
ADHD-problematiken och 
undervisning på högstadiet
– En intervjustudie bland lärare

Maria Eskel och Åsa Engman

2011
Kandidatuppsats i pedagogik, 15 hp



Eskel, Maria & Engman, Åsa (2011) ADHD-problematiken och undervisning på högstadiet – 

En intervjustudie bland lärare. Examensarbete 15 Hp. Pedagogiska institutionen. Umeå 

universitet.

Abstrakt

Denna studie handlar  om ramfaktorer  som påverkar undervisningen av elever 
med  ADHD,  enligt  högstadielärare.  Åtta  intervjuer  genomfördes  med 
högstadielärare  med  erfarenhet  av  denna  typ  av  undervisning  och 
frågeställningarna  var:  Vilka  ramfaktorer  anser  lärarna  har  betydelse  för 
undervisning av elever med ADHD? Hur upplever lärarna det egna arbetet med 
denna  typ  av  undervisning  till  exempel  vad  avser  tilldelning  av  resurser  från 
skolans  ledning?  Vad  skulle  underlätta  undervisningen  för  elever  med  ADHD-
problematik?  Resultaten  visar  att  lärarna  anser  att  viktiga  ramfaktorer  är 
möjligheter  till  kompetensutveckling,  tillgång  till  information,  arbete  med  att 
analysera  och  diagnostisera,  strukturer  på  arbetsplatsen  samt  den  fysiska 
arbetsmiljön.  Lärarna  upplever  också  att  undervisning  och  miljön  inte  är 
tillräckligt individanpassad, att stödet från skolledning och elevhälsoteam är svagt 
samt att det saknas resurser från ledning och skolorganisation. De önskar sig även 
mer specifik handledning kring enskilda elever från elevhälsoteamet. En sak som 
skulle kunna förbättra undervisningen, enligt lärarna, vore en tydligare struktur 
och ökad tydlighet gentemot elever med ADHD-problematik. Det framkom också 
att större utrymmen och en miljö utan för mycket intryck skulle hjälpa läraren i 
undervisningen av elever med ADHD-problematik. 
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INTRODUKTION
Vi är två studenter med ett gemensamt intresse av personer med ADHD-problematik och 

hur denna problematik kan inverka på lärarnas undervisning i skolan. ADHD-

problematiken är en svårighet inom neuropsykiatriska funktionshinder (NPF), varav 

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) utgör en diagnos inom det spektra av 

diagnoser som NPF utgör. Vi har valt att fokusera vår studie på skolelever med ADHD-

problematik och lärarens syn på möjligheter och svårigheter i möte och undervisning av 

dessa elever. Utgångspunkten har varit svårigheterna kopplat till problematiken, varför vi 

valt att i första hand använda oss av ADHD-problematik som begrepp och inte 

diagnostiserad ADHD.

Barn med ADHD och dess problematik är en grupp som ökar i antal i dagens samhälle 

(Socialstyrelsen, 2011). Till exempel ökade antalet barn som utreddes för ADHD med över 

20 % i Stockholm under 2010 (Stockholms läns landsting, 2011). Idag är de en grupp som 

undervisas inom den vanliga grundskolan, medan de tidigare oftast undervisades i separata 

klasser. Socialstyrelsen skriver på sin hemsida om psykisk hälsa att ”ADHD (Attention 

Deficit Hyperactivity Disorder) är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning”. Ungefär tre 

till fem procent av alla barn i skolåldern har ADHD. En möjlig förklaring till ökningen är 

att dessa svårigheter blir tydligare och mer framträdande i ett informationssamhälle, då 

denna typ av moderna samhälle ställer högre krav på kognitiva funktioner. Under åren har 

även skolans utformning och pedagogiska upplägg förändrats. Idag ställs ett allt större krav 

på att var och en skall göra egna val och agera självständigt i många situationer. Detta 

gäller inte bara i skolans värld, idag ska var och en till exempel välja pensionssparande, 

telefonbolag, elbolag med mera. Vi vet att ADHD-problematik leder till ökade svårigheter 

att ta hänsyn till olika parametrar, att förstå orsak och verkan, och skolan har i detta 

avseende följt utvecklingen i samhället i övrigt. Ett annat viktigt skäl till ökningen av dessa 

diagnoser är att kunskapen om diagnoser och dess konsekvenser utvecklats inom 

psykiatrin, både i Sverige och internationellt (Socialstyrelsen, 2011). Vi som gjort studien 

ser därför många tänkbara orsaker till att ADHD-problematiken i samhället ökat, vilket har 

väckt vår nyfikenhet kring frågan i allmänhet, men ADHD-problematik kopplat till skolan i 

synnerhet. Därför har vi valt att intervjua några lärare för att få deras syn på sina 

möjligheter att bedriva undervisning utifrån lärarnas kompetens och ramfaktorer. 
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Som utgångspunkt innan vi påbörjade uppsatsen funderade vi på samhällets utveckling, hur 

den påverkat skolans pedagogiska utveckling och på vilket sätt det idag formar lärarnas 

möjligheter, och syn på sina möjligheter i dagens skola. Vi har dessutom funderat kring hur 

bemötande och pedagogik är anpassat till undervisningen av dessa elever och hur lärarna 

ser på sina möjligheter till undervisning. Detta har legat till grund då vi planerat vår studie.

Syfte och frågeställningar
Studiens syfte har två delar: dels att beskriva vilka ramfaktorer som enligt lärare styr 

undervisningen av elever med ADHD, dels att förstå hur dessa ramfaktorer påverkar 

undervisningen generellt i högstadiet, och vilka konsekvenser som blir följden för läraren i 

undervisningen av elever med ADHD-problematik. För att besvara syftet har vi ställt 

följande frågeställningar: 

Vilka ramfaktorer har betydelse för undervisningen av elever med ADHD?

Hur upplever läraren arbetet med elever med ADHD-problematik? 

Får läraren extra stöd i undervisningen och saknar de något stöd då de undervisar elever 

med ADHD-problematik? 

Vad skulle underlätta undervisningen för elever med ADHD-problematik?

TEORETISK BAKGRUND

Skolans mål och riktlinjer i ett historiskt perspektiv 
Målen för skolans styrdokument har genom åren förändrats och anpassats efter de normer 

och värderingar som varit aktuella och rådande i samhället då styrdokumentet skrivits. I 

takt med att läroplanerna omarbetats och aktualiserats har stödet för elever med särskilda 

behov eller behov av särskilt stöd också förändrats. 

I det styrdokument som kom 1962, läroplan för grundskolan och det obligatoriska 

skolväsendet (Lgr 62), angavs att specialundervisningen ingår i skolans strävan efter att 

anpassa studiegången efter den enskilda elevens förutsättningar och behov. 

Specialundervisningen gavs i specialklass eller som särskild undervisning jämsides med 

den vanliga undervisningen. Det är var en hjälpåtgärd till elever som av psykiska eller 

fysiska orsaker inte kan undervisas i de vanliga klasserna. Uttagningen av en elev till 
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specialklass eller särskild undervisning skulle grundas på noggranna undersökningar av 

eleven. 

1969 kom ett nytt styrdokument, läroplan för grundskolan (Lgr 69), som beskrev att 

eventuell specialundervisning skulle genomföras av speciallärare. Undervisningen kunde 

bedrivas gentemot enskilda elever, i liten grupp i en närliggande lokal, eller i mindre 

grupper i den vanliga klassen. Nästa styrdokument kom 1980 (Lgr 80) och då beskrevs för 

första gången vikten av förebyggande åtgärder. Där angavs att skolan skulle försöka 

motverka att elever fick svårigheter i skolarbetet. Det skulle ske genom utformningen av 

innehållet, arbetssättet och genom att organisationen kunde anpassas efter olika elevers 

individualitet. Om en elev fick svårigheter i skolarbetet skulle man pröva om arbetssättet 

kunde förändras. Det nu aktuella styrdokument som är gällande för grundskolan är läroplan 

för det obligatoriska skolväsendet (Lpo 94), och här betonas vikten av en likvärdig 

utbildning. Likvärdig utbildning innebär att hänsyn skall tas till elevernas olika 

förutsättningar och behov. Skolan har ett särskilt ansvar för dem som av olika anledningar 

har svårt att nå upp till målen för utbildningen.

Synen på avvikande elever
Ahlberg (2007) skriver att redan då den svenska folkskolan infördes 1842 diskuterades om, 

och hur undervisningen skulle bedrivas för barn som var ”avvikande”. Där konstaterades 

att de ”avvikande” hade så stora svårigheter att tillgodogöra sig undervisningen och 

därigenom nya kunskaper, att det därför inte var meningsfullt att anpassa undervisningen 

efter de behoven. I stället sänktes kraven på prestationer och kunskapsinhämtande. Barn 

med större inlärningssvårigheter, exempelvis barn och ungdomar med utvecklingsstörning, 

fick ingen undervisning alls. Vidare fann Ahlberg att specialklasser med anpassad 

undervisning började införas i Sverige under 1940- talet, men under 1960- talet utvecklas 

specialundervisningen och fler parallella klasser inrättas för barn med olika behov 

exempelvis hjälpklasser, skolmognadsklasser och observationsklasser. Hon skriver att 

dessa klasser under senare år i stort sett bortrationaliserats och att alla barn och ungdomar, 

som inte har någon form av utvecklingsstörning nu förväntas tillgodogöra sig 

undervisningen i gemensamma klasser. För barn och ungdomar med utvecklingsstörning 

bedrevs undervisning i särskoleklasser eller träningsskolklasser (Ahlberg, 2007).
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Skolans mål och riktlinjer idag för elever med ADHD-problematik
Skollagen (1985:1 100) anger att alla elever ska ha tillgång till undervisning som är 

anpassad efter sina individuella förutsättningar. Där anges även att skolan har ansvar att 

tillgodose alla elevers individuella behov, oavsett förutsättningar att erövra kunskapen. 

Enligt Kadesjö (2008) borde det i praktiken innebära att elever med behov av särskilt stöd i 

första hand får stöd för att kompensera sina svårigheter och i andra hand får stöd för att nå 

upp till de mål som kursplanen förespråkar.

Enligt skollagen ska läraren i samverkan med skolans organisation och skolledning ge 

elever stöd utifrån var och ens behov. För att undervisningen ska kunna anpassas efter 

elever med ADHD-problematik är det viktigt att läraren har kunskap om ADHD och de 

specifika svårigheter som följer i dess spår (Kärve, 2000 & Duvner, 1998). Dessutom 

poängterar Duvner (1998) att elever med specifika svårigheter och dess specifika 

rättigheter alltid skall beaktas.

De har en självklar rätt till kvalificerade utredningar, behandling och 
anpassningsåtgärder i skolan och kontinuerlig uppföljning under uppväxten.  
Man måste också kunna kräva att alla som yrkesmässigt arbetar med barn och 
ungdomar har kunskap om ett tillstånd som är så vanligt och som så påtagligt  
påverkar anpassning, inlärning och mental utveckling (Duvner, 1998, s. 128).

Vad ADHD-problematiken innebär i undervisningssituationer
Kadesjö (2008) och Hellström (2007) skriver att de flesta elever med ADHD har en 

kombination av uppmärksamhetsproblem och impulsivitet/överaktivitet. 

Uppmärksamhetsproblemen ger i första hand svårigheter att upprätthålla uppmärksamhet 

med viljans hjälp, om motivation, när förståelse eller sammanhang saknas. Dessutom 

konstaterar Kadesjö (2008) att uppmärksamhetsproblem ger stora svårigheter att hålla 

ordning och reda, runt sig, på tider och på sina saker som exempelvis läxor och läxböcker. 

Tappar eleven motivation och koncentration övergår eleven oftast till att göra aktiviteter de 

känner sig mer motiverade av (Hellström, 2007).

Hellström (2007) konstaterar att barn och ungdomar med ADHD har svårare än andra att 

låta sitt beteende och sina aktiviteter styras utifrån intentioner, tillbakablickar och 

föreställningar om framtida konsekvenser och de har svårt att dra slutsatser och förstå 

orsak och verkan. De lever och agerar oftast mer i nuet. Greene (2009) beskriver att 
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ADHD-problematiken oftast ger omfattande svårigheter i de exekutiva funktionerna, 

svårigheter som i hög grad påverkar eleverna. Det visar sig i att de eleverna har svårt att 

skifta mellan olika kognitiva sammanhang, att växla mentalt från en miljö eller en 

föreställning till en annan (Greene, 2009).  Ett exempel på detta är att det under rasten är 

tillåtet att springa runt, föra oväsen och samtala med andra, medan det under lektionstid är 

förbjudet (Greene, 2009). Svårigheterna att organisera och planera uppstår då det krävs en 

sammanhängande plan av handlingar för att hantera ett problem som till exempel att få 

med sig rätt läxböcker hem från skolan för att kunna göra färdigt läxorna, enligt Greene. 

De har även svårt att förutse vad som kan komma att hända, även sådant som sker gång på 

gång. 

Ett bristande arbetsminne är vanligt i samband med ADHD-problematik och ger 

svårigheter i att effektivt och flexibelt sortera bland olika lösningar på frustrerande 

problem (Beckman, 2007). Problem med arbetsminnet innebär också att eleven har svårt 

att utföra flera tankeoperationer samtidigt. Kadesjö (2008) konstaterar att 

inlärningssvårigheter och bristande skolframgång är en vanlig följd av de kognitiva 

svårigheter och beteendeproblem som ADHD kan leda till. Juul (2005) och Hellström 

(2007) konstaterar att en konsekvens av impulsiviteten är att eleven med ADHD-

problematik ofta är lättdistraherade av saker, ljud och händelser i sin omgivning. Dessutom 

har de ofta stora svårigheter att prioritera och sortera. Reaktioner sker därför ofta till synes 

utan urskillning, reflektion eller eftertanke. Reaktionerna är snabba, ofta omedelbara, och 

för att underlätta och dämpa de motoriska impulserna kan möjlighet till fysiska aktiviteter 

under rasterna vara positivt, konstaterar Juul (2005).

