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Syftet med denna kvalitativa studie var att genom semi-strukturerade intervjuer 

undersöka hur lärare ser på sin pedagogiska förmåga att individanpassa 

undervisningen för elever med ADHD, eller liknande svårigheter, samt vilka 

kunskaper lärare har om ADHD. Vidare undersöktes deras uppfattningar om 

möjligheter och svårigheter i undervisningen, vilka strategier de kunde använda 

sig av, samt hur de såg på inkludering. Med en hermeneutisk forskningsansats 

gavs lärarna möjlighet att fritt uttrycka sina tankar och åsikter kring 

forskningsfrågorna. Resultatet visar att möjligheter och svårigheter i 

undervisningen till stor del handlar om vilka resurser de har i form av tid, pengar 

och personal, eftersom elever med särskilda behov är en extra kostnad för 

skolorna. Majoriteten av lärarna är beredda att ta egna initiativ till 

vidareutbildning för att lära sig hur de på bästa sätt kan bemöta dessa elever. 

Slutsatser som kan dras av resultatet är att lärare borde få mer obligatorisk 

utbildning om funktionsnedsättningar, samt mer resurser att kunna hjälpa alla 

elever. Det behövs även mer forskning inom området för att se vad som fungerar i 

undervisningen av elever med ADHD eller liknande svårigheter. 

  



 

 



Förord 

Vi vill tacka de lärare som med så kort varsel tog sig tid att dela med sig av sina 

erfarenheter och tankar om hur de bemöter elever med ADHD i skolan. Utan er 

hade inte vår studie gått att genomföra. 

Vi vill även tacka vår handledare Anna Maria Lindblom för all hjälp och stöd vi 

fått under studiens gång. 

 

Växjö, mars 2015 

Johanna Fälth och Matilda Hansson 
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INTRODUKTION 
Barn som har svårt att sitta stilla, koncentrera sig och har svårigheter att styra sina 

impulser har troligtvis alltid förekommit. Även om det på senare år har blivit vanligare 

med diagnosen ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder). Ökningen beror 

troligen främst på att kunskapen kring diagnosen har ökat både inom vård och skola. En 

annan orsak kan vara de ökande kraven i skola och arbetsliv (Socialstyrelsen, 2014a). 

Gillberg (2013) hävdar att ADHD är ett av de stora folkhälsoproblemen i vår tid.  Det är 

skolans ansvar att ta hänsyn till alla elevers olika behov och förutsättningar. Därför är 

det viktigt att lärare tidigt uppmärksammar om en elev kan vara i behov av extra 

anpassning eller särskilt stöd för att minst uppnå de kunskapskrav som krävs. 

Oberoende av i fall eleven har någon diagnos eller inte har skolan skyldighet att anpassa 

undervisningen efter varje elevs individuella behov (Skolverkets allmänna råd 2014).  

Under 2014 gjorde Skolinspektionen en kvalitetsgranskning av skolsituationen för 

elever med diagnosen ADHD. Man granskade då åtta olika skolor, med sammanlagt 21 

elever med ADHD. Skolan blir ofta en stor utmaning för elever med ADHD eller 

liknande svårigheter, därför hävdar Skolinspektionen att det är angeläget att syna 

skolsituationen för dessa elever. Enligt Skolinspektionen har det inte gjorts i någon 

större granskning tidigare, därför har dessa elevers perspektiv heller inte lyfts fram. 

Resultatet av granskningen visade brister i arbetet med särskilt stöd för dessa elever. 

Skolorna måste förbättra sitt arbete med att kartlägga elevernas behov och 

förutsättningar. Och utifrån kartläggningen sedan anpassa undervisningen individuellt 

efter elevens behov av stöd. Utan rätt anpassningar och bemötande i skolan riskerar 

barn med ADHD att utveckla en bristande tilltro till sin egen förmåga 

(Skolinspektionens rapport 2014:09). Enligt Hilden (2014) behöver man ofta anpassa 

hela skolsituationen för att eleven ska kunna vara delaktig i skolan. Det kan handla om 

situationer då eleven behöver hålla koll på tiden och ta med sig rätt skolmaterial. Det är 

inte heller ovanligt att eleven kan behöva stöd i olika sociala situationer exempelvis 

under raster eller med grupparbeten. För många elever med ADHD räcker det inte att 

anpassa undervisningen för att eleven ska kunna uppnå kunskapskraven. Då kan även 

farmakologisk behandling bli aktuell (Socialstyrelsen, 2014b). 

Syftet med den här studien är att belysa lärares uppfattningar och betydelsefulla 

pedagogiska aspekter vid individanpassad undervisning för elever med ADHD, eller 

liknande svårigheter. Syftet är även att undersöka vilka kunskaper lärare har om ADHD. 

Detta är av stort pedagogiskt intresse då ADHD är en relativt vanlig diagnos. 

Kunskapen om funktionsnedsättningen kan skilja sig mellan lärare, och risken finns att 

inte alla elever får det stöd de behöver i skolan.  

Bakgrund 

Skolans uppdrag är att se till alla människors olikheter och arbeta för att utveckla 

individens lärande utifrån dennes förutsättningar. Skolan ska se till att ingen människa 

diskrimineras genom att ge eleverna en ökad förståelse för det unika hos människor. 

Tillsammans med ett nära samarbete med elevens vårdnadshavare ska eleverna fostras 

och utbildas inom skolan till att bli självständiga individer med en tilltro på den egna 

förmågan (Skolverket 2011). 



 

2 

 

Skollag (2010:800) 

Skolan styrs av olika styrdokument, lagar och regler. Skollagen innefattar alla 

grundläggande bestämmelserna om skolan. Ansvaret för skolan är delat mellan stat och 

kommun. Det är staten som beslutar om övergripande lagar, fastställer kurs och 

läroplaner samt utövar tillsyn över verksamheten. Kommunen bär ansvaret för 

innehållet i utbildningen. I Sverige är grundskolan obligatorisk, det innebär att barn har 

skolplikt från och med höstterminen då de fyller sju år. I skollagen står det skrivet att 

skolan ska anpassa undervisningen utifrån varje elevs individuella behov och 

förutsättningar. Lärare ska särskilt uppmärksamma om ett barn är i behov av särskilt 

stöd. Rektorn har sedan det yttersta ansvaret för att barnet får det stöd den behöver i 

skolan. Alla barn har rätt till en likvärdig utbildning oavsett var i landet man bor 

(Utbildningsdepartementet 2010). 

FN:s konventioner 

I konventionen för barnens rättigheter som upprättades av FN under 1989 finns en rad 

olika bestämmelser som rör barn och deras rättigheter. Sverige skrev under denna 

konvention 1990 med avsikt att följa bestämmelserna. Vad konventionen främst handlar 

om är att främja barnens rättigheter och lika värde, samt att det alltid ska tas hänsyn till 

barnets bästa och rätt till utveckling och egna åsikter. Det framgår även i konventionen 

att barn med funktionsnedsättningar ska ges samma möjligheter som andra till 

inkludering i samhället. Det är regeringen som ska se till och ansvara för att dessa 

bestämmelser följs (Utrikesdepartementet, 2006).  

1989 påbörjade även Sverige ett arbete inom FN som handlade om att skapa regler för 

att människor med funktionsnedsättning skulle få samma rätt till delaktighet och 

jämlikhet som alla andra. Med funktionsnedsättningar menas svårigheter i form av 

fysisk, psykisk, intellektuell eller sensorisk karaktär. De regler som upprättades antogs 

av FN under 1990-talet. Det var dock inte förrän under början av 2000-talet som 

konventionen fick sin verkliga kraft i samhället, och då valde FN att göra en ny 

konvention. Denna kunde skrivas under 2007, vilket Sverige gjorde. Reglerna handlar 

om att alla ska bemötas med respekt, oavsett olikheter, och att man ska arbeta för att 

dessa personer ska ges lika möjligheter och deltagande i alla samhällets funktioner. 

Enligt konventionen har alla rätt till en inkluderande skolgång, där de ska få anpassade 

stöd vid behov. Det handlar även om att alla lärare ska utbildas angående 

funktionsnedsättningar för att kunna ge lämpliga stöd. Syftet med konventionen är att 

personer med olika funktionsnedsättningar ska ges samma möjligheter som andra till ett 

fullvärdigt liv (Socialdepartementet, 2008). 

ADHD 

Personer med ADHD- problematik har svårigheter inom områdena uppmärksamhet, 

impulsivitet och aktivitetsnivå. Uppmärksamhetsstörningar kan visa sig genom att 

personen har svårt att koncentrera sig, sitta stilla, har låg uthållighet och problem med 

vakenhet. Det kan även förekomma problem med korttids- och arbetsminnet. Ett av 

symtomen på ADHD är svårigheten att reglera aktivitetsnivån utifrån det sammanhang 

som personen befinner sig i. Trots att ADHD-beteckningen antyder att hyperaktivitet 

skulle vara en självklar del av problematiken, så finns det även en liten andel som inte 

är överaktiva utan snarare underaktiva (Gillberg 2013). Vidare beskriver Gillberg att det 
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är vanligt att personer med ADHD växlar mellan överaktivitet och underaktivitet. 

