Om adhd – en film
om bemötande och
förståelse i skolan
Frågor och förslag som uppmuntrar till diskussion
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Inledning
Ofta får barn och ungdomar med adhd svårigheter i skolan. I filmen Om adhd
– en film om bemötande och förståelse i skolan träffar vi Linnéa och Robin som
hamnar i knepiga situationer på grund av omgivningens svårigheter att förstå deras beteende. Genom att lära oss mer kan vi hjälpa barn och ungdomar med adhd
att fungera så bra som möjligt. Se gärna filmen först och använd det här diskussionsmaterialet sedan.

Filmen
Filmen beskriver kortfattat
• vad adhd är och varför barn och ungdomar med adhd ibland utmanar sin omgivning
• hur barn och ungdomar med adhd själva vill bli bemötta
• hur skolpersonal kan underlätta för elever med adhd och ge dem ett positivt
bemötande.
Filmen är cirka 20 minuter, men kan delas upp i delar om man inte vill se hela
på en gång. I filmen finns några dramatiserade scener. I scenerna möter vi lärare,
elever, föräldrar och en specialpedagog som försöker förstå Linnéa och Robin.

Så här kan du använda materialet
Diskussionsmaterialet utgår från tre av de dramatiserade scenerna i filmen – en
matematiklektion, ett historieprov och ett utvecklingssamtal. Titta på scenerna och
reflektera över våra inledande öppna frågor som knyter an till scenen. Diskutera
sedan råden från de intervjuade i filmen. Avsluta med att reflektera över vad det
kan innebära för dig i ditt möte med barn och unga med adhd.
• Lärare kan använda materialet vid arbetslagsträffar eller på föräldramöten.
• Skolledare kan använda materialet för att väcka diskussioner i hela personalgruppen.
• Elevhälsan kan använda materialet i samarbete med skolpersonal, föräldrar och
elever.
Vi hoppas att både filmen och materialet ska ge upphov till många bra diskussioner med idéer och förslag om hur vi kan bemöta barn och ungdomar med adhd på
ett bättre sätt i skolan.
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Scen 1. Matematiklektionen
Under en lektion i matematik har Robin svårt att sitta still och koncentrera sig.
Han stör kamraterna och läraren försöker gång på gång att styra upp situationen,
men misslyckas. Till slut ber hon Robin lämna klassrummet om han inte skärper
sig. Robin rusar ut och läraren rusar efter. Båda är tydligt frustrerade över situationen.
Men vad var det som hände
egentligen? Kan man påstå att
någon av dem gjorde fel – är det
Robin som är ouppfostrad och
respektlös eller har läraren inte
anpassat lektionen till Robins
svårigheter?

Vilka förslag och råd ger de intervjuade?
Diskutera råden från några av de intervjuade. Tror du att de skulle kunna hjälpa
Robin?
Björn Kadesjö, barnläkare:
”Eleverna behöver pushas och uppmuntras. Det behövs tydlighet och tät
feedback, så att eleven är på rätt spår. Och en struktur för den enskilda
arbetsuppgiften och lektionens utformning.”
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Lise-Lotte Nyman, specialpedagog:
”För att de inte ska dra till sig negativa reaktioner måste man bädda lite för
dem, och finnas där som ett hjälpjag. Man måste lära sig läsa av barnet,
vara steget före hela tiden. Då kan du alltid undvika en konflikt.”
Brandon Golwitzer, elev:
”Musik kan hjälpa, med hörlurar. Och att man får hjälp av en lärare att
komma igång med arbetet, och få den här chansen ibland att få gå ut på
en promenad.”
Sara Ronningstam Millberg, kurator:
”Att ta vara på adhd-energin handlar om hur man strukturerar arbetet
och vilka uppgifter man kan ge en elev i en klass. Till exempel att göra
presentationer, att hålla ihop klassen, att få speciella uppdrag på utflykter,
under idrotten, i redovisningar. Den energin är värdefull.”

På vilket sätt kan det som sägs i
filmen hjälpa dig när du möter barn
och unga med adhd?

Scen 2.
Historieprovet och utvecklingssamtalet
Linnéa kommer för sent till historieprovet och lämnar in blankt. Läraren blir
upprörd och kallar henne och hennes mamma till ett utvecklingssamtal. Under
samtalet förstår läraren att Linnéa har adhd, och behöver stöd både från honom
och mamman. Det förutsätter ett gott samarbete mellan skolan och hemmet.

Tycker du att de löser situationen på
ett bra sätt? Hade de kunnat göra
annorlunda?
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Vilka förslag och råd ger de intervjuade?
Diskutera råden från några av de intervjuade. Tror du att de skulle kunna hjälpa
Linnéa?
Katja Sjögren, förälder:
”Jag tror att det är viktigt att ha en dialog med de här barnen. Att förklara
mycket, att skapa rutiner, att också vara lyhörd för vad barnet skulle vilja
ha för hjälp själv. Och prata med deras familjer också, för de har en helt
annan kunskap.”
Björn Kadesjö, barnläkare:
”Vuxna som förmedlar att de förstår– detta är svårt för dig, vi ska gemensamt underlätta för dig – är grundtänkandet i det positiva bemötandet.”
Sara Ronningstam Millberg, kurator:
”Att adhd-anpassa en skola handlar helt och hållet om hur man möter individen och hur man strukturerar elevens skolarbete efter den elevens behov. Att
i individualisera är oerhört viktigt.”
På vilket sätt kan det som sägs i
filmen hjälpa dig när du möter barn
och unga med adhd?
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Om adhd – ett diskussionsunderlag

Hur kan vi på skolan och vi som är föräldrar förhålla oss till dem på ett
sätt som hjälper dem och inte stjälper dem? Hur undviker vi tjatfällan
så att vi i stället kan fokusera på det positiva? Och vad gör vi när
orken inte räcker till och vi bara vill ge upp?
Filmen Om adhd – en film om bemötande och förståelse i skolan vill ge dig som
är personal på skolan eller förälder en grundläggande förståelse för hur det kan
vara att ha adhd. Filmen vill också väcka tankar om hur vi kan bemöta elever med
adhd på bästa sätt för att de ska kunna utvecklas i sitt skolarbete så långt som
möjligt. Det här diskussionsunderlaget hoppas vi ska sätta fart på diskussionerna
på arbetsplatsträffar, föräldramöten och personalmöten.
Filmen och mer om adhd hittar du på www.kunskapsguide.se

Fler publikationer från Socialstyrelsen om adhd
Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd – ett kunskapsstöd,
artikelnummer 2014-10-42
Läkemedelsbehandling av adhd hos barn och vuxna – stöd för beslut om behandling, artikelnummer 2014-10-41
Publikationerna kan laddas ner från www.socialstyrelsen.se eller beställas från
Socialstyrelsens publikationsservice, www.socialstyrelsen.se/publikationer
E-post: publikationsservice@socialstyrelsen.se, Fax: 035-19 75 29