Svårigheter vid ADHD-problematik
Störande faktorer som kan distrahera och rikta uppmärksamheten från det läraren vill 

prioritera kan minskas genom exempelvis genomtänkt och anpassad placering i 

klassrummet. Juul (2005) menar att man genom den fysiska miljön kan underlätta för ökad 

koncentration, exempelvis att eleven får sitta på en plats där det inte går att titta ut genom 

fönstret, eller där det är svårare att prata med andra elever. Duvner (1998) skriver att barn 

med ADHD i skolarbetet ofta har svårt att organisera sitt arbete, motivera sig för 

rutinartade arbetsuppgifter, sortera intryck och tankar. Duvner (1998) menar att det är 

vanligt även med svårigheter att hålla kvar uppmärksamheten, bristande uthållighet och att 
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de ofta är lättdistraherade av annat. I skolan får det bland annat som konsekvens att 

betygen helt förlorar sin vikt som motiverande faktor. Eleverna är enligt Hellström (2007) 

beroende av stimulans utifrån för att behålla motivationen och för att inte tröttna. Stigendal 

(2004) skriver att omdömen som ges via betyg i skolan skapar klyftor och ojämlikheter 

mellan eleverna förstärks. Betygen synliggör också vilka elever som faller utanför ramen 

och inte uppnår målen. Sammantaget skapar detta en avvikelse i form av utanförskap och 

exkludering. Dessutom har många individer med ADHD-problematik en hög 

affektkänslighet, vilket innebär att de har svårt att skilja på egna och andras känslor, som 

leder till en hög känslighet för andras stämningsläge (Greene, 2009). 

Huvudsymtomen vid ADHD är uppmärksamhetssvårigheter, impulsivitet och överaktivitet 

konstaterar Beckman (2007) och Barkley (1998). Barkley skriver även om ”the holy 

trinity”, att symtomen skall definieras som att svårigheterna ska vara mycket omfattande 

och finnas i en omfattning som inte förväntas utifrån barnets ålder. Svårigheterna skall 

dessutom ge betydande problem i olika vardagssituationer och ha stor inverkan på barnets 

sätt att fungera. Uppmärksamhetssvårigheter som: ”verkar inte lyssna”, ”gör aldrig 

färdigt”, ”störs lätt”, ”sitter och drömmer”, ”hoppar från det ena till det andra” och ”hör 

inte vad man säger” är några exempel som Barkley tar upp. Sagvolden och Sergeant (1998) 

formulerar det istället som impulsivitet uppfattas allt mer vara det symtom som har störst 

betydelse för många barn med ADHD.

Kadesjö (2008) anser att skapa förutsättningar för eleverna kräver en överensstämmelse 

mellan elevernas förmåga och omvärldens krav. Ligger undervisningen, på en för 

individen, alltför abstrakt nivå har eleven svårare att förstå innehållet och får då 

automatiskt mycket svårt att koncentrera sig, menar Kadesjö. Vidare anser han att 

aktiviteterna i skolan måste anpassas så de motsvarar elevens förmåga att bearbeta 

verkligheten (Kadesjö, 2008). Uppgiften skall anpassas efter de förutsättningar eleven har 

att tolka och förstå, utifrån sina erfarenheter, kunskaper och sin intellektuella nivå. 

Dessutom ser Kadesjö den enskilde elevens motivation som en unik uppgift för läraren, en 

uppgift som blir avgörande för elevens förmåga och förutsättningar att koncentrera sig. Ett 

sätt att öka möjligheterna, att utveckla färdigheter och att lära sig nya kunskaper och 

förmågor. Kadesjö säger vidare att för elever med ADHD-problematik är det av stor vikt 

att få hjälp med möjligheten att utveckla sina sociala färdigheter, något som blir allt mer 

centralt i takt med stigande ålder. Då elever med ADHD har stora svårigheter med socialt 
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samspel måste det i skolan skapas förutsättningar att utveckla förmågan att fungera i 

samvaro med andra (Kadesjö, 2008).

Inkludering eller exkludering vid ADHD-problematik
Persson (2007) anser att utvecklingen i stora delar av Europa har lett till att det blivit allt 

viktigare att sträva efter inkludering av samtliga elever. Vilket innebär att de flesta eleverna 

ska inrymmas i samma skolor och samma klasser, i gemenskap med andra. Persson menar 

vidare att inkludering bör tillämpas på olika nivåer och olika sätt, en samlad skola för de 

flesta elever, även för elever med behov av extra stöd är eftersträvansvärt. Därmed blir 

ansvaret för läraren att anpassa undervisningen utifrån olika elever vars individuella 

förutsättningar vilka skiftar allt mer (Persson, 2007). Utgångspunkten blir att anpassa 

undervisningen och förbereda den pedagogiska verksamheten så den passar alla de elever 

med olika förutsättningar som numer finns i varje klass. Persson skriver att skolans ramar 

och krav som ges genom kursplaner och kursmål är alltför snäva. Mål och planer utgår från 

att alla elever har möjlighet att uppnå samma mål, vilket Persson anser är orimligt eftersom 

elevernas förutsättningar är mycket skiftande. 

Att undervisa elever med ADHD-problematik
Genom en utvecklingsanpassad läroplan, lärare med utbildning riktad mot elever med 

inlärnings och koncentrationssvårigheter och undervisning i mindre grupp nås större 

skolframgångar, för elever med ADHD-problematik (Socialstyrelsen, 2002). För en lärare 

blir en elev med ADHD en utmaning då de eleverna på grund av sina 

koncentrationsproblem upplevs störande i klassrummet (Greene, 2009). Elever med 

ADHD-problematik har generellt svårare att interagera med sina klasskamrater och hamnar 

oftare i konflikter. Konflikter som påverkar relationer för eleverna i första hand på rasterna, 

men ofta fortsätter dessa konflikter eller följder av konflikterna, på nästkommande 

lektioner. För läraren innebär det extra arbete både under elevernas raster och på de 

kommande lektionerna. Sammanfattningsvis påverkar det elevens möjligheter till 

skolframgångar, då de minskar i takt med att elevens fokus hamnar på konflikter i stället 

för på undervisningen, vilket gör att läraren känner sig mer stressad och misslyckad i sin 

profession (Greene, 2003). 
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A) Betydelsen av beteendemodifikation
Nylin & Wesslander (2003) skriver att när lärare vill öka eller minska frekvensen av ett 

visst beteende har förstärkning av önskvärda beteenden och utsläckning av icke-önskvärda 

beteenden visat sig vara den mest effektiva metoden. Förstärkning är en konsekvens som 

ökar sannolikheten för att ett beteende utförs i framtiden igen. Vad som fungerar 

förstärkande är individuellt och som lärare kan det vara svårt att hitta bra och individuella 

förstärkare för varje elev, men beröm är i regel effektivt. Utsläckning innebär att man 

ignorerar ett oönskat beteende så att beteendet blir utan konsekvens. När ett beteende 

förlorar sin förstärkning minskar det i frekvens och resultatet blir mer långsiktigt än vid 

bestraffning (Nylin & Wesslander, 2003). Att fortbilda lärare med denna 

behandlingsmetod, med beteendekonsultation, och inlärningsteoretisk referensram har 

visat sig vara effektiv. Internationellt finns mycket forskning kring konsultation till lärare 

med beteendeterapeutiska metoder, i samband med att de undervisar elever med bland 

annat ADHD. Forskning som visar att metoden oftast når gott resultat. (Nylin & 

Wesslander, 2003). 

Att förstärka ett positivt beteende kan innebära att eleven blir mer sedd och bekräftad när 

eleven gör något förväntat eller något bra. Att ge tillrättavisningar eller skäll kan ge motsatt 

effekt, till den önskade effekten, om eleven känner sig sedd och bekräftad. Det kan då 

upplevas som positivt att även bli sedd om det är genom negativ kritik. På så sätt kan den 

tänkta tillrättavisningen förstärka ett negativt beteende (Nylin & Wesslander, 2003). 

Kadesjö (2001) skriver att det är av vikt för lärare att ligga steget före, att kunna 

omstrukturera pedagogiken och undervisningen efter elevens behov. Lärarnas uppträdande 

och bemötande påverkar i hög grad eleverna i klassrummet. Genom att bestraffa ett 

beteende kan det minska i omfattning eftersom beteendet får negativa konsekvenser. 

Däremot visar forskning att beteendet endast minskar i omfattning, eller upphör då 

personen som gav bestraffningen finns i närheten. Dessutom vet personen som blir 

bestraffad oftast inte vilket beteende som önskas istället. Ytterligare en nackdel är att den 

person som delar ut bestraffningen kan kopplas samman med bestraffningen, vilket kan 

påverka relationen mellan lärare och elev negativt (Witt, Gresham & Noell, 1996). Drugli 

(2003) belyser vikten av att se helheten kring eleven, inte enbart se eleven som bärare av 

svårigheter. Pedagoger gör det genom att använda olika sätt i sitt bemötande av elever med 

svårigheter i skolan. Det är viktigt att säkerställa kvalitén på det mellanmänskliga samspel 
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som pedagoger och barn ingår i och att skolans pedagoger ser sig som delaktiga i elevens 

situation (Drugli, 2003).

B) ADHD-diagnosens betydelse och dess effekter
Enligt Kadesjö (2008) ges större möjligheter för läraren att anpassa undervisningen till en 

bättre studiemiljö om läraren samtidigt får tillgång till en neuropsykiatrisk utredning som 

kan ligga till grund för lärarens möjlighet att förstå elevens eventuella svårigheter. 

Utredningens resultat kan ligga till grund för eventuellt behov av fortbildning för läraren, 

och som stöd när undervisning och miljö skall planeras och anpassas, så att exempelvis 

möblering av klassrummet ökar elevens möjligheter till koncentration. Vardagen och 

pedagogiken kan anpassas efter de generella svårigheterna vid ADHD men kan, men 

utredning som grund, även anpassas utifrån elevens individuella styrkor och svårigheter, 

vilket en bra utredning ska beskriva. (Kadesjö, 2008)

C) En miljö anpassad efter ADHD-problematik
Enligt Kadesjö (2008) kan lärare underlätta studiesituationen genom att fråga sig vad i 

miljön som skapar splittring och vad som ökar koncentrationen. Han skriver även att det är 

en stor fördel om barnet har samma plats på varje lektion. Däremot påpekar Kadesjö att det 

inte har konstaterats att någon specifik plats generellt är bättre än någon annan, då detta är 

ett mer individuellt behov. Ofta fungerar det bra att ha eleven placerad nära sig, så att man 

med lätthet kan ha ögonkontakt med eleven vid behov menar Kadesjö. Även yttre 

omständigheter är viktiga och kan märkbart påverka undervisningen. Själva miljön ska 

enligt Iglum (1999) vara så enkel som möjligt så att eleven inte bombarderas med alltför 

många eller för starka intryck. Det betyder att vi exempelvis bör tänka på att inte sätta upp 

alltför många teckningar eller andra saker på väggarna då de lätt kan uppfattas som 

störande (Iglum, 1999). Trånga kapprum och omklädningsrum kan innebära stora 

påfrestningar för elever med ADHD-problematik och deras bristande förmåga att utstå 

knuffar från kamrater. Ofta tolkar elever med ADHD-problematik att en oavsiktlig knuff, 

exempelvis när man möts, är en riktad handling mot dem (Iglum, 1999)

Den önskvärda pedagogiska undervisningen för elever med neuropsykiatriska diagnoser 

karaktäriseras av tydlighet och struktur (Kadesjö, 2008). Detta innebär att eleven behöver 

ramar som talar om vad som gäller i form av avgränsade och överblickbara uppgifter. Det 
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är viktigt att kravnivån står i relation till elevens förmåga, varken för lätt eller för svårt, för 

att eleven skall lyckas. Kadesjö betonar vikten av att pedagogiken bör utgå från ett aktivt 

deltagande från elevens sida. Dessa grundregler underlättar inlärningen och skolsituationen 

för elever med neuropsykiatriska diagnoser. Dessa regler tar inte bort problemen, men 

enligt Kadesjö har den psykiska miljön en i högsta grad påverkan av situationen. Vilket 

innebär att det är viktigt att skapa en god atmosfär i klassrummet, det är avgörande för alla 

barns koncentrationsförmåga. En inlärningsvänlig atmosfär präglas av att eleverna känner 

att de är accepterade och omtyckta, att de vet vad som är tillåtet och varför man sätter 

gränser. Att de blir bemötta med tolerans, förståelse, intresse och respekt, att de blir 

uppmuntrade, får beröm och erkännanden, att de får hjälp med sina svårigheter, att de 

vågar pröva nya idéer och att de känner sig värdefulla (Kadesjö, 2008).

Beckman (2007) skriver att för elever med ADHD kan svårigheterna förvärras av 

ostrukturerade, röriga och oförutsägbara miljöer, då det skapar onödig stress och förvirring. 

En ADHD-vänlig miljö innebär att det finns ordning och reda, var sak på sin plats och att 

störande intryck begränsas. Eleven är hjälpt av att undvika för mycket aktiviteter och jäkt 

och att de får veta vad som förväntas av dem (Beckman, 2007).

D) Betydelsen av nya fria arbetsformer
Enligt Beckman är dagens skola en källa till problem för elever med ADHD-problematik 

då den moderna undervisningen skapas med arbetsformer som kräver täta miljöombyten, 

öppna klassrum och lektioner som kräver att varje elev självständigt planerar och 

strukturerar sitt arbete. Larssen (2011) konstaterar att svårigheterna för elever med ADHD-

problematik i skolan har ökat och fortsätter öka allt mer, i takt med att undervisningen blir 

friare, mer självständig och kräver ett allt mer personligt ansvar och planering. Till skillnad 

mot tidigare, då disciplin och struktur, gemensamma lektioner och undervisning var 

allmänt rådande.  Assarsson (2007) skriver att på 70-talet avskildes de elever som inte 

nådde undervisningsmålen och placerades i stället i så kallade OBS-klasser. Det var en 

mindre grupp elever som fick stöd utanför klassen och som fick sin tillhörighet i OBS-

klassen i stället. Vidare skriver han att ramarna förut var snäva och att eleverna i en större 

utsträckning förr omplacerades i särskolan om problemen var omfattande. 
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Skolans riktlinjer
Idag regleras det obligatoriska skolväsendet, dess möjligheter och skyldigheter i ”läroplan 

för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet” (LPO 94). I dess 

värdegrund (s. 3) står: ”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla 

människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga 

och utsatta är de värden som skolan skall gestalta och förmedla.”

