avgrense 

oppgaver. 
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Noen lærere mener at ekstra ressurser, i form av forsterkning av en assistent i klassen, er en 

faktor som spiller inn i denne sammenhengen.  

 

To lærere beskriver individuelle tiltak som de har god erfaring med. Et slikt tiltak som har 

vært til stor hjelp i en klasse, var å få satt opp en klokke. Før dette ble gjort, var ADHD 

elevens forespørsel om tiden et forstyrrende element både for eleven selv og medelever. 

Etter at eleven selv kunne følge med på tiden, ble forstyrrende avbrudd betydelig redusert. 

En annen lærer beskriver en effektiv allianse hun og eleven har:  

 

” Så når jeg merker at jeg mister eleven, har vi hatt en sånn blikkontakt som altså, 
jeg venter til jeg får blikket hans og så kan vi bare nikke til hverandre, så vet han 
hva det gjelder, og han henter seg inn igjen” 

 

Flere lærere understreker betydningen av å styrke elevens selvtillit gjennom å forsterke 

gode situasjoner, positive sider og faglige prestasjoner hos eleven. 

 

6.3.3 Faglig preferanse, utholdenhet og motivasjon. 

Evner og interesser ser ut til å være like individuelt hos elever med ADHD diagnose, som 

for andre elever - uavhengig av fagområde. Disse elever har sine preferanser for 

forskjellige fag akkurat som hvilken som helst annen elev. De har individuelle styrker og 

svakheter, og skiller seg ikke ut sammenlignet med jevnaldrende med hensyn til disse 

egenskaper.  

 

Når det gjelder arbeidsmetodikk, kan det se ut som at dette er av betydning for prestasjoner 

hos ADHD elever. I forhold til arbeidsmetode har de fleste lærerne god erfaring med 

tilpassede arbeidsplaner, noe som innebærer at eleven har et sett med små avgrensede 

oppgaver som han kan velge mellom. En lærer beskriver dette på følgende måte: 

 

”Arbeidsprogram som liksom kan følges fra punkt til punkt nedover og hvor han 
og klassen kan ha et individuelle tempo. Det er, det er en metode som fungerer 
bra”. 

  

Samtlige lærere understreker omfanget av arbeidsoppgaver som problematisk: 

   

”Der det er litt store oppgaver, vegrer han seg og kommer ikke til timen”. 
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Prosjekt- og gruppearbeid er noe som for de fleste lærerne, krever en del ekstra arbeide. 

Alle lærerne formidler at de må organisere gruppesammensetningen med spesielle hensyn 

til ADHD eleven. Noen lærere opplever at denne arbeidsformen kan fungere bra hvis slike 

hensyn tas:  

 

”Som regel veldig bra fordi, som sagt, det er en leder type som er flink til å ta 
ansvar og sånne ting, men det kommer helt an på gruppesammensettingen, det 
gjør det.” 

 

Noen lærere opplever at hensynet til gruppesammensetting ikke er tilstrekkelig. De må i 

tillegg gå inn og styre/avgrense oppgaver for ADHD eleven for at denne arbeidsformen 

skal fungere. Andre ganger er heller ikke dette nok; læreren må i tillegg gå inn og løse 

konflikter som oppstår. 

 

Samtlige lærere opplever at det er vanskelig å motivere ADHD eleven til oppgaver han 

ikke liker.  

 

Noen av lærerne ser også tydelig at eleven ofte blir oppslukt av en oppgave han liker. En 

lærer forteller at elevene noen ganger ber om å få sitte inne i friminuttene for å gjøre noe 

ferdig. En annen lærer beskriver det slik: 

 

”Han varierer i mye større grad enn de andre. (Forskjellen på høyden er 
større…), så bølgedalen og bølgetoppen…, han er hele tiden på vandring mellom 
en av dem, veldig sjelden stabil”. 

   

6.3.4 Lærerens viktigste bidrag for å inkludere ADHD eleven faglig. 

Alle lærerne nevner faktorer som ekstra støtte, mye ros og oppmuntring som viktige 

faktorer for å inkludere ADHD eleven i undervisningen.  I tillegg må det være en balanse 

mellom å være veldig aksepterende samtidig som det må settes klare grenser. En lærer 

uttrykker det slik:   

 

” Det er jo å være veldig aksepterende og sette grenser, si ifra når noen går over 
grensen og hele tiden vise at man gjør dette for å hjelpe eleven. …Jeg tror 
omsorg… rett og slett for hans spesielle situasjon… og hvordan han har det…. 
Det lærer man ikke i løpet av en uke altså”. 
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Videre mener lærerne at det er viktig med variert undervisning, korte moduler der lærer 

veksler mellom muntlig gjennomgang, samt korte bolker med oppgaveløsning. Elevene 

trenger tett oppfølging i klassen. Lærerne formidler at de ofte går bort til eleven for å 

forklare litt ekstra og hjelpe ham i gang, samt begrense arbeidsoppgaver.  

 

Til slutt understreker lærerne noe jeg har vært inne på tidligere, nemlig det å styrke elevens 

faglige selvtillit. Alle lærerne opplever at ADHD elevene har gode intellektuelle evner, 

samtlige mener at de aktuelle elevene ikke får utnyttet sine evner. Dette kommer frem i 

følgende sitat: 

 

”Å styrke hans faglige selvtillit, i og med at hodet hans er altså…, han er mer enn 
intelligent nok, men fordi han har så lett for å gi opp så får han også en lav 
selvtillit i forhold til hva han gjør, så det er vel i mine øyner det viktigste. 

 

6.3.5 Spesialundervisning 

Fire av ADHD elevene får i dag spesialundervisning. Flere av lærerne formidler at deres 

elev er svært glad i å gå til spesiallærer, en lærer uttrykker det slik: 

 

”Han har veldig stor glede av spesialundervisningen og han spør ofte, er det nå vi 
skal til spesiallærer?” 

 

Ytterligere en elev har fått tilbud om spesialundervisning, men har takket nei til dette. 

Eleven og foreldrene ønsker ikke at han skal tas ut av klassen, eller på annen måte skilles 

ut. Den siste eleven har ikke spesialundervisning, men en assistent i klassen. I tillegg til 

denne eleven er det tre elever som får hjelp av en assistent som er en ekstra ressurs som er 

tildelt dem. En femte elev har ikke noen egen assistent, men får en del hjelp fra en assistent 

som er satt inn for å hjelpe en annen elev i klassen. 

 

Ingen av elevene har noen klare lærevansker i forhold til spesifikke fag. En lærer forteller 

at det foreligger en mistanke om lese- og skrivevansker, men at det foreløpig ikke er 

påvist. 

 

De elevene som får spesialundervisning, har mellom 3-5 timer i uken. Lærerne formidler at 

elevene som har spesialundervisning, tas ut i mindre grupper på 2-5 elever. I en klasse er 

det i utgangspunktet to lærere, på grunn av at det er flere elever med spesielle behov. To 
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lærere forteller at spesiallærer noen ganger er inne i klasserommet som forsterkning; ”når 

vi har prosjekter hvor det ikke er naturlig at de går ut”.  

 

Fem av ADHD elevene har en individuell opplæringsplan (IOP). På spørsmål om lærerne 

opplever at IOP er et godt arbeidsredskap, formidler de fleste en positiv erfaring, noe 

følgende uttalelse illustrerer: 

 

”Ja,  jeg synes det fordi det hjelper oss på en måte å fokusere på hvilke ting vi 
skal jobbe med…, at vi ikke tar alt på en gang”. 

 

For en lærer har IOP for eleven ikke noe å si, noe hun begrunner slik: 

 

”Nei egentlig ikke…, vi rekker ikke å bruke den, men jeg skal ikke si at det ikke er 
det for spesiallærerne, at de tar den frem”. 

 

6.4 Sosiale relasjoner 
6.4.1 ADHD elevens vansker i forhold til samspill med klassekamerater 

Alle  lærerne jeg snakket med opplevde at ADHD elevene aksepteres av klassekameratene 

på tross av sine vansker. Noen mener at det er overraskende hvor overbærende 

klassekameratene er.  

 

På spørsmål om hva som gjør samspill med klassekamerater vanskelig, formidler lærerne 

faktorer som: Problemer med å følge instruksjoner og forstå regler i lek og spill, 

vedvarende oppmerksomhet om et felles fokus, faglig samarbeid med klassekamerater og 

at ADHD eleven kan være verbalt dominerende og forstyrrende. 