Enbart en tredjedel av alla barn med funktionsnedsättningen är märkbart ständigt 

överaktiva i vaket tillstånd. Ungefär hälften av alla personer med ADHD lider av 

bristande impulskontroll. Bristande impulskontroll visar sig ofta genom att personen 

avbryter andra både i ord och handling. Ofta gör personen saker utan att tänka på 

konsekvenserna av sitt handlande (Gillberg 2013).  Enligt Glant (2010) blir ADHD-

symtomen ofta mer påtagliga när barnet börjar i skolan. Barnet har ofta svårt att sitta 

stilla och koncentrera sig under lektionerna.  Det medför att det blir svårt för eleven att 

utföra vissa uppgifter i och med att störningen medför att man blir lättdistraherad, 

glömsk och har svårt att organisera skolarbetet. Glant menar att en diagnos medför att 

det blir lättare för individen att få extra resurser i skola och arbetsliv, med hjälp av 

speciellt utformade uppgifter, personlig assistans och medicinering. 

Diagnosen ställs utifrån att personen uppfyller vissa kriterier inom områdena 

uppmärksamhet, impulsivitet och aktivitetsnivå.  Utredningen består av 

läkarundersökning, neuropsykologisk bedömning samt en skattning av personens 

beteende genom ett frågeformulär. Den neuropsykologiska bedömningen består av ett 

intelligenstest. Vart femte till sjunde barn med ADHD har ett IQ under 70. Ibland rör 

det sig om lågbegåvning, men man bör vara medveten om att 

uppmärksamhetsproblematiken även påverkar resultatet av intelligenstestet (Gillberg 

2013). För att ställa en diagnos utgår man ifrån DSM-5 (The Diagnostic and Statistical 

Manual of Mental Disorders) som är en amerikansk diagnosmanual (American 

Psychiatric Association, 2013). Rønhovde (2006) påpekar att det är viktigt att ta reda på 

om inlärningssvårigheter som kan förekomma beror på ADHD, eller om det föreligger 

en annan problematik. Detta för att kunna anpassa stödet. Socialstyrelsen (2014a) 

hävdar att det nästan är mer regel än undantag att barn och ungdomar med ADHD även 

har någon annan samtida problematik. Det kan röra sig om tvångssyndrom, tics, 

motoriska svårigheter eller inlärningssvårigheter. Det är även vanligt med en 

kombination av ADHD och autismspektrumtillstånd. 

Gillberg (2013) påpekar att mellan fyra och åtta procent av alla svenska skolbarn har 

ADHD. Eftersom kriterierna för diagnosen har ändrats flera gånger under de senaste 

decennierna är det svårt att fastställa antalet diagnosticerade med säkerhet. Vidare 

menar han att ADHD är tre gånger vanligare bland pojkar än bland flickor. 

Socialstyrelsen (2014a) hävdar, baserat på flera olika studier runt om i världen att drygt 

fem procent av alla barn i skolålder har ADHD.  

Förklaringsmodeller 

Socialstyrelsen (2014a) menar att det finns både tvilling- och adoptionsstudier som talar 

för att det finns genetiska faktorer som spelar in vid uppkomsten av 

funktionsnedsättningen. Genom nya undersökningsmetoder har man kunnat visa att det 

förekommer vissa avvikelser i hjärnan på personer med ADHD, det rör sig dock inte om 

någon hjärnskada som man tidigare misstänkt. Enligt studier rör det sig om störningar 

och minskad aktivitet i impulsöverföringen till de delar av hjärnan som styr våra 

exekutiva funktioner. Enligt Socialstyrelsen så finns det inga belägg om hurvida 

ogynnsamma uppväxtförhållanden och traumatiska upplevelser är orsaken till 

uppkomsten av ADHD. Det återstår fortfarande mycket forskning innan det med 

säkerhet går att säga hur ADHD uppkommer och vilka mekanismer i hjärnan som 

berörs (Socialstyrelsen 2014a). Även Gillberg (2013) hävdar att den ärftliga faktorn är 
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påtaglig. I ungefär 40-70 procent av fallen finns det åtminstone en nära släkting med 

liknande problematik. Vidare hävdar han att det i ett flertal studier har påvisats 

avvikelser i nervsystemets omsättning av dopaminer. Det är dock oklart vilka studier 

han hänvisar till. 

Att enbart förklara diagnosens uppkomst utifrån ett biologiskt perspektiv som ovan är 

missvisande då det finns personer som menar att diagnosens uppkomst kan förklaras 

utifrån ett mer sociologiskt perspektiv, där man anser att det är samhällets utformning 

som skapar funktionshinder. Genom att ändra olika miljöer där svårigheter uppkommer, 

till exempel skolan, kan funktionshinder undvikas. Det är alltså upp till den omgivande 

miljön att ändra sig så att alla personer får samma förutsättningar för att lyckas. Det 

finns dock svårigheter med ett sociologiskt synsätt eftersom man enbart ser en persons 

funktionsnedsättningar som ett resultat av samhällets struktur. Då menas det att 

funktionsnedsättningen skulle försvinna om man bara ändrar samhället, och så lätt är 

det inte alltid (Isaksson, 2009). Även Kärfve (2000) ställer sig kritisk till den biologiska 

förklaringsmodellen. För att kunna enas om en biologisk förklaringsmodell anser 

Kärfve att det ska vara möjligt att utesluta psykologiska och sociala faktorer som 

förklaring till barnens beteenden. Detta har ännu inte gjorts menar Kärfve. 

Dr. Saul (2014), professor och forskare, har sedan början av 1980-talet ägnat sig åt att 

förstå vad som ligger bakom ADHD. Enligt Saul är det som idag benämns ADHD inte 

en riktig diagnos, utan istället symtom från andra åkommor. Det är enligt honom 

relevant att mer noggrant undersöka uppkomsten av de svårigheter som man menar att 

ADHD medför, så som uppmärksamhetsstörningar och hyperaktivitet, för att kunna ge 

rätt behandling. Saul menar vidare att det finns över 20 olika åkommor som skulle 

kunna vara orsaken bakom ADHD, exempelvis syn- och hörselproblem, bipolär 

sjukdom, sömnproblem eller missbruksproblem. Vidare menar han även att det ibland 

inte finns någon åkomma över huvud taget bakom svårigheterna, utan att det istället är 

miljön som påverkar individer negativt och kan få dem att uppvisa de symtom som 

förknippas med ADHD. 

Utan en helhetssyn av vad det är som orsakar ADHD kan det hända att diagnosen enbart 

reduceras till ett psykiatriskt tillstånd, med medicinering som följd. Då tas inte hänysn 

till att hjälpbehoven även kan vara psykologiska, sociala eller biologiska. Personer med 

ADHD blir därmed medikaliserade redan i ung ålder, och andra hjälpaktörer så som 

pedagoger eller psykologer får en allt mindre roll. De olika perspektiven som finns 

borde istället komplettera varandra för att skapa en så enhetlig bild som möjligt 

(Kihlbom, 2000). 

Farmakologisk behandling  

Det finns ingen behandlingsmetod som botar eller upphäver funktionsnedsättningen 

som ADHD medför. Med hjälp av läkemedelsbehandling kan ofta aktivitetsnivån och 

impulsiviteten regleras, något som i sin tur ofta påverkar inlärningsförmågan och 

minnet positivt (Socialstyrelsen 2014a). Enligt Socialstyrelsens (2014b) 

rekommendationer bör läkemedelsbehandling erbjudas som en del i ett 

behandlingsprogram till barn över sex år och vuxna med ADHD. Expertgruppen hävdar 

att läkemedelsbehandling av både barn och vuxna sannolikt förbättrar livskvaliteten hos 

de flesta som erbjuds läkemedelsbehandling vid ADHD. Trots de eventuella 

biverkningar som läkemedlen kan ge så rekommenderas att läkemedelsbehandling bör 

prövas.  
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För behandling av barn med ADHD finns idag två godkända substanser i Sverige, 

metylfenidat och atomoxetin. Även dexamfetamin kan förskrivas på licens. 

Metylfenidat är ett centralstimulerande läkemedel, och är narkotikaklassat till skillnad 

från atomoxetin, som inte är nakotikaklassat. Atomoxetin är ett centralt verkande 

sympatomimetika. Både metylfenidat och atomoxetin har visats lindra ADHD- symtom 

vid korttidsbehandling upp till 6 månader, av barn och ungdomar med ADHD. Det 

saknas studier för behandling längre än 6 månader. Rapporterade biverkningar vid 

behandling med metylfenidat är främst aptitlöshet och magont. Atomoxetin kan ge 

biverkningar i form av illamående, nedsatt aptit, viktminskning och pulsökning (SBU-

rapport nr 217, 2013). 

Saul (2014) påpekar att det är oroväckande att så många idag medicineras vid ADHD, 

och då främst barn. Han anser att ADHD inte är en verklig diagnos, utan att man bör 

titta mer efter underliggande faktorer till symtomen eller utreda för en annan åkomma, 

så att inte medicin ges i onödan. 

Pedagogiskt stöd i skolan   

Det är skolans ansvar att ta hänsyn till alla elevers olika behov och förutsättningar. 

Därför är det viktigt att lärare tidigt uppmärksammar om en elev kan vara i behov av 

extra anpassning eller särskilt stöd för att minst uppnå de kunskapskrav som krävs. Det 

är skolans skyldighet att alltid anpassa undervisningen efter varje elevs behov 

oberoende av om eleven har någon diagnos eller inte (Skolverkets allmänna råd 2014). 

Enligt Socialstyrelsen (2014a) kan det vara motiverat att göra en diagnostisk utredning i 

de fall där inte stödinsatserna givet tillfredställande resultat för eleven. En diagnos får 

dock inte vara ett krav för att få ta del av stödinsatser.  