I värdegrunden konstateras även att skolan ska främja och sträva efter att skapa förståelse 

för andra människor, och omsorg om den enskildes välbefinnande. Ingen i skolan får 

kränkas eller utsättas för särbehandling. Vidare konstateras i nu aktuell läroplan (LPO 94) 

att varje elevs behov och förutsättning ska ligga till grund för undervisningen, man ska 

med hänsyn till bakgrund, språk och befintliga kunskaper skapa förutsättning för fortsatt 

lärande och kunskapsutveckling.

I LPO 94 regleras skolans uppdrag. Där konstateras att det är viktigt för skolan att ge 

överblick och sammanhang. Eleverna skall få möjligheter att ta initiativ, ansvar och ges 

förutsättningar att utveckla sitt självständiga arbete och sin förmåga att lösa problem. 

Vidare konstateras i LPO 94 att kunskap finns i olika delar som både samspelar och 

förutsätter varandra; fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. Dessutom betonas vikten 

av att skolans arbete ska ge utrymme för att olika former av lärande tillåts, samverkar och 

skapar en helhet, samtidigt som skolan skall främja elevernas harmoniska utveckling.

Skolan skall erbjuda god miljö för lärande och utveckling och sträva efter att skapa de 

bästa förutsättningar för lärande, tänkande och kunskapsutveckling. I LPO 94 konstateras 

även att skolan har en viktig roll för skapandet av personlig trygghet och självständighet.

”Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få 
erfara den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna 
svårigheter[…] Den dagliga pedagogiska ledningen av skolan och lärarnas 
professionella ansvar är förutsättningar för att skolan utvecklas kvalitativt” 
(Lpo 94, s.7).

ADHD-problematik som begrepp
I den här studien används begreppet ADHD-problematik då det finns ett flertal elever i 

grundskolans högre årskurser med svårigheter som i stor utsträckning liknar de svårigheter 
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som uppstår vid ADHD. Riksförbundet Attention (2011) menar att oavsett om eleverna har 

genomgått en utredning och fått en diagnos eller inte så kan många elever uppvisa problem 

som liknar de som finns vid ADHD. Socialstyrelsen (2002) anser att några aldrig kommer 

att göra en utredning och således inte få en diagnos om föräldrar på ett intuitivt sätt förstår 

hur de skall bemöta sitt barn trots att barnet uppvisar beteenden som gäller som kriterier 

för ADHD. För oss var inte diagnosens vara eller icke vara det som var avgörande – vi 

ville fokusera på svårigheterna. Vi ville sätta fokus på lärarens syn på sina möjligheter att 

undervisa elever som har de svårigheter som förknippas med ADHD.

Studiens syfte format utifrån ramfaktorteori och salutogen teori
Allmänt anses uppmärksamhetssvårigheter, impulsivitet och överaktivitet vara svårigheter 

för elever med ADHD-problematik, konstateras av bland annat Beckman (2007). Kadesjö 

(2008) menar att ADHD innebär problem att med viljans hjälp upprätthålla motivation och 

engagemang, i första hand när förståelse eller sammanhang saknas. Vidare skriver han att 

ADHD även ger stora svårigheter att hålla ordning runt sig och på sina tillhörigheter. 

Hellström (2007) beskriver hur ADHD-problematik ofta skapar stora svårigheter med att 

dra slutsatser och att se konsekvenser. Att bristande arbetsminne ger svårigheter att 

effektivt och flexibelt hitta lösningar säger (Beckman 2007). Sammantaget skapar detta 

oftast stora svårigheter i olika skolsituationer och i kombination med att skolväsendet idag 

eftersträvar inkludering av de flesta elever (Kadesjö 2008). Dessa svårigheter kan 

underlättas av att läraren utgår från vad som för den unike eleven skapar splittring och 

underlättar koncentrationen. Beckman (2007) menar att svårigheterna vid ADHD förvärras 

av ostrukturerade, oförutsägbara och röriga miljöer. Vidare säger Beckman att dagens skola 

är organiserad på ett sätt som utgör en källa till problem för elever med ADHD-

problematik. För att skapa bättre förutsättningar för elever med ADHD-problematik bör 

eleverna få tydliga ramar, tydlig undervisning med avgränsade och överblickbara uppgifter 

och förväntningar (Kadesjö 2008). I läroplanen (LPO 94) anges att undervisningen skall ge 

förutsättningar för alla elever att ta initiativ, ansvar och förutsättningar att självständigt 

påverka sin utbildning. Det står vidare att skolan skall erbjuda god miljö och lärande. Varje 

elevs behov och förutsättningar skall ligga till grund för undervisningen. Sammantaget har 

detta lett fram till studiens syfte: att beskriva vilka ramfaktorer som enligt lärare styr 

undervisningen av elever med ADHD, dels att förstå hur dessa ramfaktorer påverkar 
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undervisningen och vilka konsekvenser som blir följden för läraren i undervisningen av 

elever med ADHD-problematik.

Ramfaktorteori
Ramfaktorteorin är en inriktning inom läroplansforskningen (Linde, 2006) och den 

fördjupar sig i resultaten, undervisningen och yttre begränsningar. Centralt i tolkningen 

enligt ramfaktorteorin är övergripande samhälleliga beslut som inte direkt är knutna till 

läroplanen, exempelvis antalet elever/klass, lokaler, skolmaterial, men även fysiska ramar 

som betygsystemet och kompetensbehov. I sin skrift från 1967 definierar författaren 

Dahllöf för första gången begreppet ram i läroplansteoretiska sammanhang. Han beskriver 

”ram” som faktorer som påverkar undervisningsutvecklingen som eleven och pedagogen 

inte har kontroll över (Lundgren 1989). Dahllöf beskriver i ramfaktorteorin att man inte 

enbart kan fokusera på resultatet när man granskar utbildningsprocessen. Lika stor vikt bör 

läggas på mål och tid. Med mål menar han det resultat, det mål, som eleven förväntas 

uppnå med utgångspunkt från läroplanen och tid är den tid som finns att utnyttja för att 

uppnå förväntat resultat. På så sätt menar Dahllöf att yttre förhållanden påverkar och 

begränsar undervisningsförloppet.

Dahllöf (1999) menar att för att kunna analysera hur skolan som institution styrs och kan 

styras förutsätts att verktygen för styrning identifieras. Att precisera skolans 

förutsättningar, exempelvis skolans ramar, vilken verksamhet som bedrivs på plats och vad 

resultaten blir är en förutsättning för att genomföra en analys. Han redovisar en modell 

bestående av tre komponenter, ramar, process och resultat:

_________________________________________________________________________

Ramar ► Process ► Resultat

_________________________________________________________________________

Figur1. En modell över sambandet mellan ramarna som styr och dess påverkan på 
resultatet.

Modellen beskriver att ramar som styr skolan påverkar utbildningen, medan resultatet är 

det eleven lärt sig, vilket påverkats av lärandeprocessen som i sin tur berörs av ramarna. 

Dahllöf menar att ramarna inte bestämmer förloppet eller verksamheten utan anger vilka 

begränsningar som finns. En ram eller kombinationer av flera ramar påverkar pedagogiska 

förlopp och leder till skiftande resultat i undervisningen.
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Salutogen teori
Vi har valt att koppla studiens resultat och analys även till salutogena teori som belyser 

upplevelsen och känslan av sammanhang. Teorin har fokus på grundläggande faktor för hur 

vi upplever, tolkar och hanterar vår vardag. I skolans vardag möts lärare och elever, och 

deras respektive känsla av sammanhang (KASAM) påverkar deras individuella tolkningar 

och möjligheter i olika situationer.

I sin bok ”Hälsans mysterium” (2005) skriver Antonovsky om KASAM. Han beskriver det 

som en förklaring och livsinställning som ger människor möjlighet att förstå sin 

individuella situation, och som ger möjlighet att hantera de situationer och problem som 

uppstår i vardagen. Antonovsky utgår från vad som påverkar människors hälsa och 

välbefinnande positivt och vad som gör att människor kan hantera stress bättre. 

Antonovsky menar att det alltid är mer framgångsrikt att fokusera på styrkor och tillgångar 

än att fokusera på vad som orsakar stress, ohälsa och tillkortakommanden. Antonovsky 

(2005) anser att människan kontinuerligt utsätts för påfrestningar, av varierad grad och 

omfattning, motståndskraften beror på vår KASAM. Begreppet KASAM består av tre 

delar:

Begriplighet är hur vår upplevelse är av det som händer och sker i livet, vilka känslor som 

uppstår och på vilket sätt det upplevda tolkas och förstås. Förutsättningar för ett mer 

omfattande välmående ökar om individen upplever det som händer och sker som 

begripligt, tydligt ordnat, sammanhängande och strukturerat.

Hanterbarhet är i vilken grad individen upplever att den har resurser att möta de krav som 

omgivningen ställer. Hög grad av hanterbarhet skapar en känsla av att kunna hantera och 

påverka det som händer och sker i ens liv, i stället för att vara ett offer för 

omständigheterna.

Meningsfullhet är om det är värt insatsen att bemöda sig, att anstränga sig för att möta 

livets utmaningar. Individen upplever att livet har en känslomässig innebörd och en del av 

de problem han/hon ställs inför är värda att investera energi i. Individer med hög 

meningsfullhet kan se olyckliga händelser som en utmaning snarare än bördor. 

Meningsfullhet innebär att individen upplever en mening med det som han/hon gör i sitt liv 

och att det finns en framtid.
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En stark KASAM formas av vad vi möter och hur vi blir bemötta, enligt Antonovsky så 

lägger upplevelsen av förutsägbarhet grunden till begriplighet, och en bra 

belastningsbalans lägger grunden till hanterbarhet och delaktighet i resultatet lägger 

grunden till meningsfullhet. Antonovsky (2005) menar att grunden till en individs KASAM 

utvecklas under barn- och ungdomsåren, men framförallt förstärks eller försvagas den 

KASAM man tidigare byggt upp under inträdet till vuxenlivet. Han menar att individens 

KASAM stabiliseras under denna period och blir mer eller mindre definitiv. De tre delarna 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet hänger intimt ihop, den faktor som påverkar 

individen mest är känslan av meningsfullhet. Den styr ofta hur och om man vill försöka 

hantera situationen man befinner sig i, vilket i sin tur styr känslan av hanterbarhet. Om 

exempelvis situationen är begriplig och meningsfull strävar vi antagligen efter att försöka 

hitta medel att bemästra den. Likaså är det föga intressant att utveckla strategier att 

bemästra en situation om aldrig så begriplig, om den inte samtidigt upplevs som 

meningsfull, skriver (Antonovsky, 2005). 

De påfrestningar som vi som människor utsätts för definierar Antonovsky som stressorer. 

Han menar att stressorer inte enbart består av krav. Avsaknaden av lämpliga strategier att 

använda sig av i olika situationer är också stressorer. En stressor är en livserfarenhet som 

kännetecknas av för stora eller för små krav, bristande entydighet och utan möjlighet till 

inflytande. Hur vi förhåller oss till stressorerna blir avgörande för hur vi formar vårt liv. 

Stressorer kan förklaras som stimuli som endera är påtvingade eller frivilliga, de kan 

komma inifrån vår kropp, som sjukdomar eller från den yttre miljön och de kan vara akuta 

eller kroniska. Antonovsky menar att en stressor kan ha positiva hälsoeffekter för en 

individ beroende på typen av stressor och hur individen kan hantera den. Beroende på om 

individen har ett stark eller svag KASAM bemöts stressorerna på olika sätt. Enligt 

Antonovsky kan individer med stark KASAM hantera sina problem och stressorer på ett 

bättre sätt än individer med svag KASAM. 

METOD 
I kapitlet beskrivs hur vi samlat in material, vilken undersökningsmetod vi använt och en 

reflektion över varför vi valt den här metoden och varför andra valts bort. Urval och 

genomförande beskrivs och motiveras, även de etiska aspekterna av studien tas upp och vi 

beskriver hur empirin bearbetats och analyserats. 
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Kvalitativ ansats 
Vi var intresserade av att få en djupare och bredare förståelse av ämnet och att få lärarnas 

egna personliga upplevelser och tolkningar av sin vardag, tillsammans med elever med 

ADHD-problematik. För att besvara vår problemställning behövde vi tolka lärarnas 

upplevelse av sin verklighet i arbetet med elever med ADHD-problematik. För att nå vårt 

mål valde vi därför en hermeneutisk ansats, vilken enligt Kvale (1997, s. 49) innebär att 

man ”studerar tolkning av texter.” Kvale anser att samtal och text är viktigt men han anser 

även att förkunskaper om ämnet hos den eller de som ska tolka texten, är en stor fördel. 

”Det centrala för en hermeneutisk förståelse är tolkningen av en specificerbar mening och 

de frågor som i detta syfte ställs till en text” (Kvale, 1997, s.42). Genom att tolka de 

utskrivna intervjuerna med en hermeneutisk ansats anser vi att vi kan få fram lärarnas 

upplevelse och tolkning av sin situation. 

Den kvalitativa studiens syfte är att förstå och tolka verkligheten genom att försöka visa, 

identifiera och förmedla fenomen (Stukat, 2005). En kvantitativ ansats utgår från en större 

mängd deltagare vilket gör det enklare att dra generaliseringar ifrån den mängden data och 

den utförs ofta med hjälp av enkäter. Den här studien syftar till att belysa lärarens 

personliga upplevelser och syn på frågeställningarna varför vi använt oss utav intervjuer 

med kvalitativ ansats.

