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Abstract 

I den Svenska skollagen står det ”lika skola för alla” stämmer det egentligen? Denna 

studie tar upp rektorers ledarroller för barn med ADHD. Har alla barn samma 

förutsättningar eller skiljer det sig åt? Vem är ansvarig för detta? Genom olika teorier 

samt tidigare forskning undersöker denna studie vad som skiljer  i ledarskapet för elever 

med ADHD.  För att göra det tar studien med er genom dels socialpsykologiska, dels 

ledarskapsforskning för att finna ett svar. Genom intervjuer med 5 rektorer i olika 

kommuner i mellan-Sverige har studien visat att rektorernas ledarskapsstil är avgörande 

för deras roll som ledare för barn med ADHD. Resultaten tyder på att även om alla 

intervjuade rektorer har samma förutsättningar för budget och många av dem 

koncentrera sig på den ekonomiska aspekten av sitt arbete, är det om de ser sig själva 

som flexibla ledare samt tillåter dem att sätta eleverna i centrum. En av många slutsatser 

som föreslås är att ledarens egenskaper, såsom att tänka utanför boxen och se eleverna 

som individer och inte objekt, kan i hög grad bidra till att förbättra kommunikationen 

och processer samt socialisation bland barn med ADHD. 

 

Nyckelord 

Principals in school, ADHD, ADHD+ ledarskap, Principals-teacher relationship, 

Organization, Leadership effects, changes 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

Is the Swedish Education Act’s statement of "equal education for all" accurate? This 

study analyzes the role school principals have with regard to children with ADHD. Are 

all children given the same opportunities or does it vary? Where does the responsibility 

lie? Thus the paper looks at both social psychological and leadership-based research to 

find an answer to its research question. Through interviews with five principals in 

different municipalities of middle Sweden, the study concludes that the principal's 

leadership style and their understanding of their own role is the answer. The results 

suggest that, while the all interviewed principals have the same budget and many of 

them concentrate on the economic aspect of their work, it is seeing themselves as 

flexible leaders that allows them to put the students at the centre of focus. One of many 

conclusions suggested is that leadership characteristics, such as thinking outside the box 

and seeing students as individuals and not objects, can contribute greatly to the 

improvement communication and socialization processes among children with ADHD. 
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Principals in school, ADHD, ADHD+ ledarskap, Principals-teacher relationship, 

Organization, Leadership effects, changes 
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”Jag ser inte hans diagnos som någon stämpel, snarare som en karta. När jag inte 

hittar vägen måste jag titta närmare. Zooma in småvägar. Det är en vacker 

komplicerad bild. Föränderlig. Plötsligt rinner det vatten mellan två vägar. Plötsligt 

dyker en sjö upp, ett berg. Man vet inte allt, bara att där vilar en hemlighet och att man 

måste ta sig fram. Vidare, förbi och igenom”  
1
 

1 Introduktion 

1.1 Inledning 

Rektorer på kommunala skolor har många olika roller som ingår i deras uppdrag. 

Ledarskapet är en naturlig del utav deras uppgifter. Rollerna som visas är chef, pedagog, 

arbetsgivare, kurator, medarbetare med mera (Augustinsson & Brynolf, 2009). Ett 

ledarskap finns endast om både de anställda samt rektorerna är överens om vem som är 

ledare (Sundin, 2009). För att kunna finnas där för alla elever, lärare samt övrig 

personal behövs olika roller inom ledarskapet. En rektor för en skola får ständigt ta del 

av den förändring vilken sker dagligen inom skolverksamheten. Förändringen finns 

överallt utan att vi tänker på det, som en del utav de sociala processerna vi deltar i 

(Aronson, Wilson, Akertet, 2007). Ledarskapet styrs utav lagar (Riksdagen, 2010) samt 

ekonomi.  En rektors ledarskap innebär att lösa alla problem som uppstår inom skolans 

komplexa värld. För att kunna förstå rektorers ledarskap krävs förståelse avseende olika 

strukturer som finns. Vi kan i enlighet med aktuell forskning på området se dessa 

strukturer som kontrollerad, karismatiskt, kvalitetssäkrad och temastyrd samt 

passionsstyrd struktur (Augustinsson & M, 2009). Det ekonomiska ansvaret har 

förflyttats ner genom organisationen och ligger nu på rektorerna. Detta samtidigt som 

nedskärningar görs (Sundin, 2009). I media visas hur neddragningarna påverkar 

                                                             
1 Det var ett citat taget ur en text av Mia Skäringer. Mia är mamma till en son som har 

ADHD/autism. Texten förklarar hur det är att leva med adhd. Skäringer, M., 2013. 

http://www.passal.se/sida5.html. [Online] [Accessed 20 08 2012].  
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resultaten för eleverna (Hellström, 2013). Ändå ska en rektor svara upp till skollagen 

genom individuell studieplan samt resurser för de elever som är i behov av det för att nå 

målen (Riksdagen, 2010).  

Enligt statistiken finns det två elever i varje klass som har ADHD som diagnos 

(Polanczyk, Lima, Horta, Biederman, Rohde, 2007). Rektorn måste samtidigt se till 

individerna, deras förutsättningar samt begränsningar för att kunna hjälpa barn med 

ADHD. I studien undersöks olika kommuner för att se hur rektorerna ser på sin roll som 

ledare för barn med ADHD. Att studien har valt att fokusera på rektorers ledarroll för 

barn med ADHD är att de står för en stor påverkan av elever samt deras utveckling 

(Jacobson, 2011). 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att studera hur rektorer ser på sin roll som ledare för barn med 

ADHD. Hur ser rektorer på sin roll som ledare i skolans föränderliga miljö? Hur ser 

rektorn  på sin roll som ledare för barn med ADHD när det gäller arbetet i skolan? 

Upplever rektorer relationer mellan hemmet samt skolan som viktiga?  

1.2.1 Disposition 

Studien börjar med en introduktion till ämnet. I kapitel 1 behandlas inledningen, syfte 

och frågeställningar. I kapitel 2 presenteras teoretiska ramverket för denna studie. 

Kapitel 3 tar upp relevant tidigare forsknings som behandlas i studien. Därefter 

presenteras avgränsningar. I kapitel 5 behandlas metoden, metodval. Vilket urval 

studien har haft, de etiska aspecterna, vilka instrument som används. Här beskrivs 

genomförandet av intervjuerna med repondenterna samt validiteten och reliabilitet en i 

studien. Under kapitel 5 återfinns analysen, angreppsrätten och forskarens förförståelse 

inför studien. 

I kapitel 6 redovisas resultatet av studien och sammanfattning av resultatet samt analys. 

Till sist i kapitel 7 återfinns diskussionen i studien. 
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1.2.2 Begeppsdefinition 

ADHD 

ADHD är en neuropsykiatrisk sjukdom som är klassificerad i DSM-IV som en psykisk 

sjukdom. Kriterierna för en diagnos är att personen ska uppfylla minst 6 kriterier av 

symtom i ouppmärksamhet samt hyperaktivitet/impulsivitet. De ska ha varat i minst 6 

månader samt vara avvikande från den normala utvecklingen. Exempel på kriterier är: 

att vara ouppmärksam på detaljer samt gör slarvfel, har svårt att bevara 

uppmärksamheten, kan inte föja givna instruktioner, svårt att organisera uppgifter mm. 

Personen ska också uppfylla 6 kriterier när det gäller hyperaktivitet och impulsivitet. 

Det kan vara att personen har svårt att sitta still med händer samt fötter, springer ofta 

omkring eller klättrar, svårt att utöva lekar lugnt och stilla, har svårt med 

fritidsaktiviteter mm. (Läkemedelsverket, 2009). Koncentrationsförmågan förbättras med 

åldern genom att individerna växer samt får mer självkontroll, de börjar tänka innan de 

agerar (Levander & Rasmussen, 2004). Eva Kärfve skriver i sin bok ”Hjärnspöken” att 

det är motsägelsefullt att barn med ADHD ska kunna dra slutsatsen att de ska fungera 

dåligt samt genom det få dålig självkänsla. Författaren menar att det skulle vara svårt 

för ett barn med ADHD att förstå förbättringar som görs i skolmiljön, utan att de istället 

skulle vara så att barn med ADHD i princip inte kan ta skada av en dålig hemmiljö då 

det förutsätts  att barnet inte har ett normalt psyke i några avseenden. Men genom 

medicinering kan dessa svårigheter dämpas (Kärfve, 2000). 

2 Teoretiskt ramverk 

I denna uppsats fokucerar forskaren på olika teorier som:strukturer inom  ledarskapet, 

komplexitetsteori, förändringteori, situationsanpassat ledarskap, social konstruktion, 

sekundär socialisering, generaliserade andre, signifikanta andra, symbolisk 

interaktionism, jaget. 

Stukturer inom ledarskap 

Uppsatsen fokuserar på en rektors roll som ledare för barn med ADHD. Som nämdes 

tidigare behövs olika strukturer för att förstå ledarskapet.  



5 
 

Kontrollerad stuktur är någonting som ingen vill kännas vid. Utgångspunkten är att allt 

går att förutsäga samt kontrollera. Detta genom att sätta upp olika mål samt deltaljplaner 

(åtgärdsprogram). Rektorns ledarskap är att ordna, se till att det genomförs, kontrollera 

samt att verksamheten följer de regler som är uppsatta. Inom karismatiskt ledarskap är 

ledaren den som tar ansvar för att beslut fattas samt leder sin personal framåt. Makten är 

inte påtvingad utan den accepteras av de anställda (Augustinsson & M, 2009). I en 

kvalitetssäkrad organisation vilken är teamstyrd finns en påtvingad struktur där det är 

förutbestämmt vilka regler samt mål som ska efterföljas (Heyes, 2002). Passionsstyrt 

ledarskap bildas när olika grupper utvecklas, konstruerade samt förändrar verksamheten 

genom hur de agerar. Begrepp som innehåll, verksamhet samt prestationer blir viktigare 

än själva strukturen i organisationen (Augustinsson & M, 2009). 