Som en första åtgärd när lärare eller vårdnadshavare uppmärksammat att en elev 

uppvisar svårigheter i skolan ges stödinsatser i form av extra anpassningar. Extra 

anpassning kan exempelvis vara att man hjälper eleven att strukturera upp skoldagen, 

anpassar instruktionerna så att eleven lättare kan ta till sig informationen med hjälp av 

bilder eller text, en del elever kan även behöva stöd för att komma igång med arbetet. 

Även särskilda läromedel och särskilda hjälpmedel ska som huvudregel ingå inom 

ramen för extra anpassning. Särskilda hjälpmedel kan vara digital teknik med anpassad 

programvara som ska underlätta för eleven i skolan. Denna form av stödinsatser kräver 

inget formellt beslut (Skolverkets allmänna råd 2014). Även Socialstyrelsen (2014a) 

poängterar vikten av struktur och tydlighet i skolan för barn med ADHD. Även rasterna 

kan behöva stuktur för att fungera. Vidare menar Socialstyrelsen att barn med ADHD 

ofta behöver kortare arbetspass, med flera återkommande pauser. Arbetspassen behöver 

anpassas efter barnets förmåga att fokusera på arbetsuppgiften. Barn med ADHD har 

ofta ett starkt motivationsberoende, och behöver därför spännande och intressanta 

arbetsuppgifter för att kunna koncentrera sig längre stunder. Monotona och enformiga 

arbetsuppgifter är ofta omöjliga att klara av, och blir därför till ett misslyckande för 

eleven. Även prov och redovisningstillfällen kan behöva anpassas, genom att eleven får 

mer tid eller andra alternativ att redovisa på. Läxor och hemuppgifter är ofta svåra att 

klara av och orka med, det kan därför bli aktuellt att reducera antalet läxor eller inte ge 

några läxor alls. Socialstyrelsen vill även påpeka hur viktigt det är att pedagogerna i 

skolan får kunskap om ADHD, samt om olika pedagogiska strategier. Det ska även 
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finnas möjlighet för lärare att få handledning i hur kunskaperna sedan kan användas 

kring det enskilda barnet. Om behov finns, ska lärare kunna få stöd från skolpsykolog 

eller i vissa fall BUP (barn och ungdomspsykiatrin). 

Skolan ska skyndsamt påbörja arbetet med de extra anpassningarna. Om eleven efter tid 

med extra anpassning fortfarande inte utvecklas i riktning mot att nå kunskapsmålen är 

det viktigt att de extra anpassningarna anpassas ytterligare. Om stödinsatsen trots detta 

visar sig vara otillräcklig för eleven, ska läraren göra en anmälan till rektorn. 

Tidpunkten för när anmälan ska ske till rektorn, anpassas efter varje enskilt fall. Det 

finns ingen angiven tidsram. I vissa fall kan lärare göra bedömningen att en elev är i 

behov av särskilt stöd omgående, och kan då göra en anmälan till rektorn direkt utan att 

först sätta in extra anpassning (Skolverkets allmänna råd 2014). 

När rektorn mottagit en anmälan om att en elev kan vara i behov av särskilt stöd är det 

dennes ansvar att en utredning påbörjas skyndsamt av elevhälsan. Utredningen syftar 

till att ge skolan kunskap om hur elevens svårigheter ser ut och vilka stödinsatser eleven 

kan behöva. Om utredningen visar att eleven är i behov av särskilt stöd ska ett 

åtgärdsprogram utarbetas. Åtgärdsprogrammet ska fungera som ett stöd vid planering 

och uppföljning av insatserna kring eleven. Det är också en skriftlig bekräftelse på 

elevens behov och rätt till stöd. Alla utredningar och åtgärdsprogram som utarbetas i 

kommunala skolor blir allmänna handlingar. Det innebär att alla enligt 

offentlighetesprincipen, har rätt att ta del av allmänna handlingar. I många fall skyddas 

delar av utredningarna av sekretesslagen. Om skolan har låtit göra psykologiska, 

medicinska eller sociala utredningar brukar de vanligen beläggas med sekretess. 

Åtgärdsprogram utgör ett beslut och omfattas därmed inte av sekretesslagen 

(Skolverkets allmänna råd 2014). 

Isaksson (2009) upptäckte i sin undersökning av två olika grundskolor att eleverna och 

deras vårdnadshavare kände att det var en ständig kamp med skolan för att få de stöd 

som vårdnadshavarna ansåg att barnet behövde. De vanligaste åtgärderna som skolan 

ordnade var stödundervisning i en mindre grupp, utanför den vanliga klassen, något 

som eleverna kände sig väldigt ambivalenta till. Å ena sidan menade de att det blev en 

lugnare atmosfär och lättare att fokusera, men å andra sidan kände de sig utpekade och 

exkluderade när de blev tvungna att gå till stödundervisningen. Detta kunde ibland leda 

till att de vägrade gå och att föräldrarna tappade tilltron till skolan. Isaksson (2009) 

granskade 51 olika åtgärdsprogram som skolorna hade upprättat för elever i årskurs 3, 6 

och 9. I de flesta av dessa åtgärdsprogram framkom det att beskrivningarna av eleverna 

påpekade brister hos individen, och därmed blev det åtgärder som mest fokuserade på 

individen. Däremot fanns det även ett antal program som la mer vikt vid att göra 

ändringar i skolans miljö, t.ex. ha färre elever i klassen, ändra undervisningens struktur 

och ändra schemat, och ibland även ändra utformningen på hur skoldagen ser ut. 

Tekniska hjälpmedel 

Kommuner och landsting har ett gemensamt ansvar för att erbjuda elever tekniska 

hjälpmedel. De hjälpmedel som eleven behöver för sitt lärande är kommunens ansvar. 

De hjälpmedel som är personligt anpassade lånas ut av landstinget, dock inte alla 

landsting. Dessa hjälpmedel är till för att eleven ska kunna vara delaktig. För att kunna 
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välja ut rätt hjälpmedel är det viktigt att elevens behov kartläggs. Det är också viktigt 

att elevens egen uppfattning om sin situation kommer fram vid kartläggningen (Hilden 

2014). 

Många skolor idag använder sig av skolplattformar, där lärare kan lägga upp material i 

förväg, och där det finns sparat i efterhand. Eleven har då även tillgång till skolmaterial 

hemma så väl som i skolan. Många elever har även stor användning av en Ipad på 

lektionerna. Många elever med ADHD har motoriska svårigheter, och med Ipaden blir 

det lättare att skriva och föra anteckningar. En Ipad eller mobiltelefon ger även 

möjlighet att fotografera det som läraren gått igenom på tavlan, och spela in det läraren 

säger. Med interaktiva tavlor i klassrummet kan läraren skicka de anteckningar som 

görs på tavlan elektroniskt till eleverna. En annan form av hjälpmedel är bollkuddar och 

olika känselverktyg. Många elever får lättare att koncentrera sig om de har något att 

pilla på under lektionerna (Hilden 2014). 

Skolinspektionens kvalitetsgranskning 2014 

Skolinspektionen har i uppdrag att granska pedagogiska verksamheter som står under 

myndighetens tillsyn. Under 2014 gjorde skolinspektionen en kvalitetsgranskning av 

skolsituationen för elever med ADHD. Åtta skolor omfattades av granskningen, och 21 

elever med ADHD. Enligt skolinspektionen måste skolorna bli bättre på att kartlägga 

elevernas individuella behov, och därefter anpassa undervisningen. Skolan måste bli 

mer flexibel för att kunna tillgodose alla elevers olika behov. Skolorna använder sig 

ofta av generella anpassningar för elever med ADHD, och utgår inte alls från elevens 

individuella behov. Dessa generella anpassningar består ofta av att läraren försöker 

genomföra tydliga inledningar och avslut på lektionerna. Något som inte anses 

tillräckligt för att möta elevens individuella behov. Alla elever med ADHD har inte 

enbart behov av struktur och tydliga ramar, deras behov av anpassning kanske inte alls 

har med struktur och avgränsningar att göra. Granskningen visade att samtliga skolor 

brister när det gäller att uppmärksamma och utreda elever som är i behov av extra 

anpassning eller särskilt stöd. Enligt de intervjuade lärarna beror det på allt för täta 

rektorsbyten som i sin tur lett till att rutiner har förändrats. Vid vissa skolor saknades 

helt specialpedagogisk kompetens. Vid dessa skolor blir det lärarens ansvar att 

kartlägga elevens behov utan specialpedagogiskt stöd, något som kan ge negativa 

konsekvenser då lärare har varierad kunskap om hur funktionsnedsättningar påverkar 

lärandet. Vidare framkom även vid granskningen att utlovade insatser uteblivit, bland 

annat har elever blivit utan hjälpmedel i form av dator eller läsplatta. Detta uppges bero 

på att ingen ansvarar för att tillhandahålla dem. Detsamma uppges för inlästa läroböcker 

(Skolinspektionens kvalitetsgranskning 2014).  

Skolinspektionen vill poängtera att alla elever har rätt till en likvärdig utbildning, men 

det betyder inte att den måste ske på samma sätt för alla elever. För att skolan ska 

kunna möta den enskilda elevens behov är det viktigt med rätt kompetens, tillräckligt 

med resurser samt att skola, elevhälsa och vårdnadshavare kan samarbeta kring elever 

med funktionsnedsättningar (Skolinspektionens kvalitetsgranskning, 2014). 
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Tidigare forskning 

Detta avsnitt kommer att behandla tidigare relevant forskning inom denna studies 

undersökningsområde. 