Val av insamlingsmetod - Den kvalitativa intervjun 
I en intervju ges tillfälle att få fram beskrivande information hur andra upplever situationer 

och händelser. Här ges tillfälle att som intervjuare vid behov ställa följdfrågor, få ett 

utvecklande resonemang och hitta nya intressanta vinklingar. Enligt Kvale (2009) är en 

intervju ett samtal, en aktiv handling av både den intervjuade och av intervjuaren, då bägge 

är tillförande parter. Genom frågor skapar den som intervjuar ett samtalsvänligt klimat som 

man vill ska leda till att man som intervjuare får tillgång till den intervjuades kompetens 

om området som studeras. Vikten av förkunskaper hos den som intervjuar är stor, då det 

lättare leder till att rätt saker behandlas, analyseras och tolkas under och efter intervjun. 

Kvale poängterar vidare att man ska ta hänsyn till hela situationen när intervjun sker, alltså 

hela kontexten och inte bara frågor och svar när intervjun analyseras och tolkas. En 

kvalitativ intervju är en metod som lämpar sig till att, som Dalen (2007, s. 9) skriver, ”[…] 

ge insikt och informantens egna erfarenheter, tankar och känslor.” Studiens metodval 
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stödjer vi på Trost (2005) åsikt att en kvalitativ intervju går ut på att förstå hur den 

intervjuade tänker, vilka erfarenheter den har och hur den intervjuades föreställningsvärd 

ser ut, och på Widerbergs (2002) mening att kvalitativ intervju är den metod som erbjuder 

störst möjlighet att få ut mesta möjliga information genom direktkontakt mellan intervjuare 

och respondent. Det är precis vad den här studien syftar till och vill uppnå varför valet föll 

på den kvalitativa intervjun som undersökningsmetod. 

Det finns en mängd andra datainsamlingsmetoder. Observationer är en annan metod som 

förekommer i kvalitativ forskning. Vi kunde använt det som ytterligare datainsamling i vår 

studie, men vårt fokus är hur de berättar om den subjektiva upplevelsen om sitt arbete, inte 

hur lärarna interagerar med andra i skolmiljön. Med intervju ansåg vi att det bättre skulle 

passa studien med ett mer personligt avskilt möte så informanten gavs större möjlighet att 

uttrycka tankar och känslor. Enkäter används ofta men då i högre utsträckning för att kunna 

få många svar om en specifik fråga, något vi inte var intresserade av. Vi ville även ha 

möjlighet att ställa följdfrågor, vilket gjorde intervjuer till en bättre metod för den här 

studien.

Intervjuguide
Vi har använt oss av halvt strukturerade intervjuer med låg grad av standardisering. Stukát 

(2005) anser att det är den metod som ger möjlighet att nå ett mer beskrivande svar än en 

helt strukturerad intervju som är strukturerad med en fast frågeordning och med mer slutna 

frågor, ofta med några svarsalternativ att välja på. I studien innebar det att samtliga 

informanter fick svara på samma frågor, som ställdes i samma ordning, men att 

svarsalternativen var helt öppna och att intervjuaren var fri att ställa följdfrågor då det 

behövdes för att ytterligare förtydliga innebörd och mening av det som sades. Det är även 

enklare att se om informanten förstått frågan, men det kan också lättare ge nya intressanta 

vinklingar av problemområdet. 

I studiens syfte var vi ute efter att fånga lärarens åsikt om att undervisa elever med ADHD-

problematik och vi kom fram till tre grundläggande områden för att få en tydlig bild av hur 

läraren ser på sina möjligheter; upplevelse, stöd och vad som kan underlätta 

undervisningen. Utifrån dessa problemområden formulerades intervjufrågorna i en 

intervjuguide (se bilaga 1) för att kunna ge svar åt de områden som blev våra 
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frågeställningar. Intervjufrågorna fungerade som grund, då det ibland behövdes ytterligare 

frågor för att informanterna skulle utveckla sina svar.

Informanterna 
I studien ingick åtta grundskollärare. Tillsammans har de en bred erfarenhet av att arbeta 

som lärare på högstadiet. Alla är utbildade lärare och har arbetat mellan tre och 21 år, varav 

ett par av de intervjuade även tidigare har arbetat som outbildade lärare, eller delvis 

utbildade lärare några år före lärarexamen. Samtliga av de intervjuade lärarna har 

undervisat elever med ADHD-problematik, både elever med och utan diagnos. De flesta av 

de intervjuade lärarnas uppfattning är att cirka två till tre elever i varje klass (cirka 30 

elever) har ADHD-liknade svårigheter. En lärare uppger däremot att hon möter cirka en 

elev per klass som har behov av extra stöd, där det kan vara en elev med ADHD-liknade 

svårigheter, men det lika gärna kan vara andra svårigheter som utgör grunden för behovet 

av extra stöd. Nedan presenteras studiens informanter, vars namn är figurerade.

Amanda är 33 år och utbildad lärare sedan tre år tillbaka, hon påbörjade sin utbildning 

tidigare och har arbetat som lärare och delvis utbildad lärare i sammanlagt sju år. Hon 

undervisar i engelska i årskurs sex och årskurs åtta. Dessutom undervisar hon i engelska 

som språkval, vilket hon även gör i årskurs nio. 

Eva är 38 år och utbildad lärare sedan 2002. Hon är utbildad i historia, religionskunskap 

och samhällskunskap. Hon undervisar idag i samhällskunskap och även i svenska.

Berit är 44 år och har arbetat som lärare i tio till tolv år. Hon undervisar i bild i årskurs 6-9. 

På den skola hon nu undervisar i har hon arbetat i fem år. 

Emilia är 46 år och har 20-21 års erfarenhet som utbildad lärare i matte och i musik. Just 

nu undervisar hon årskurs 4-9 i musik och årskurs 6-9 i matematik. 

 

Ulla-Britt är 58 år och har arbetat som lärare sedan 1984, med en paus mellan åren 

2002-2006. Hon undervisar årskurs 6-9 i naturorienterade ämnen (NO), teknik och 

matematik.
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Marielle är 37 år och undervisar årskurs 8 och 9 i matte, biologi och kemi. Hon har arbetat 

som lärare i 14 år. 

 

Tina är 32 år och hon tog lärarexamen 2003 och innan det arbetade hon som lärarvikarie. 

Hon undervisar i samhällsorienterade ämnen, idrott och hälsa.

Anna är 40 år och arbetade först sex år som outbildad lärare men tog lärarexamen i ämnena 

svenska och engelska år 2009. Hon undervisar i årskurserna 7-9. 

Urval och genomförande 
Samtliga av kommunens verksamma högstadielärare bjöds in för att delta i intervjuerna till 

vår studie. Vi ville inte välja ut någon eller några specifika skolor eftersom vi var 

intresserade av lärarens uppfattning oberoende av vilken skola de arbetar på. Inbjudan 

skickades ut via mail till de mailadresser som alla kommunanställda lärare fått sig 

tilldelade. Mailadresserna som vi använde hämtades från kommunens hemsida. I mailet 

gick att läsa att vi var två distansstuderande vid Umeå universitet som skulle skriva en 

uppsats i pedagogik. Vi efterfrågade åtta högstadielärare som kunde tänkas ställa upp på 

intervju för att delge oss sin syn på att bedriva undervisning av elever med ADHD i en 

klass utan extra resurser. Holstein & Gubrium (1995) betonar vikten av att informanterna i 

intervjun bör ha erfarenhet och kompetens av området som intervjun fokuserar på. I 

mailutskicket bifogade vi därför även vårt syfte med studien. Beroende på att tiden var 

knapp och då vi inte på något sätt ville vara med och påverka vilka lärare som valdes ut 

beslutade vi att välja de åtta första som svarade på vårt mailutskick och tackade ja till en 

intervju. 

I svarsmailet skickade lärarna med sina telefonnummer och för att få en mer personlig 

kontakt med informanterna ringde vi och bokade tid för intervju. Widerberg (2002) menar 

att informanterna känner sig tryggare och mer avslappnade, och därigenom upplever sig 

friare och mindre stressade vid besvarandet av frågor om de själva får välja när och var 

intervjun ska ske. Därför ansåg vi det bäst att utgå från informanterna egna önskemål och 

möjligheter när tid och plats bestämdes. Sju av lärarna intervjuades på dagtid på den skola 

de arbetar vid, då de hade undervisningsfri tid. Intervjuerna ägde rum i tomma klassrum, 
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grupprum eller lärarrum. Den åttonde läraren intervjuades, efter eget önskemål, i sitt hem 

på kvällstid. 

Vi gjorde ett aktivt val att en av oss skulle intervjua samtliga informanter. Valet gjordes för 

att vi eftersträvade att ramarna och förutsättningarna för informanterna skulle vara så lika 

som möjligt (Trost, 2005). Det gjordes även för att tydligare visa likheter och skillnader 

vid sammanställandet och tolkningen av intervjuerna. Den initiala tolkningen av intervjun 

påbörjas, enligt Kvale (2009), redan i samband med intervjuns genomförande och för att 

samtliga intervjuer skulle tolkas och analyseras så likvärdigt som möjligt var det en fördel 

att samma person genomförde samtliga intervjuer. Kvale menar att då ett ämne kan 

upplevas som känsligt och svårt eller utlämnande att svara på frågor kring kan den 

intervjuade känna sig hämmad av att de som utför intervjun är fler till antalet än den/de 

som blir utfrågad, vilket gjorde att vi valde att endast en av oss genomförde intervjuerna. 

Om informanten känner att de kunskaps- eller resursmässigt inte räcker till i sin 

undervisning av elever med ADHD-problematik kan frågorna upplevas svåra eller känsliga 

att svara på. 

Det finns även fördelar med att vara flera intervjuare som sitter med under själva intervjun. 

Den ene kan sköta frågorna medan den andre antecknar. På det sättet kan mer information 

inhämtas och tillsammans diskuteras efteråt om informationens relevans, informanternas 

svar och kroppsspråk. Med de här faktorerna i åtanke valde vi dock att endast en av oss 

skulle närvara för att genomföra intervjuerna då vi ansåg att det mest skulle tjäna vårt 

syfte. Kvale (1997) anser att en intervjuare ska kunna bistå informanten i berättandet och 

måste därför också vara kunnig inom forskningsområdet, vilket resulterade i att valet av 

den som genomförde intervjuerna var den som sedan tidigare hade mest erfarenhet och 

kunskap om ämnet.

Studiens intervjuutförande
Intervjuerna bandades inte utan under intervjuns gång antecknades i stället kontinuerligt 

viktiga stödord och citat av intervjuaren. Det beslutade vi efter mycket övervägande och 

med bakgrund av att Trost (2005) beskriver att många människor blir besvärade och 

hämmade av att bli inspelade på band vilket kan leda till att de blir mer eftertänksamma 

och begränsade i svarssituationen och får svårare att prata fritt. I åtanke fanns även att 
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informanterna, under tiden som minnesanteckningarna skrevs, fick tid att hinna tänka efter 

och reflektera över kommande fråga eller komma på ytterligare information då de gavs tid 

att reflektera över sitt svar

Kvale (1997) menar att det kan vara en begränsning att förlita sig på minnet då det är 

selektivt och att det kan vara lätt att glömma. Däremot skriver han att fördelarna är att 

minnet omfattar både ”[…] den visuella informationen om situationen som den sociala 

atmosfären och den personliga interaktionen, vilka i stor utsträckning går förlorade vid en 

vanlig bandinspelning” (Kvale, 1997, s. 148). Utöver det ser Kvale också att då intervjun 

utförs utan bandspelare används istället ett aktivt lyssnande vilket erhålls via övning och 

känslighet. Kvale (1997) menar att den som utför intervjun kan, genom ett aktivt lyssnande 

och genom att hålla syftet i minnet, redan här selektera viss information. Kvale (1997) ser 

att fördelarna med bandinspelning är att man under intervjun kan koncentrera sig på ämnet 

och att till exempel tonfall och ordval registreras då det går att lyssna till intervjun flera 

gånger vid behov. Då vi ville ha en så avspänd och lättsam intervjusituation som möjligt 

med syfte att informanterna skulle känna sig fria att prata öppet om ett känsligt ämne valde 

vi, genom moget övervägande, att inte banda intervjuerna.

Under intervjun är det viktigt att vara lyhörd för både det som sägs och det som inte sägs. 

Dalen (2007, s. 13) skriver att ”Det centrala blir att dra in sin förförståelse på ett sådant sätt 

att den bidrar till största möjliga förståelse av informantens upplevelser och utsagor.” 

Däremot är vi medvetna om att man ändå ska vara försiktig med sin förförståelse så att 

inga ledande frågor ställs. Vi anser att Kvales (1997) rekommendation är viktig då det 

gäller att skapa en stämning som informanten känner sig trygg och bekväm i, så att de 

öppnar upp sig och fritt kan prata om sina upplevelser. Med hänsyn till det valde vi att 

börja intervjuerna med öppna allmänna frågor som ålder, utbildning och 

undervisningsämnen. Intervjufrågorna följdes hela tiden för alla av informanterna medan 

den som intervjuade ställde följdfrågor för att säkerställa och ringa in svaren på 

intervjufrågorna. Det gällde även för att helt förstå det som sades och uttrycktes så att inga 

missförstånd uppstod. Varje intervju varade i ungefär 60 minuter och avslutades med att 

informanten tackades för sin medverkan. 
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Bearbetning och analys 
Omedelbart efter avslutad intervju gick den som intervjuat igenom anteckningarna från 

intervjun, skrev ut och kompletterade texten med utgång från det som tidigare skrivits och 

utifrån sina minnen av intervjun för att inte förlora någon viktig information då minnet 

fortfarande var minimalt påverkat av annan input. Kvale (1997) menar att analysen börjar 

vid textmaterialet genomgång. Vi noterade också tydliga känslouttryck som till exempel 

om personen skrattade, blev fundersam, irriterad, ivrig och liknande. Varje intervjuutskrift 

slutade på mellan fyra till fem sidor. Vi har i studien tagit till oss Trosts (2005) råd att 

använda citat vid återgivandet av det informanterna sagt och att ärligt återge 

intervjusvaren.