Komplexitetsteori 

Skolan är en komplex organisation där olika okända problem dagligen inträffar. Den 

saknar ofta färdiga manualer för hur det ska lösas. Det finns både horsiontell samt 

vertikal information som flödar, då krävs det att verksamheten styrs med metoder vilka 

är anpassade efter denna komplexitet. För att tydliggöra detta har en modell framtagits 

av Charles Perrow (Perrow, 1967) och senare omarbetats av Augustinsson och tydliggör 

följande:  

 

 

 

 

 

(Augustinsson & M, 2009, s.59) 

Modellen utgår ifrån axlarna analyserbara eller oanalyserbara samt om händelsern har få 

eller många undantag. Om problemen är oanalyserbara kan de uppfattas som förvirrande 

inledningsvis eftersom problemen ofta saknar kunskap om hur de ska hanteras. 

Oanalyserade problem 

Få undantag Många undantag 

Icke-mekaniserad 

 

Mekaniserad Analyserbara problem 

Modell 1 
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Inledningsvis sker en process då man försöker ringa in problemet, samt dess omfattning. 

Då använder man sig av djupare kunskaper eller eventuella gissningar för att hantera 

problemet. När det gäller analyserbara problem har man en aktuell manual om hur det 

ska lösas på bästa sätt. Med de två andra axlarna, få eller många undantag kan man 

resornera liknande. Då framträder två olika organisationer, mekaniserad, samt icke 

mekaniserad. Den icke mekaniserade axeln känneteckas av ständigt nya problem som 

måste hanteras samt att det ofta saknas förutbestämda metoder för lösningar. Däremot 

den mekaniserade axeln innehåller väldigt lite avvikelser som behöver få rutiner, eller 

regler för att verksamheten ska fungera (Augustinsson & M, 2009, s.59-60). Svenska 

skolor är styrda av regler samt förordningar som lärare samt rektorer ska följa. Dessa 

regler är efter den mekansika synen på skolan, men är inte planerad för att resultat ska 

uppnås (Augustinsson & M, 2009). 

För att kunna uppnå ett bra ledarskap satte man tre olika processer i fokus. Den första  

visar på riktningen för organisationen, vilken framtidstro som behövs för att nå 

visionen. Den andra är att skapa en gemensam syn samt få med sig medarbetarna. Den 

tredje är att kunna motivera samt inspirera medarbetarna att röra sig framåt mot 

visionen även vid hinder. Detta görs genom de grundläggande männskliga behoven som 

känslor, olika behov samt värderingar (Blomqvist & Röding, 2010). 

Förändringsteori  

För rektorns ledarskapsstil, är det viktigt att förstå förändringsteorin. Eftersom detta 

ledarskap är utsatt för mycket olika förändringar inom skolan. Dels när det gäller 

förutsättningar, samt att de arbetar med människor vars handlingar aldrig kan förutses. 

Förändringsteorin går ut på 3 olika steg som måste genomföras, för att en människa ska 

förändra sitt beteende eller sina fördomar. De tre stegen är: unfreezing, change samt 

refreeze. 

Steg-1 – hur människan finner motivation att genomföra en förändring (unfreezing). Det 

bygger på olika teorier om det mänskliga beteendet grundar sig på kunskaper samt 

kulturella inflytanden. För att få en förändring krävs att människan lägger till nya 
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krafter, eller tar bort några av de förekommande som förstärker skyddandet av invanda 

beteenden.  

Steg-2 – här genomförs förändringen(change). För att en förändring ska kunna 

genomföras måste problemet identifieras för att förändras. Det görs genom att ord får en 

ny mening, begrepp tolkas i bredare sammanhang. Människan kan se skillnaden mellan 

det som var, samt det som kommer. För att förändringen ska kunna genomföras hjälper 

det med aktiviteter eller egna lösningar.  

Steg-3 - förändring bli permanent (refreeze). Förändringen är genomförd då människan 

antar det nya beteendet i vardagen (Neweomb & Hartley, 1947.s. 340-44). 

Situationsanpassat ledarskap 

Situationasanpassat ledarskap är en populär teori som används framförd av Hersey & 

Blanchard vilket innebär att ledarskapet  inte är någonting man får, utan någonting 

ledaren måste erövra. Ledarens goda egenskaper framträder inte genom positionen utan 

genom att ledaren har förmågan till att anpassa ledarskapet, samt vara lyhörd inför 

medarbetaren. Det gäller även att ledaren kan avläsa sina medarbetare ,samt den 

utveckling gruppen gör för att anpassa sitt ledarskap efter vad uppgiften krävde. Ett 

situationsanpassat ledarskap delas in i fyra steg: 

Steg 1- Inledning samt överblick 

Steg 2- Förändring samt tvivel 

Steg 3- Genomförande samt utveckling 

Steg 4- Uppnådd empowerment. Gruppen  blir självständig  
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(Svedberg, 2003, s.308-309). 

Denna modell förklarar situationsanpassat ledarskap genom fyra steg. 

4= Uppnådd empowerment. Här finns det hög kompetens samt engagemang. 

3= Genomförande samt utveckling. Måttligt till hög kompetens, men med ett varierande 

engagemang. 

2= Förändring samt tvivel. Det finns låg kompetens samt lågt engagemang. 

1= Inledning samt överblick. Det finns låg kompetens, men ett högt engagemang. 

När de olika utvecklingsnivåerna förändras behöver ledaren förändra sin ledarskapsstil. 

Denna utveckling är relaterad kompetens samt engagemang om hur ledarskapsstilen är 

besläktad med de olika utvecklingsnivåerna (Svedberg, 2003, s. 308-309). Hersey & 

Blanchard är tydliga i att det inte finns en modell av ledarskapet som fungerar fullt ut. 

De anser vikten av att blanda olika former av ledarskap för att nå framgång. När det 

gäller rektorer så innebär det att för att vara framgångsrik i sin roll behöver de blanda 

olika ledarskapsmodeller (Hersey & Blanchard, 1993). Studier finns som pekar på 

vilken avgörande betydelse olika rollstrukturer har för olika organisationers förmåga att 

de kan svara mot huvuduppgiften (Bass, 1990).  

 

Stödjande Coachande 

Delegerande Instruerande 

3 2 

4 

Uppgiftsorienterad 

Relationsorienterad 

 

Hög 

Modell 2 

1 

Låg 
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Social konstruktion 

Berger & Luckmann beskriver social konstruktion i boken om The Social Construction 

of Reality. Det innebär att verkligheten är ett resultat av en interaktion mellan 

människor. Det sker genom att olika personer interagerar tillsammans i sociala system. 

Genom kunskap, samt människors olika uppfattningar, om vad som är verklighet blir 

handlingarna inbäddade i samhället. Det menas med att människan blir medveten om 

stigma, genom kunskapen som produceras genom kommunikation med andra (Berger & 

Luckmann, 1966).  

Sekundär socialisering  

Primär socialisering kan inte ske utan en emotionellt laddad identifiering av barn med 

sina närstående.  Sekundär socialisering kan de flesta undvara, bara den mängd av 

ömsesidig identifikation som återfinns genom all kommunikation mellan människor. 

(Berger & Luckman, 1966, s. 161.) Sekundär socialisation innebär att människan 

förvärvar  rollspecifika kunskaper genom andra människor runt omkring dem (Berger & 

Luckman, 1966, s. 158). Sekundär socialisation lär sig barnen bl a i klassrummen, samt 

genom kommunikation. När det gällde kommunikation mellan individer i samhället 

samt förmåga att passa in, vill barnen vara som andra barn, men ofta sker  

kommunikationen mellan läkare och barn via föräldrar, även om barnen var med i 

rummet (Tates & Meeuwesen, 1982,2001). Den sekundära socialisationen sker efter den 

primära socialisationen. Om det finns ett samhälle utan sekundär socialisation skulle det 

innebära att det bara finns en begränsad kunskap bland invånarna. Finns det barn som 

inte har fått lära sig det som förväntas i den sekundära socialisationen kan det uppstå 

problem, eftersom det innebär att individerna fördjupar sig i vad som kan intressera 

medmänniskor i samhället. Genom att lära sig förkunskaper i primär socialisation kan 

individerna öka sina kunskaper i den sekundära socialisationen (Berger & Luckmann, 

1966) 

Generaliserade andre  

När den generaliserade andre har kristalliserats i medvetandet, är en symmetrisk relation 

etablerad mellan objektiv samt subjektiv verklighet. Vad är verkligt utanför, motsvarar  
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vad som är verkligt inom. Objektiv verklighet kan lätt översättas till subjekt verklighet, 

samt omvänd. Språk, naturligtvis är det viktigaste i denna pågående process i båda 

riktningarna. Det bör dock understrykas att symmetrin mellan objektiv samt subjektiv 

verklighet inte kan vara fullständigt. De två verkligheterna motsvarar varandra, men de 

är inte i samma utsträckning. Det finns alltid mer objektiv verklighet än vad som 

faktiskt är internaliserad i någon individuell medvetenhet.  Enkelt därför att innehållet i 

socialisation, bestäms av den sociala distruibition av kunskap.  Det kan härledas till 

relationen mellan en rektor samt elev där rektorn kan beskrivas som subjektiv. Med 

hjälp av den generalisernade andre formar rektorn samt barnet sin identitet (Berger & 

Luckmann, 1966, s. 159-157). 

Signifikanta andra 

Varje individ föds in i en objektiv social struktur, inom vilken han möter de signifikanta 

andra som har hand om hans socialisering. Dessa signifikanta andra dikterar honom, där 

definitioner av hans situation är belägen för honom som objektiv verklighet. Han är 

alltså född in,  inte bara till en objetiv social struktur utan även en objektiv social värld. 

De signifikanta andra vilka förmedlar denna värld för honom, ändrade  samt förmedlade 

det. Han väljer de aspekter av den i enlighet med dennes egen plats i den sociala 

strukturen. (Berger & Luckmann, 1966). Föräldrarna står för den signifikanta andra i ett 

barns uppväxt. 