Elevers olikheter i klassrummet 

Humphrey m.fl. (2006) gjorde en internationell studie av totalt 35 grundskolelärare i sju 

olika länder inom Europa, för att undersöka hur lärare bemöter de olikheter hos elever 

som förekommer i klassrummet. Humphrey m.fl menar att kraven på lärarna blir allt 

större eftersom mångfalden i skolorna ökar. Från att tidigare ha varit väldigt heterogena 

klasser blir det nu allt mer vanligt att inkludera elever med särskilda behov. Lärarna 

intervjuades på ett semi-strukturerat sätt. Svaren de fick mynnade ut i ett antal teman; 

inkludering, människosyn, gemenskap, samarbete, undervisning och utmaningar. 

Resultatet av studien visade att alla lärare kände ett stort engagemang för sina elever 

och strävade hela tiden efter att se varje individ för vem den är för att därefter kunna 

anpassa undervisningen. Flera stycken såg elevens inlärning som deras ansvar, och 

menade att det var viktigt att knyta an till varje elev och skapa en relation med var och 

en av dem för att kunna anpassa undervisningen på rätt sätt. Flera lärare lyfte i studien 

fram hur viktigt det är att se varje elevs fulla potential och betonade även hur viktigt det 

är att ha en människosyn som ser oliheter hos eleverna som en tillgång istället för ett 

hinder. De ansåg även att det var bra att ge eleverna undervisning i vad gemenskap 

innebär för att de också skulle lära sig att uppskatta olikheter. För att kunna undervisa 

på ett sätt som gynnar alla eleverna var det vissa saker som lyftes fram av lärarna som 

ansågs vara det mest väsentliga. En av de sakerna var möjligheten till att prata ut 

ordentligt med en kollega, och kunna få stöd och tips i hur man kunde gå vidare med 

sin undervisning om man kört fast. Detta var något som en del lärare tyckte att de 

saknade då det inte alltid fanns tillräckligt med tid att hinna prata igenom något med en 

kollega. Resurser var över huvud taget något som ansågs vara ett problem för flera av 

lärarna då de ansåg att de inte alltid hade så stora möjligheter till att anpassa 

undervisningen till varje elev då det inte alltid fanns tillräckligt med resurser. I 

resultatet visade det sig även att samarbete med elever, kollegor och vårdnadshavare till 

eleverna var A och O för en lyckad undervisning.  

Nilholm och Alm (2010) har gjort en fallstudie av ett klassrum i Sverige, i syfte att ta 

reda på vad som gör miljön i ett klassrum inkluderande. Klassen valdes ut efter en 

pilotstudie av åtta skolor, där denna verkade vara den som var mest inkluderande. 

Undersökningen sträckte sig över årskurs fem och sex, i en klass med 15 elever och två 

lärare. I klassen fanns fyra elever med neuropsykiatriska diagnoser och en elev som var 

på gränsen till att ha en utvecklingsstörning. Båda lärarna hade undervisat i samma 

klass sedan årskurs ett. Datan samlades in genom semi-strukturerade intervjuer av 

elever, lärare och vårdnadshavare, samt även enkäter till eleverna. Resultatet visade att 

eleverna kände en väldigt stor tillhörighet med klassen, varav alla kände att de hade 

vänner i klassen. De kände sig även accepterade av sina klasskamrater, och tyckte att de 

var delaktiga i klassrummet. Delaktighet, tillhörighet och att olikheter hos eleverna 

uppmuntrades såg forskarna som viktiga kriterier för inkludering. Lärarna ansåg även 

att klassens storlek var en viktig faktor, samt att de var två lärare i klassrummet 

samtidigt. Strategier som användes i klassrummet som bidrog till den inkluderande 

miljön var bland annat att de hade tydliga ramar med vilka regler som gällde och med 
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en noggrann planering för varje dag. För att stärka gemenskapen mellan eleverna 

användes mycket grupparbeten samt att det gavs många tillfällen till samtal och 

diskussioner under lektionerna. Nilholm och Alm anser att det inte handlar om att 

klassrum är inkluderande eller inte, utan att det mer handlar om olika grad av 

inkludering. De drar även slutsatsen att det behövs fler studier som tar mer hänsyn till 

hur elever uppfattar sin skolsituation, eftersom undervisningen och inkluderingen är för 

deras skull. 

Heimdahl Mattson och Malmgren Hansen (2009) undersökte hur rektorer från 14 olika 

skolor i Stockholm såg på inkluderande respektive exkluderande undervisning, och vad 

deras erfarenheter var angående detta. Studien var longitudinell, varav en undersökning 

gjordes 1996 då införandet av specialpedagoger kom och en undersökning gjordes 10 år 

senare för att se om något hade förändrats inom skolorna och rektorernas syn att se på 

specialundervisning. Vid 2006 då den andra undersökningen genomfördes visade 

rapporter att det var mer inkludering då än vad det hade varit 10 år tidigare, men 

däremot fanns det fortfarande små grupper kvar på skolorna med elever som fick 

specialundervisning. Dessa grupper hade även blivit fler, men däremot var de inte lika 

permanenta som tidigare utan elever kunde vara där korta stunder under dagen och 

sedan tillsammans med den vanliga klassen igen. Tanken med införandet av 

specialpedagoger var att de skulle utgöra ett stöd för läraren, men flera rektorer menade 

att de ibland även tog över undervisningen av elever som klassläraren inte kunde 

hantera. På de skolor där lärarna arbetade i arbetslag var det dock vanligare att 

specialpedagogen enbart hade ett övergripande ansvar och att de istället samarbetade för 

att hitta pedagogiska lösningar i klassen. Undersökningen visade ändå att de flesta 

skolorna arbetade mot en mer inkluderande skolgång, med så få exkluderande lösningar 

som möjligt.  

Heimdahl Mattson och Malmgren Hansen (2009) menar att en inkluderande 

undervisning främst handlar om att uppmärksamma exkludering och vilka negativa 

effekter det kan ge att separera eleven från klassen. Sedan att läraren hela tiden 

reflekterar över sitt förhållningssätt och klarar av att vara flexibel och ändra det utifrån 

elevernas växlande behov. Exkludering handlar enligt forskarna om att elever avlägsnas 

från klassen helt och hållet för att bli undervisade i en liten grupp med elever som har 

varierande problematik. De påpekar att forskning visar att det inte gynnar elevernas 

skolarbete, och särskilt inte deras självkänsla, att arbeta i dessa mindre grupper, men att 

skolor ibland tar till dessa särskiljande lösningar. Sedan hänvisar lärarna till att eleven 

ska få en lugnare miljö att arbeta i trots att den underliggande anledningen är att dessa 

elever inte ska hindra utvecklingen av de andra eleverna i klassen. 

Lärares strategier 

Geng (2011) har undersökt lärares verbala och icke verbala strategier för att hantera 

elever med ADHD i klassrumsmiljöer. Fem forskare gjorde observationer på tre olika 

skolor i Australien. De observerade två elever med ADHD från varje skola, sammanlagt 

sex elever. Fyra av dessa sex elever fick medicin mot sina ADHD-symtom. Samtliga 

elever som observerades var pojkar. De observerade elevernas beteende, lärarens 

verbala och icke- verbala strategier samt elevernas gensvar på lärarens strategier. De 

kunde konstatera att samtliga elever med ADHD hade svårigheter med koncentration, 

impulsivitet och hyperaktivitet i klassrummet. De kunde även konstatera att trots att 

eleverna uppvisade svårigheter inom samma områden så hade varje enskild elev olika 
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behov av stöd. Det fanns ingen strategi som fungerade för alla elever med ADHD, utan 

läraren behövde skräddarsy en strategi utifrån den enskilda elevens behov. Geng (2011) 

anser därför att det är viktigt att lärare har kunskap om ADHD, men det är ännu 

viktigare att läraren har kunskap om sin enskilda elevs styrkor och svagheter för att 

kunna hjälpa den eleven på bästa sätt. Att läraren har en god och respektfull relation till 

eleven hade en avgörande betydelse för hur eleven uppför sig i klassrummet.  

Alla elever med ADHD är olika, men det fanns trots allt vissa strategier som genom 

studien har visats sig vara användbara för alla elever med ADHD uttrycker Geng 

(2011). 

 Hur lärararen talar till eleven har betydelse, sinnesstämning och rätt val av ord är 

betydelsefullt för att lugna eleven. Väljer läraren i stället att höja rösten och 

skrika åt eleven, resulterar det ofta i att eleven skriker tillbaka åt läraren och 

lämnar klassrummet i frustration. 

 Att ignorera ett dåligt beteende är aldrig bra, det ökar enbart det dåliga beteendet 

ännu mer. 

 Elever som får medicin mot sin ADHD är mer mottagliga för olika strategier. 

I en studie av Rush och Harrison (2008) undersöktes gymnasielärares uppfattningar av 

att arbeta med elever som har ADHD. Resultatet av studien baseras på enkäter från 100 

lärare från fyra olika gymnasieskolor i USA. En uppgift förekom också i insamlandet av 

data som gick ut på att lärarna skulle gruppera 76 små kort med olika teman skrivna på 

dem efter hur de kände att de passade tillsammans. Det framkom att lärare kan ha 

väldigt olika syn på att undervisa elever med ADHD. Flera lärare påpekade att de kände 

sig frustrerade och obekväma att undervisa om det fanns elever med ADHD i 

klassrummet, medan andra lärare kände sig mer självsäkra. De kunde dra slutsatsen att 

de som kände sig självsäkra i undervisningen hade fått mycket utbildning om 

diagnosen, och de som kände tvärt om saknade tillräckligt med kunskap om bemötandet 

av elever med särskilda behov, och fick inte tillräcklig hjälp av skolpsykologer och 

andra experter i hur de kunde anpassa sin undervisning. 