Kvale (1997) anser att då den utskrivna intervjun ska tolkas finns det tre delar: 

Strukturering av intervjumaterialet som sker via utskrift. Klarläggning av materialet följer 

genom att ta bort sådant som upprepningar, avvikelser och sådant som inte är väsentligt. 

Sist sker analysarbetet där innebörder utvecklas, där informantens personliga uppfattning 

söks och här kan även nya perspektiv på saker göras (Kvale, 1997). Den här uppdelningen 

utav analysen har vi haft i åtanke under arbetet. 

Den som genomfört intervjuerna påbörjade tolkning och analys i liten omfattning i 

samband med att intervjuerna genomfördes, för att fortsätta det arbetet då intervjuerna 

kompletterades och skrevs ut. Den andre av oss började analysen med att läsa igenom de 

på papper utskrivna intervjuerna flera gånger. Detta gjordes för att hitta likheter, olikheter 

och plocka fram det som var av intresse för vårt syfte och våra frågeställningar i det som 

informanterna gett som svar. I åtanke hade vi även att vi inte skulle färgas av varandras 

åsikter för att senare se om vi trots det dragit liknande slutsatser, vilket vi bedömer skulle 

stärka studiens intersubjektiva reliabilitet. För att analysera utskrifterna valde vi 

meningskoncentrering eftersom vi ansåg att det var ett bra sätt att strukturera 

informanternas svar och därigenom underlätta analysarbetet. Kvale (1997) förklarar 

meningskoncentrering med att det som sagts under intervjun kortas ner till den väsentliga 

innebörden. 

Vidare beskriver Kvale analysmetodens förfarande i fem steg:

1. Hela intervjuutskriften genomläses för att få helheten.

2. Intervjuns naturliga meningsenheter hittas och utskriften delas in därefter.
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3. Utifrån det dominerande i meningsenheterna formuleras centrala teman.

4. Frågor utifrån uppsatsens syfte ställs till meningsenheterna. 

5. De centrala teman som hittats sammanförs och sammanställs i en beskrivande utsaga. 

De centrala teman som hittats sammanfördes och sammanställdes i en beskrivande utsaga. 

De tre första stegen gjorde vi var för sig för att sedan gå igenom vad vi kommit fram till 

genom att jämföra, sortera och diskutera för att inte missa något tema eller annat av vikt 

för studien. De två avslutande stegen utfördes sedan tillsammans. 

Tidigt såg vi likheter som båda kommit fram till, exempelvis att flertalet av lärarna ville ha 

mer utbildning inom området. Vi tänkte dock att lärarna trots det verkade både pålästa och 

kunniga. Då vi fortsatte läsa igenom de samband vi fann såg vi också att lärarna pratade 

om att vikten av att diagnoser inte påverkade undervisningen i speciellt hög grad, men det 

till trots konstaterades att det vid en diagnos gavs mer resurser. Det förvånade men gladde 

oss att de intervjuade lärarna såg mer till individen än till pappret. Flera gånger började vi 

om genomläsningarna och analysen för att med nya infallsvinklar se andra åsikter, 

infallsvinklar, motsägelser och teman.

Analysen av intervjuerna gav slutligen sju teman som utmärkte sig, som vi använde oss av 

som struktureringsinstrument vid redovisningen och presentationen av studiens resultat. Vi 

valde de fyra teman som var mest frekvent förekommande i merparten av intervjuerna, och 

tre teman som vi kopplade till våra frågeställningar och vår teoretiska ansats. Till hjälp i 

redovisningen använde vi oss av KASAM, den teori som vi kopplade ihop med det vi 

kommit fram till, för att tydliggöra resultatet bättre.

Forskningsetik 
Samtliga informanter informerades innan intervjun om studiens syfte och varför studien 

utförs. Alla informanter kommer sedan att få en kopia av den färdiga studien. 

Informanterna delgavs skriftligen de forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet, 2002) 

innan intervjun påbörjades så de kunde läsa igenom de etiska råden och fråga om det var 

något de undrade över. I de etiska råden informerades informanterna om att deras 

medverkan i studien är frivilligt och att de när som helst kan avsluta sin medverkan. 

Samtidigt informerades lärarna om varför undersökningen görs och att det insamlade 
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materialet endast kommer att användas till uppsatsen. Namnen är fingerade för att 

informanterna i enlighet med konfidentialitetskravet att deras identitet i möjligaste mån 

skall hållas skyddade. Samtidigt överlämnades även intervjufrågorna till informanterna så 

att de lätt skulle kunna följa med i intervjun och dess struktur. 

Studien genomfördes i enlighet med Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer 

och dess fyra huvudkrav:

Det första av de fyra kraven innebär att forskaren berättar för deltagaren vilken deras 

uppgift är och de delges syftet med studien. Informanterna ska även upplysas om att deras 

deltagande är frivilligt och att de när de så önskar kan avbryta sin medverkan i studien. 

Information om att alla inslag i undersökningen som kan tänkas påverka deltagarens 

villighet att vara med i studien ska framföras. Vi informerade samtliga lärare om syftet med 

studien i mailet, där vi sökte deltagare till studien. Vidare upplystes de valda informanterna 

om informationskravets olika delar i början utav intervjuns genomförande. Lärarna 

upplystes i samband med intervjun även om att alla deltagares uppgifter ska hållas 

konfidentiella och att deras identiteter ska skyddas så att ingen kan komma åt anteckningar 

eller i minsta tänkbara mån känna igen någon deltagare. För att skydda informanterna har 

vi valt att i studien fingera deras namn och inte utelämna från vilken kommun eller skola 

de är verksamma i. Samtidigt informerades de även om att vi enbart kommer att använda 

det insamlade materialet till denna studie. Vi informerade samtliga informanter om 

nyttjandekravet då vi i början av intervjun skriftligt överlämnade alla de etiska aspekterna. 

Tillförlitlighetsaspekter 
Tillförlitlighet i en studie handlar om att studien mäter det den avser mäta, ett 

slumpmässigt urval av erfarna lärare, rätt metodval, noggrant utförda intervjuer, tolkningar 

och att studien är ordentligt och tydligt dokumenterad från början till slut. Vi upplever att 

de som valt att delta i vår studie alla är erfarna lärare, vilket gör att bilden som visas inte 

innehåller information om hur oerfarna och nyutbildade lärare upplever situationen. Det 

finns en risk att endast lärare med ett intresse för ADHD-problematik anmält sig för 

deltagande i studien, vilket inte ger någon insyn i hur de med ett mindre intresse ser på 

problematiken. Dessutom visade det sig att de första åtta som svarade var kvinnor och 

studien kan därför inte heller säga något om manliga lärare upplever situationen 
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annorlunda. Som intervjuare kan man heller aldrig vara helt säker på att informanten säger 

det som personen verkligen upplever och känner, utan risken finns att personen säger 

sådant som de tror att den som intervjuar vill höra. Med det här sagt kan vi inte vara helt 

säkra på att den färdigställda studien är helt tillförlitlig. Studien har noga följt Trost (2005) 

råd att använda citat vid återgivandet av det informanterna sagt och att ärligt återge 

intervjusvaren. 

RESULTAT
Studiens huvudresultat är fem ramfaktorer, som framkom under studiens genomförande 

och har betydelse för undervisningen av elever med ADHD- problematik. Dessa fem 

faktorer presenteras i det här kapitlet för att sedan analyseras i nästa. 

Betydelse av kompetensutveckling för lärare
Sju av lärarna upplever att de har brist på kompetens, kunskap, utbildning och fortbildning 

för att undervisa elever med särskilda behov i stort, där ADHD- problematik inte utgör 

något undantag. Den åttonde läraren är av motsatt åsikt och anser att en av fördelarna med 

att undervisa elever med ADHD- problematik, är möjligheten att fortbilda och 

vidareutbilda sig. 

”Fördelarna med att undervisa eleverna med dessa svårigheter är att då får 
man internutbildning och man får följa med i de senaste rönen, det kräver att  
jag utbildar mig och hänger med ” (Marielle).

Ett par av lärarna uttrycker att handledning kring ADHD-problematik i allmänhet, men 

även handledning riktad kring enskilda elever underlättar planering och genomförandet av 

undervisningen. Några av lärarna konstaterar att de upplever att det råder en uppdelning 

mellan en ”ond och en god pedagogik”. De uttrycker att den ”onda” pedagogiken, är den 

strukturerade och mer traditionellt betonade pedagogiken. En pedagogik som oftast 

upplevs ge elever med ADHD-problematik hjälp, den fungerar stöttande, och den ställer 

krav på ett sätt som dessa elever oftast har lättare att klara av. Den pedagogik som idag 

betraktas som ”den goda” ställer krav på eget ansvar för studier och planering, vilket elever 

med ADHD-problematik oftast har svårt att hantera. Vidare säger hon att eftersom den 

betraktas som ”god” krävs det att läraren har erfarenhet och kurage för att inte använda sig 

25



av den ”Vem vill bli betraktad som en gammaldags lärare, som inte följer med och som 

fortfarande använder förlegade metoder?” (Ulla Britt).

Betydelsen av information
Information från olika delar av sociala sammanhang är viktigare för elever med ADHD-

problematik än för flertalet av de övriga eleverna. Lärarna uttrycker att information är 

viktigt på fler nivåer, bland annat information från tidigare lärare. När en elev kommer ny 

till klassen kan information från tidigare lärare skapa en helhet så vardagen lättare kan 

anpassas utifrån svårigheter, ”lättheter” och eventuell diagnos. Är svårigheterna stora 

uttrycker fler av lärarna att det är ytterligare fördel med kompletterande information från 

elevhälsoteamet. Flertalet av lärarna uppfattar att när eleven kommer ny till klassen, och 

tidigare gått på skolan, är informationen om eventuella svårigheter god och informativ. 

Kommer eleven däremot från en annan skola i kommunen, eller från en annan kommun, 

kan informationen vara betydligt mer begränsad och bristfällig.

”Ibland är överlämnandet riktigt dåligt, för en elev jag undervisar nu, som 
kom från annan kommun var informationen riktigt bristfällig och direkt  
kränkande. Där har föräldrarna istället gett mycket information. Det är ju 
mycket lättare att anpassa från början om man ändå vet att det finns 
svårigheter, ja då är det väl bra om man tar hänsyn till det” (Ulla-Britt).

Kring de elever som har stora svårigheter i sin ADHD-problematik uppger de flesta 

intervjuade lärarna att omgivningen bör hålla kontinuerlig kontakt och utbyta information, 

som mellan lärare och hemmet, eller lärare emellan, som undervisar samma elev i olika 

ämnen.

”Min föräldrakontakt skiljer sig åt för barn med och utan ADHD. Jag skulle  
vilja att det i realiteten var större skillnad än vad det i verkligheten är,  
eftersom elever med ADHD-problematik behöver mycket mer stöd i att ta 
ansvar och i att hålla kontakt. När man vet att det brister i förmåga att hålla 
ordning, kontakt och att ta ansvar då kan man ju inte lägga allt ansvaret på 
eleven. Detta fungerar inte som jag önskar” (Berit).

De flesta av de intervjuade lärarna uttrycker att undervisningen underlättas av 

informationsutbytet, eftersom det skapar förutsättningar för ett mer gemensamt 

förhållningssätt och en tydligare struktur. Samtliga lärare konstaterar att de får mest 

information kring de elever de är klassföreståndare och/eller mentor för. Det är sedan 
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klassföreståndaren/mentorns uppgift att föra informationen vidare till övriga undervisande 

lärare.

Diagnosens betydelse för resurser, stöd och bemötande
Samtliga lärare är överens om att de idag upplever en brist på resurser, i första hand 

personalresurser för att kunna bedriva en fungerande undervisning, när det är elever med 

ADHD-problematik i klassen. Flertalet av de intervjuade lärarna uttrycker att det skulle 

vara en fördel med mindre klasser/grupper, däremot tycker en lärare att de ökade 

personalresurserna borde fördelas så att det är två lärare i varje klass.

”Om jag skulle förändra något är det jag först tänker på en resursfråga, stöd 
är en resursfråga, när man ger en elev sin särskilda uppmärksamhet är det 25 
andra elever som får mindre uppmärksamhet, – det leder till att man ibland 
inte hinner med alla” (Amanda).

Samtliga lärare nämner diagnosens vara eller inte vara utifrån olika aspekter. Flertalet av 

lärarna uttrycker att en diagnos eller inte egentligen är av underordnad betydelse. Åsikterna 

från lärarna är samstämmiga i att det är behovet av extra stöd som styr, och i än högre grad 

bör styra möjligheten att anpassa stödet, för att underlätta undervisningen av elever med 

ADHD-problematik. Alla lärare är överens om att i klassrummet är det behovet som 

tillsammans med resurserna uteslutande styr graden av anpassning. De flesta lärare 

uttrycker dock att stöd från skolledning och i viss mån från elevhälsoteamet styrs av om 

eleven har diagnos eller inte. De flesta lärare uttrycker även att de upplever stödet från 

skolledning och elevhälsoteam som bristfälligt. En av lärarna uttrycker däremot att 

elevhälsoteamet utgår från faktiska individuella behov som finns. Den läraren upplever 

också att resurserna är tillräckliga.

”Vi anpassar aldrig miljö eller undervisning utifrån en diagnos, det är inte 
diagnosen som säger nåt om svårigheterna, så det är graden av svårigheter  
hos individen som avgör om undervisningen anpassas eller inte” (Amanda).

Ingen av lärarna uttrycker att de upplever en diagnos som eftersträvansvärt i sig, däremot 

ser flertalet att bemötande och stöd förändras i samband med att en elev får en diagnos. 