Symbolisk interaktionism 

Genom språket blir vi medvetna om vår individualitet samt hur vi kan lära oss att 

betrakta oss själva genom andras ögon. Symbolisk interaktionism mellan olika 

människor är av stor betydelse att förstå. Betoningen i samspel mellan människor äger 

rum som symboler samt tolkningar av dessa (Mead, 1934).  Detta är även viktigt för 

rektorer i deras samspel med andra människor. Barnens utveckling till sociala varelser 

sker genom olika steg. Ett av stegen är vid 8-9 års ålder då barn börjar förstå generella 

värderingar genom lek samt spel (Mead, 1934, s.112).  Det är en viktig del för elever 

med ADHD eftersom samspel är en svår del för dem (Kardesjö, 2008, s. 13). Barn med 

ADHD har ofta väldigt svårt för att förstå olika roller i samhället, för de har svårt att 

vänta på sin tur, samt kontrollera sina känslor. Barnen hamnar ofta i konflikter med 
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andra barn eftersom de inte kan förstå sin egen roll, eller varför andra barn kan bli arga 

på dem. Genom att de har problem med impulsiviteten kan det vara svårt att vänta på 

andra barns reaktioner. Det gäller också att vara lyhörd inför andra barn samt deras 

önskningar. Konsekvenserna blir att barn med ADHD ofta blir styrande samt deras 

förväntningar är att de styr leken på sin vilkor (Socialstyrelsen, 2010). 

Jaget 

Enligt Mead så uppkommer Jaget genom tre olika sociala omständigheter: språket, 

leken samt spelet. (Mead 1976, s. 119). Genom leken lär sig barnet att anta andra roller, 

samt genom det utveckla sitt Jag. När det gäller spel så menar Mead att barnet ska 

kunna spela alla rollerna, även att barnet kan anta den generaliserade andres roll. 

Samhällets attityder är det som menas som den andres roll. För att människan ska kunna 

utveckla ett Jag menade Mead att det inte räckte med bara leken, där barnet lär sig om 

roller utan att barnet kan anta även andras roller  (Mead, 1976). Det gick även att koppla 

till rektorernas ledarroll genom att de ska var lyhörda inför medarbetaren (Svedberg, 

2003). Det speglas i samhället, även genom attityder mot sig själv (Mead, 1976, s. 120-

121). 

3 Tidigare forskning 

En rektors roll 

Eftersom skolan är en lärande organisation ställs stora krav på ledaren(rektor) för att 

skapa en gemensam vision för organisationen (enheten), samtidigt som ledaren ska 

utmana olika normer samt ramar (Granberg, 2011, s. 719).  I en doktors avhandling 

gjord av Tillberg framkommer det att stukturen, samt identiteten påverkar 

skolledningens olika möjligheter. Avhandlingen visar även på att det finns utrymme för 

själva ledarskapet för rektorer genom deras position, relation med medarbetarna, 

handlingar samt att dessa är påverkbara för skolledningen. Avhandlingen har kommit 

fram till att den organisatoriska scenen kan förändras samt att det kan skapa olika 

möjligheter (Tillberg, 2003).  I skolinspektionens rapport från 2010, framkommer det att 

för att skapa delaktighet krävs ett bra ledarskap vilket i slutändan ger effekt i 
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klassrummen. En rektor behöver visa sin kompetens, samt vara tydlig som ledare för att 

eleverna ska kunna få den utbildning de har rätt till enligt skollagen. Genom den nya 

skollagen har rektorerna större möjlighet till det (Skolinspektionen, 2010:15). Här gäller 

det att en rektor har ett ledarskap om oförutsedda teorier  (Aronson, et al,. 2007, s. 294). 

En rektor brottas hela tiden med sociala dilemman om vad som är bäst för den enskilda 

eleven, samt vad som är bäst för gruppen (Aronson, et al., 2007, s. 297).  

 

Resultatet av en studie gjord av Hoppey och McLeskey 2010, visar fallstudien att 

huvudmannens primära roll "smörjde den mänskliga maskinen” (Hoppey & McLeskey, 

2010, s. 245), eller ger stöd till lärarna, så att de kan göra sitt bästa arbete. Rektor antar 

denna roll genom att vårda samt att ta hand om sin personal, stötta hans lärare från yttre 

påtryckningar. En rektor ska tillhandahålla högkvalitativ professionell utveckling, se till 

att lärarna har möjlighet att ta ledande roller i skolan (Hoppey & McLeskey, 2010). I en 

annan studie av Lazaridou och Iordanides 2001, beskriver de att betydande mängd 

forskning  visar på hur rektorer ska uppnå sina mål bäst, genom skolans klimat för en 

förbättrad undervisning samt lärande. Det författarna kom fram till var exempelvis: 

 Att uppmuntra samt stödja harmoni genom arbete bland personal samt elever för 

att uppnå gemensamma mål. Målen har fastställts genensamt samt är tydliga.  

 I beslutsfattandet ska lärarna ses som partner. 

 Skydda bra villkor, samt resurser för kvalitativ undervisning - bevilja lärare för 

arbetsuppgifter vilka överstämde med deras förmåga, modernisera skolans 

tidsplan med det formella programmet för studier, tydliggöra läroplanens krav 

samt erbjuda en rad olika pedagogiska resurser. 

 Ta hand om lärarens engagemang för undervisning (Lazaridou & Iordanides, 

2001). 

Det finns inte några färdiga lösningar på olika problem som förekommer i skolan, utan 

det ses som viktigt att en rektor är införstådd i problemen (Augustionsson & M, 2009, s. 

59). Lärandet kan delas in i olika nivåer, fyra drivkrafter för lärandet kan tillämpas på 
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tre olika nivåer (Elleström, 1994). Den första är att rutiner samt regler är förutbestämda, 

rektorer måste ha kunskap samt kompetens om uppdraget för att tolka det. Att 

rektorerna kan omsätta det i undervisningen, leda samt styra lärprocesser. Skapa goda 

förståelser hos medarbetarna för koppling mellan insats samt resultat (Skolinspektionen, 

2012). 

Behov av extra stöd i undervisningen 

Elever med ADHD behöver mycket hjälp i sin vardag. Stuktur är viktig för att vardagen 

ska fungera samt ha en positiv inverkan på hur elevernas förmåga att kunna koncentrera 

(Olsson & Olsson, 2007, s. 34-35). Enligt Barkley (1991, s. 226) kan ett barn med 

ADHD behöva alternativ undervisning, eftersom många elever med ADHD upplever 

misslyckanden i skolan. Här beskrivs tolkningarna att elevernas förutsättningar för att 

öka sina reslutat sker om personer skapar en omväxlande, samt stimuleraden miljö. Det 

främjar elevernas prestationsförmåga, samt uppmärksamhet. Att förutsättningarna ska 

förbättras av en stimulerande miljö förkastar Eva Kärfve helt i sin bok. Hon menar på 

att det inte är miljön som är avgörande för individerna utan de skillnaderna hos 

individerna som avgör (Kärfve, 2000).   

Tydliga tecken finns på hur ett barn med ADHD påverkas utav lärarens kunskap, samt 

inställning till ADHD i inlärningen. Här behövs mer kunskap till lärarna om ADHD, 

samt hur det fungerar. Det är viktigt att skolan har en relation med hemmet för att 

underlätta för barnet (Sherman, Rasmussen, Baydala, 2008). I denna artikel av Jody 

Sherman m fl. tar de upp att lärarens sätt att arbeta kan ha stor påverkan på olika 

utfallsmått. Till exempel kan en lärare påverka prestandan på vissa akademiska pussel 

för elever med ADHD.  Lärarnas uppfattning om specifika behandlingsalternativ kan 

påverka elevernas beteende, samt vilka typer av åtgärder som genomförs i klassrummet. 

Lärare som visar tålamod, kunskap om interventionstekniker har en förmåga att 

samarbeta med ett tvärvetenskapligt team. De har en positiv inställning till barn med 

särskilda behov. Vilket kan ha en positiv inverkan på elevernas framgång. Lärarens 

förhållningssätt till gruppen som helhet har även stor betydelse för den individuella 

elevens förmåga att kunna koncentrera sig i klassrummet. Gruppens storlek är också 
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avgörande för förmågan att kunna koncentrera sig (Kadesjö, 2008, s. 61). Samtidigt 

måste relationerna mellan lärare-rektor fungera för att skolan ska bli bra för eleven 

(Clemens, Milsom, Cashwell Clemens, 2009). I artikeln av Clemens et al. från 2009 

behandlas rektorers stora inflytande på utformningen av rollen av skolkuratorer. De 

använde ledare-medlemsutbyte i teorin för att undersöka relevansen av rektorer. 

Konsekvenser för skolans rådgivning i praktiken, samt när ledarskap tillhandahålls. 

Många gånger sätts olika stödinsatser in för elever med ADHD, men det som behövs är 

att se över om eleven får stimulans samt nya erfarenheter. Målet bör vara att se elevens 

helhetsperspektiv, istället för småsaker (Clemens, et al., 2009). 

Det beskrivs vidare i boken om ”Rektorns ledarskap” (Augustionsson & M, 2009) där 

författarna tar upp vem som ska se till att eleverna når målen. Det knyts an till skollagen 

(Riksdagen, 2013) där det står i § 10 ”att särskilt stöd skall ges i den omfattning som behövs 

för den individuella eleven för att eleven ska nå de olika kunskapskrav som minst ska uppnås”. 

(Riksdagen, 2013). En viktig uppgift som rektorn har är att de se till att skolans resurser 

tillvaratas effektivt, samt att elevens bästa står i centrum (Augustionsson & M, 2009, s. 

192). Skolan har vissa förutbestämda mål om vad som ska uppnås. Här gäller det att få 

elever med ADHD att finna utmaningarna så att de kan fortsätta utvecklas. Vidare är det 

viktigt att kunna ge eleverna uppgifter som är anpassade för dem, vad beträffande 

upplevelse, sfär samt kunskapsnivå (Olsson & Olsson, 2007, s. 34). Skolan har som 

skyldighet att ge stöd utifrån induviduella förutsättningar (Olsson & Olsson, 2007, s. 

21). Det är kopplat till en rektors ansvar, samt dess höga kvalitets ledarskap, där ses ett 

samband mellan rektors ledarskap, samt elevers prestationer (Jacobson, 2011, s. 33-44).  