Tekniska hjälpmedel 

Bolic, m.fl (2013) har gjort en studie om hur elever med ADHD har möjlighet att 

använda sig av dator som hjälpmedel i skolarbetet. Datorn är ett bra hjälpmedel för 

elever med ADHD, den underlättar lärandet i både matematik och läsning samtidigt som 

den hjälper eleven att fokusera på sin uppgift anser Bolic m.fl (2013). 102 elever med 

ADHD fick besvara en enkät över sin användning av dator i skolarbetet. Resultatet 

jämfördes sedan med elever utan funktionsnedsättningar och elever med rörelsehinder. 

Reslutatet visade att mindre än hälften av eleverna med ADHD hade tillgång till dator i 

klassrummet. Dessutom använde de datorn i mindre omfattning än övriga elever i 

nästan allt skolarbete. Detta var något som eleverna inte var nöjda med, utan de önskade 

kunna använda datorn mer. Det var inte alltid möjligt då det fanns begränsat med 

datorer som elever utan funktionsnedsättningar använde i större utsträckning.  

SBU publicerade 2009 en rapport om datorstödd träning för barn med ADHD. Enligt 

SBU (2009) finns det två datoriserade program för att träna arbetsminnet i Sverige: 

Robomemo och Minneslek. Programmen är utformade som dataspel, med ökande 

svårighetsgrad vartefter barnet klarar de olika övningarna. Syftet är att tänja 
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arbetsminnets kapacitet att hålla kvar och bearbeta information och intryck. Varje 

träningstillfälle tar 30 minuter och ska genomföras fem gånger i veckan, under en 

femveckors period. Sedan rekommenderar leverantörerna av programmet att träningen 

ska genomföras ytterligare en gång efter ett halvår. Det är främst skolan som använder 

sig av programmen som kostar mellan 10 000-15 000 kronor per år för en licens som 

går att använda på ett obegränsat antal datorer. 

Granskningen visade att det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att kunna 

bedöma om datorstödd träning har effekt på arbetsminnet för barn med ADHD (SBU-

rapport nr 2009-05).  

Upplevelser av farmakologisk behandling 

En studie som Leggett och Hotham (2011) har gjort visar trots medicinernas effektivitet 

att föräldrar är villiga att testa nästan vad som helst för att slippa medicinera sina barn.  

Studien består av 35 intervjuer med föräldrarna till barn och ungdomar med en ADHD-

diagnos enligt DSM-4 kriterierna. Två ungdomar intervjuades utan sina föräldrar. En 

familj hade två barn med ADHD. Åldern på personerna med diagnosen var mellan sex 

och elva år när intervjuerna utfördes. Studien är gjord i Australien. Anledningen till att 

föräldrarna inte vill ge sina barn centralstimulerande mediciner tycks främst bero på oro 

över hur medicinerna ska påverka barnen på lång sikt. Det framkom i studien att 

föräldrarnas motstånd till medicinering bottnade i oro över personlighetsförändringar 

hos barnet och oro för biverkningar så som hjärtproblem. Några föräldrar ansåg att 

medicinera är att droga barnen. Trots att studierna beskriver föräldrars motstånd till 

medicinering, menar 97 % av föräldrarna i studien att de kunde se positiva effekter av 

medicinerna framför allt när det gällde skolgång, socialt samspel och familjeliv. 

Även Charach, Yeung, Volpe, Goodale och dosReis (2014) har gjort en liknande 

undersökning av ungdomar och deras föräldrars upplevelser av behandling med 

centralstimulerande mediciner. Denna undersökning bestod av 24 intervjuer, varav 12 

intervjuer var med ungdomarna och 12 med deras föräldrar. Intervjuerna genomfördes 

med föräldrar och ungdomar separat, för att få så lite påverkan från varandra som 

möjligt i svaren. Studien är gjord i Kanada. Syftet med studien var att se hur tilltro och 

inställning till användandet av centralstimulerande mediciner påverkar valet av 

behandling. De flesta föräldrar till barn och ungdomar med ADHD, ser medicinering 

med centralstimulerande medel som det sista alternativet till behandling när inget annat 

gett resultat menar de. Även stor okunskap om diagnosen och om hur medicinerna ska 

hjälpa deras barn kan vara en anledning, hävdar forskarna. Även i den här studien 

menade föräldrarna att de kunde se klara förbättringar när det gällde främst skolgång 

och läxläsning.  

Flera av ungdomarna som deltog i Charach m.fl (2014) studie beskriver positiva 

effekter av sin medicin i form av ökat självförtroende både i skolan och i 

kompisrelationer. De beskriver även biverkningar av medicinerna som huvudvärk, 

illamående, magont, aptitlöshet, humörsvängningar och sömnsvårigheter, vilket gör att 

de önskar att de kunde sluta med sina mediciner. Under studiens gång var det tre 

ungdomar som slutade med sina mediciner. Anledningen till att de inte tog sin medicin 

uppgavs vara på grund av bieffekterna och känslan av personlighetsförändringar. 
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Teoretisk utgångspunkt 

Inkludering 

Ett begrepp som kommit att förknippas med skolan är inkludering. Haug (2014) menar 

att det är ett relativt nytt begrepp i Sverige, men som har funnits länge i andra länder. 

Det förkinppas oftast med specialundervisning, men Haug påpekar att begreppet 

inkludering innefattar all slags undervisning för alla elever. Lutz (2013) ser inkludering 

som en utveckling av begreppet integrering. Han menar att integrering syftar till att 

anpassa en individ in i ett samhälle eller situation, och redan där påpekar Lutz att det 

finns ett problem eftersom en anpassning kräver att individen på något sätt är avvikande 

från normen. Begreppet inkludering har olika innebörd för olika personer, men enligt 

Lutz handlar det om att miljön anpassas efter individens förutsättningar. Nilholm och 

Göransson (2013) tar upp tre olika tolkningar av begreppet som är de allra vanligaste: 

gemenskapen, individen och placeringen. De personer som tolkar begreppet som 

gemenskapsorienterad menar att alla människor ska gå under samma skolsystem oavsett 

individuella behov, och betonar vikten av gemenskap och delaktighet i klassrummet. De 

individorienterade anser att det är den enskildes situation som avgör om personen är 

inkluderad eller inte. Har eleven vänner och trivs i skolan? Uppfyller eleven målen? Om 

svaren blir ja är eleven inkluderad. Det placeringsorienterade synsättet är inte lika 

radikalt, utan förutsätter bara att elever med problematik får gå i en ”vanlig” klass för 

att anses vara inkluderade. Humphrey (2009) påpekar att det kan finnas risker med att 

fokusera för mycket på inkludering. Han menar att det kan leda till att lärarna i sin 

strävan efter att vara inkluderande glömmer att se till individen, och vad som fungerar 

bäst för den personen. 

Lutz (2013) menar att det till stor del ingår i pedagogens arbete att göra bedömningar av 

eleverna i klassen för att på så sätt kunna anpassa undervisningen till varje enskild elev. 

Vidare menar han däremot att med dessa bedömningar kan det finnas en stor risk att 

eleverna kategoriseras in i olika fack efter vilken förmåga de har. Det möjliggör sedan 

för andra personer att peka ut vissa elever som avvikande. Lutz menar även att elever 

som exempelvis får en ADHD-diagnos kan börja identifiera sig med diagnosen och 

därmed försvåra för sig själv att uveckla en egen, unik identitet. Även lärare kan bli 

begränsade och möta eleven med stöd som de tror att eleven behöver på grund av 

diagnosen, istället för att anpassa stödet efter individen. Humphrey (2009) påpekar 

också risken för att sätta etiketter på elever med diagnoser och därmed på förhand 

bestämma vad dessa elever kommer klara av. Han menar att lärare själva anser att de 

ibland inte har den kompetens som kan behövas för att kunna individanpassa 

undervisningen för dessa elever.  

Ett relationellt/punktuellt perspektiv 

Von Wright (2000) undersöker undervisningssituationen ur olika aspekter och 

problematiserar över vad det är som bidrar till att det sker bra möten mellan lärare och 

elever.  Till hjälp använder hon sig av två olika perspektiv: det punktuella och det 

relationella. Vilken syn läraren har på eleverna, och därmed vilket perspektiv denne 

utgår från, har stor betydelse för hur mötet med den enskilda eleven blir. Det punktuella 

perspektivet, som hon menar är det allra vanligaste, innebär till stor del att individen 

uppfattas utifrån sina egenskaper, vilket innebär att läraren kan sätta en förklaring till 

vem eleven är utifrån exempelvis en diagnos som eleven har. Det relationella 
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perspektivet, som von Wright förespråkar, innebär istället att det är handlingarna som 

karaktäriserar eleven mer än egenskaperna. Handlingarna sker alltid i ett sammanhang, 

så alltså är relationer i centrum när man ska beskriva det relationella perspektivet. En 

lärare som utgår från ett relationellt perspektiv sätter inte etiketter på eleverna, utan 

önskar få en relation med varje enskild individ och skapa förutsättningar för alla elever 

att lyckas, oavsett om de har en diagnos eller inte. Von Wright (2000) påpekar dock att 

det inte enbart kan vara det ena eller det andra, utan att det oftast är en blandning av 

dessa perspektiv beroende på situation. Resultatet från denna studie kan mest förklaras 

utifrån det relationella perspektivet, men det är viktigt att veta att en lärares 

förhållningssätt kan utgå från båda perspektiven samtidigt, men att det oftast är ett 

perspektiv som dominerar. 