 

Det at eleven aksepteres av sine klassekamerater er ikke ensbetydende med at samspillet 

mellom ADHD eleven og medelever fungerer godt. I forhold til hvordan samspillet 

fungerer har de seks informanterne forskjellig erfaring, noe som kan deles inn i tre 

kategorier fra godt til dårlig samspill: 

 

To lærere opplever at samspillet med klassekamerater fungerer godt. Den ene læreren 

mener at klassekameratene er svært lojale, og at lojaliteten iblant går for langt av hensyn til 

dem selv. Hun beskriver dette slik: 
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”De støtter hverandre, så hvis det er noen problemer han har, så trår de 
øyeblikkelig til. Det kan være positivt, men det kan også være negativt, så den 
lojaliteten går noen ganger litt for langt. Det er en av elevene, stor og sterk, som 
da gjennom disse årene har gått imellom og hindret slåsskamper, når denne 
eleven har kommet i konflikt. …Og  på den måten avverget alvorlige ting”. 

 

To lærere mener at samspill med klassekamerater delvis fungerer. De opplever at det er 

avhengig av situasjon og hva eleven utsetter sine klassekamerater for: 

 

”Det er veldig mange greie og søte elever her men han klarer ofte å trette dem ut, 
på en måte. Han skjønner ikke at nå er det nok. …Så han taper jo veldig mye 
popularitet som han vinner i enkelte situasjoner”.  

 

De siste to lærerne opplever at eleven har vansker med samspill. Den ene eleven har lav 

sosial status i klassen. Den andre eleven har ifølge lærer liten evne til å ta andres 

perspektiv, noe som gjør at de andre ikke orker å være sammen med ham. 

 

”Meget selvsentrert, så objektiviteten hans er så godt som ikke eksisterende”.  

 

Alle lærerne unntatt en, formidler at elevene har venner. Noen har få, mens andre har flere 

som de regner som gode venner. Den sjette læreren sier: 

 

”I svært liten grad dessverre, det er en konsekvens av at han har en veldig dårlig 
samhandling”. 

 

 

6.4.2 Informasjon til klassekamerater om ADHD elevens vansker 

I fire klasser har medelever fått opplysning om at eleven har ADHD, hva det innebærer, og 

at eleven bruker medisiner for at skoledagen skal bli enklere. I to klasser har ADHD eleven 

sammen med foreldrene, ikke ønsket å gi noe informasjon til medelever. På tross av at 

medelever ikke har fått noen opplysning om ADHD elevens vansker, mener lærerne at 

klassekameratene forstår at det er noe spesielt med denne eleven. En lærer understreker at 

det å ikke åpent kunne snakke om de spesifikke vanskene ADHD eleven har, gjør det 

vanskeligere å arbeide med den sosiale inkluderingen: 

 

”Det skal være veldig hemmelighetsbelagt etter foreldrenes mening og ønske, det 
er da best i deres øyne …. Jeg mener jo at det hadde vært mye, mye lettere om vi 
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kunne gå ut og si at når han gjør ting og sier ting, så må vi bare være 
overbærende, fordi det er sånn…og det må være litt forskjellige regler”. 

 

Samtlige lærere har en opplevelse av at medelever har en forståelse av ADHD elevens 

vansker. Noen av lærerne formidler at det er avhengig av hvor langt eleven trekker ting. En 

av lærerne sier: 

 

”Ja, hvis de hadde trodd at han var en vanlig elev, så hadde han aldri sluppet 
unna med det han slipper unna med.” 

 

6.4.3 Lærers bidrag for at eleven skal inkluderes sosialt i klassen. 

Følgende sitat viser at lærerne er bevisste på sin egen rolle i å hjelpe elever med å mestre 

det sosiale samspillet:  

 

”For han er akseptert av medelever i klassen, og de er forståelsesfulle og det er 
egentlig forbausende greit. Men alt det som man må prøve å liksom minimalisere, 
det er jo min jobb å passe på at han ikke blottstilles for mye når impulsene 
kommer.”  
 
  

I tillegg formidler lærerne en rekke viktige synspunkter, der deres rolle i 

inkluderingsprosessen står sentralt. En grunnleggende faktor som flere av lærerne er inne 

på, er holdningsarbeid. De mener at de signaler læreren sender ut er betydningsfulle i 

forhold til hvordan klassekamerater opplever og reagerer på ADHD eleven. I dette ligger 

prinsippet om å prøve å behandle elever mest mulig likt, for å unngå å stigmatisere elever 

med atferdsvansker. Det blir også understreket at elever med spesielle behov trenger mye 

ros dels for å styrke selvtilliten, men også for å øke statusen hos klassekamerater. Samtaler 

er noe som for flere lærere oppleves som et viktig redskap. Enkelte lærere tar i tillegg opp 

faktorer som åpenhet om vanskene overfor medelever og deres foreldre, medisinering, 

praktisk organisering av gruppe sammensetting og spesialundervisning. En lærer 

understreker at det ikke finnes noen revolusjonerende tiltak, men at han som lærer må se de 

små tingene som fungerer for å styrke elevens selvtillit: 

 

”Så det er de små, små skrittene. Hver gang han klarer å fungere i fem minutter 
faglig sammen med en annen person så styrkes hans sosiale kompetanse”. 
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6.4.4 Arbeid med sosial kompetanse 

Samtlige lærere formidler at de hele tiden legger vekt på å arbeide med sosialkompetanse. 

Dette er et arbeid som foregår bevisst og ubevisst gjennom hele skoledagen. To lærere 

bruker Steg for steg, en bruker Prinsdalmodellen, og på en skole bruker de elev megling 

som prosjekt. En lærer er skeptisk til å bruke et ”standardisert” program. Dette begrunner 

han med at sosialkompetanse hos barn er avhengig av mange faktorer. Han understreker at 

det er vanskelig å oppnå gode resultater hvis man bare jobber med det på en arena, som i 

klasserommet: 

 

” Det har vært like viktig å spandere en kaffekopp på en mamma, ikke sant, som å 
jobbe i klasserommet. Intensjonene er de samme, mens veien fram er så 
komplisert at jeg klarer ikke helt å se at det skal være noen systemer som tar det.” 

 

Det denne læreren nok ønsker å formidle, er at det er viktig å tenke i et helhetsperspektiv i 

forhold til arbeid med sosialkompetanse. Han mener sannsynligvis at en enkelt metode har 

liten eller ingen betydning sett i en større sammenheng. 

 

Alle lærerne mener at arbeidet med sosialkompetanse er viktig for toleranse fra medelever 

overfor elever med ADHD. Oppnådde resultater i forhold til dette, er likevel variabelt. En 

lærer mener at ADHD elevens ofte ”urimelige” adferd/handlinger ikke kan forventes å bli 

godtatt av så unge elever. En annen lærer har god erfaring. Hun kan fortelle at hun noen 

ganger har hørt andre elever håndtere vanskelige episoder på en innsiktsfull måte: 

 

”Nå lar vi ham være i fred - nå er han sikkert sliten”. 

 

”Jeg syns det er lurt av deg, nå tror jeg du får det så vanskelig hvis du ikke tar 
pilla di.” 

 

En lærer opplever at eleven med ADHD stort sett profitterer på sosial bevisstgjøring 

på linje med de andre elevene.  De andre lærerne mener imidlertid at det er en forskjell. 

Lærerne opplever ikke at ADHD eleven nyttiggjør seg sosiale ferdigheter i samme 

utstrekning som medelever. De mener samtidig at det er vanskelig å vurdere da det er flere 

elever som sliter med de samme tingene. En lærer mener at hennes elev tilsynelatende 

forstår regler for sosial samhandling, men at eleven ikke klarer å bruke sine ferdigheter i 

følelsesladede situasjoner. 
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6.4.5 Elevens språklige og kommunikative ferdigheter 

Fire av lærerne vurderer ADHD elevenes språklige ferdigheter som gode. De forteller at 

elevene har et godt ordforråd og er flinke til å formulere seg. To lærere opplever at de 

språklige ferdighetene ikke er så gode. De mener at elevene har et dårlig ordforråd, 

mangler begreper og noen ganger har problemer med forståelsen. 

 

Halvparten av lærerne opplever at eleven har problemer med å kommunisere med 

jevnaldrende. Av disse var det to som vurderte at eleven hadde gode språklige ferdigheter.  

 

”Han kan godt holde et foredrag og snakke veldig artikulert og veldig bra…Men 
å skjønne hva som er lurt å si i den aktuelle situasjonen, det mestrer han ikke”. 

 

To lærere formidler at kommunikasjonen med jevnaldrende går helt fint, men at det er 

vanskelig for dem å kommunisere med voksne. En lærer formidler at eleven kommuniserer 

godt med både jevnaldrende og voksne. 

 

6.4.6 Arbeid med klassemiljøet 

Arbeid med klassemiljø er viktig for å øke trivselen og styrke det sosiale samholdet i 

klassen. Halvparten av lærere mener at de ikke har noen problemer med å arbeide med 

klassemiljø på tross av at det er en elev med ADHD i klassen. En av disse mener at eleven 

med ADHD er en stor ressurs i klassen på grunn av sin kreativitet, fantasi, evne til 

rollespill og lekeferdigheter. 