4 Avgränsningar 

Denna forskning tar inte hänsyn till ekonomiska aspecter. Det finns mycket forskning 

kring ekonomiska aspekter när det gäller ADHD (Adler,Glassér, Klinteberg, 2005). 

Studien av Adler m fl. analyserar de utmaningar som införandet av nya metoder inom 

vården av avvikande ungdomar i dagens välfärdssystem.  Den genomfördes mellan 

forskare från pedagogik, psykologi, psykiatri, sociologi, nationalekonomi och 

företagsekonomi samt viktiga aktörer från skolor. Polis, kriminalvård, 
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socialförsäkringssystem, kommunala hälsovården samt kommunala politiker och 

förvaltningschefer var också inblandade. 

Denna forskning fokuserar inte på skollagen eller politiska vinklingar, tar inte hänsyn 

till barns identitet av etiska skäl. De avgränsningar som görs är att den ska utgå ifrån 

rektorns roll och inte ta hänsyn till barnen.  Eftersom det är intressant att se rektorns 

betydande roll för eleven utifrån rektorns perspektiv. Rektorns uppfattningar samt 

upplevelser är av stor betydelse för min forskning. Syftet är att se hur en rektor uppfattar 

sin roll, som rektor för barn med ADHD samt vilken betydelse den har. Hänsyn tas inte 

till etnisk bakrund eller genus perspektiv. Det är inte av intresse i denna studie, utan 

fokuseringen är på rollen som rektor. 

5  Metod  

5.1 Metodval 

Den metod som används i forskningen är det postmoderna förhållningssättet inom 

kvalitativ forskning. Eftersom syftet med forskningen är att finna rektorers egna 

upplevelser bygger studien på intervjuer. Utan intervjuer så har inte respondenternas 

upplevelser fångats och kan beskrivas då det inte finns några förutbestämmda svar. Det 

är semistrukturerade intervjuer som används med rektorer som för mig är okända för att 

svaren ska ge så mycket som möjligt. För att intervjufrågorna ska vara öppna valdes 

semistrukturerade intervjuer som är allmänt formulerade ( Kvale & Brinkmann, 2009). 

Genom det kan forskaren ställa följdfrågor till respondenterna om det behövs.  

Respondenterna kan eventuellt bidra med ytterligare frågor som kan bli viktiga för 

forskningen. Tanketrådar som respondenterna tagit upp kan presenteras för de andra 

respondenterna. Respondenterna väljer plats samt tid för att de skulle känna sig 

bekväma med situationen.  

Forskningen bygger på intervjuer med fem rektorer på olika grundskolor i mellan 

Sverige. Först kontaktas respondenterna via mail, för att respondenterna senare  

bestämma en plats som respondenterna känner sig väl till mods. Internvjuen spelas in 

därefter transkiberas den. Efter transkiberingen förstörs inspelningen så att 
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respondenterna ska få behålla sin anonymitet. Forskaren använder sig utav etiska 

principers förhållningssätt när det gäller informationskravet så respondenterna vet att 

deltagandet är frivilligt, samt att de har rätt att avbryta om de önskar. Samtyckeskravet 

sker genom att respondenterna svarar via mail om respondenterna önska delta i 

forskningen. Ett konfidentialitetskrav finns av forskaren för att respondenterna ska 

känna sig bekväma att delta. Konfidentialitetskravet innebär att svaren inte ska kunna 

ledas till respondenterna i forskningen eftersom forskaren benämder respondenterna 

med siffror. Exempel: Rektor 1,2,3 och så vidare. Forskaren använder sig av nyttjande 

krav samt att all dokumentation som går att återkoppla till en respondent förstörs efter 

forskningens avslutande (Bryman, 2008, s. 132). De svårigheter som finns med att 

genomföra intervjuverna var att forskningen ställer ”rätt” frågor så att forskaren fick ut 

det mesta av svaren. En annan svårighet som finns var att respondenterna inte ska känna 

obehag inför frågorna som ställs utan att respondeterna kan ge uppriktiga svar (Bryman, 

2008). 

Det finns svårigheter med att kunna transkibera intervjuerna med respondenterna en 

snar tid efter intervjuen var gjord. Därför görs det anteckningar under intervjuerna med 

respondenterna som kan användas i analysen av materialet (Gilbert, 2008, s 260). 

Forskaren förstålese inför ämnet är högst trovärdig då forskaren kämpar med 

neuropsykiatriska funktionshinder dagligen. Förblindad kan forskaren bli eftersom 

forskaren är närstående till barn med ADHD. Eftersom forskingen har en infallsvinkel 

från ledarskapsperspektiv kan forskaren ha en objektiv syn, detta eftersom forskaren 

inte väljer att angripa problematiken utifrån en elevs perspektiv. 

5.2 Urval  

I studien väljs fem rektorer ut som arbetar på olika mellan stora skolor i mellan Sverige. 

Att dessa rektorer väls beror på att de ansvarade för ca. 200 elever. I en sådan 

storleksordning finner man det procentuella andelen barn, vilka har ADHD. Studien tar 

inte hänsyn till hur många år de har arbetat som rektor eller vad de har för kön.  
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5.3 Etiska överväganden 

De allmänna riktlinjerna för etik enligt vetenskapsrådet, är särskillt viktiga eftersom det 

på sikt kommer påverka samhället. Vetenskapsrådet förutsätter ett personligt ansvar från 

forskaren när det gäller forskarens relation till uppgiften. 

Etiken inom forskningen rör frågor som att visa hänsyn inför respondenterna samt 

skydda respondenterna (Vetenskaprsrådet, 2013). 

 I denna studie löser forskaren det genom att använda okända människor, vilka 

forskaren inte  har någon relation med. En annan infallsvinkel för forskaren antas inför 

forskningen, en infallsvinkel vilket forskaren inte är bekant med. 

Innan intervjuverna började informerades respondenten om att intervjuen är helt frivillig 

samt att rektorerna får avbryta den när de själva vill. Efter transkibering ska intervjuerna 

förstöras, för att de inte ska kunna härledas till respondenterna. Senare berättade 

froskaren  att intervjuven avkodades för anonymitetens skull. Studien ger varje intervju 

ett nummer som ska stå i studien. Rektorn får full anonymitet av forskaren. Det godtar 

rektorerna samt är införstådda i  (Creswell, 2013, s.174.) Till sist så använder sig 

forskningen av nyttjande krav samt all dokumentation som kan härledas till en individ 

förstörs efter forskningens avslutande (Bryman, 2008, s.132). 

5.4 Instrument 

Semistrukturerade intervjuer använde med öppna frågor till rektorer som för forskaren 

är okända, det för att få ut så mycket som möjligt utav svaren. Att valet blev 

semistrukturerad intervju är för att frågorna ska vara öppna samt allmänt formulerade 

(Kvale & Brinkmann, 2009). Då kan följdfrågor ställas om det behövs till det som 

uppfattas som väldigt viktiga svar för den som intevjuas. Eftersom intervjupersonerna 

kan bidra med ytterligare frågor som kan bli viktiga för forskningen. Bland annat olika 

tanketrådar som intervjupersonen tar upp  kan presenteras för de andra 

intervjupersonerna. Intervjuera sker på vald plats av intervjuperonerna för att de ska 

känna sig bekväma. Exempel på intervjufrågorna är:  

1. Vilka uppgifter prioriterar du?  

2. Beskriv en typisk dag som rektor?  

3. Hur ser förbättringsprocessen ut för skolan i framtiden? 
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 Svaren forskaren förväntade sig är: 

1. De skulle prioritera alla barn samt deras behov.  

2. Att de inte skulle kunna det för att få fram hur mycket de är med eleverna samt 

ser deras behov.  

3.  Att de ville förbättra för barn med särskillda behov. 

5.5 Genomförande 

I studien intervjuas rektorer på olika grundskolor i mellan Sverige. Först kontaktas 

berörda genom mail för att senare bestämma en plats som de känner sig säkra med. När 

intervjuen är genomförd transkiberas den. Valet av intervjuer är för att rektorerna ska 

kunna delge sina upplevleser med egna ord samt på så vis får studien ta del av deras 

upplevelser av rollfunktionen. Det är semistrukturerade intervjuver med respondenterna 

för att fånga deras upplevelser (Kvale & Brinkmann, 2009). Intervjuerna genomförs på 

vald plats av rektorerna. Intervjuaren anlände till platsen i god tid för att intervjuen ska 

vara avslappnad. Under intervjun deltar endast respondenten och intervjuaren.  

Respondenterna får inga restrektioner innan intervjuen börjar utan de får tolka frågorna 

som de vill.  

Respondenterna får ingen ersättning utan deltar helt frivilligt. De blir erbjudna att ta del 

av studien när den är färdig vilket alla tackade jag till. Intervjuerna börjar med lite 

småprat men intervjuaren väljer att avböja personliga frågor till efter intervjuven är 

genomförd för att få så uppriktiga svar som möjligt. Intervjuen spelas in på en Iphone 

samt i början av inspelningen så informeras respondenterna om de etiska reglerna som 

gäller samt de ger sitt godkännande till det. Intervjuerna varar ungefär 40-45 min. Under 

intervjuen har intervjuaren med papper samt penna för att kunna anteckna beteenden på 

respondenterna. Efter intervjerna så transkiberas svaren för att sedan analyseras 

(Vetenskaprsrådet, 2013).  

En del tekniska problem som uppstår under intervjuerna är att telefonen ringer en gång 

och inspelningen avbryts. Som tur är störs inte intervjuen utav det. Stämningen under 

intervjuerna är oftast god samt rektorerna har avsatt god tid för intervjuerna. Det bidrog 

till att det inte känns stressande för varken intervjuaren eller rektorerna. Ett problem 
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som uppstår är att fackförbundet ”Kommunal” varslade om strejk, vilket fördröjer en 

intevju något men det går ändå att genomföra den en annan dag.  Det framkommer 

ganska snabbt vilken ledarskapsstil rektorerna har. Vissa är mer inställda på att lösa 

problem medan andra är mer knutna till ekonomin.  