Rent generellt uttrycker lärarna att en elev som har en diagnos bemöts med större förståelse 

och respekt för sina svårigheter än elever som har ADHD-liknande svårigheter men ingen 

diagnos.
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”Diagnos eller inte ger stora skillnader i bemötande från lärarna, om det finns 
diagnos ställer man lägre krav, man vet om svårigheterna som problemet med 
korttidsminne och koncentration innebär och då tar man hänsyn till det redan 
från början ” (Berit).

Merparten av lärarna har en kluven inställning till om fördelarna eller nackdelarna 

överväger med en diagnos, och ser både fördelar och nackdelar, men har svårt att i ett 

helhetsperspektiv se om en diagnos eller inte är till en fördel eller nackdel. En lärare 

uttrycker sin kluvenhet:

”Om en elev har diagnos, kan en diagnos ge en stämpling, man får bilder av 
hur eleven är på förhand och alla är ju inte lika på grund av att de har samma 
diagnos. Men det kan också vara en stor fördel, för det kan också ge förklaring 
till visst beteende. Men egentligen handlar det mer om hur man får  
informationen av den som överlämnar, respektfull och informativt? eller 
kränkande och ofullständigt?” (Ulla Britt).

I en av intervjuerna uttrycker läraren tydligt sin ställning till att diagnos aldrig är en fördel 

för den individen. Hon menar att en diagnos samtidigt som den förklarar ADHD-

problematiken ger det en bild till omgivningen om att individen är ”dum i huvudet” och 

hon menar vidare att ingen vill vara stämplad som ”dum”. Däremot kan hon se att det finns 

fördelar med en diagnos i undervisningssituationen.

Betydelsen av utformningen av den fysiska miljön 
Av de intervjuade lärarna konstaterar samtliga att miljöns utformning påverkar 

undervisningen av elever med ADHD-problematik. Flertalet av de lärarna konstaterar att 

miljöns utformning påverkar undervisningen i högre grad för elever med ADHD-

problematik än för övriga elever, men att en anpassning till eleverna med ADHD- 

problematik och efter deras svårigheter inte skulle påverka undervisningen negativt för 

någon annan elev. Snarare skulle en anpassning för att skapa bättre förutsättningar för 

elever med ADHD-problematik vara positiv för samtliga elever och för lärarna. Att anpassa 

miljön, att skapa lugnare miljö, med färre intryck och en utformning som skapar harmoni 

upplevs av de flesta lärare som en stor fördel då de uttrycker att både elever och lärare 

behöver lugn och harmoni, för att göra dagen så trivsam som möjligt för alla. 

Om de elever med svårigheter får det lättare upplever lärarna att de också får det lättare 

genom att de får mer tid och utrymme till annat som också behöver göras. Ett par av 
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lärarna vi intervjuade uttryckte att skolans utformning, och framförallt litenhet, är ett 

problem. Trånga korridorer upplevs exempelvis som ett problem då det ofta skapar 

konflikter eftersom man där inte kan passera eller möta varandra utan att stöta ihop, och 

det upplever de intervjuade lärarna som en ständig källa till konflikter och oro Detta 

eftersom de uppfattar att vissa eleverna med ADHD-problematik har svårt att sortera 

intryck och ibland upplever dessa ”krockar” som riktade och utförda med ont uppsåt.

”För att underlätta för att resultatet ska bli bättre, även för eleverna med 
ADHD finns massor att göra i miljön som exempelvis hemklassrum. Men man 
kan även rensa bort massor i klassrummen, vi har lappar, saker, teckningar 
och en hel massa grejer alltså. Alla saker som finns över allt, o lockar på 
uppmärksamhet” (Eva).

”Mer steril miljö skulle inte skada någon, det skulle underlätta för de med 
ADHD-problematik och får de det lugnare så gynnar det ju alla, men en renare 
miljö kan göra att de som vill ha många bollar i luften kan det bli tråkigt och 
de skulle kräva andra pedagogiska insatser för att öka deras stimuli, men det  
tror jag inte är så besvärligt egentligen” (Eva).

Undervisning och struktur
Samtliga lärare konstaterar att hur lektionen är planerad och strukturerad i hög grad 

påverkar undervisningen av elever med ADHD-problematik. De upplever att man som 

lärare genom struktur och innehåll kan underlätta undervisningen för elever med dessa 

svårigheter. Flertalet av lärarna uttrycker att struktur av både lektioner, men också upplägg, 

planering och struktur av undervisningen i ett sammanhang påverkar möjligheten att 

bedriva undervisningen för elever med svårigheter inom ADHD området i.

”Exempelvis är en svårighet att när en so lektion avslutas och sen förväntas 
eleven komma ihåg vart man ska ta vid när nästa lektion börjar... trots att det  
varit många lektioner och kanske dagar där emellan. Det är ju inte så lätt för 
någon egentligen, men vi lärare utgår ofta från att det ska vara så” (Eva).

Merparten av de intervjuade lärarna är eniga om att struktur och förutsägbarhet skapar 

bättre förutsättningar i undervisningen av elever med ADHD-problematik när man lyckas 

ge varje specifik elev vad de behöver ger det mer kraft och energi till samtliga i 

klassrummet. En lärare uttrycker sig så här: ”Följ individen, men se chanserna. Skapa inte  

krig, utgå från förutsättningarna. Det sparar din energi också och övriga elevers också!” 

(Anna).
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Kamratrelationer
Om kamratrelationer påverkas eller inte för elever med ADHD-problematik råder det 

delade meningar om hos de intervjuade lärarna. Merparten av lärarna anser att elever med 

dessa svårigheter ofta kan behöva extra stöd för att skapa och bevara sina kamratrelationer. 

De lärarna anser att deras insats/roll i vänskapsrelationerna framförallt innebär att reda ut, 

lägga till rätta och förklara olika situationer som uppstår. En av lärarna konstaterar att det 

är en uppgift som tar extra tid, men hon anser att det är tid som är viktig, en investering 

som underlättar och skapar harmoni och arbetsglädje i gruppen. En av de andra lärarna 

hävdar att saker som för vissa elever passerar i princip obemärkt förbi i kamratrelationerna 

kan få stora konsekvenser för en elev med ADHD-problematik. Det behöver då ofta redas 

ut och i bland krävs mycket arbete och en hel del tid för att situationen ska kunna ageras ut.

”Det är viktigt att man tar i allt som sker, tar i minsta knyst, och att man finns  
med. Man måste ju som personal, sätta tydliga gränser för vad som är 
acceptabelt eller inte. Någon vuxen måste alltid finnas med där det kan hända 
incidenter, även på raster måste någon finns alltid med. Annars kan det gå så 
fort att något litet blir stort som får konsekvenser och följder, som påverkar 
både lektioner och raster, ibland för lång tid” (Eva).

En av lärarna anser att kamratrelationer inte alls påverkas av ADHD-problematik, däremot 

anser hon att kamratrelationer påverkas för de elever som uppvisar ADHD-liknade 

svårigheter, men där svårigheterna beror på ”dålig uppfostran” och dåliga sociala 

färdigheter.

ANALYS
Här analyseras ovanstående resultat utifrån fyra forskningsfrågor och den salutogena 

teorin. Vi vill få förståelse för hur lärare upplever sina möjligheter att i vardagen möta och 

undervisa elever med ADHD-problematik.

Uppsatsens frågeställningar: 

Vilka ramfaktorer har betydelse för undervisningen av elever med ADHD?

Hur upplever pedagogen arbetet med elever med ADHD-problematik? 

Får pedagogen extra stöd i undervisningen och saknar de något stöd då de undervisar 

elever med ADHD-problematik? 

Vad skulle underlätta undervisningen för elever med ADHD-problematik?
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Resultatet visar att lärarna generellt beskriver att de upplever att deras arbete påverkas i 

hög grad av att undervisa elever med ADHD-problematik, och hur undervisning och miljö 

anpassats efter dessa elevers svårigheter och behov. Lärarna är överens om att det inte är 

ADHD-problematiken i sig, utan graden av svårigheter hos eleven som är avgörande för 

hur mycket deras arbete påverkas. I stödet av kollegor är det också graden av svårigheter 

hos eleven som avgör omfattningen av stöd, men från elevhälsoteamet ligger oftast också 

en eventuell diagnos till grund för eventuellt stöd. Genomgående i intervjuerna är det 

struktur i planering och upplägg av lektioner och undervisning, begränsningar i 

sinnesintryck och anpassningar i fysiska miljön som är gemensamma upplevelser hos de 

intervjuade lärarna för vad som underlättar undervisningen.

Hur pedagogen upplever arbetet med elever med ADHD-problematik
Antonovsky har beskrivit att individens KASAM formas och styrs utifrån hur man blir 

bemött och att upplevelsen av förutsägbarhet lägger grunden till balans och hanterbarhet 

för individen. Lärarnas upplevelse påverkas av båda orsakerna och det uppstår en positiv 

spiral när förutsättningarna anpassats efter var och ens behov. En anpassad undervisning 

och miljö ger större begriplighet, eleven upplever skolan som mer förutsägbar i sin struktur 

och tydlighet. Den ökade begripligheten för eleven ger överblick och en möjlighet att 

utnyttja sina resurser och tillgångar utifrån det förväntade och då ökar elevens 

hanterbarhet av vardagen i skolan. I takt med ökad hanterbarhet ökar elevens känsla av 

meningsfullhet, vilket leder till ökad motivation och ett större engagemang i skolan. Det 

genererar en minskad arbetsbelastning och ökad arbetsro för läraren som då upplever större 

arbetsglädje och ökad arbetstillfredsställelse.

Det motsatta uppstår då det inte finns förutsättningar till anpassning efter individuella 

behov, för eleven minskar begripligheten, meningsfullheten och hanterbarheten, vilket 

leder till att eleven upplever en vardag fylld av kaos. När eleven upplever kaos minskar de 

kognitiva förmågorna ytterligare och svårigheterna ökar. För läraren resulterar det i en 

ökad arbetsbelastning, ökad känsla av misslyckande och således minskad arbetsglädje.

De flesta av lärarna i undersökningen upplever kunskaps -, resurs - och tidsbrist som orsak 

till att undervisning och miljö inte är anpassad efter elevernas behov i större utsträckning 

än vad det idag är. När Drugli (2003) beskriver vikten av att alltid betrakta individen som 
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en del i ett socialt sammanhang, i ett helhetsperspektiv och att vårt sociala sammanhang 

påverkar varje individs utveckling, bekräftas tankarna om en positiv spiral om man lyckas 

utgå från var och ens KASAM.

Hur lärarna upplever sitt arbete med elever med ADHD-problematik påverkar deras arbete 

som undervisare, som pedagog i en skolmiljö med raster och föräldrakontakt som ingår i 

helhetsbilden av att vara lärare. Svårigheterna i rollen som lärare bekräftas av Greene 

(2009) där de konstaterar att elever med ADHD på grund av koncentrationssvårigheterna 

upplevs störande för lärare och klasskamrater. Persson (2007) beskriver att kursmål och 

kursplaner blivit allt snävare, och att de idag är för snäva för att undervisningen skall 

kunna anpassas efter var och ens behov. I intervjuerna får Persson medhåll av flertalet av 

lärarna som upplever stora svårigheter att individanpassa undervisningen. Lärarna uppger 

både yttre ramar som läroplaner och organisation och tidsbrist som hinder för en 

individanpassad undervisning. Lärarna i studien är överens om att en individanpassad 

undervisning skulle påverka elevernas studiesituation i positiv riktning, vilket i sin tur 

skulle påverka deras arbetssituation markant. Att elever med ADHD-problematik ofta har 

svårare än andra ungdomar att skapa och behålla kamratrelationer finns dokumenterat i 

tidigare forskning av bland annat Greene (2003) och Hellström (2007). I undersökningen 

råder det dock delade meningar om hur ADHD-problematiken påverkar dessa möjligheter.

Pedagogens extra stöd och vad som saknas i undervisningen av elever 
med ADHD-problematik 
Flertalet av de lärare som deltagit i studien hamnar ofta i situationer de tycker är svårlösta. 

Det finns även tillfällen de känner att de i stunden inte kan hantera, både under lektioner 

och på elevernas raster. För lärarna uppstår då en brist av KASAM (känsla av 

sammanhang). Vissa av lärarna anser att det är skolans organisation och struktur som bidrar 

till den känslan. Med ett ökat stöd till läraren i sitt yrkesutövande ges läraren större 

möjligheter att förutse vad som kan hända i olika situationer och en bättre förutsättning att 

hantera situationen. Kadesjös tankar om att elever med ADHD-problematik ofta skapar en 

känsla hos vuxna av otillräcklighet och ibland även misslyckande antar vi ytterligare 

minskar begripligheten och hanterbarheten för läraren. Om skolans organisation och 

struktur i högre grad skulle möjliggöra mer anpassning av undervisning och miljö skulle 

bättre förutsättning för läraren att uppleva begriplighet skapas. Eftersom det skulle leda till 
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en situation som läraren har möjlighet och tid att tolka och förstå och därmed i högre grad 

se situationen sammanhängande och mindre ostrukturerad vilket ger läraren möjlighet att i 

högre grad hantera och påverka sin situation. Därmed skapas en situation för läraren som 

ger en hanterbarhet och därmed känner läraren sig inte som ett offer för omständigheter, 

utan får redskap som krävs för att hantera även svårare situationer. I takt med en ökad 

hanterbarhet skapas en ökad känsla av meningsfullhet, eftersom det blir mer meningsfullt 

att anstränga sig när ansträngningarna ger resultat. Detta leder till att läraren får en 

arbetssituation med ökad meningsfullhet.