 

Den andre halvparten opplever klassemiljø arbeid som en utfordring. En av disse formidler 

at struktur, klare rammer og organisering er avgjørende for at eleven med ADHD skal 

fungere. Dermed blir det lite rom for mer spontane aktiviteter som er mindre strukturert. 

Dette kan lede til at de andre elevene mister ting som lærer er vant til å kunne gjennomføre 

i andre klasser. En annen lærer uttrykker det slik: 

 

”Du bruker like mye av overskuddet på en elev som du bruker på resten av 
klassen til sammen. I stedet for da egentlig å drenere ressursene i forhold til en 
klasse så bruker du egentlig opp to. Så det er forferdelig slitsomt for en lærer rett 
og slett, det er det.”  
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Den samme læren mener at det er mange ting som gjør det vanskelig å arbeide med 

klassemiljøet. Han opplever at hans innsats mange ganger ikke strekker til, og at ADHD 

eleven krever så mye av ham at de andre elevene blir satt til side. 

 

Tre informanter mener at det er positive sider ved klassemiljøarbeid i en klasse som har en 

elev med ADHD. De understreker blant annet at elever lærer seg toleranse overfor 

mennesker som er annerledes, noe de ser som en styrke videre i livet. En lærer kan fortelle 

om den glede hun opplever i de situasjoner hun får til et godt klassemiljø: 

 

”Ja altså, det er jo det at du blir så veldig glad når du får det til, ikke sant. Når 
noe er veldig vanskelig og man får positive tilbakemeldinger fra foreldre og 
elever som spør om du skal fortsette neste år” 

 

De øvrige lærerne opplever at arbeid med klassemiljøet krever et enormt engasjement. De 

mener at de bruker mye tid og energi på den ene eleven, noe som burde vært kanalisert på 

hele klassen. 

 

6.5 Samarbeid 
I forbindelse med barn som har særskilte behov, er det spesielt viktig med et godt 

fungerende samarbeid mellom aktuelle parter. Jeg har dels valgt å se på 

samarbeidspartnere ut fra et yrkesmessig perspektiv der jeg har fokusert på kollegaer, 

skoleledelse samt eksterne instanser. De mest betydningsfulle personene i barns liv, er 

foreldrene. Jeg velger derfor å starte med lærernes erfaring med foreldresamarbeidet.  

 

6.5.1 Foreldresamarbeid 

Alle lærerne unntatt en, mener at samarbeidet mellom skolen og foreldrene fungerer godt. 

Den læreren som opplever at foreldresamarbeidet ikke fungerer tilfredsstillende, forteller at 

det er mange sosiale problemer rundt gutten, noe som gjør at foreldrene ikke er tilstede.  

 

Samtlige informanter opplever foreldrene som svært slitne. Lærerne mener at dette 

kommer til uttrykk både verbalt og gjennom kroppsspråk. Foreldrene er ikke alltid enige i 

skolens vurderinger, og samarbeidet kan i perioder være utfordrende for lærer. Følgende 

sitat illustrerer dette: 
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”Disse foreldrene er ufattelig slitne så det er… du må… du vet du kan ikke være 
noe annet enn overbærende altså. De har noen sånne nykker som gjør at det kan 
være vanskelig å sitte rolig av og til, det (ehh) det mener jeg at vi som lærere må 
ta høyde for selv om de kan være fryktelig vanskelige. De kan være veldig 
urimelige (ler).” 

 

De fem lærerne som har en god kommunikasjon med elevens foreldre opplever at 

samarbeidet er verdifullt både for foreldrene, eleven og dem selv: 

 

”Jeg føler at hun slapper av…, det medfører at hennes sønn også kan slappe av i 
større grad, og at hennes sønn og jeg har en god dialog. At hun og jeg har en god 
dialog er med i et positivt nettverk som alle profitterer på.” 

 

To lærere har vært med på å snu et anstrengt forhold til skolen til et fruktbart samarbeid: 

 

”…det har vært anstrengt med skolen før fordi mor da ikke følte at hun ble 
ivaretatt, så jeg snudde det på hodet og innkalte henne til ukentlig times 
foreldresamtale. Det har vært bra for både meg, eleven, henne og resten av skolen 
at vi har hatt en skikkelig dialog der, men det må tas på alvor. Disse foreldrene er 
ufattelig slitne.”  

 

6.5.2 Informasjon til de andre elevenes foreldre 

I halvparten av klassene har foreldrene til de andre elevere fått informasjon på 

foreldremøter. De har blitt informert om at en elev har ADHD, hvordan det virker og at 

eleven får medisiner. I en klasse har lærer ikke informert på grunn av at det ikke har vært 

noe behov. Samtidig regner hun med at foreldrene til de andre elevene vet om det, noe hun 

forklarer med at det alltid har vært åpenhet om dette blant elevene. To lærere har ikke gitt 

noen informasjon til de andre foreldrene, på bakgrunn av som tidligere nevnt, at ADHD 

eleven og dennes foreldre ikke har ønsket at noen skal vite om vanskene. Samtidig mener 

den ene læreren at foreldrene i denne klassen helt sikkert forstår at det er noe spesielt med 

eleven, da han får hjelp av en assistent. 

 

Alle lærerne unntatt en, formidler at det ikke har vært noen reaksjoner fra de andre 

elevenes foreldre det siste året. Noen har aldri fått noen klager, andre har tidligere opplevd 

å få reaksjoner fra de øvrige elevenes foreldre. En lærer formidler at det fortsatt kan skje at 

andre foreldre reagerer på episoder der ADHD eleven er innblandet. 
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Lærerne mener at de har gode rutiner når problemer oppstår. Saksgangen er i de fleste 

tilfeller at lærer eller ledelsen trer inn i en meglerrolle. De har ringt rundt til foreldrene til 

de involverte elevene og avtalt møter for å løse problemet.  

 

6.5.3 Kollegasamarbeid 

Samtlige lærere mener at de har mulighet for å samarbeide med kollegaer. Oftest er det de 

lærerne som inngår i teamet, i tillegg til spesial- og sosiallærer. Noen forteller at de 

opplever at de kan søke hjelp og støtte hos hele lærerstaben, noe følgende sitat beskriver:  

”Det er uendelig mye kompetanse på skolen, hundrevis av år med lærererfaring 
som man kan høste av.” 

 

Lærerne formidler at samarbeidet skjer formelt og uformelt. De refererer til uformelle 

samtaler på lærerrommet, teammøter, og møter med ansvarsgruppen. 

 

Alle lærere mener at det er helt avgjørende å kunne samarbeide med kolleger for ikke å gi 

opp i vanskelige perioder. Lærerne forteller at kollegaer gir støtte, formidler egne 

erfaringer, deler måter å løse problemer og hjelper til å se begrensninger. 

 

Ingen av de spurte lærerne har hatt mulighet eller behov for å bruke formell 

kollegaveiledning. På de fleste skolene mener lærerne at det ikke er ressurser nok til å 

drive kollegaveiledning. Noen nevner praktiske vansker i forbindelse med ombygging, 

andre opplever at det er noe som ikke lengre er i vinden. 

 

6.5.4 Skoleledelsens betydning 

Samtlige lærere som har hatt behov for støtte og hjelp fra skoleledelsen, mener at de har 

fått det. Lærerne opplever at de er blitt tatt på alvor og lyttet til. Ledelsen har vært et 

bindeledd til eksterne instanser. De har bevilget penger til assistent og spesialundervisning, 

og de har i et tilfelle, redusert undervisningstiden til lærer. Alle lærerne mener at det å få 

forståelse og støtte fra ledelsen er helt avgjørende for å klare å fortsette med en vanskelig 

klassesituasjon: 

 

”Det er et være eller ikke være. Hvis du blir sett på som useriøs og ikke får noen 
støtte, så knekker du enkelt og greit”. 
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En lærer uttrykker et savn i forhold til klare retningslinjer når elever bryter regler. Hun 

opplever at det noen ganger ikke får noen konsekvenser for den/de som har brutt regler. 

Andre ganger blir hele klassetrinn straffet for noe som noen få elever har gjort. 

 

6.5.5 Hjelp fra eksterne instanser    

Samtlige lærere har fått noe hjelp fra eksterne instanser. Hjelpen har stort sett vært i 

forbindelse med utredning. Informantene uttrykker at den hjelpen de har fått har hatt 

moderat eller liten betydning for dem. Flere av lærerne uttrykker at de hadde ønsket mer i 

form av veiledning, kurs og observasjon i klasserommet. En lærer er svært fornøyd med 

den hjelpen han tidligere har fått fra eksterne instanser. Han opplever at det ikke har vært 

nødvendig med den ADHD eleven han har i dag: 

 

”Jeg har nemlig hatt kontakt med samtlige eksterne ressurser og instanser i Oslo, 
spesialskoler og utredningsinstanser. …For det er mange ting som jeg har lært 
fra før som jeg nå bruker hver dag, mer eller mindre bevist”. 