5.6 Transkriberingsprocess 

Transkiberingen genomförs dagen efter intervjuerna är gjorda för att intervjuaren ska 

kunna få fram svaren på ett mer objektivt sätt. Först skrivs hela intervjun ner på papper, 

därefter skrivs den på en dator (Bryman, 2008). Analysen utav intervjuverna görs när 

alla intervjuer är genomförda för att få en bättre analys samt kunna jämföra svaren mer. 

Då letar forskaren efter mönster i intervjuerna för att kunna urskilja koder. De koder 

som urskildes är ord som upprepades ofta under intervjuerna. Exempel på detta är 

ledarskap,”barn i fokus”, föräldrar, flexibilitet, möte med människor mm. När 

kodningen är gjord så kategoriserades de under olika teman.  

5.7 Validitet och reliabilitet  

Validitet mäter det relevanta i sammanhanget, medan reabiliten mäter tillförlitligheten. 

En studie ska alltid eftersträva hög validitet och reliabilitet . Validitet innebär en strävan 

efter rätt sak vid rätt tillfälle medan reliabilitet  strävar efter pålitligheten i studien. 

Genom att mäta det som är relevant i sammanhanget får vi reliabilitet (Kirk & Miller, 

1986). 

För att få en hög reliabilitet  samt validitet i forskningen och säkra den väljs skolor ut 

där forskaren tidigare inte arbetat.  Det för att forskaren ska vara anonym inför 

respondenterna. Det ställs frågor som inte är direkta utan frågor som får fram svaren 

utan att respondenterna vet om det. På så vis svarar inte respondenterna på vad de tror 

forskaren vill höra utan på frågorna (Gilbert, 2008, s. 32). Studien har inga bortfall utan 

de respondenter som svarar på mailet som skickades deltar. 

5.8 Analysmetod 

Det första som görs efter transkibering av intervjerna är att forskaren letar efter mönster 

i svaren av respondenterna. Svaren jämnförs med intevjuguiden för att finna koder som 

sedan kategoriseras. Därefter genomarbetas texten för att få fram ett resultat i studien. 
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5.8.1 Angreppsrätt 

Syftet kan beskrivas bäst med den kvalitativa fenomenologiska metoden. Då kommer 

beskrivningen fram av det som visar sig. Hur omvärlden uppfattas utav människor 

genom att beskriva objekt eller företeelser som fenomen. (Starrin & Svensson, 1994, s. 

112.) Valet på denna metod för att den beskriver levda upplevelser hos individen 

(Creswell, 2013,s.78-79). Fenomenologi är kritisk till olika teorier där de  utgår ifrån 

generella pronciper för exempelvis inlärning samt teorier där människan uppfattar 

språket som en given förutsättning. En filosofisk diskussion om de grundläggande 

idéerna som medverkar vid en fenomenologi. Det beror på den upplevda erfarenheten 

av individer samt hur både subjektiva, objektiv upplevelser av fenomenet upplevs 

gemensamt med andra människor. I vissa former av fenomenologi  frångår sig forskaren 

ur studien genom att diskutera personliga erfarenheter fenomenet. Forskaren tar inte helt 

ur studien, men det tjänar till att identifiera personliga erfarenheter ur fenomenet samt 

att delvis ställa dem åt sidan, så att forskaren kan fokusersa på erfarenheter från 

deltagarna i studien. Det är idealisk för läsarna att lära sig om forskarens erfarenheter 

samt kan bedöma det för sig själv om forskaren fokuserar enbart på vad som står i 

beskrivningen utan att sätta sig in i helhetsbilden (Creswell, 2013, s. 78-79). 

För att få fram det i studien används socialspykologisk kunskaper vilket framkom 

genom intervjuerna med respondenterna (Sapsford, 1998). Genom att använda det kom 

syftet med studien fram på ett bättre sätt. Det skulle vara intressant att göra 

observationer till studien samt då använa sig av etnografisk metod. 

5.8.2 Förförståelse 

Inom femenologin anses vår förförståelse för ämnet ha stor betydelse. Forskarens 

förförståelse för ämnet är högst relevant eftersom forskaren har erfarenhet dels ifrån 

skolans värld samt med barn som har ADHD. Det har åsidosatts för respondenterna 

eftersom de var okända för forskaren samt att de inte visste om forskarnes bakrund. I 

analysnivån är erfarenheter åsidosatt för att fokuserat på en roll som för forskaren är 

okänd. Det är viktigt för forskaren att få fram en objektiv syn på problemet, därför är 

forskningsfrågan knuten till organisationsnivå istället för individnivå. 
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6 Resultat 

Exempel på teman var: barn i centrum, beteenden, integration, ledarskap. Både 

kodningen samt teman jämnfördes med intervjuguiden för att kunna få hög validitet. 

Rektorerna talade i intervjuen om det centrala i deras roll samt rollfunktion. 

Respondenterna ansåg att rollen som rektor innehöll mycket. De flesta respondenterna 

tog upp rollen som ledare, chef,administratör etc.  

Rektorernas mångsidiga roll 

Det första som genomsyrade resultatet var rektorns syn på sin roll. Respondenterna 

menar på att rollfunktionen var svår att beskriva eftersom den innehöll så mycket. 

Rektorer har många olika roller: arbetsgivare, ledare, psykolog, socialarbetare. 

Respondenterna poängterar att ingen dag ser ut som någon annan.  Rektor 1 sa att: ”Du 

är psykolog, socialarbetare mm det är är fullständigt obegränsad alltså vad rollen är” (1, 

2013). 

 Rektor 2 såg sitt uppdrag som väldigt brett samt beskrev att uppdraget var stort genom 

att beskriva rollen på följande vis: ”Ja du, man kan beskriva rollen som allt mellan asfalt och 

dyslexi”  (2, 2013). Rektor 3 var mer specifik med definitionen av uppdraget genom att 

belysa att barnen sattes i första rummet för respondentens roll. Med detta menade 

respondenten att alla respondentens funktioner genomsyrades utav barnen. ”Min 

grundtes och där även skollagen är tydlig, det är att barnens bästa ska komma i alla 

lägen så det är mitt fokusområde nummer ett” (3, 2013). 

Rektor 4 såg mer sin roll som ledare samt belyste hur viktigt det var för respondentens 

roll som ledare att respondenten visste att eleverna hade det bra. Respondentens 

uppdrag var att se till ”att detta syns i skolan”. Respondenten menade på att det 

”förpliktigar att vara i en skola” (4, 2013). 

Rektor 5 såg sin roll att leda personalen så att ”eleverna når de resultat de har möjlighet att 

nå” (5, 2013). Respondenterna såg sin rollfunktion genom att delta i olika situationer 

med eleverna. Sammanfattningsvis talade respondenterna om rollfunktionens vikt för att 

skapa arbetsro samt lusten till att lära. 
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Rektorernas ledarskap framkom på följande vis genom att rektorerna såg sig som ledare 

över personal samt elever, men även anvaret för föräldrar, samt deras inflytande i 

skolan. Rektorerna upplevde att de hade möjligheten att ge förutsättningar för 

personalens fortbildning, organisering av klasser, förutsättningar för barn med ADHD 

samt alla andra barn.  Barnens mål var att lyckas efter deras förutsättningar men 

rektorerna hade möjligheten att påverka det.  

Rektor 4 beskrev det genom:”Skollagen är en av Sveriges mest reglerade lagar vi verkar 

under det är också väldigt tydliga ramar vi har. För att det inte ska vara tryckande eller göra 

som man alltid har gjort utan vi har en väldigt tydlig lag och det är en trygghet och styrka att 

kunna hänvisa till den. Sen är det ju ett stort frirum som den tillåter och har du fyrkanten i form 

av lagen så kan du exempelvis se var vi har frirummet och hur vi kan använda det” (4, 2013). 

 Genom respondentens inställning till ledarrollen ges andra förutsättningar till elever 

med ADHD. Det gällde även hur organisationen organiserades genom klass storlekar 

och så vidare.  

Rektor 5 såg sin roll att ”min uppgift är att leda personalen så att eleverna når de resultat 

som de har möjlighet att nå. För att kunna utmana de elever som har det svårt, låta de lyckas 

men även de elever som är duktiga att de får utmaningar för att gå längre” (5, 2013). 

Respondentens såg också det roliga med ledarrollen genom den framgång som föds på 

skolan när eleverna lyckades. Hur stolta eleverna var över sin skola. 

Mötets centrala funktion för rektorsrollen  

 

 

 

 

Modellen ovan illustrerar rektorernas position som medlare mellan olika instanser som 

måste samarbeta på ett bra sätt för att skolan ska fungera. En central del i denna medling 

handlar om att delta i och leda olika former av möten mellan instanserna.  

Skola 

Rektor Personal Barn 

Modell 3 

Andra skolor 

Kommunen 

Hemmet 
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I materialet framgick det tydligt att respondenterna satte barnen i fokus. Respondenterna 

talade varmt om alla möten som skedde med elever samt föräldrar men även med 

personalen för att barnen skulle hamna i centrum. Rektor 1 sa i intervjuen att:”En typisk 

dag är att det inte finns någon dag som är den andra lik. Men jag själv är en sådan människa 

som gärna vill möta alla de dagar jag är där. Det innebär att jag går ronden på morgonen, för 

då har jag sett alla då kan du läsa av ganska mycket”  (1, 2013). Respondenterna belyste 

vikten av möten med elevhälsoteam för barnens bästa skulle komma i fokus. 

Respondenterna hade även möten med föräldrar kring åtgärdsprogram. Dessa  

upprättades om eleven var i behov av det. Rektorna lägger även mycket tid på att 

kommunicera med personalen, dels rutinmöten men även utbildningar för att de skulle 

kunna underlätta för eleverna. Något alla var rörande överens ansågs viktiga, var de 

oplanerande mötena som uppstod när någonting ovanligt hände. Respondenterna 

menade att möten med föräldrar var otroligt viktiga för att barnen skulle kunna sättas i 

centrum. Detta genom att : ”Tillsammans kan vi hjälpa det här barnet för det är ju inte så att 

man är en person i skolan och en i hemmet utan det är en helhet. Så föräldrarna har en otroligt 

viktig roll. De är duktiga på att signalera och ringa och att man tar deras tankar på stort 

allvar” (3, 2013). 

