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Studie nummer 1

Udredning og diagnosticering af ADHD og nogle centrale 
udfordringer



En vigtig del af udredningen: differentialdiagnostiske
overvejelser. 

F.eks. Søvnproblemer, angst, nedsat hørelse, sociale 
problemstillinger i familien eller skolen.

En vigtig problemstilling på tværs af institutionelle skel:

I psykiatrien anvendes ADHD oftest som en beskrivelse (også jf. 
diagnosemanualen) - men i skoleregi modtages diagnosen ofte 
som en forklaring på adfærden. Kan lede til en 
uhensigtsmæssig indsnævring af fokus for behandlingen.



Studie nummer 2

ADHD i skolen og lærernes pædagogiske strategier.

Studeret gennem observation på to skoler over to år.

+ samtaler med børn, forældre, lærere, pædagoger, ledere m.fl.

Seks genkommende strategier i lærernes måde at håndtere ADHD. 

Alle med fordele og ulemper, alle med indbyggede dilemmaer og vanskelige 
afvejninger

Et vanskeligt spørgsmål: Kan sådan en deskriptiv analyse på en eller anden måde 
være præskriptiv?



Studie nummer 3

ADHD i børnenes fællesskaber i skolen. 



Formuleret som udfordringer

”Socialt ophav” til visse forstyrrelser i skolen? 
Og hvad betyder det for de pædagogiske 
indsatser?

Idéer om agens hos denne børnegruppe.



Studie nummer 4

En undersøgelse af hvordan diagnosen ADHD anvendes i 
kommunale forvaltninger.

Forandring over ca. 10 år – set fra ”maskinrummet”



Finansministeriet m.fl. 2010:

”… den høje segregeringsgrad i Danmark kan hænge sammen 
med, at det er omkostningstungt for skolerne at inkludere 
elever med særlige behov og samtidig omkostningsfrit at søge 
disse elever overført til segregerede tilbud. Styrings- og 
budgetmodellerne er dermed en medvirkende årsag…” osv.

Også i international forskning: Amerikanske undersøgelser af 
korrelationer mellem visitationssystem, økonomi og antallet af 
børn som diagnosticeres i skolesystemet. Stiger prisen for 
specialpædagogiske foranstaltninger for det enkelte 
skoledistrikt, så falder antallet af børn som diagnosticeres.



På 8 år: Psykiatriske diagnoser såsom ADHD 
har fundamentalt forandret rolle og 
betydning i henvisningssystemet og i 
beslutningsprocesser vedrørende tildeling af 
specialpædagogisk støtte

Der foretages komplekse helhedsvurderinger 
fremfor ”regneark-placeringer”. Det betyder 
at man i langt højere grad inddrager 
konteksten.



Studier som vi aktuelt er i gang med/ vil gå i gang med:

En undersøgelse af supplerende undervisning og anden faglig 
støtte – hvordan den tildeles og hvilke former man arbejder 
med.

Undersøgelse af nye tværgående organiseringer mellem 
psykiatri, skole, forvaltning, PPR, familie.

Nordisk komparativt studie af organiseringer og samarbejder i 
forhold til særlige behov i skolen – herunder ADHD.
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