 

 

6.5.6 Personlig mestring og inkludering 

Samtlige lærere mener at det å bygge opp en god relasjon til eleven over en lengre 

tidsperiode betyr mye for at de skal oppleve personlig mestring:  

 

”…ser han som en person og ikke bare som altså resultatet av det han gjør, er 
viktig.” 

 

Videre nevner de faktorer som å bygge opp et godt klassemiljø, samarbeid og støtte fra 

andre parter, avlastning i klasserommet og det å tilegne seg kunnskap om ADHD. 

 

Inkludering av elever med forskjellige typer av funksjonshemninger i en vanlig klasse er 

en prosess og et mål. I slutten av undersøkelsen spurte jeg de seks lærerne hva de mente 

om inkludering av ADHD eleven. 

 

Fire lærere mente det var riktig at ADHD eleven går i en vanlig klasse. De kunne ikke se 

noen grunn til at eleven skulle plasseres i spesialklasse eller på spesialskole. 

To lærere er usikre, noe de begrunner med at kostnaden for de andre elevene er svært stor. 
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7 DRØFTING AV RESULTATENE 

Resultatene i undersøkelsen skal nå drøftes opp mot relevant forskning på området og den 

teoretiske referanserammen som er lagt til grunn for denne hovedfagsoppgaven. Mine 

tolkninger baserer seg kun på lærernes uttalelser, noe som gjør at det er deres livsverden og 

utsagn som danner rammebetingelsene. Disse vil nå bli drøftet mer inngående i forhold til 

de underproblemstillinger som ble fremstilt i begynnelsen av oppgaven: 

 

- Hvordan har klassestyrer tilegnet seg kompetanse om ADHD? 

- Hvilken erfaring har klassestyrer med medisinering? 

- Hvordan organiseres undervisningen/spesialundervisningen for disse elevene? 

- Hvordan arbeide med elevens sosiale arena ? 

- Hvordan fungerer samarbeidet mellom aktuelle parter? 

 

Mitt inntrykk etter å ha arbeidet med datamaterialet, var at utfordringene rundt den enkelte 

elev varierte betydelig. Bradshaw (2001) understreker at ADHD er et syndrom med et sett 

av karakteristiske symptomer, men med et utviklingsforløp som kan variere mye fra person 

til person. Jeg velger å betrakte Bradshaws beskrivelse som en persons utviklingsforløp 

sett ut fra en økologisk tilnærming, der interaksjonsprosessen mellom individet og miljøet, 

står sentralt. Utfallet er avhengig av individet og omgivelsenes gjensidige tilpasning, noe 

som illustreres gjennom følgende punkter: 

 

- ADHD barnets symptomer varierer i omfang, frekvens og intensitet.  

- De spesifikke vanskene påvirker elevens miljø på ulike måter.  

- Miljøets fleksibilitet i forhold til tilpassing og tilrettelegging påvirker ADHD barnets 

gjensidige tilpassing på ulike måter. 

      

I begrepet inkludering ligger det også en forventning om en gjensidig interaksjon mellom 

eleven og det nettverk som skolen utgjør. Det er ikke ensidig eleven som skal tilpasse seg 

skolens normer og forventninger, men skolemiljøet må også tilpasse seg den enkelte elevs 

behov. Alle elever er forskjellige, og det essensielle i prinsippet om inkludering er at den 

enkelte skal føle seg like mye verdsatt. Inkludering forutsetter en endring i hele skolens 

kultur. Det betyr en aktiv og positiv verdsetting av elever med særskilte behov. Det er en 

moralsk rett å delta i fellesskapet der forskjeller skal være et gode. Elever skal oppleve en 
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aktiv og medbestemmende deltakelse (Nordahl, & Overland, 1999). Overordnet ligger 

visjonen om en inkluderende skole for alle elever. Dette forutsetter en holdningsendring på 

alle systemnivåer i forhold til skolens arbeid. Holdninger må også omsettes i klare 

handlinger overfor de involverte parter (skolens personale/elever).     

 

Det å tilegne seg kunnskap og forståelse om hva en ADHD diagnose innebærer er en viktig 

del av inkluderingsprosessen. Alle lærene i min undersøkelse fremstod som engasjerte og 

interesserte pedagoger. Deres ønske om å gjøre det beste for de elevene de var ansvarlige 

for, var svært tydelig. Lærerne vurderte også sin egen kompetanse som relativt god. I en 

amerikansk undersøkelse svarte hele 94 % av lærerne at de hadde ønsket seg mer 

utdanning/kompetanse for å møte utfordringer i forhold til ADHD elever (Bussing, m.fl. 

2002). Det kan se ut til at lærerne i min undersøkelse mener de er bedre rustet til å ivareta 

ADHD elever i undervisningen sammenlignet med lærerne i nevnte undersøkelse. Lærerne 

i min undersøkelse formidler at kompetansen for en stor del er utviklet/opparbeidet 

gjennom erfaring med denne elevgruppen. Andre betydningsfulle komponenter som 

nevnes er relevant videreutdanning, samarbeid kollegaer/foreldre/eksterne 

samarbeidsparter, veiledning og studie av litteratur- og forskningsartikler. I Bussings 

(2002) undersøkelse blir mange av de samme kildene vektlagt: Arbeidserfaring, kurs, 

studie av forskningsartikler og bøker om temaet. Informantenes kompetanse vil videre bli 

belyst gjennom de kommende avsnittene; medisinering, faglig og sosial inkludering og 

samarbeid. 

 

 

7.1 Medisinering 
Barn med diagnosen ADHD kommer i en særstilling sammenlignet med barn som har 

generelle atferdsvansker. Det spesielle med denne gruppen av barn er at deres vansker 

antas å ha en nevrologisk forklaring. Videre har det gjennom mange år vært kjent at 

behandling med sentralstimulerende medisiner ofte reduserer vanskene forbundet med en 

ADHD diagnose.  

 

Jeg har derfor valgt å vie relativt stor plass til å drøfte lærernes erfaringer og refleksjoner 

rundt medisinering. Ut fra et pedagogisk ståsted er det avgjørende å få formidlet kunnskap 

til elevene. Med urolige elever i klassen, kan denne oppgaven bli både utfordrende og 
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vanskelig. Skolen kan indirekte komme med anbefalinger og synspunkter, men kan ikke 

direkte påvirke en beslutning om eleven skal medisineres eller ikke. 

 

I min undersøkelse kommer det frem at fem ADHD elever medisineres med 

sentralstimulerende medisiner, den sjette eleven ble medisinert en kort periode. 

Klassestyrer og andre lærere så en forandring til det positive, men familien bestemte at 

gutten skulle avslutte medikamentell behandling.   

 

De lærere som har vært delaktige i utprøvingsprosessen, mener alle å se en positiv 

forandring i elevatferd. De fleste formidler at forandringen er markant. En lærer ser en 

endring etter at eleven begynte med medisiner, men den er ikke like tydelig som det de 

andre lærerne beskriver. At lærerne opplever forskjellig effekt av medisinering, er i 

samsvar med forskningen på området. Studier viser at mellom 70-80% av de som begynner 

med medisiner, har et klart positivt utbytte av behandlingen (Barkley 1990, 1997, 2000, 

Wodrich, 2000, DuPaul & Stoner, 2001). For resterende 20-30% har medisineringen 

marginal eller ingen virkning (DuPaul & Stoner, 2001). I de tilfeller man ser en positiv 

virkning av den medikamentelle behandlingen, viser litteraturen til tre hovedområder. 

Disse er: Bedre impulskontroll, lettere for å fokusere på faglige oppgaver, samt at samspill 

med jevnaldrende fungerer bedre. (Barkley, 1990, 1997, 2000, Teeter 1998, Wodrich, 

2000). Dette er i samsvar med min undersøkelse hvor lærerne beskriver en bedring i de tre 

nevnte hovedområdene. 

 

Det er mange problemstillinger og myter forbundet med  å behandle barn med 

sentralstimulerende medisiner. For mange foreldre er det avgjørende argument for å bruke 

sentralstimulerende medisiner, at ADHD barnet tydelig profitterer på disse i forhold til en 

bedre atferdsmessig funksjon. Negative sider ved medisinering er forskjellige bivirkninger, 

noe som blir drøftet senere i avsnittet. En annen viktig side ved medisinering er at 

forskningen ikke viser et klart bilde av hvilke konsekvenser et slikt medisinbruk har på 

lang sikt. Forskningsmiljøer har også reist spørsmål om behandling med 

sentralstimulerende medisiner øker risikon for å utvikle et stoffmisbruk i ungdomsårene. 