Rektorerna var villiga att kunna skapa möjligheter för eleverna men på olika vis. De 

pratade om vikten av att skapa möjligheter genom informella/formella utbyten med 

kollegor.  

Utbildningar för personalen 

För att skapa stöd åt elever krävdes utbildningar för personalen, det krävdes även att en 

helhetssyn kring eleverna skapades. ”Vi jobbar i nära samarbete med förskolorna för 

att ta till vara på goda strategier, och det gör vi i alla stadierna också att vi har 

kopplingar. Att jag vet vad de jobbat med i förskolan som har varit lyckade. Vi försöker 

att inte börja om och skapa strukturer. Det här barnet tar jag emot och får reda på en 

massa bra saker som jag kan fortsätta arbeta med. Och det jag tycker vi är bra på”  (4, 

2013). Respondenterna ansåg att de skulle skapa trygghet för eleverna. Respondenterna 

såg även skollagen samt styrdokumenten som en möjlighet att skapa möjligheter för 

eleverna. 
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Mötesplatser i skolan 

Rektor 3 försökte skapa mötesplatser för elever samt personal. Rektor 4  hade skapat 

möjligheter för eleverna genom att de hade ett bra elevhälsoarbete. Möjligheterna för 

eleverna skapades genom att skolan samarbetade med förskolan samt föräldrar till 

eleverna. Rektorerna använde sig av åtgärdsprogram som upprättades för elever vid 

behov av stöd. Dessa upprättades av rektor, föräldrar samt eleverna. Respondenten 

skapade även möjligheter genom att lära eleverna ”rätt värderingar” (4, 2013). Detta 

kunde visa sig genom att en elev kunde vara mer inkluderad nu än tidigare. ” Det 

förpliktigar att vara på en skola och det viktigaste för mig och det viktigaste jag har att se till 

att vi har pedagoger som har förmågan att göra det och få stöd för att utföra det” (3, 2013). 

Betydelsen av att involvera föräldrar i skolan 

Alla respondenterna talade om föräldrar men hur de var med i arbetet med barnen 

skiljde sig åt. De var överens om föräldrarnas inblandning när det gällde 

elevvårdskonferenser samt åtgärdsprogram. 

Rektor 3 såg föräldrarna som en tillgång för barnet. ”Det är ofta möten mellan hemmet och 

skolan med enskilda barn man följer upp ofta. Föräldrarna är de bästa för det här barnet. Den 

utgångspunkten måste vi ha, tillsammans kan vi hjälpa barnet.” (3, 2013). Respondenten 

tänker alltid hur olika beslut påverkar elevernas miljö där även föräldrana var inräknade. 

Rektor 4 såg som sin skylldighet att” ha ett bra samarbete med föräldrarna från början, blir 

det inte så jädra viktigt att man når målen i matte precis i samma stund som alla andra” (4, 

2013). Vidare framkom det att respondenten var mån om hur föräldrar upplevde vissa 

situationer som rörde barnen. Om de exempelvis behövde hjälp av skolpsykologer mm. 

Rektor 5 såg kontakten med föräldrar som viktig när det gällde eleverna på skolan. Utan 

deras involverande kände inte sig barnen samt deras familjer trygga. Deltagandet såg 

respondenten genom att den hade en god kommunikation med föräldrarna samt ordnade 

med olika arbetsaktiviteter där föräldrar kunde delta. 
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Att stödja sociala färdigheter 

Respondenterna beskrev vikten av att eleverna mådde bra samt elevernas välbefinnande. 

Det skedde genom att skolorna hade schemalagd emotionell träning med eleverna. 

Rektor 1 beskrev att respondenten genom att respondenten gick sina rundor varje dag 

kunde känna av läget på skolan.” Kanske har jag rollen att jag bara vill läsa av Ph värdet i 

klasserna. Alltså att det finns arbetsglädje, finns det arbetsro och så vidare ”  (1, 2013). 

Respondenterna arbetade med beteenden lite olika. Rektor 4 ansåg att 

beteendeutbildning till personalen som sedan kunde utbilda eleverna inom det. Beteende 

var något de arbetade mycket med genom att försöka lära eleverna att ”ha rätt 

värderingar”. ”Att klara av att ha en skola som verkligen är en skola för alla” (4, 2013). 

Rektor 5 såg beteende genom social träning med andra elever. Genom att ”de äldre 

eleverna får undervisa de yngre i vissa ämnen. Ex filmkunskap”. Respondenten lyfte fram att 

det ”betyder mycket att ha roligt”, samt att ”framgång föder framgång” (5, 2013). Det 

hänvisade respondenten till olika tävlingar skolan deltagit i, samt vikten av att få beröm 

samt uppskattning av elever samt personal. 

Ekonomi 

Eftersom skolan styrdes av kommuner så fanns det en given budget lagd för alla 

skolorna. Den varierade lite beroende på kommunerna. Alla utom en fick en högre 

”skolpeng” för elever med diagnosen ADHD. Samtliga respondenter berördes av 

ekonomin men alla såg inte problem med den. 

Rektor 2 upplever att respondenten berördes av den ekonomiska situationen  i sitt arbete 

genom att respondenten såg den minskade budgeten som problematisk.” Mer pengar 

löser inte alla våra bekymmer men för att få till det så måste man ha en grund och lite till” (2, 

2013). Respondenten berörde också att genom ekonomiska bidraget  hade det kunnat 

utbilda viss personal genom att: ”Av förvaltningen har stad X  fått pengar som ska vara till 

stöd för elever med neuropsykiatriska funktionshinder. Vi har ett antal lärare som är med där 

och går på föreläsningar som bjuds”  (2, 2013). 
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Rektor 4 såg sin roll som att kunna ha ”pedagoger som har förmåga att göra det och få stöd 

för det”. Det handlade också om för respondenten att ” jobbar utifrån de resurser vi har 

men hur kan vi utvecklas med den ramen?” (4, 2013). För respondentens del innebar 

ekonomin om att den kunde ge förutsättningar för personalen att utvecklas genom 

utbildningar.  

Rektor 5 såg ekonomin genom att eleverna lyckades med olika projekt som skolan 

investerat i. Exempelvis filmkunskap där eleverna hade gjort en film, som sedan varit 

med i tävlingar och vunnit pris. Respondenten upplevde det ekonomiska läget som 

tungt. 

6.1 Sammanfattning av resultat 

Sammanfattningsvis visar studien som gjordes på att en rektors ledarroll har betydelse 

för elever med ADHD. Genom vad rektorerna har svarat på intervjuerna så framgick det 

tydligt att genom att vara delaktig med eleverna i sitt ledarskap så påverkades det hur 

mycket rollen som rektor betyder. Som rektor har de yttersta ansvaret för alla elever 

(Riksdagen, 2010). Men inställningen som rektor påverkade eleverna minst lika mycket. 

De rektorerna som var med eleverna hade större benägenhet att de fann lösningar på 

problem inom ramen för deras verksamhet. Den rektorn som inte var med eleverna så 

mycket utan förlitade sig mer på sin personal fann mer problem än lösningar. 

Forskningen visar på att ledarskapet har betydelse för elever med ADHD. Vilka 

förutsättningar de ges samt hur de trivs i skolan. 

6.2 Analys 

Rektors rollfunktion 

Rollfunktionen hos rektorer påverkas av de anställda samt barnens primära socialisering 

samt sekundära socialisering (Berger & Luckmann, 1966). Genom att skolan har 

uppsatta mål som ska eftersträvas samspelar rektor med människorna runt omkring 

honom. Om människan inte har lärt sig den primära socialiseringen kan de inte utveckla 

den sekundära socialiseringen. Rektorsrollen ger lärarna förutsättningar att få eleverna 

att nå sina mål samt känna trygghet i skolan. För att kunna få rollspecifika kunskaper 

behöver människan få kunskaper genom andra människor. Rektor behöver alltså lära sig 
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av sina anställda samt barnen för att kunna nå sekundär socialisering som rektor (Berger 

& Luckmann, 1966). Rektors erfarenhet samt hans förväntningar kallas generaliserade 

andre. Med hjälp av den generaliserade andre formar människan sin identitet (Berger & 

Luckman, 1966, s. 158).  När det gäller rektorernas rollfunktion gentemot sin anställda 

påtalas det i forskningen  (Clemens, et al., 2009). Det är viktigt för studien  genom att 

rektorerna tillgodoser elevernas stödinsatser för att nå målen samt är med och formar 

barnens identitet. Respondenterna anser det som ett av de viktigaste målen i deras 

rollfunktion. Sekundär socialisation handlar om kommunikation och vad man lär sig 

genom den. Därför är det viktigt att rektorn har en rak kommunikation med eleverna 

och inte pratar över dem eller med andra vuxna som finns i rummet när tanken är att 

prata med dem (Tates & Meeuwesen, 1982, 2001). Eftersom rektorerna framförde att 

deras roll är komplex med många olika funktioner anses forskningen av Bass vara 

relevant för denna forskning (Bass, 1990). Den beskriver hur betydelsen av olika 

rollfunktioner avgör hur organisationen kan svara för huvuduppgiften. Det framkom i 

intervjuerna med respondenterna hur de strävar efter att nå målen för eleverna. 