Lärarna i studien uppger med ett undantag att bristen av stöd från skolledning och 

elevhälsoteam påverkar deras arbete negativt. Att behovet är annorlunda och mer 

omfattande för elever med ADHD-problematik än för övriga elever är ett genomgående 

tema, och därför blir behovet av extra stöd och resurser mer påtagligt. I skollagen (1985:1 

100) finns en formulering ”om att skolan skall tillgodose alla elevers individuella behov 

oavsett förutsättningar”, samtidigt som lärarna i studien uppger att de upplever en ständigt 

ökar arbetsbelastningen på dem som lärare. Allt fler elever ska inkluderas i klasserna, 

elevantalet ökar i klasserna och undervisningstiden ökas. I läroplanen (LPO 94) står att 

varje elevs behov och förutsättning ska ligga till grund för undervisningen, man ska med 

hänsyn till bakgrund, språk och befintliga kunskaper skapa förutsättning för fortsatt lärande 

och kunskapsutveckling. Lärarna upplever det som en svårlöst ekvation som skapar en 

situation där de intervjuade lärarna upplever en allt högre grad av stress och otillräcklighet.

Därtill kommer allt fler elever att diagnostiseras med ADHD enligt Socialstyrelsen (2011). 

I skollagen står att läraren i samverkan med skolans organisation och skolledning ska ge 

stöd till var och en av eleverna, utifrån behov. 

De flesta lärarna känner sig lämnade åt sig själva och till sina kollegor för att 

individanpassa undervisning och skoldag. De saknar extra stöd och resurser av ledning 

eller organisationen i skolan. Persson (2007) bekräftar lärarnas upplevelse av 

otillräcklighet då han skriver att det är en omöjlig situation att i en klass anpassa 

undervisningen efter var och ens behov. I studien uttrycker en lärare att hon av 

skolledningen vill bli sedd och bekräftad, att hon vill få ett godkännande om att 

ansträngningar är tillräckliga utifrån de förutsättningar som hon har. Hon vill veta att 
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ansträngningarna är åt rätt håll, att det är vad som förväntas även om de är otillräckliga för 

det egentliga behovet. 

En av lärarna i undersökningen uppger att under hennes utbildning som lärare i årskurs 4–9 

nämndes inte ADHD eller ADHD-problematik. Duvner (1998) poängterar vikten av 

elevens rätt att få den hjälp och det stöd de behöver i skolan. Det kan vara svårt uppnå för 

lärarna då merparten av lärarna upplever en saknad av fortbildning inom ämnet. För att 

göra studiesituationen något lättare för eleven kan man som lärare skaffa sig kunskaper om 

ADHD och utgå från de generella kunskaper som finns, för att på så sätt underlätta sitt 

arbete genom att utgå från forskning och beprövad erfarenhet i arbetet enligt Kadesjö 

(2008) och flertalet av lärarna i studien.

I studien uppger vissa av lärarna att stödet från elevhälsoteamet är gott, att de som lärare 

får det stöd de ber om, medan andra lärare upplever att elevhälsoteamets resurser är allt för 

knappa för att tackla de behov som finns. Det som lärarna i första hand saknar är 

handledning och vägledning kring enskilda elever.

Samstämmigheten är hög bland lärarna om att det kollegiala stödet är ett viktigt och 

frekvent inslag i vardagen. Fler av de intervjuade lärarna upplever det som det enda 

egentliga stödet i sin lärarroll. En fördel som flera av lärarna uppger med stödet från 

kollegor är att de utgår från samma vardag och samma förutsättningar och har då lättare att 

förstå varandra och kan ge varandra tips på vad de upplever fungerar bra eller mindre bra. 

En lärare upplever ett behov av handledning för sin lärarroll, handledning av någon person 

med specialkunskaper av ADHD-problematik, handledning för att få hjälp att sortera och 

organisera sina känslor och hur man blir påverkad av det som sker i klassrummet och på 

rasterna. För att veta vad man ska reagera och agera på, vad man kan bortse ifrån och vad 

man eventuellt kan spara till ett senare tillfälle. Att handledning kan vara ett hjälpmedel för 

lärarna konstateras även av Nylin & Wesslander (2003), utifrån studier gjorda i olika delar 

av Europa. I läroplanen (LPO 94) står att skolan skall erbjuda god miljö för lärande och 

utveckling och sträva efter att skapa de bästa förutsättningar för lärande, tänkande och 

kunskapsutveckling. Att skolan har en viktig roll för skapandet av personlig trygghet och 

självständighet.
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Att underlätta undervisningen för elever med ADHD-problematik
Genom att skapa en strukturerad och tydlig vardag för elever med ADHD-problematik 

förbättras förutsättningarna för dessa elever. När struktur och tydlighet utgör grunden, på 

raster och lektioner i skolan skapas förutsättningar för att eleverna med ADHD-

problematik upplever sin situation som lättare att förstå och mer begriplig. Eftersom 

ADHD-problematik minskar förmågan att på egen hand se eller skapa struktur och bringa 

ordning, är det viktigt att strukturen finns i omgivningen. Då eleverna med dessa 

svårigheter har en vardag som är strukturerad och begriplig, då får de lättare en hanterbar 

situation, och de upplever en ökad tilltro till sin egen förmåga och en positiv utveckling av 

sitt självförtroende. Därmed ökar elevens möjlighet att tackla motgångar och svårigheter, 

det ökar elevens möjlighet att finna mening i vardagliga situationer, vilket gör dagen 

mindre krävande och konfliktfylld. I samband med det ökar ofta känslan av mening att 

försöka, därmed ökar kraften att anstränga sig vid fler tillfällen och situationer. 

I takt med att elevernas möjligheter att påverka, hantera och framför allt kontrollera sin 

vardag får läraren ökade möjligheter att själv få en mer begriplig, förutsägbar, tydlig och 

strukturerad vardag. Då eleverna inte längre agerar på ett oförutsägbart vis i samma 

utsträckning leder det till att läraren får en mer hanterbar situation som lärare. De kan 

förlita sig i större utsträckning till sin förmåga och känner sig inte lika lätt missnöjda och 

tveksamma till sitt sätt att hantera och agera i sin roll som lärare. Ytterligare en konsekvens 

blir att de får kraft, tid och möjlighet över att planera och fortsätta utveckla arbetet för 

samtliga elever i klassen, som ger en ökad meningsfullhet i sitt arbete.

I studien konstaterar flertalet av de intervjuade lärarna att alla elever är betjänta av den 

anpassning som krävs för att underlätta för elever med ADHD- problematik. Flera av 

lärarna konstaterar att de flesta elever, med eller utan specifika svårigheter får en enklare 

vardag med tydlighet och struktur. Eftersom anpassning till elever med ADHD-

problematik är till fördel för de flesta, borde anpassningen stöttas och underlättas av 

samtliga verksamma i skolan, något som lärarna inte tycker sker idag. Anpassning kan 

fördelas mellan fysisk miljö, struktur och tydliga gränser/regler. Struktur och tydlighet är 

ett tydligt hjälpmedel för att underlätta situationen för eleven med ADHD-problematik, 

desto mer anpassning, desto lättare arbete får läraren. Vissa av de lärare som intervjuats är 

samstämmig med Hellström (2007) i uppfattningen om att det är en fördel att kunna 
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behålla lugnet, uppträda neutralt, rakt och tydligt, för då har eleven med ADHD-

problematik oftast lättare att uppfatta och tillgodogöra sig information.

Ett par av lärarna uttrycker vikten av att bevara sitt lugn för att inte hamna i affekt, 

eftersom affekt lätt kan smitta eleven. Att man ska undvika att resonera, agera och helst på 

förhand beskriva vilka konsekvenser som kan komma ifråga, är också delar som ett flertal 

av de intervjuade lärarna är överens med Hellström (2007) om.

Den fysiska miljön skall helst vara avskalad och innehålla en begränsad mängd intryck, 

både syn och hörselintryck bör vara begränsade. En av lärarna poängterar en rad enkla, 

men som hon tycker effektiva medel för anpassning, exempelvis begränsa antalet 

teckningar som sätts upp, och begränsa mängden av dekorationer, framför de som inte 

fyller någon funktion. Detta är en åsikt som läraren är överens om med bland annat Iglum 

(1999). Ett par lärare påpekar att vissa elever har stor hjälp av struktur i miljö och 

möblering. Lärarna uttrycker ett önskemål om att alla klasser skulle ha ett ”hemklassrum”, 

där merparten av alla lektioner genomförs. Lärarna säger att möblering och dekorationer då 

kan anpassas till de individuella behov som eleverna i de olika klasserna har. En 

individuell möblering, med exempelvis bestämda platser för varje elev, bekräftas av 

Kadesjö (2008) har en positiv inverkan för flertalet av elever med ADHD-problematik. Ett 

par av de intervjuade lärarna uttrycker att om eleverna alltid sitter på samma plats, oavsett 

vilket klassrum de vistas i skulle det vara en fördel för många, och de konstaterar samtidigt 

att det inte borde vara så svårt att genomföra. Kadesjö menar att det inte finns konstaterat 

att någon plats som generellt är bättre för elever med ADHD-problematik än någon annan. 

En faktor som ofta är gynnsam är dock om eleven sitter så ögonkontakt med läraren 

underlättas.

En trång miljö är en annan faktor som påverkar och skapar problem för elever med ADHD-

problematik. Trånga korridorer och små utrymmen skapar ofta stora påfrestningar för dessa 

elever. Till exempel leder ofta ”knuffar” till konflikter då de kan ha stora svårigheter att 

tolka ”knuffarna”. Det uppger framför allt ett par av de intervjuade lärarna som arbetar på 

en skola med trånga korridorer, få grupprum och små klassrum. Däremot de lärare som 

arbetar på skolor med större utrymmen kommenterar inte dessa svårigheter alls.
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SLUTDISKUSSION

Metodkritik
En nackdel med att använda intervju som metod är att den är tidskrävande. Kvale (1997) 

förtydligar att det egentligen inte är själva intervjuandet som tar tid utan det är utskriften, 

men framförallt är det analysen som är tidskrävande. Om vi i stället valt att genomföra 

studien med hjälp av enkäter hade vi, under samma tid, nått ut till fler informanter och då 

även kunnat dra andra tydligare slutsatser, men enkäter är en metod som passar sämre när 

man vill ha mer djupgående information om någons upplevelser. 

Då vi på förhand valde att ta de åtta lärare som svarade först, fick det troligtvis som 

konsekvens att de som först svarade hade en bestämd uppfattning och ett intresse av 

ADHD-problematik. Det kan innebära att resultatet påverkats och att det kunde blivit 

annorlunda om vi valt informanter på annat sätt.

Kritisk reflektion
Det här är ett område som uppenbarligen rönt och röner mycket intresse, det har vi 

konstaterat då vi med lätthet funnit mycket litteratur och tidigare forskning inom ämnet. 

För oss har det svåra inte varit att hitta i material, utan snarare att sålla ut det material som 

är mest relevant för vår studie. Att vårt intresse för ämnet sedan tidigare är stort påverkar 

studien bland annat genom omfattande kapitel om bakgrund och tidigare forskning. 

Tidigare intresse och kunskaper kan dessutom påverka vår objektivitet genom vår 

förförståelse som kan förledas att dra slutsatser utifrån tidigare kunskap. Tidigare kunskap 

kan dock även skapa förståelse och möjlighet att uppfatta, förstå och tolka utifrån 

kunskapsbaserad grund. I tolkning och analys av intervjuerna upplever vi att tidigare 

kunskaper om ADHD-problematik kan påverkat omgivningen och varit ett stöd och en 

tillgång för förståelsen av lärarnas situation. 

Ramfaktorteori var en intressant infallsvinkel då vi relativt omgående, både i tidigare 

forskning, litteratur och i intervjuerna kunde konstatera en stor enighet om hur styrd 

verksamheten i skolan upplevs. Där gav ramfaktorteorin oss på ett enkelt och tydligt sätt 

förståelse för dessa ramar och dess effekter. Att studera salutogen teori var nytt som 

teoretiskt ämne för oss båda och krävde därför omfattande litteraturstudier. Att skaffa 
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kunskap om den salutogena teorin kändes inspirerande och gav en djupare förståelse för 

alla individers behov av sammanhang och social tillhörighet.

Att använda intervju som metod uppfattar vi som relevant för att samla empiri, för att få 

studiens frågor besvarade, mot vårt syfte. Däremot inser vi att det Kvale (2009) kallar 

hantverkskicklighet i intervjusammanhang, kräver mer vana och övning än vad vi besitter, 

för att på bästa sätt få uttömmande och väl beskrivande svar, som dessutom svarar upp mot 

ett givet mål. Vi upplevde, trots att vi inledde med en övningsintervju att vissa av de frågor 

vi ställde under intervjuerna inte gav så fylliga svar som vi på förhand tänkt, och att någon 

fråga inte uppfattades så som vi avsåg att den skulle uppfattas. Att genomföra en studie 

med åtta intervjuer inser vi är ett litet urval, resultatet är inte generaliserbart. Målet var inte 

heller att ta fram faktorer som kunde översättas och generaliseras bland övriga lärare i 

kommunen, utan att få inblick i hur några lärare uppfattar att det är att undervisa elever 

med ADHD-problematik, tillsammans med elever utan motsvarande problematik. Vår 

förhoppning och målsättning är att vi bedrivit studien, och beskrivit processen på ett så 

transparent sätt att läsaren själv kan avgöra resultatens tillförlitlighet.

I studien konstaterar vi att lärarna upplever en ökad arbetsbelastning, och som vi tolkar det 

är det en naturlig följd av skollagens intentioner, den ökade undervisningstiden och att 

antalet som diagnostiseras med ADHD ständigt ökar. Att dessutom fler elever integreras i 

grundskolan ökar arbetsbelastningen ytterligare (Socialstyrelsen 2011).