Aspelin och Persson (2011) förklarar en relation som något som binder samman 

människor och blir till en helhet. I den här helheten förekommer alltid någon typ av 

dialog som bidrar till förändring hos varje enskild individ som ingår i relationen. Att 

inte ingå i en relation menar de är omöjligt, eftersom alla människor föds in i någon typ 

av relation. Att ha ett relationellt synsätt i skolan menar de innebär att det är 

relationerna som är det viktigaste för elevens lärande, eftersom att allt lärande sker i ett 

samspel. 

Syfte och problemformulering 

Syftet med den här studien är att belysa lärares uppfattningar och betydelsefulla 

pedagogiska aspekter vid individanpassad undervisning för elever med ADHD, eller 

liknande svårigheter. Syftet är även att undersöka vilka kunskaper lärare har om ADHD. 

Frågeställningar blir: 

 Hur ser lärare på sina kunskaper om ADHD?  

 Hur ser lärare på inkludering och exkludering av elever? 

 Vilka strategier kan lärarna ta till för att hantera elever som har ADHD, eller 

elever med liknande svårigheter? 

 Hur ser lärare på sina möjligheter och svårigheter att anpassa undervisningen för 

elever med ADHD, eller elever med liknande svårigheter? 

METOD 

Metodologiska utgångspunkter 

Studien utgår från en hermeneutisk vetenskapstradition där forskningsfrågorna besvaras 

med hjälp av en kvalitativ forskningsansats med kvalitativa intervjuer. 

Hermeneutik 

Studien utgår från en hermeneutisk vetenskapstradition. Patel och Davidson (2011) 

menar att det först var en metod som användes för att tolka olika texter, främst bibliska. 

Det var inte förrän under 1900-talet som hermeneutiken utvecklades till en metod att 

även förstå människor och deras verklighet. Vidare menar dem att språket har en central 

roll eftersom det är genom språket som människor kan tolkas och förstås. Anledningen 

till denna valda vetenskapstradition är för att det var lärarens uppfattningar om 
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möjligheter och svårigheter med elever som har ADHD som var det väsentliga. Det var 

deras egna tankar, ord och syn på världen som stod i centrum. 

Vår egen förförståelse står till grund för det valda undersökningsområdet. Genom en 

tidigare litteraturstudie om ADHD har kunskaperna inom ämnet ökat, och gett upphov 

till ett större intresse. Tidigare erfarenheter av ADHD består även av 

verksamhetsförlagd utbildning inom skola och som boendestödjare, samt av personliga 

erfarenheter inom den egna familjen. Patel och Davidsson (2011) menar att 

förförståelsen är en nödvändighet för att kunna bilda sig en uppfattning om det som 

studeras. Thurén (2007) påpekar att forskaren tar hjälp av sin egen förförståelse i form 

av minnen, upplevelser och erfarenheter för att lättare kunna förstå andra människors 

tankar, känslor och upplevelser. Detta kan i sin tur bli problematiskt eftersom det är lätt 

att man överför sina egna egenskaper till människan som studeras, utan att ta hänsyn till 

att människor kan uppleva samma saker på olika sätt beroende på vilka tidigare 

erfarenheter man har.  

Kvalitativ forskningsansats 

Det här är en studie med en kvalitativ forskningsansats. Anledningen till detta val är för 

att intresset ligger i att gå in mer på djupet med frågorna, och komma åt svar som är 

svåra att nå med till exempel en kvantitativ forskningsansats. Bryman (2011) menar att 

kvalitativ forskning är tolkningsinriktad och fokuserar på att förstå människor och hur 

deras verklighet ser ut, likt hermeneutiken. Till skillnad mot kvantitativ forskning där 

stort fokus ligger på att samla in data som kan mätas, så fokuserar kvalitativa forskare 

mer på orden som sägs. Patel och Davidsson (2011) påpekar att kvalitativ forskning kan 

skilja sig åt på flera olika sätt, beroende på vem som gör undersökningen och vad syftet 

är. Vanligt är också att forskaren hittar på en egen unik variant, men för att göra det på 

ett bra sätt krävs det att man har en stor förståelse för vad kvalitativ forskning innebär. 

Bryman (2011) påpekar svårigheten med att definiera vad kvalitativ forskning är 

eftersom det finns flera olika inriktningar inom denna forskningsansats, som alla skiljer 

sig från varandra. Några av de vanligaste menar han är etnografi/deltagande observation 

som innebär att forskaren under en längre tid följer en viss grupp människor som denne 

mer eller mindre blir en del av. Även kvalitativa intervjuer är en vanlig metod, som 

denna studie baseras på. Det är inte heller ovanligt att flera kvalitativa metoder används 

i samma studie. 

Kvalitativ intervju 

Genom intervjuerna som utfördes var tanken att intervjupersonerna skulle få svara 

utifrån deras egna upplevelser och uppfattningar om ämnet ADHD. Genom att ha 

mestadels öppna frågor gavs de möjligheten att svara utifrån sig själva, och påverkades 

inte i lika hög grad av vad de trodde att de borde svara. Bryman (2011) benämner denna 

metod som en semi-strukturerad intervju, där intervjun till stor del liknas vid ett samtal. 

Däremot följer man en intervjuguide med ett antal teman för att vara säker på att 

forskningsfrågorna blir besvarade. En sådan intervjuguide har utformats till denna 

studie (se bilaga I) med teman: kunskap, stöd, integrering/exkludering, synsätt och 

samarbete. 

I mötet med intervjupersonen är det viktigt att det sker på så lika grund som möjligt. 

Intervjupersonerna till denna studie valde själva mötesplatsen där de kunde känna sig så 

trygga som möjligt. Patel och Davidsson (2011) menar att intervjuaren ska försöka få 
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intervjupersonen att känna sig så bekväm och ohämmad som möjligt, för att underlätta 

samtalet. Förutom val av plats att utföra intervjun på kan det vara viktigt för 

intervjuaren att tänka på sitt kroppsspråk och vilka begrepp som används i språket. 

Detta för att göra det begripligt för intervjupersonen, och för att undvika missförstånd. 

Kvalitet i kvalitativ forskning 

Att ha en god kvalitet i forskning är viktigt för att läsaren ska kunna bilda sig en 

uppfattning om resultatet och slutsatserna i en studie går att lita på. Med hjälp av 

vetenskapligt granskade artiklar och relevant litteratur inom ämnet lades en grund för 

undersökningen i denna studie. Sedan framgår det tydligt för läsaren hur vägen fram till 

resultatet och slutsatserna ser ut. Detta görs genom noggranna beskrivningar av 

metodvalen och hur alla steg i undersökningen ser ut. Under hela undersökningens gång 

har även en handledare med stor kompetens inom området tagit del av och granskat 

innehållet i studien. Bryman (2011) menar att detta ökar studiens tillförlitlighet och 

äkthet. Det är två begrepp som har arbetats fram från begreppen validitet och reliabilitet. 

Dessa begrepp används främst inom kvantitativ forskning, där validitet innebär att man 

ska använda ett mätinstrument som mäter det man avser att mäta och reliabilitet innebär 

att mätinstrumentet ska fungera på samma sätt varje gång man använder det. Eftersom 

kvalitativ forskning handlar mer om ord än data som kan mätas, används istället 

begreppen tillförlitlighet och äkthet. 

Bryman (2011) menar vidare att reliabilitet och validitet kan delas in i fyra kriterier 

inom kvalitativ forskning, för att säkerställa en så hög tillförlitlighet på studien som 

möjligt: trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka och 

konfirmera. 

Trovärdighet: handlar om att skapa ett trovärdigt resultat av området som har 

undersökts, till exempel genom att använda flera olika insamlingsmetoder av 

information och även att låta undersökningspersonerna ta del av resultatet för att kunna 

bekräfta om de har blivit tolkade på ett sätt som de anser är rätt, så kallad 

respondentvalidering. Till denna studie fanns inte tillräckligt med tid för detta, men 

genom att båda lyssnade igenom de inspelade intervjuerna och diskuterade innehållet 

undveks så långt som möjligt feltolkningar. Genom att även informera 

intervjupersonerna att de skulle få ta fel av studien när den var klar blev noggrannheten 

större att göra riktiga tolkningar. 

Överförbarhet: handlar om i vilken utsträckning den gjorda studien kan överföras till 

andra, liknande situationer. Det kan vara en svårighet eftersom det är det unika i varje 

människa som eftersträvas, och därmed blir det svårt att veta om en annan undersökning 

med andra människor skulle ge liknande resultat. Därför påpekar Bryman (2011) att det 

gäller att ge en bra och tydlig beskrivning av varje del i undersökningen, så att läsaren 

kan bilda sig en uppfattning om studiens överförbarhet. Denna studie intervjuade sju 

lärare från olika skolor, så det är svårt att dra några slutsatser att fler liknande studier 

skulle ge samma resultat. Detta på grund av att det var en så liten grupp som 

intervjuades. Däremot har de olika stegen i undersökningen noggrant beskrivits så att 

läsaren kan följa alla beslut och val som gjorts. 