Flere studier konkluderer med at ADHD barn som går på medisiner, har samme risiko for å 

eksperimentere med stoff i ungdomsårene, som vanlige barn (DuPaul & Conner, i Bakley, 

2000). I forhold til ADHD barn som ikke medisineres og som har store vansker, viser 

studier at disse oftere tiltrekkes stoff- og antisosiale miljøer (DuPaul & Conner, i Barkley, 
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2000). Vanskene fører gjerne til at barnet ikke klarer å følge opp faglige forventninger og 

knytte vennskapsbånd til jevnaldrende. De blir på grunn av sine vansker i forhold til 

samspill, avvist av vanlige barn. Dette kan igjen føre til at de søker seg til destruktive 

miljøer, hvor de føler seg akseptert. Kupersmidt m.fl. (1990) understreker også at 

utilfredstillende relasjoner til jevnaldrende i oppveksten kan i enkelte tilfeller få 

konsekvenser for det voksne individet. Det øker risikon for å utvikle; mentale problemer, 

stoffmisbruk og kriminell atferd som voksen (Kupersmidt m.fl. 1990). Disse antagelsene 

kan sees i lys av individets behov for å beskytte selvakseptering og selvrespekt (Kaplan, 

1980; Skaalvik & Skaalvik, 1993). Når en person får sin selvakseptering truet i en bestemt 

setting eller gruppe, vil motivasjonen for å være konform med de tilhørende normer og 

regler, minskes. I slike situasjoner er barn og unge særlig sårbare og vil kunne rette 

oppmerksomheten mot alternative referansegrupper (Skaalvik & Skaalvik, 1993). Det kan 

for eksempel være miljøer der stoffmisbruk og kriminell aktivitet er en naturlig del av 

fellesskapet. 

 

Alle informantene i min undersøkelse mener at medikamentell behandling bør prøves ut i 

de tilfeller der det kan hjelpe eleven med å bli en inkludert del av det faglige og sosiale 

miljøet på skolen. Samtidig formidler alle lærene at det er viktig med en nøye utredning. 

Bivirkninger og effekten av medisiner skal observeres og vurderes hos det enkelte barn. 

Viktige synspunkter som kommer frem, er at medisinering av barn med atferdsvansker er 

en avgjørelse som må vurderes grundig. Selv om effekten er positiv, må man ta hensyn til 

at det er en behandling som påvirker barnets liv.  

 

To lærere er bekymret over at de noen dager oppfatter ADHD eleven som sløv og 

mimikkfattig. Lærene antar det er en konsekvens av den medisinske behandlingen. 

Spørsmålet blir om det kan være en bivirkning av medisinene eller om eleven er feil 

medisinert; får eleven feil type medisiner eller er det doseringen som ikke er riktig 

tilpasset? De to negative kjennetegnene, sløvhet og mangel på følelsesuttrykk, er ikke 

direkte beskrevet i litteraturen som omhandler bivirkninger av den medisinske 

behandlingen. De bivirkninger som faglitteraturen tar opp, er i første rekke nedsatt appetitt, 

og som en konsekvens av denne, vektreduksjon samt i enkelte tilfeller søvnvansker. I 

tillegg kan noen brukere oppleve humørsvingninger og depresjoner. Depresjon kan 

gjenspeiles i sløvhet og sinnsstemning som ikke uttrykker følelser. Det kan også være et 

resultat av at elevene til tider er feilmedisinert. Det er ikke vanskelig å forstå at lærerne 
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opplever den uheldige siden ved medisinering som ubehagelig og til tider skremmende. 

Samtidig ser de at eleven har fått en helt ny mulighet til å tilegne seg fagstoff og fungere i 

samspill med jevnaldrende. 

 

Lærerne ønsker mer kompetanse og tverrfaglig samarbeid i forhold til områdene de mener 

de er for lite delaktige i og kan for lite om. Et område som de spesifikt tar opp er, 

observasjonsteknikker i forhold til dosering av medisiner. De første resultatene av en 

longitudinell studie som pågår i USA, viser at medisinering av ADHD barn er det tiltak 

som isolert sett, har den beste effekten (Jensen m.fl., 2002). Det kommer også tydelig frem 

at dosering spiller en viktig rolle. I den første gruppen ble ADHD barn medisinert av en 

vanlig lege uten noen spesiell form for oppfølgning. Den andre gruppen av ADHD barn ble 

fulgt opp og observert, og doseringen ble tilpasset ut fra disse observasjonene. Det viste 

seg at den siste gruppen kunne vise til en betydelig forbedring i forhold til pedagogisk og 

sosial mestring (Jensen m.fl., 2002). Resultatene gjenspeiler det området lærene mener de 

kan for lite om og ønsker å delta mer aktivt i forhold til. Det handler om at doseringen av 

medisiner skal være til det beste for eleven. Lærerne ønsker en mer aktiv rolle i denne 

prosessen. Det handler til dels om at ADHD eleven skal få best mulig utbytte av 

medikamentell behandling. I tillegg bør læreren involveres mer med tanke på at to 

informanter erfarer negative sider ved medisineringen.      

 

Medikamentell behandling er et tiltak som blir brukt for å hjelpe ADHD eleven til lettere å 

bli en inkludert del av det faglige og sosiale miljøet i skolen. Flere forskere hevder at 

medisinsk behandling, sammen med pedagogiske og strukturelle tiltak, ofte kan vise til 

gode resultater (Iglum, 2004, Teeter, 1998).  

 

7.2 Inkludering 
Skaalvik (2004) understreker at inkludering ikke kan betraktes isolert ut fra de gode 

intensjonene som ligger i begrepet. Skolen må også ha ressurser og kompetanse til å 

tilrettelegge skoledagen for den enkelte elev. Forutsetningen for at skolen skal klare å 

ivareta den enkeltes behov er i følge Skaalvik (2004) avhengig av tre kriterier: Ramme- 

prosess- og opplevelseskriterier: 
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Rammekriterier sikter til rammevilkårene som skolen arbeider innenfor og som utgjør 

muligheter og begrensninger til å kunne være inkluderende. En av de viktigste 

forutsetningene er tilpasset opplæring ut fra den enkelte elevs behov. Områder som styrer 

skolens muligheter til inkludering er: Økonomi, lærerressurser, fysiske forhold, 

kompetanse, læreplaner, læremidler, holdninger og verdier i samfunnet og skolen. Det blir 

lagt vekt på større lærertetthet i klasser med stor spredning mellom elevers behov. Å styrke 

lærers kompetanse i forhold til tilpasset opplæring, innebærer behov for forandring av 

lærerutdanning og videre utdanning. 

Prosesskriterier viser til skolens organisering og gjennomføring av undervisning. 

Hvordan skolen legger til rette for ulike arbeidsformer, organisering av undervisning, grad 

av autonomi og medansvar for elevene, tiltak mot mobbing og samarbeid mellom skolen 

og foreldrene. 

Opplevelseskriterier handler om hvordan eleven opplever skolen sosialt, kognitivt og 

emosjonelt. I dette ligger en læring av kunnskaper, ferdigheter og adekvate 

læringsstrategier. Dette gjenspeiles i den subjektive opplevelsen av mestring, motivasjon, 

trivsel, selvverd, trygghet og det å være en inkludert del av fellesskapet.   

 

7.2.1 Faglig inkludering  

Uten unntak vurderte alle informantene ADHD elevenes intellektuelle evner som gode. 

Samtidig har alle ADHD elever problemer med å få utnyttet sine faglige ferdigheter, noe 

som resulterer i at de i mange sammenhenger kommer til kort og utvikler lav selvfølelse i 

forhold til skolearbeidet. Ut fra et mestringsperspektiv er gode intellektuelle evner en 

viktig beskyttelsesfaktor for å mestre en vanskelig livssituasjon (Antonovsky, 1993, 

Sommerschild m.fl., 1998). Sett i lys av mestringsteorien er det viktig å identifisere og 

bruke slike motstandsressurser. Utfordringen for lærer blir å legge til rette slik at ADHD 

eleven får mulighet til å utnytte de intellektuelle resurssene de i utgangspunktet har.  

 

Skaalvik (2004) legger vekt på at man ikke ensidig kan betrakte inkludering ut fra 

ideologiske prinsipper. Inkludering i skolen forutsetter en rekke kriterier for å kunne 

gjennomføres på en hensiktsmessig måte. Den følgende drøftingen kan sees i forhold til de 

ramme- og prosesskriterier skolene i min undersøkelse bruker for å tilrettelegge 

undervisningen for ADHD elevene.  
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Alle ADHD elevene hadde behov for ulike former for tilpasset opplæring. Tilpasset 

opplæring i forhold til vanlig undervisning, innebærer at elevens behov skal ivaretas 

innenfor den vanlige klassens rammer (Nordahl & Overland, 1999, Johannessen & 

Larsson-Sværd, 1999). Dette kan gjennomføres ved å organisere og tilrettelegge den 

vanlige undervisningen på en tilpasset måte. I min undersøkelse kan dette sees i forhold til 

at fire elever har egen assistent og i en klasse er det tolærersystem. Lærerne legger også til 

rette for den vanlige undervisningen og tilpasset arbeidsmetoder etter ADHD elevens 

behov.  