Ledarskap 

Förändringar är en stor del av en rektors vardag. Rektorerna belyser att ingen dag är den 

andra lik och då passar förändringteorin in i forskningen genom sitt belysande av hur en 

förändring genomförs (Neweomb, et al., 1947). Den studien är viktig eftersom resultatet 

visar på att rekorns ledarskapsstil är avgörande för barn med ADHD. Det framkom 

genom att rektorerna påvisar att finna lösningar utanför boxen. Artikeln ”A Case Studie 

of principal Leadership in Effective Inclusive School” (Hoppey & McLeskey, 2010) ger 

stöd för hur viktigt ledarskapet är för skolan. Den ses som viktig i denna foskningen då 

det är rektorer och deras rolluppfattning den baserades på. Det kan även knytas an till 

situations anpassat ledarskap av Hersey & Blanchards modell (Hersey & Blanchard, 

1993). Den är viktig för forskningen eftersom den påvisar att det inte finns en 

ledarskapsmodell som fungerar perfekt utan en kombination utav olika ledarskapsstilar 

beroende av situationen. Svedberg tar även upp det det situationsanpassade ledarskapet  

som är viktigt för rektorn (Svedberg, 2003). Eftersom rektorerna belyste att ingen dag 

såg ut som någon annan är den relevant. Detta resultat återfinns i Augustinssons samt 
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Heyes modeller om strukturer inom ledarskapet. De påvisar hur viktigt de olika 

strukturerna är för organisationen (Augustinsson & M, 2009; Heyes, 2002). Den 

komplexitet som rektorerna beskriver i sin vardag återfinns i teorin av Perrow som 

senare utveckalats för att beskriva hur en skola fungerar (Augustinsson & M, 2009) 

(Perrow, 1967). För att få den skola som rektorerna eftersträvar är det bra att ta hänsyn 

till reflektionerna, angående människans grundläggande behov för att få med sig 

medarbetarna vid förändringar (Blomqvist & Röding, 2010). Det kan kopplas samman 

med Meads teorier om Jaget för samspelet mellan rektor samt personal (Mead, 1976). 

När rektor ska sammarbeta med sina anställda behövs symbolisk interaktionism samt 

den generaliserade andre för att rektor ska kunna utveckla sin roll som ledare (Berger & 

Luckmann, 1966; Mead, 1976). 

Rektors rollen har många krav samt regler som ska efterföljas (Granberg, 2011), men 

det finns även möjligheter (Tillberg, 2003), inom ramarna som är uppsatta finns även 

mål som ska efterföljas (Riksdagen, 2010). Inom ramarna kan rektorn välja vilken 

delaktighet, personal ,elever samt föräldrar bör ha. Forskningen visar på olika mål som 

är uppsatta för att organiationen ska blomstra inom skolan, alla ska känna sig delaktiga 

och få sin röst hörs (Lazaridou & Iordanides, 2001). Det knyter an till teorin av 

Elleström som påtalar om drivkraften inom människan (Elleström, 1994). När det gäller 

indelningar på klasser (Kardesjö, 2008) som rektorerna uppmärksammar knyter det an 

till forskningen som bevisar vikten av ledarskapet och deras möjligheter för barnen. Det 

gäller även en stimulerande miljö (Olsson & Olsson, 2007; Barkley, 1991), samt hur 

barnen påverkas av skolan samt människorna som arbetar där (Sherman, et al., 2008) 

något som Kärvfe förkastar i sin bok. Hon menar på att det istället är våra medfödda 

skillnader som avgör som avgör hur vi lyckas nå målen (Kärfve, 2000). 

 Skolinspektionen skriver i sin rapport om vilken effekt delaktigheten har, samt hur 

resultaten ses i klassrummen (Skolinspektionen, 2010:15). Det som respondenterna 

påtalar är de oförutsedda händelserna som sker i skolan. Aronson m. fl. behandlar det i 

sin bok där olika sociala dilemman behandlas (Aronson, et al., 2007). 
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Resultatet i forskningen visar på att om det fanns ett större samband mellan rektor-elev 

så ökande möjligheterna för eleven. Detta ses som en positiv inverkan på barnen något 

som respondenterna nämde i intervjuerna (Olsson & Olsson, 2007). Detta stöds av 

forskningen gjord av Jacobson där de påvisade sambandet mellan rektor-elev, samt 

deras prestationer därför är den viktig för denna forskning (Jacobson, 2011). 

Forskningens resultat på ledarskap är att om rektorn finner frirummet inom 

stydokumenten samt lagarna finns det större möjligheter för eleverna att nå målen, det 

stöds av ledarskapsteorier där det beskrivs hur ledaren ska skapa genemsamma visioner 

för organisationen (Granberg, 2011). Det är viktigt i forskningen eftersom rektorn är 

ledaren för skolan och har möjligheter att förändra visionen för en skola. 

Barnet i centrum 

Genom att belysa barnet i centrum som är viktigt, för rektorerna så kopplas det till 

Meads Jaget (Mead, 1934). I den teorin talar Mead om barnets utvecknling till sociala 

varelser, det är relevant för denna forskningen eftersom genom att sätta barnet i centrum 

samt se till att allt är bra för barnet utvecklas deras  sociala samspel med andra 

människor.  Det gäller även att barnet har lärt sig signifikanta andra för att kunna 

tilllgodogöra sig samt utvecklas till sociala varelser (Berger & Luckmann, 1966). 

Genom att rektorn utbildar sin personal inom olika områden sker ett samspel mellan 

rektor-personal-elev. Det gäller även när rektorn genomför någon förändring inom 

skolan. Kan rektorn omsätta sin rollfunktion vid dessa tillfällen som det direkt rör 

barnet får de en mer strukturerad situation (Olsson & Olsson, 2007). Då relaterar det till 

förändringsteorin och dess olika steg (Neweomb, et al., 1947).  Genom att tänka på de 

olika stegen med barnet i fokus förebygger man situationer  som kan uppkomma 

(Olsson & Olsson, 2007). Med barnet i centrum vid en förändring underlättar man för 

barnet genom att ha en relation till hemmet (Sherman, et al., 2008). Denna forskningen  

påvisar relationen mellan hem samt skola för att eleverna ska nå framgång. Det är 

relevant i denna forskning eftersom rektorerna talar om vikten att eleverna är trygga i 

skolan. 
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Föräldrar 

Rektorerna påtalar hur viktig kommunikationen med föräldrarna är, det visar resultatet i 

denna studie. Genom att använda sig av primär socialiseringsteorin (Berger & 

Luckmann, 1966) i denna forskning, ses sambandet mellan skolan samt föräldrarna som 

viktiga samt stöds av tidigare forskning. Primär socialisering lär sig barnet tidigt genom 

föräldrarna, det är en förutsättning för att kunna lära sig sekundär socialisering. Skolan 

verkar vara ett viktigt steg mellan primär och sekundär socialisering och det kan ses 

som rektors ansvar att säkra att denna förvandling från deras trygga hemmiljö till den 

nya världen av sekundär socialisering med nya regler och restriktioner, är så smidigt 

som möjligt (Berger & Luckmann, 1966, s.70-71). Det framkommer i resultatet att 

förändringsteorin  (Neweomb, et al., 1947) i samspel med föräldrarna är viktig för 

rektorers roll. Genom att rektorer har ett bra förhållande samt utbyte med föräldrana kan 

barnets tillvaro på skolan underlättas. Resultatet visar att om rektorn tänker på hela 

familjen samt hur de ska drabbas av olika förändringar/aktiviteter underlättar det för 

barnet, därför är den viktig för denna studie. Mycket kommunikation sker med 

föräldrarna visar resultatet på, men det gäller när barnet är med att kommunikationen 

mellan rektor-barn inte sker via föräldrarna (Tates & Meeuwesen, 1982, 2001). Det 

anses som viktigt för forskaren i denna studie eftersom barnen får enligt skollagen vara 

med att påverka sin utbildning (Riksdagen, 2010). Det framkommer genom att föräldrar 

samt barn upprättar ett åtgärdsprogram tillsammans med rektor eller lärare. 

Ekonomi 

När det gäller ekonomin i denna forskningen är den relevant ,eftersom skolorna styrs sv 

en budget som är lagd av kommunen. Det framgår genom intervjuerna med 

respondenterna. I forskningen är den sammankopplad med förändringsteorin  

(Neweomb, et al., 1947), eftersom den inte är statisk utan ändras varje år, utefter antal 

barn samt hur ekonomin i kommunerna ser ut. Resultatet tyder på att skolans ekonomi 

är avgörande för om de kan utbilda personal genom internutbildningar för att underlätta 

för eleverna samt sätta in extra resurser som är individanpassade. 
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7 Diskussion 

Först vill jag börja med att återkoppla till syftet med studien samt mina frågeställningar. 

Studiens syftet är hur ser rektorer på sin roll som ledare för barn med ADHD?  Genom 

att undersöka ledarskap så har min undersökning kommit fram till att det beror på hur 

ledaren är som person. De strukturer som finns anses viktiga för rektorns ledarroll 

(Heyes, 2002). Det knyter an till det situationsanpassade ledarskapet enligt teorierna 

(Hersey & Blanchard, 1993). Genom att rektorerna försökt underlätta för eleverna 

genom sin ledarskapsroll. Med en flexibel ledarskapsroll finns större möjligheter för 

barn samt personal att utvecklas (Svedberg, 2003). Ett annat begrepp som är viktigt är 

ledarskapsrollen. Rektorerna ser sina roller som mycket komplexa (Perrow, 1967; 

Augustinsson & M, 2009). I sin roll som rektor för personalen ses vikten av samarbete 

som nödvändig för att få barnen att nå målen (Jacobson, 2011; Lazaridou & Iordanides, 

2001). I forskningen framgår det att det är en stor del av en rektors roll att ge personalen 

förutsättningar genom utbildning samt stöd genom olika team.  Det gäller att se till 

personalens grundläggande behov (Blomqvist & Röding, 2010), för att personalen ska 

förändra sitt invanda mönster samt den positiva inverkan det kan ha (Olsson & Olsson, 

2007).  Mål är en central del utav ledarskapet inom skolan och det styrs av regeringen 

som satt upp mål för verksamheten samt eleverna (Riksdagen, 2010). 

 

Den första frågeställning som har besvarats i denna studie är hur ser rektorer på sin roll 

i skolans föränderliga miljö? Förändringsprocessen är ett faktum, vilket framkommer i 

denna forskning. Resultat återfinns i denna forskningen genom att rektorerna belyser 

vikten av ett flexibelt ledarskap där de inte låser fast  gamla mönster, utan genom möten 

med eleverna kan inkludera dem i samhället samt med människor runt omkring dem. 