Skollag och läroplaner kopplat till ADHD-problematik
Att lärarna uttrycker att skollag och läroplaner är det som utgör ramen för verksamheten 

ligger i sakens natur. Vi som genomfört studien upplever att problemet förstärks av att 

läroplanen inte anpassats och tydliggjorts efter hur de skall anpassas så att alla elever får 

liknande förutsättningar. Det står i skollagen att alla elever skall ha tillgång till en 

undervisning som är anpassad efter deras behov och förutsättningar. Men samtidigt får inte 

skolorna resurser att anpassa undervisningen och lärarna i studien upplever att det i 

realiteten inte finns tillräckliga förutsättningar för att anpassa. Generellt i intervjuerna 

uttrycker lärarna att skollagen och läroplanen har intentioner och krav som de upplever 

som svåruppnåeliga i dagens skola. Lärarna upplever dock kraven som möjliga när de 

undervisar studiemotiverade elever och som i viss mån är självständiga i sin vardag. De 
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flesta lärarna i studien uttrycker att de upplever stress och frustration över läroplanen med 

dess innehåll och att de inte har möjlighet att uppnå målen med de förutsättningar de har 

idag. Framförallt blir elever med behov av extra stöd drabbade, då de förväntas uppnå 

samma mål med liknande förutsättningar som elever utan funktionshinder och särskilda 

behov. Vi ser att det här uppstår en differens mellan mål och förutsättningar som inte 

lärarna eller eleverna har möjlighet att kompensera för. Detta leder till att det finns risk att 

både lärare och elever känner sig misslyckade.

Vikten av flexibilitet och resurser vid ADHD-problematik
När en lärare pratar om vikten av öppenhet och flexibilitet där behovet får påverka och 

styra lärarens planering och möjligheter av att bedriva undervisning ser vi det som en 

möjlighet att i större utsträckning anpassa undervisningen efter var och ens behov och 

möjligheter. Det innebär att man nyttjar de resurser som var och en av eleverna har. En 

lärare beskriver även att hon tycker att det ”i skolans värld” finns en attityd som gör 

gällande att det finns en ”god och en ond pedagogik”. Denna attityd är något som 

genomsyrar synen på pedagogik redan på lärarhögskolan anser ett par av lärarna. Den 

innebär att struktur, ramar och tydlighet tillhör det förgångna, det är en omodern 

pedagogik, som därmed hamnar på ”den onda” sidan. Däremot är öppenhet, 

självbestämmande och eget ansvar i den moderna pedagogiken och det utgör därmed 

grunden i ”den goda pedagogiken”. Läraren upplever detta som ett problem, då hon i 

undervisningssituationer möter elever med behov av struktur och tydlighet. Vi som 

genomfört studien anser att det som här kallas ”den onda sidan” innehåller många delar 

och förutsättningar som R. Greene beskriver som förutsättningar för en fungerande 

skolvardag för elever med ADHD-problematik. Vi tolkar att det finns en risk för att denna 

snäva syn på pedagogisk inriktning förstärks av läroplanen och att den utgår från att alla 

elever har samma förutsättningar och möjligheter.

Då allt fler elever behöver individuellt anpassad undervisning ger det läraren en mer 

splittrad arbetssituation och en tyngre arbetsbörda. Lärarna upplever individuellt anpassad 

undervisning som ett krav från skolledning och styrdokument. Krav som flertalet av 

lärarna tycker skapar ökade krav, också från sig själva och sina kollegor, vilket gör det 

svårare att uppnå arbetstillfredsställelse. Merparten av lärarna uttrycker att de ofta hamnar i 

situationer då de känner sig maktlösa och frustrerade för att de inte gör ett fullgott arbete. 
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Vi anser att det beror på svårigheter att på förhand förutse vilka situationer som skapar 

problem för elever med ADHD-problem. De flesta av lärarna önskar mer stöd än vad de 

idag får från elevhälsoteam och skolledning, vilket vi anser borde vara en naturlig följd 

med tanke på den ökade svårighetsgraden och arbetsbördan. I takt med lärarens ökade 

arbetsbelastning eftersträvar de även mer avlastning och stöd i nya arbetsuppgifter. Vi 

känner oss tveksamma till om lärarna i studien upplever att de har förutsättningar att leva 

upp till läroplanens intentioner, då det i läroplanen (LPO 94) står att skolan skall erbjuda 

god miljö för lärande och utveckling och sträva efter att skapa de bästa förutsättningar för 

lärande, tänkande och kunskapsutveckling.

Samstämmigheten är stor bland lärarna om att det som i första hand eftersöks är mer 

personalresurser för att kunna ge ökat stöd, stöd som är baserat på behov och inte eventuell 

diagnos. Resurser som de flesta lärarna önskar ska ge möjligheter att vara två pedagoger 

per grupp, medan någon lärare i stället efterlyser mindre grupper. Vi som gjort studien kan 

se detta som ett självklart behov eftersom tidigare forskning, på lite olika sätt men helt 

samstämmigt, beskriver svårigheternas art och behov av extra stöd i många situationer. En 

ekvation som för läraren blir omöjlig att få ihop när det finns kanske ytterligare 25–30 

elever i klassen. Samtliga lärare i studien uttrycker att de upplever en stress i skolan och att 

deras tid är för knapp i förhållande till de arbetsuppgifter de förväntas göra. Flera lärare 

säger att de känner sig pressade att klara mer än de egentligen tycker att de hinner. En 

lärare beskriver sin situation:

”Vardagen i skolan snurrar väldigt fort, vi pressar varandra kopiöst, även vi  
lärare emellan – det är skönt med eleverna som inte klara det tempot och som 
ibland kräver att vi måste fundera och anpassa, det hjälper oss andra att  
stanna upp, andas, och fundera kring vad vi egentligen håller på med.” (Berit)

Merparten av lärarna konstaterar att en diagnos inte bör utgöra skillnad på vilken hjälp och 

stöd eleven får eftersom de anser att det är behovet som bör styra. De flesta lärare är också 

överens om att bemötande och stöd från skolledning, elevhälsoteam och kollegor förändras 

i samband med att en elev får eller har en diagnos. Med diagnosen kommer oftast en större 

förståelse för svårigheterna och en lärare uttryckte det att ”i och med diagnosen går eleven 

från skitunge till elev med funktionsnedsättning”(Marielle). Detta ser vi som ett stort 

problem eftersom en utredning kan vara jobbig och svår att genomgå, dessutom kan det 

periodvis vara mycket svårt att få en utredning till stånd. Det krävs ofta kraft och energi för 
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att få en utredning till stånd vilket alla inte har och detta innebär att vissa hamnar i 

underläge redan från början.

Lärarna har olika syn på om elevhälsoteamets resurser och stöd är tillräckliga eller inte, 

och att synen skiljer sig åt lärarna emellan uppfattar vi kan bero på en rad olika orsaker. 

Det kan var den enskilde lärarens kunskapsnivå som ger ett mindre behov av stöd, eller 

skolans struktur och organisation som ger ett större stöd till läraren och att elevhälsoteamet 

faktiskt har med tid och resurser för varje elev. Men det kan även bero på skolans 

upptagningsområde, om upptagningsområdet har ett stort antal elever med behov av ökat 

stöd.

Samtliga lärare nämner att tid och resursbrist är en grundläggande orsak till bristande 

anpassning. Vi tolkar att resurs och tidsbrist leder till att utsläckning blir den möjliga 

pedagogiska strategi för lärare. Att utsläckning är en beprövad metod för att avdramatisera 

och minska oönskade beteendet har vi tolkat som en väl fungerande metod, men som 

metod för att skapa intresse, motivation och struktur upplever vi den allt för ensidig och 

bristande.

Elever med ADHD-problematik och dess omgivning
Bland lärarna skiljer sig uppfattningen åt huruvida elever med ADHD-problematik har 

annorlunda kamratrelationer än övriga elever eller inte. Att lärarnas åsikter går isär kopplar 

vi till när Kadesjö (2001) säger, att struktur och miljö i hög grad påverkar hur väl elever 

med ADHD-problematik kan hantera sina svårigheter. När undervisning och miljö är 

anpassade minimeras elevernas svårigheter vilket i så fall kan underlätta även 

kamratrelationerna positivt, så relationerna blir mer opåverkade av grundproblematiken vid 

ADHD. Men vi ser även andra tänkbara förklaringar till lärarnas olika åsikter, exempelvis 

att den lärare som uttryckt att kamratrelationer inte påverkas av ADHD-problematiken har 

andra referensramar annat KASAM än de övriga lärarna i vår studie.

En intressant aspekt som vi sett i vår studie är lärarnas önskemål om upplägg, struktur och 

konkreta råd i skolan, som i hög grad är i enlighet med vad vi konstaterat i tidigare 

forskning. Samtidigt uttrycker lärarna i stor sett enhälligt att de saknar kunskap och 

kompetens inom ämnet, och vi tror därför att det egentligen är strukturella hinder eller 
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värderingar som motverkar att undervisning och struktur anpassas efter lärarnas faktiska 

kunskaper.

Att lokalernas storlek och utformning påverkar och har storbetydelse återkom vissa av 

lärarna till, de uttrycker svårigheter i första hand då det de är trångt, eftersom ofrivilliga 

sammanstötningar lätt leder till missuppfattningar hos elever med ADHD-problematik. 

Vanligt är att elever med ADHD-problematik uppfattar dessa ”krockar” som riktade 

kränkningar. Svårigheter uppstår även när lokalerna är för få, exempelvis när inga 

grupprum finns att tillgå vid behov av avskildhet för någon elev eller då klassen tillfälligt 

behöver delas för att skapa ett större lugn och få ökad studiero. Även andra åtgärder som 

ljudisolering, eftersom yttre ljud tränger in och stör, efterlyses av ett par av lärarna. En 

lärare anser att det finns många vinster att göra om fysiska utformningen vore mer 

genomtänkt och hon ställer sig frågande till varför inte det finns experter på byggnation 

och planering av byggnader när skollokalerna ska byggas. Hon hävdar att det är lättare att 

skapa förutsättningar om lokalerna har en tydlig utformning med en klar tanke och har 

anpassats efter vilken verksamhet som ska bedrivas där, än att planera och skapa 

förutsättningar utifrån lokaler.

Som studerande konstaterar vi att vissa fysiska anpassningar inte borde utgöra några 

svårigheter eller omkostnader att genomföra. Om man med enkla medel kan underlätta för 

eleverna med ADHD-problematik generar det, med stor sannolikhet mer arbetsro till 

samtliga elever vilket i sin tur ger läraren mer arbetsro och större arbetstillfredsställelse.

Vi har i undersökningen sett andra områden som kan vara intressanta att forska vidare 

kring. I undersökningen upplever vi en stor kluvenhet till huruvida lärarna ser det som 

fördel eller inte med en diagnos. I intervjuerna är samtliga lärare överens om att en 

eventuell diagnos inte påverkar undervisningen. Det är det faktiska behovet, oavsett 

eventuell diagnos som ligger till grund för eventuell anpassning och hur den i så fall 

utformas. En lärare uttrycker att det kan finnas fördelar med en diagnos, samtidigt som 

samtliga lärare uttrycker att förutsättningarna och ofta även förståelse och bemötande 

förändras i samband med en diagnos. Vi undrar om det är rådande attityder som gör att 

lärarna så enhälligt påstår att en diagnos eller inte gör skillnad? Vi funderar även på i 

vilken omfattning lärarnas attityd till diagnos påverkar bemötande och förhållningssätt till 

elever med ADHD-diagnos.
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Vi tycker det kan vara intressant att vidare undersöka attityder hos omgivningen och hur 

det påverkar bemötande och förutsättningar att undervisa elever med ADHD-problematik. 

En av de intervjuade lärarna uttrycker sig mycket negativt till att ”ge någon” en diagnos. 

Hon pratar om att den individen blir stämplad som ”dum i huvudet för resten av livet” och 

som hon uttrycker sig ”vem vill vara stämplad som dum i huvudet för resten av livet?”. 

Samma lärare ifrågasätter även om det finns grund för ADHD-diagnos, annat än i 

undantagsfall. Läraren säger att ”Jag tror att ibland ger läkaren en diagnos för att få tyst på 

en tjatig mamma, som vill ha en diagnos, bara som bevis på att hon inte är en dålig mamma 

som har en ouppfostrad unge”. Med tanke på vad Kadesjö med flera påstår om vikten av 

bemötande och attityder från omgivningen undrar vi om och i så fall på vilket sätt denne 

lärares attityder påverkar de elever hon möter med ADHD-problematik?

Åsikterna från de intervjuade lärarna går isär kring om elever med ADHD-problematik och 

deras kompisrelationer skiljer sig åt från övriga elever relationer. Vi tycker att det kan vara 

intressant att vidare studera om orsaken till att upplevelsen hos lärarna skiljer sig åt. Kan 

det eventuellt bero på att de skolorna redan är anpassade och behoven bättre tillfredsställd 

för eleverna med ADHD-problematik. Eller kan det finnas helt andra orsaker som vi idag 

inte ser?
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Bilaga 1
Intervjuguide
Vi har valt att använda oss av begreppet ADHD-problematik, inte diagnostiserad ADHD. 

Vi är intresserad av möjligheterna att bedriva undervisning, utan extra stöd, och vi anser att 

undervisningsmöjligheterna är mer beroende av problematiken än av diagnosen.

Intervjufrågor

Hur länge har du jobbat som lärare?

Har du i skolan mött elever med ADHD-problematik? har du undervisat elever med 
ADHD-problematik?

Får du information om eventuell ADHD-problematik innan de börjar i klassen?

Hur ser relationerna i skolan ut för eleven med ADHD-problematik, till personal? 
Klasskamrater – skiljer den sig från övriga elevers relationer?

Är det vanligt att kontakten/relationen med hemmet ser annorlunda ut då eleven har 
ADHD-problematik?

Har någon av eleverna du undervisat haft diagnos från det att de kom till din klass?

Har någon av eleverna fått diagnos undertiden de gått i klass som du undervisat?

Är det någon skillnad för dig om de har diagnos eller inte, men liknande svårigheter?

Får du något stöd av kollegor, elevhälsoteam, skolledning?

Är det någon skillnad på stödet, på någon nivå, med eller utan diagnos?

Saknar du något i miljön? stödet? för att uppnå ett resultat du tycker är bra?

Största fördelen för dig att undervisa elever med dessa svårigheter?

Är det någon lag eller förordning du saknar, som du ser kan vara ett ytterligare stöd för 
undervisningen?
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