 

Gjærum og Eillertsen (2002) tar i sin bok opp ulike problemområder knyttet til ADHD, 

samtidig som hun foreslår en rekke tiltak som er vanlige å bruke ved klinisk arbeid. 

Lærerne i min undersøkelse bruker enkelte av disse tiltakene for å hjelpe ADHD eleven til 

å mestre de faglige utfordringene. Eksempel på tiltak er: Eleven skal til enhver tid oppleve 

forutsigbarhet og tydelighet, timeplanen bør stå på tavlen, plassering i klasserommet bør 

vurderes nøye, fleksibilitet i forhold til arbeidsoppgaver, avgrensing av oppgaver og 

tilpasning av arbeidsplan. Tiltakene refererer til en almenpedagogisk tilnærming, noe som 

Nordahl og Sørli (1998) vektlegger i arbeidet med sosiale og emosjonelle vansker. På 

bakgrunn av at barn med de beskrevne vanskene i utgangspunkt kan føle seg stigmatisert, 

er det i mange sammenhenger viktig at skolen prøver å legge til rette for at eleven opplever 

en følelse av normalitet. Dette er et prinsipp som også flere av informantene i min 

undersøkelse vektlegger. 

 

7.2.2 Spesialundervisning  

I ”Retningslinjer for skolens arbeid”, beskriver både L-97, St meld nr 23 og St meld nr 30 

en skole der alle elever skal inkluderes gjennom tilrettelagt undervisning. Bare unntaksvis 

skal elever tas ut fra den vanlige klassen. Ved en vurdering av behov for 

spesialundervisning skal fokus være elevens behov, og ikke årsakene til behovet. 

 

”Utvalget ser det som en styrke at dagens lovgivning fokuserer på behovet for 
spesialundervisning og ikke på årsakene til behovet” (NOU 1995:18). 

   

På tross av at alle lærerne i min undersøkelse bruker ulike former for tilpasset undervisning 

i klasserommet, er det fire elever som har behov for spesialundervisning. Erfaringen viser 

at det er vanlig med tilleggsvansker ved en ADHD diagnose, noe som gjør problembildet 
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mer sammensatt. Det viser seg at ca 25 % av de elevene som får en ADHD diagnose, i 

tillegg har lærevansker. Dette dreier seg hovedsakelig om lese- og skrive vansker, eller 

matematikk vansker (Barkley 1997, 2000; Iglum 1997; Gjærum & Ellertsen, 2002). Ingen 

av elevene i min undersøkelse hadde på det aktuelle tidspunktet noen tilleggsdiagnose. 

Utgangspunktet for spesialundervisning var i følge lærerne knyttet opp til vansker med 

konsentrasjon og oppmerksomhet. Spesialundervisningen organiseres som regel adskilt fra 

den vanlige klassen. ADHD eleven gikk til et annet klasserom og samarbeidet i små 

grupper med andre elever som også hadde behov for spesielt tilrettelagt undervisning.  

 

Mange forskere argumenterer for at spesialundervisning adskilt fra den vanlige klassen 

ikke er i tråd med inkluderingsprinsippet. Spesialundervisningen bør heller foregå i den 

vanlige klassen gjennom tilrettelegging av undervisning og arbeidsmetoder, der den 

enkelte kan arbeide i sitt eget tempo. I min undersøkelse formidler flere av lærerne at 

ADHD eleven liker å gå til spesiallærer, det var noe eleven så frem til og som var 

forbundet med noe positivt. Lærernes utsagn kan være en måte å rettferdiggjøre en 

atskillelse fra den vanlige klassen. Det at ADHD eleven opplever det som positivt å få 

ekstra oppmerksomhet fra spesiallærer, trenger heller ikke å bety at vedkommende 

opplever det positivt å gå fra den vanlige klassen.  Skaalvik (2004) speiler dette dilemmaet 

ut fra den enkelte elevs subjektive opplevelse. Han mener at spesialundervisning adskilt fra 

den vanlige klassen noen timer i uken ikke trenger å være noe negativt for elevens følelse 

av tilhørighet. Det er den subjektive opplevelsen av mestring, motivasjon, trivsel, selvverd, 

trygghet og det å være en inkludert del av fellesskapet, som blir den viktige komponenten i 

dette henseende (Skaalvik, 2004).     

 

7.2.3 Sosial inkludering   

Sosial inkludering handler om to prinsipper, tilhørighet og likeverd - der det sosiale 

samspillet mellom menneskene i det personlige nettverket er det viktigste (Ogden, 2001). 

Osborg (m.fl., 2001) understreker at deltakelse i fellesaktiviteter sammen med 

jevnaldrende, er en betydningsfull sosialiseringsarena i vårt samfunn. Jevnaldrende vil få 

større betydning etter hvert som barnet blir eldre. Hvis barnet har vansker med å 

samhandle med jevnaldrende minsker mulighetene for å bli en inkludert del av det sosiale 

fellesskapet. Det å knytte gode vennskapsbånd til andre barn reduseres også. Å etablere 

gode vennskapsrelasjoner er betydningsfullt for den enkeltes vekst og utvikling, det utgjør 

for de fleste en viktig del av barndommen. Bostrøm (2000:76) understreker at vennskap er 
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en relasjon preget av nærhet, vi følelse, avhengighet, fortrolighet og positive følelser. 

Frønes (1994) er også opptatt av den særegne betydningen av vennskapsforhold, noe han 

uttrykker slik: 

 

”Vennskap kan ha en dybde i psykologisk betydning. Med venner snakker man om 
forhold man ikke tar opp med foreldre, vennskap representerer en særegen, 
selvvalgt nærhet” (Frønes, 1994:158).  

 

En venn av meg sa en gang at det verste som kan skje et menneske må være å ikke ha noen 

venner, å være alene. Det å være en del av det nettverk som man til daglig har kontakt 

med, spiller en avgjørende rolle for en persons selvbilde og trivsel. 

 

For ADHD barn, handler det og være annerledes, ofte om en atferd som 

ødelegger/forstyrrer regler i samspill og lek. Studier om samhandling med jevnaldrende 

viser at mange ADHD barn har problemer med nevnte område (Barkley 1997, 2000, 

Greene mfl, 1996, Iglum, 1997). Dette er noe som også lærerne i min undersøkelse 

bekrefter, der fem av ADHD elevene i følge lærer hadde problemer i 

samhandlingssituasjoner. Barkley (2000) understreker at samhandlingsproblemer med 

jevnaldrende ofte er den faktoren som påvirker ADHD barnet mest personlig. For ADHD 

barn oppleves mange samhandlingssituasjoner som uforståelige og urettferdige. Et 

eksempel som illustrerer dette ut i fra min undersøkelse, er ADHD eleven som blir rasende 

når han blir taklet i fotball. Der og da oppfatter han det som en personlig krenkelse og 

klarer ikke å se at det er en del av spillet.  

  

En av ADHD elevene kan sies å være privilegert med bakgrunn i at klassekamerater tar et 

stort ansvar for ham. Han er godt sosialt inkludert i klassen på tross av at lærer mener han 

har samhandlingsproblemer. Ut fra et spesialpedagogisk ståsted, oppfattes dette gjerne som 

noe positivt. Eleven er en del av et sosialt fellesskap. De andre elvene har internalisert 

toleranse overfor avvikende atferd, og bistår med hjelp i vanskelige situasjoner. Lærer er 

imidlertid usikker på om lojaliteten og ansvaret de andre elevene viser, går ut over hva som 

er rimelig å forvente av dem. Ved beskrivelse av inkluderingsprosessen, vektlegges at alle 

parter må ansvarliggjøres ut fra sine forutsetninger (Befring & Tangen, 2001). Hvis noen 

elever tar på seg en rolle som megler og beskytter i en alt for stor grad, kan det lede til en 

ubalanse i systemet. Ut fra systemtenkning kan dette oppfattes som en økologisk felle. 

ADHD eleven blir vant til at andre ordner opp, og han blir også avhengig av at andre løser 
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vanskelige situasjoner for ham. ADHD eleven lærer ikke metoder for selv å håndtere 

sosiale utfordringer.   