Genom att tänka utanför boxen samt se möjligheter i stället för problem underlättar man 

vardagen för eleverna. Rektorn ger förutsättningar för eleverna genom sitt ledarskap 

(Olsson & Olsson, 2007). För barnen innebär det att de ses som centrum för 

verksamheten. Att verksamheten byggs utefter individerna samt deras förutsättningar är 

en del i en rektors ledarskapsroll (Augustinsson & M, 2009). Forskningen kom fram till 

att när en förändring påverkar alla människor är det bra om man tänker på helheten. Det 

stöds av förändringsteorin och dess olika steg (Neweomb, et al., 1947).  
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Den andra frågeställningen som har besvarats i denna studie är hur ser rektorer på sin 

roll som ledare för barn med ADHD när det gäller arbetet i skolan? Genom ett aktivt 

ledarskap finns det möjligheter att stimulera barnet i skolan (Tillberg, 2003). Barkley 

pratar om en stimulerande miljö inom skolan att det är ett led av rollfunktionen för 

rektorerna (Barkley, 1991). Det kan utveckla elevernas lärande vilket är en spegling av 

ledarskapet (Elleström, 1994). Detta är någonting som författaren Eva Kärfve starkt går 

emot. Kärfve menar i sin bok att det inte är miljön som är avgörande, utan istället de 

medfödda skillnaderna hos individerna (Kärfve, 2000).  

Den tredje frågeställningen som har besvarats i denna studie är hur upplever rektorer 

relationer mellan hemmet samt skola? Samspelet har stor betydelse för den ledande 

rollen som rektorn har, dels med personalen men även med föräldrar samt barn 

(Kardesjö, 2008). Tidigare forskning verifierar det  angående relationer (Clemens, et al., 

2009). Denna forskningen har påvisat att relationen mellan hem samt skola för eleverna 

skall nå framgång. Forskningen finner också att relationen mellan rektor-förälder är 

nödvändig för att barnet ska känna en trygghet i skolan (Neweomb, et al., 1947) samt att 

kommunikationen mellan rektor-föräldrar är en förutsättning för barnets möjligheter att 

nå målen. Detta är relevant i denna forskning eftersom rektorerna talar om vikten att 

eleverna är trygga i skolan. Vilket även innebär att kommunikationen mellan rektor-

barn fungerar och inte går via någon annan vuxen som är med i rummet (Tates & 

Meeuwesen, 1982, 2001). Med barnet i centrum vid en förändring, underlättar rektorn 

för barnet genom att ha en relation till hemmet (Sherman, et al., 2008). Rollfunktionen 

är viktig för samarbetet mellan rektor-personal, rektor-elev, rektor-föräldrar. 

 

När ett barn föds till detta samhälle väntar en mängd olika förväntningar på dem. Det 

första barnet möts av är den sekundära socialiseringen ifrån familjen. Senare möts den 

av den primära socialiseringen (Berger & Luckmann, 1966). Dessa kunskaper behövs 

för att kunna samspela med övriga medlemmar i samhället.  

I denna forskning fokuserar forskaren på vikten av socialiseringen för rektors ledarroll 

med barn som har ADHD. En rektors ledarroll är komplex i många situationer (Bass, 

1990), men vad gör rektorn för barn som inte klarar av förändringar som sker ute i 

samhället eller i skolan. Personal som flyttas eller får andra uppgifter påverkar barnet i 
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många hänseenden. De är en del utav de sociala processer vi deltar i, de finns överallt 

utan att vi tänker på det (Aronson, et al., 2007). Skolan styrs av styrdokument, lagar 

samt ekonomi. De ekomoniska förutsättningarna bestämms av regeringen och påverkar 

barnen. Det påverkar givetvis elever generellt men speciellt elever med ADHD. Då 

gäller det för rektorerna att de tillgodoser barnets specifika behov (Riksdagen, 2010) 

med mindre ekonomiska möjligheter.   

 

Den symboliska interaktionismen är viktig för en rektor samt barn med ADHD. Den tar 

upp barnets utveckling till de sociala varelserna (Mead, 1934). Barn med ADHD har 

ofta svårt för samspelet med andra männsikor, vilka förväntningar samt krav som finns.  

Det kan man se genom leken samt den rollfunktion barnet har (Socialstyrelsen, 2010). 

Genom denna socialisering utvecklas rektor, personal samt barn. Genom att sätta barnet 

i centrum ökar deras möjligheter till sociala varelser. Men även samspelet mellan 

rektor-personal-barn ökar genom socialisering. Vilka förväntningar personalen har på 

rektorsrollen samt vilka effekter det har i klassrummen (Skolinspektionen, 2010:15). 

Forskningen har tidigare tagit upp de ekonomiska förutsättningarna för skolan. Elever 

med ADHD påverkas genom att resurser tas bort, klasserna blir större samt att barnens 

individuella behov inte kan tillgodgses, men forskningens resultat visar att trots detta 

kan elever med ADHD nå sina mål, samt känna sig trygga (Sherman, et al., 2008).  

Rollen är också ett viktigt begrepp vilket präglas utav olika underbegrepp. 

Generaliserade andre blir viktig eftersom det beskriver förhållandet mellan rektor-elev 

samt förhållandet mellan rektor-personal (Berger & Luckmann, 1966).  

Relationen rektor-elev är det nödvändigt för ett barn med ADHD  att nå målen (Hoppey 

& McLeskey, 2010). Det stöds av situationsanpassat ledarskap (Granberg, 2011). Med 

ett situationsanpassat ledarskap måste rektorn lösa situationer som gangnar eleven, samt 

elevens förutsättningar. Rollen för en rektor när eleverna har diagnosen ADHD kan 

styrkas genom att rektorerna visar prov på lyhördhet från föräldrar (Sherman, et al., 

2008).  

 

En rektors möjligheter för ett barn med ADHD är oändliga bara de har ett situations 

anpassat ledarskap (Granberg, 2011). För att bemöta denna slutsats behandlar studien 
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rektorernas ledarskapsstilar kopplat till socialpsykologiska teorier. Studien har genom 

olika teorier svarat på syftet samt frågeställningarna som finns i forskningen. Studien tar 

upp om relationer mellan hem-skola är viktiga för elever med ADHD. Forskaren har 

även besvarat vilken plats rektorn ser sig i processen för elever med ADHD. Svaret på 

hur förändringsprocessen i kommunala skolor är visade i forskningen genom att 

använda situations anpassat ledarskap samt sätta eleven i centrum så underlättar det 

elevernas förutsättningar. Det pekar även på samarbete med föräldrar till elever som har 

ADHD. Forksaren tycker sig ha besvarat syftet samt frågeställningarna genom tidigare 

visade teorier som sammankopplats till denna slutsats. Forskningen ska hjälpa rektorer 

att förstå hur mycket deras roll spelar in för elever med ADHD samt deras 

förutsättningar att nå målen. Forskningen har nått sitt syfte genom att visa att rektorer 

kan anpassa sitt ledarskap till att se möjligheter istället för problem för elever som 

berörs och på så vis underlätta för eleverna.  

 

Det som skulle kunna  gjort forskningen djupare är om forskaren har kombinerat 

intervjuer samt observationer för rektorer, elever samt föräldrar. Genom att genomföra 

en forskning av större format kan forskningen ge mer tyngd för samhället. Det skulle 

vara intressant att ta del av elevernas upplevelser kring rektors rollfunktion för dem men 

eftersom forskningen tillämpar de etiskaråden  (Vetenskaprsrådet, 2013) som 

Vetenskapsrådet har stiftat så finns ett problem där. Det krävs mycket förberedelser 

samt tillstånd för att få intervjua barn. Att få ta del av föräldrars upplevelser kring 

rektorns rollfunktion kunde ha varit av stor vikt för forskningen. Men forskaren fick 

fram vad syftet var med denna forskning utan elever, föräldrars involverande på ett bra 

sätt. 

 

Förslag till kommande forskning är att intervjua alla som är berörda av en rektors 

ledarskap samt dess funktioner. Det vill säga: personal, elever samt föräldrar. Det för att 

få en djupare vetenskap om hur en rektors rollfunktion påverkar elever med ADHD. 

Tidigare forskning har visat att personer med ADHD upplever misslyckanden i skolan 

och för deras skull är det viktigt att forstsätta forska om problemen de uppfattar.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide: 

1. Hur ser du på sin roll som rektor för den här skolan? 

2. Vilka uppgifter prioriterar du? 

3. Beskriv en typisk dag som rektor för den här skolan? 

4. Kan du beskriva en avvikande situation som var problematisk? 

5. Vilken roll i processen har skollagen för ert arbete? 

6. Beskriv vilka former som är typiska för ert arbete här på skolan för att ge stöd 

till barn? 

7. Finns det några former för sammarbete mellan hem-skola? Skola-skola? 

8. Hur ska förbättringsprocessen se ut för skolan i framtiden? 

9. Vad är mest inspirerande för er motivation att föra skolan framåt? 

10. Vad är mest problemastiskt för er att föra skolan framåt? 
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Bilaga 2 

Hejsan!  

Jag heter Cecilia Grimstedt och går sista året på Personal,organisation och 

ledarskaps programmet (POL)på Högskolan i Skövde. Jag skriver just nu 

mitt examensarbete som handlar om ”En studie om en rektors roll som 

ledare för barn med ADHD”. Syftet med studien är hur rektorer upplever 

sin ledarroll när det gäller elever med ADHD? Jag fokuserar på rektorer på 

grundskolan i min avgränsning. Frågeställningen är: Vet rektorn om hur 

viktig deras roll som rektor är för dessa barn är eftersom det kommer 

spegla deras liv? Tar de hänsyn till dessa elever och ser till så att alla 

människor runt omkring barnen är medvetna om deras problematik?  Nu 

undrar jag om ni kan tänka er att ställa upp på en intervju om detta ämne. 

Intervjun  kommer att genomföras på plats och tid vald av er under april 

månad 2013. Allt för att ni skall känna er trygga. Intervjun kommer att 

spelas in och förstöras efter transkribering. Allt kommer att avkodas så att 

anonymiteten är fullkomlig. Allt enligt de etiska reglerna för 

examensarbete. Som tack för att ni ställer upp kan ni få tillgång till 

rapporten om ni önskar när den är färdigställd. Vill ni veta mer kontakta 

mig gärna på mail eller tfn. Genom att ni svarar på mailet så tackar ni ja till 

intervjun.  

Med vänliga hälsningar Cecilia Grimstedt 

cmgbygg@spray.se 

Tfn: 0708-286163 

mailto:cmgbygg@spray.se
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