Pålitlighet: handlar om att vara öppen med sin forskning och visa varje moment i 

undersökningen. Material som har använts kan läggas in som bilagor, så att läsaren får 

en tydlig överblick av hur undersökningen har gått till. Genom att låta någon ta del av 
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och granska studien under undersökningens gång stärks pålitligheten ytterligare. För att 

vara så genomskinliga som möjliga i denna studie finns allt material som använts med 

som bilagor. Med hjälp av handledaren som granskat studien flera gånger under 

undersökningens gång har det även styrkt pålitligheten ytterligare. 

En möjlighet att styrka och konfirmera: handlar om att forskaren ska vara medveten om 

sin förförståelse och inte låta den styra undersökningen och de slutsatser som kan dras 

av resultatet. Slutsatserna ska vara relevanta och kunna styrkas genom resultatet. I 

denna studie finns en kort förklaring till varför ämnet har valts, och därmed ges en 

inblick för läsaren. Genom att skriva om förförståelsen ökade även medvetenheten så att 

den inte påverkade slutsatserna som drogs. 

 

Planering och genomförande 

Urval 

Till denna studie valdes sju lärare från sju olika skolor i södra Sverige i syfte att besvara 

forskningsfrågorna. Lärarna som intervjuades arbetar inom mellanstadie, särskola, 

högstadie och gymnasium. Bryman (2011) kallar det för ett målstyrt urval, och menar 

att det är den allra vanligaste metoden vid kvalitativ forskning, och då särskilt 

kvalitativa intervjuer. Ett målstyrt urval innebär att intervjupersonerna väljs ut för att 

matcha studien som görs och de forskningsfrågor som ska besvaras. Det var även 

tanken inför den här studien, att säkerställa svar på forskningsfrågorna. 

Intervjupersonerna hittades genom att kontakta lärare som vi kände sedan tidigare, samt 

genom att ta hjälp av handledaren som kunde tipsa om personer att ta kontakt med. 

Några lärare fick ett missivbrev (se bilaga II) via e-post där undersökningen och syftet 

beskrevs, samt information om hur de etiska riktlinjerna stod i fokus. Några andra lärare 

kontaktades istället direkt via telefon där de fick samma information. 

Instrument 

Till denna studie utformades en intervjuguide (se bilaga I) där frågor formulerades 

utifrån ett antal teman: klassen, kunskap, insatser, inkludering, synsätt och samarbete. 

Frågorna var öppna för att ge intervjupersonerna så liten påverkan som möjligt på sina 

svar. De kunde istället tänka fritt och svara på ett sätt som överenstämde med deras sätt 

att se på ämnet. 

Insamling  

Med hjälp av intervjuguiden som ett underlag för att få forkningsfrågorna besvarade, 

samlades informationen in. Planen var från början att göra alla intervjuerna tillsammans, 

men på grund av tidsbrist och andra omständigheter gjordes några intervjuer på enskilda 

håll. Intervjuerna gjordes på platser som intervjupersonerna bestämde, och spelades in 

med hjälp av bandspelare. Tack vare inspelningarna har båda kunnat ta del av de 

intervjuer vi inte närvarat vid. Kvale och Brinkmann (2014) menar att det blir lättare att 

fokusera på samtalet om intervjun spelas in. Dialogen blir mer levande och forskaren 

behöver inte oroa sig över att glömma anteckna något viktigt eller behöva be 

respondenterna att upprepa vad de har sagt. Däremot fördes det ändå lite anteckningar, 

både som en extra åtgärd för att undvika förlorat material men också som minnesstöd att 

kunna återkomma till senare under intervjun om det skulle behövas.  
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Tidigare forskning till denna studie har sökts via universitetsbibliotekets databaser 

Academic Search Elite och One Search. Med hjälp av ämnesord som: ADHD, teacher, 

education, classroom, strategies, school och inclusive, har relevanta vetenskapliga 

artiklar hittats. Alla artiklar är vetenskapligt granskade för att ge ökad trovärdighet. 

Artiklarna söktes från de senaste tio åren, men i första hand valdes de senaste artiklarna 

ut för att ge en bättre utblick hur det ser ut just nu inom forskningsområdet. 

Bearbetning av information 

För att kunna bearbeta materialet transkriberades de inspelade intervjuerna, alltså skrevs 

ut i textform. Kvale och Brinkmann (2014) anser att det här sättet är lämpligt för att 

sedan kunna analysera intevjun. Transkriberingen till den här studien skedde med stor 

noggrannhet, och så ordagrannt som möjligt. Däremot undveks pauser, skratt och suckar 

om det inte ansågs relevanta för sammanhanget. Eftersom denna studie utfördes av två 

personer är det viktigt att veta redan i förväg hur transkriberingen ska utföras så att båda 

gör på samma sätt. Kvale och Brinkmann (2014) bekräftar detta tillvägagångssätt och 

menar att forskarna behöver komma överens om hur transkriberingen ska ske, eftersom 

det senare underlättar när innehållet i intervjuerna ska analyseras om utskrifterna är 

gjorda på ett likvärdigt sätt.  

Analys 

Ett allra första steg i studien var att utforma forskningsfrågor till intresseområdet 

ADHD. Syftet ändrades ett par gånger under undersökningens gång, och efter det 

befintliga syftet hade valts kunde en intervjuguide utformas. Kvale och Brinkmann 

(2014) menar att forskaren bör ha klart för sig vilken analysmetod som ska användas 

innan intervjuerna påbörjas. Det är enligt dem den som påverkar hur hela 

intervjuprocessen kommer bli i form av intervjuguiden, intervjun och sedan 

transkriberingen. De nämner två olika typer av analyser. Det kan till exempel vara 

analyser som fokuserar på själva meningen i det som sägs, där man försöker förstå 

innebörden i det som kommer fram under intervjun. En annan slags analysmetod är en 

där man fokuserar mer på språket där man tolkar hur något sägs och vad 

intervjupersonen kan tänkas mena.  

Till denna studie valdes meningskoncentrering som analysmetod. Kvale och Brinkmann 

(2014) menar att ett första steg i analysen är att läsa igenom utskrifterna flera gånger för 

att sedan kunna dela upp texten i mindre stycken som det sedan skrivs ut ett eller flera 

stödord till, så kallad kodning/kategorisering. Genom att göra detta gav det en lättare 

överblick över intervjuerna och tydliga mönster kunde urskiljas av svaren. Inför 

intervjuerna valdes några teman ut i förväg: klassen, kunskap, insatser, 

inkludering/exkludering, synsätt och samarbete där ett antal frågeställningar berörde 

varje tema. Under intervjuerna framkom sedan andra tydliga teman så som: resurser, 

intresse och fördelar och nackdelar med en ADHD-diagnos. 

Patel och Davison (2011) anser att man bör analysera fortlöpande under 

intervjuprocessen. Både för att forskaren då har intervjun färskt i minnet och även för 

att frågeställningarna ska kunna ändras om man märker att det är någon fråga som inte 

fungerar eller något mer som behöver undersökas för att få svar på forskningsfrågorna. 

Under denna studies gång ändrades frågeställningarna om lite för att göra det ännu 

lättare för intervjupersonerna att förstå frågorna. Innebörden av frågorna var dock 

densamma. 
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ETIK 

Forskningsetiska överväganden 

I alla undersökningar som görs, oavsett om de är kvalitativa eller kvantitativa, bör 

hänsyn tas till vad som är etiskt riktigt att undersöka. Denna studie undersökte lärares 

uppfattningar och betydelsefulla pedagogiska aspekter vid individanpassad 

undervisning för elever med ADHD, samt vilken kunskap de hade om diagnosen. Att 

undersöka personer med diagnosen skulle enligt Forsman (1997) kunna vara oetiskt 

eftersom dessa personer kanske ger sitt samtycke till intervjun utan att egentligen 

fundera över vad det kan innebära. Därför intervjuades personer som dagligen kommer i 

kontakt med dessa människor, för att på så sätt vara helt omedvetna om vilka dessa 

personer är. Ska man vara riktigt kritisk bör man även fråga sig själv om det är etiskt att 

fråga ut någon om personer som inte vet om att det är de som man indirekt pratar om. 

Men våra frågeställningar handlade mest om intervjupersonens tankar och åsikter om 

deras möjligheter och svårigheter i undervisningen med elever som har ADHD, och inte 

om några särskilda personer som har denna diagnos. Enligt Forsman (1997) handlar 

etiken även om att det ställs relevanta frågor som inte är ledande på ett sätt som får 

intervjupersonen att känna att det finns något rätt eller fel svar. 

Det finns flera olika etiska kommittéer som tagit fram riktlinjer för vad man bör tänka 

på vid forskning för att undvika att undersökningspersonerna far illa. Bryman (2008) 

menar att det finns fyra principer inom svensk forskning som är viktigast: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Vad 

de principerna innebär för denna studie är: 

 Informationskravet: innebär att intervjupersonerna ska få information om syftet 

med undersökningen, samt hur den ska gå till. Intervjupersonerna till denna 

studie blev noggrant informerade om studien och vad som förväntades av dem 

om de ville delta i studien. Informationen skickades antingen med e-post eller 

meddelades över telefon. Stor vikt lades vid att alla skulle få samma 

information. I informationen fick de även ta del av de etiska principerna och hur 

de skulle följas i studien. De fick informationen både innan intervjun och i 

samband med den för att känna sig så trygga som möjligt med att delta. 

 Samtyckeskravet: innebär att studien endast får genomföras om 

intervjupersonerna själva vill medverka, och att de när som helst kan avbryta sitt 

deltagande. Enbart med intervjupersonernas samtycke till att delta i denna studie 

genomfördes intervjuerna. De fick information om att det gick att ångra sig när 

som helst under processen. Samtycket till denna studie handlade även om att 

intervjupersonerna fick godkänna insamlingsmetoden, som var inspelning, innan 

intervjun påbörjades. Om detta var något de inte ville skulle andra alternativ ha 

diskuterats. 