 

Språklige og kommunikative ferdigheter er viktige redskap i samhandling med andre 

mennesker.  En observasjon i forhold til datamaterialet, er at flere av ADHD elevene har 

problemer i forhold til språklige og kommunikative ferdigheter. To elever vurderes til å ha 

et lite ordforråd og dårlig begrepsforståelse. En interessant observasjon i forbindelse med 

kommunikative ferdigheter, er at to av ADHD elevene som vurderes til å ha gode språklige 

ferdigheter, hadde vansker med å kommunisere med jevnaldrende. Flere studier har vist at 

ADHD barn har større problemer med å uttrykke seg, enn å forstå hva som blir sagt til dem 

(Gjærum & Ellertsen, 2002). Det handler sannsynligvis om typiske ADHD problemer som 

å planlegge og organisere det som skal sies og hente frem de riktige begreper. ADHD barn 

snakker ofte mye, men har problemer med mer presis og komplisert kommunikasjon 

(Iglum, 2004).   

 

7.2.4 Lærers bidrag til sosial inkludering 

Sosial kompetanse handler om å tilegne seg og bruke sosiale ferdigheter ut fra det 

situasjonen krever. Skoler som bevisst arbeider med sosial kompetanse er i samsvar med 

overordnede rettingslinjer til skolens arbeid. L-97 vektlegger sosial utvikling på lik linje 

med den faglige utviklingen. Forskning på området støtter prinsippet om at det er viktig å 

arbeide med elevenes sosiale utvikling. Ogden (1998) fant at skoler som arbeider med 

sosial kompetanse, kunne dokumentere et mindre omfang av problematferd av moderat 

karakter. Derimot kan det se ut som om alvorlige former for problematferd trenger noe mer 

utover rent generelt arbeid med sosiale ferdigheter. Ogden (1998) foreslår en overordnet 

handlingsplan som inneholder klare rutiner for å forebygge og løse alvorlige og norm- og 

regelbrudd i skoler. 

 

Lærerne i min undersøkelse mener at arbeid med sosial kompetanse foregår bevisst og 

ubevisst gjennom hele skoledagen. Samtlige informanter mener at arbeid med sosial 

kompetanse gir de andre elevene større innsikt i ADHD elevens vansker. Dette er noe som 

innebærer at eleven med ADHD vil oppleve større overbærenhet i situasjoner som i 

utgangspunktet oppleves som urettferdige for de andre elevene. Hvor forståelsesfulle 

elevene er, ser ut til å ha en sammenheng med hva ADHD eleven utsetter klassekamerater 
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for og hvilket klassetrinn elevene er på. Yngre elever har, naturlig nok, vanskeligere for å 

akseptere atferd som oppleves som urettferdig.  

 

De fleste lærerne opplever at ADHD eleven ikke tilegner seg eller bruker sosiale 

ferdigheter på samme måte som medelever. Barkley (2000) mener at ADHD barnets 

underutviklede evne til tidsoppfatning, og det å rette oppmerksomheten mot fremtid, kan 

være en forklaring på problemer med samspill. ADHD barn lever i større utstrekning i nuet 

og er fokusert på hva de kan få ut av situasjonen i øyeblikket. Sosiale ferdigheter som ikke 

har en umiddelbar belønning, blir i mindre grad vurdert og brukt. Eksempler på slike 

ferdigheter er: Vente på tur, dele, samarbeide, holde på hemmeligheter, vise interesse for et 

annet individ (Barkley, 2000). I tillegg til å arbeide med sosialkompetanse, formidler 

lærene en rekke andre tiltak. De er bevisste sin egen rolle i arbeidet med å styrke ADHD 

elevens sosiale status i klassen. De vektlegger at deres holdninger overfor eleven er 

grunnlegende for at ADHD eleven skal bli en inkludert del av fellesskapet. Lærerne 

formidler at dette speiles, både i signaler som blir sendt ut, og i mer konkrete handlinger. 

Det å behandle elever mest mulig likt, for å unngå å stigmatisere elever med 

atferdsvansker, er et prinsipp som går igjen hos flere informanter. Det blir også 

understreket at elever med spesielle behov trenger mye ros, dels for å styrke selvtilliten, 

men også for å øke statusen hos klassekamerater. Elevsamtaler er også et redskap som for 

flere lærere er betydningsfullt. De samlede tiltakene er sannsynligvis med på å legge 

premisser for en inkluderende kultur på skolen. Skoler som bevisst arbeider med 

elevstøttende og problemløsende tilnærminger, kan i følge Ogden (1998) vise til de beste 

resultatene. 

 

Enkelte lærere tar i tillegg opp betydningen av å være åpen om vanskene og utfordringene 

overfor medelever og deres foreldre. De ser dette som et betydningsfullt ledd i arbeidet 

med å alminneliggjøre ADHD elevens vansker og skape en forståelse for at alle er 

forskjellige. 

 

Ut fra et mestringsperspektiv blir det viktig å se på lærernes evne til å formidle og legge til 

rette for at den enkelte elev skal oppleve faglig og sosial mestring. Det kan også se ut til at 

det er en nær sammenheng mellom utvikling av sosiale ferdigheter og faglig kompetanse 

(Nordahl & Sørli, 1998). Det grunnleggende i denne sammenhengen blir relasjonen 

mellom lærer og elev. Å opparbeide en god relasjon til eleven er noe samtlige lærere ser på 
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som avgjørende for å kunne hjelpe eleven. Dette er en gjensidig prosess som ser ut til å ha 

stor betydning både for lærer og elev. Barkley (2000) refererer til opplysninger fra voksne, 

med ADHD diagnose fra barndommen. De vurderte en god relasjon til lærer under 

skoletiden som en av de mest betydningsfulle faktorene for å lære å håndtere utfordringer i 

deres barndom. Relasjonen til eleven ser også ut til å være en viktig kilde for at lærer selv 

skal oppleve mestring. Et viktig spesialpedagogisk prinsipp handler om å ikke ensidig se 

på problemer og svakheter. I stedet bør fokus være på det eleven mestrer og bygge videre 

på å forsterke de sterke sidene (Ogden, 1997, 2000 Nordahl & Overland 1999, Johannessen 

& Larsson-Sværd, 1999 Sommerschild, m.fl, 1998, Gjærum & Ellertsen, 2002 m.fl.). Flere 

av lærerne formidler at deres pedagogiske grunnsyn bygger på at alle elever skal mestre 

oppgaver ut fra sine forutsetninger. Flere av de generelle tiltak som ble beskrevet i forrige 

avsnitt, vitner om at lærerne vektlegger bruk av dette prinsippet. I tillegg er de opptatt av å 

gi mye ros i situasjoner der eleven gjør det bra. Barn med ADHD har gode og dårlige 

perioder. De gode periodene kan i enkelte tilfeller være kortvarige. Utfordringen for lærer 

er å være oppmerksom på disse, slik at de får formidlet opplevelsen av å mestre til eleven. 

 

7.3 Samarbeid 
7.3.1 Samarbeid med foreldre. 

I en av klassene fungerer ikke samarbeidet mellom skolen og elevens foreldre. Lærer 

forteller at det er vanskelig å få foreldrene på banen. I følge lærer, handler det ikke om 

noen uoverensstemmelser mellom skole og hjem. Guttens familie ser ut å slite med mange 

sosiale problemer, noe som gjør at Barnevernet er inne og arbeider i familien. På tross av 

elevens vanskelige forhold, mener lærer at det fungerer greit på skolen. 

 

De andre lærere formidler at de har et godt samarbeid med ADHD elevens foreldre. Flere 

av informantene formidler en forståelse og innsikt i at familiesituasjonen til tider kan være 

svært krevende for foreldrene. De opplever i perioder at foreldrene er utslitt og forstår at de 

noen ganger er urimelige i forhold til de krav de stiller til skolen.  

 

To lærere kan fortelle at de har vært med på å forandre et anstrengt forhold til skolen til et 

konstruktivt samarbeid. For å få til dette har de brukt ekstra tid, ressurser og, som en lærer 

uttrykker, ”mye tålmodighet”. De har alle en opplevelse av at det å ha et konstruktivt 

samarbeid er viktig for foreldrene. De opplever også at det er betydningsfullt for dem 
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personlig, og at det hjelper dem i det daglige pedagogiske arbeidet. Dette er i tråd med 

retningslinjene til L- 97 som tar opp hjemmets og skolens gjensidig ansvar for å 

samarbeide til barnets beste. Det er skolen som skal prøve å legge til rette for dette. Også 

St. meld nr 30 understreker betydningen av samarbeid mellom skolen og elevens foresatte. 

Flere studier viser også til at et godt samarbeid mellom skole og hjem er en variabel som er 

spesielt betydningsfull ved sosiale og emosjonelle vansker (Ohlsson, 1993). Man har 

kunnet se en tydelig reduksjon i sosiale og emosjonelle vansker hos eleven etter at skolen 

og hjemmet har etablert en god kontakt. Grunnen til at man ser en reduksjon av 

atferdsvansker, er med stor sannsynlighet, et resultat av at skolen og hjemmet etablerer 

felles holdninger og konsekvenser på normbrudd. Dette er også i tråd med det økologiske 

perspektiv der samarbeid og kommunikasjon mellom barnets miljøer, er en sentral faktor 

for å fremme en positiv og trygg utvikling.  

 

7.3.2 Samarbeid kolleger og ledelse  

I L-97 blir det understreket at samarbeid mellom lærere er viktig, ikke bare ut fra den 

enkelte lærers ståsted. Det er også viktig å få formidlet det holdningsfremmende som ligger 

i at voksne kan samarbeide, overfor elevene. I St meld nr 30 blir lærersamarbeidet vektlagt 

da dette ser ut til å forebygge atferdsproblemer. Det at lærere utveksler informasjon, søker 

hjelp når de har problemer, og samarbeider om gode løsninger ser ut til å ha en god 

innvirking på det psyko sosiale læringsmiljøet (St meld nr 30). 

 

Felles for alle lærerne, var at de kunne samarbeide med kollegaer når de stod overfor 

utfordrende situasjoner. De opplevde at de fikk støtte og forståelse, samtidig som de fikk 

del i andres erfaringer og kunnskap. 

 

Alle lærerne opplevde også at de møtte forståelse og støtte fra ledelsen. I de tilfeller der 

lærerne har trengt hjelp og avlastning, har ledelsen bevilget de nødvendige ressurser. Det 

har handlet om forsterkning i klasserom i form av assistenthjelp, løse konflikter i forhold 

til elever og foreldre, samt redusert undervisningstid til klassestyrer.  

 

Samtlige lærere har en positiv opplevelse av samarbeidet med kollegaer og ledelse. Det er 

noe som alle mener er en uvurderlig faktor, og som er avgjørende for at de skal greie å 

fortsette sitt arbeide. Med utgangspunkt i en økologisk tilnærming, så speiler dette noe av 

helhetstenkningen rundt den enkelte elev. Det er ikke ensidig det som skjer i den aktuelle 
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situasjonen som har betydning. Faktorer og omstendigheter rundt situasjonen innvirker 

også i stor grad på opplevelsen av å mestre.  

  

7.3.3 Samarbeid eksterne instanser  

Når det gjelder elever som av ulike årsaker har sosiale og emosjonelle problemer, blir 

tverrfaglig samarbeid (PPT/BUP/barnevern og kompetansesenter) vektlagt av flere 

fagpersoner (Ogden, 1987; Lauås & Lauås, 1994). De fleste lærerne i min undersøkelse 

mente at det tverrfaglige samarbeidet har hatt lite å si for det pedagogiske arbeidet. 

Lærerne uttrykker at de ønsker et bedre samarbeid med den tverrfaglige ekspertisen. Det er 

vanskelig å si noe om årsak til at dette i følge lærerne, ikke fungerer tilfredsstillende. 

Sannsynligvis har disse instansene et stort arbeidspress, noe som leder til at det mest 

primære i form av utredning blir prioritert fremfor samarbeid og veiledning i etterkant. Det 

kan også ha sin bakrunn i at lærerne i min undersøkelse i stor grad kommuniserer at de 

håndterer sin arbeidssituasjon på en god måte. De eksterne samarbeidspartene opplevde 

sannsynligvis ikke at lærerne i min undersøkelse var de som hadde størst behov for deres 

hjelp. En lærer forteller at han tidligere klart har sagt ifra om at han trenger hjelp. Han 

opplevde da at forskjellige instanser stilte opp, og det tverrfaglige samarbeidet fungerte 

svært godt.  

 

Flere lærere utrykker et spesifikt ønske om å være mer deltakende i forhold til den 

medisinske delen. Her vil det sannsynligvis kreves et tettere samarbeid mellom lærer, 

foreldrene og den ansvarlige legen. Dette er et ansvarsområde som lett tilskrives legen og 

foreldrene, men som lærerne påpeker, også de burde være en del av.  

 

7.4 Oppsummerende kommentarer   
En utfordrende arbeidssituasjon kan ofte bli et fokus på problemer og vansker. Hvis dette 

pågår over lengre tid blir det lett en ond sirkel som resulterer i vår tids vel brukte begrep 

”utbrent”. Mange av lærerne i min undersøkelse formidlet relativt store utfordringer rundt 

sin arbeidssituasjon. Samtidig opplevde jeg at lærerne mestret disse utfordringene på en 

god måte. En betydningsfull faktor i denne sammenhengen er en forståelse av situasjonen. 

Alle informantene har en god innsikt i hva ADHD er, hvordan det arter seg og hvilke tiltak 

som kan være hensiktsmessige. De har alle vært aktive i en prosess der de har prøvd å 

finne frem til løsninger og tiltak. En slik tilnærming gir i følge mestringsteori, et godt 
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grunnlag for å oppleve mening og sammenheng i tilværelsen (Antonovsky, 1991, 

Sommerschild, m. fl. 1998). Lærernes deltakende rolle handler om å tilegne seg kunnskap, 

kompetanse og innsikt i de utfordringer og problemer som de møter. En annen viktig 

komponent i denne sammenheng, er opplevd støtte i det nettverk som skolen utgjør. Alle 

lærerne formidler at ledelse og kollegaer har hatt en stor betydning for deres opplevelse av 

å mestre sin arbeidssituasjon. 

 

Gjennom intervjuene og bearbeiding av datamaterialet ser det ut som lærerne har kommet 

et godt stykke på vei i prosessen mot å inkludere elever med atferdsforstyrrelser i den 

vanlige klassen. Medisinering er et behandlingstiltak som ser ut til å ha en relativt stor 

betydning for elevens faglige og sosiale utvikling. Samtidig trenger lærerne å tilrettelegge 

skoledagen med spesielle hensyn til ADHD elevene. Alle lærerne er bevisste sin rolle både 

for den faglige og den sosiale tilretteleggingen. Det er fortsatt mange utfordringer rundt 

ADHD eleven. Spesielt tydelig kommer dette frem i samspillsituasjoner med jevnaldrende. 

Her er det fortsatt mye arbeid igjen, og det er grunn til å hevde at mange ADHD elever 

sannsynligvis trenger et eget opplegg for å tilegne seg og klare å bruke lærte sosiale 

ferdigheter .     

 

På slutten av undersøkelsen svarte to lærere at de er usikre på om det er riktig å inkludere 

ADHD elevene i en vanlig klasse. Lærerne begrunner sin tvil med at de bruker så mye tid 

og ressurser på den ene eleven, noe som burde vært fordelt på alle elevene i klassen. 

Spesielle omstendigheter rundt disse guttene var at en ikke brukte medisiner, den andre 

hadde liten/moderat effekt av den medikamentelle behandlingen. En av lærerne opplevde 

det som problematisk at hun ikke kunne være åpen om guttens spesifikke problemer 

overfor de andre elevene. En interessant observasjon i forhold til de to guttene, er at de 

tilbringer all tid i den vanlige klassen.   

 

Det er ikke vanskelig å forstå at lærere til tider føler at det er en stor arbeidsbyrde 

forbundet med å arbeide med ADHD elever som det er store faglige og sosiale utfordringer 

rundt. Skaalvik (2004) omtaler inkludering som et resultat av forskjellige betingelser, noe 

som gjør at man ikke ensidig kan se det ut fra et ideologisk perspektiv. 

 

Det er grunn til å være kritisk til at ADHD elevene ikke skal tilhøre den vanlige klassen. 

Samtidig blir det viktig å se inkluderingen ut fra de ramme- og prosesskriterier som ligger 
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til grunn. I denne sammenhengen mener jeg det blir viktig å gå inn og kartlegge 

ressursbruken. Begge elevene hadde assistenthjelp deler av dagen. Et interessant spørsmål 

er om assistenten kunne avlaste lærer på en annen måte, slik at læreren ikke opplever at de 

bruker så mye tid og ressurser på den ene eleven. En annen løsning kan være å sette inn to 

lærere i klasser der en eller noen få elever krever urealistisk mye tid og ressurser av den 

ene læreren. Skaalvik (2004) hevder også at det vil kreves videreutdanning og en 

forandring av den nåværende lærerutdanningen for å nå målsettingen om en inkluderende 

skole for alle.  

    

Helt til slutt så velger jeg å oppsummere undersøkelsen med lærernes tanker om hvilke 

faktorer som har vært mest betydningsfulle for å fremme en vellykket inkludering: 

- Medisinering 

- Bygge opp en gjensidig respekt for hverandre  

- Eleven skal kjenne seg hjemme i klassen 

- Det skal finnes en voksen som eleven kan snakke med uansett situasjon 

- Forsterke elevens rolle sosialt, gi ros når de andre hører på og eleven fortjener det 

- Prøve å få til et læringsmiljø der elever ikke blir stigmatisert 
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