 Konfidentialitetskravet: innebär att obehöriga personer inte ska kunna komma åt 

intervjupersonernas personuppgifter eller andra uppgifter som kan avslöja deras 

anonymitet. I denna studie blev intervjupersonerna informerade om att alla 

uppgifter som rörde de själva, skola och ort skulle hållas helt anonyma för alla 

utanför studien. Allt inspelat material raderades även efter transkriberingen.  
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 Nyttjandekravet: innebär att all information som samlas in under 

undersökningen enbart får användas i studien. Intervjupersonerna blev 

meddelade om syftet med studien och vad som skulle hända med den när den 

blev klar. All information som togs del av under intervjuerna var relevanta för 

studiens syfte, och har endast använts för det ändamålet.  

En av de principerna som Forsman (1997) dock menar är den allra viktigaste är 

principen om informationskravet, informerat samtycke. Kvale och Brinkman (2014) 

instämmer om detta och förklarar att informerat samtycke innebär att forskaren ska vara 

tydlig gentemot undersökningspersonerna om syftet med undersökningen. För att 

undersökningspersonerna ska kunna göra ett val angående att vara med i studien eller 

inte behöver de noggrann information om varför studien görs och vad deras del i studien 

kommer vara. Att sedan vara med i studien ska alltid vara frivilligt. Det är viktigt att 

påpeka att de kommer vara helt anonyma i studien samt att uppgifter om dem kommer 

raderas när studien är klar, både skriftliga anteckningar och inspelat material. För att ta 

hänsyn till de etiska principerna fick intervjupersonerna ta del av all nödvändig 

information om vår studie vid den första kontakten. 

Resultat 
Respondenterna i denna studie är sju lärare från olika skolor i södra Sverige. Lärarna 

som intervjuades arbetar inom mellanstadie, särskola, högstadie och gymnasium. De har 

olika mycket erfarenhet av elever med ADHD. Några av lärarna har arbetat mycket med 

just dessa elever, medan någon annan aldrig har haft någon elev med en ADHD-

diagnos. Kompetensen varierar från grundskollärare, ämneslärare till specialpedagog. 

Även antalet år som lärare varierar från ett par år till över 30 år inom läraryrket. 

Intervjuerna var semi-strukturerade och följde ett antal olika teman: klassen, kunskap, 

insatser, inkludering, synsätt och samarbete. I följande resultat delas svaren in i fem 

övergripande rubriker med tillhörande underrubriker, för att ge en så tydlig överblick 

som möjligt. Dessa rubriker är: kunskaper och erfarenheter, möjligheter och 

svårigheter, inkludering och exkludering och diagnosen. 

Kunskaper och erfarenheter 

Utbildning och vidareutbildning 

Samtliga lärare anser att man får för lite kunskap om olika diagnoser under 

lärarutbildningen. Två lärare uttrycker även att de önskar att de fått mycket mer 

kunskap under sin utbildning om bland annat ADHD och hur man ska bemöta dessa 

elever. Tre av lärarna vill minnas att de läste lite specialpedagogik och att de berörde 

vissa diagnoser då. Mest var det nog fokus på läs- och skrivsvårigheter men även lite 

om andra diagnoser också. En lärare uttrycker att ADHD-diagnosen inte fanns då hon 

studerade till lärare. 

Det jag först träffade på, men då hade jag börjat jobba.. Jag tror att jag 

hade jobbat en två, tre år då. Då kom någonting som hette MBD, som 

liknar ADHD då ju. Och DAMP kallade man ju det för i stället då. Men 

då hade jag ju jobbat ett par år innan det kom. (Lärare 1) 

Ytterligare en lärare uttrycker… 
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Inte sådär jättemycket, kan jag inte påstå. Det var nog att man kanske 

kom på sådana här elever när man var ute på praktik. Men sedan kan 

jag ju tycka att det har blivit fler… om det är fler, eller att man 

diagnosticerar fler, eller att det har blivit fler utav samhällsförändringar 

och familjebildningar. För jag tycker att vi har väldigt många. (Lärare 

6) 

De flesta lärarna påpekar att den mesta teoretiska kunskapen om diagnosen har de fått 

genom olika fortbildningskurser som de frivilligt har gått på genom åren. Ofta får de 

själva be skolledningen om att få gå på olika kurser. En lärare menar att det är först när 

de får en besvärlig elev som de tar tag i och går på lite föreläsningar för att uppdatera 

sina kunskaper. En lärare uttrycker att deras rektor ofta skickar ut mejl, och erbjuder 

både föreläsningar och heldagskurser om bland annat olika diagnoser, som lärarna kan 

få gå på om de är intresserade. Något som ofta uppskattas! 

Det är inte så att skolan säger att nu ska ni gå den här… någon gång 

har det varit så, men det är inte så ofta. (Lärare 2) 

Majoriteten av lärarna menar att det ligger på deras ansvar att lära sig mer om 

funktionsnedsättningar genom att läsa litteratur, forskning och gå på föreläsningar och 

kurser. Deras skolor är angelägna om att alla lärare får gå de utbildningar som de känner 

att de behöver, men däremot är det sällan skolorna anordnar obligatoriska kurser. En 

lärare anser att alla lärare behöver mer kunskap i hur de kan bemöta och anpassa 

undervisningen för elever med svårigheter, och att det framför allt borde läras ut mer 

under lärarutbildningen. Läraren menade att det inte är alla som har ett eget intresse av 

funktionsnedsättningar och kanske därför går miste om nödvändig kunskap. 

Det krävs mycket mer kunskap, så det ska inte bara vara utifrån att man 

själv är intresserad utan det skulle vara obligatoriskt för alla lärare 

oavsett vad man ska undervisa i. (Lärare 4) 

 

Intresse av funktionsnedsättningar 

Under intervjuerna uttryckte fyra av lärarna att de har ett stort intresse av 

funktionsnedsättningar och att ständigt lära sig mer om det, eftersom de ofta kommer i 

kontakt med elever i undervisningen som har olika svårigheter. Eftersom tiden är en 

faktor som påverkar individanpassningen var det två lärare som påpekade att de ibland 

måste använda fritiden till att hinna planera och göra anpassade uppgifter. Men detta var 

inte något som de uttryckte var ett bekymmer, utan mer att de gärna gör det för elevens 

skull. Engagemanget för alla eleverna, inte bara de med funktionsnedsättningar, var 

väldigt stort. Gemensamt för de lärare som uttryckte ett särskilt intresse för elever med 

särskilda behov var att de någon gång under sin karriär har arbetat med barn som har 

olika funktionsnedsättningar, eller att de har personliga erfarenheter av detta inom 

exempelvis den egna familjen.  

Det är det man lever väldigt mycket för, det här att man har försökt att 

göra det rätta, att de känner att de är omtyckta som de är.  Annars så 

kommer man ingen vart med elever, det går inte. De måste få känna att 

de är värdefulla utifrån vem de är. (Lärare 6) 
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Lärarnas elevbemötande 

Flera lärare uttrycker att det är viktigt med kunskap om diagnosen för att kunna bemöta 

dessa elever på ett bra sätt. Samtidigt som två lärare öppet medger att dessa elever tär 

något enormt på humöret emellanåt, och att man som lärare blir både arg och frustrerad 

på deras beteende. Detta trots att de egentligen vet att frustrationen oftast inte leder till 

något bra. En lärare tror att dessa elever ofta känner att de får tillsägelser mer än andra 

elever, och att de ofta upplever sig själva som jobbiga och störiga. De får höra sitt namn 

mer eller mindre hela dagarna, det borde man tänka på som lärare när man möter dessa 

elever. Att kunna skapa en god relation till dessa elever menar flera lärare är avgörande.  

Alltså man måste tillåtas att vara olika och man måste veta att man ska 

bemöta barnen på olika sätt. Sedan är det svårt i många sammanhang 

för man kan bli arg och man kan bli frustrerad. (Lärare 5)  

Att eleverna lyckas i skolarbetet är lärarnas mål, men de menar att det mycket handlar 

om att få eleverna att känna sig värdefulla också. En lärare påpekade att det är viktigt att 

vara tydlig mot eleven när den har gjort något ”fel”, att det inte är eleven som person 

det är fel på utan att det är handlingen eller beteendet som blir fel. Fyra lärare uttrycker 

en enorm vilja att hjälpa eleverna komma på rätt väg, men att det är svårt eftersom det 

är så många olika faktorer som spelar in som de inte kan styra, så som tid och resurser. 

Jag trodde jag skulle kunna rädda alla ungar, tror jag. Att jag skulle ha 

tid för alla. Man har ju en naiv tanke att ’nej jag ska fan inte…’. Man 

såg de andra lärarna hann ju inte med. Och bara ’men det är lugnt, jag 

kommer fan visa att det här går att fixa’, men det är svårt. (Lärare 3) 

Och en annan lärare uttrycker frustration över att lämna upp eleven till högstadiet där 

strukturen ser annorlunda ut, efter att ha åstadkommit så mycket under mellanstadiet. 

Det känns lite hårt när man vet att man har lagt ner ett superjobb på 

dem, att vi har varit två stycken som liksom lagt ner all vår själ i en elev, 

och så märker man efter en termin där uppe… Så får man höra lite 

vibbar då om att.. Nä, det där gick väl kanske inte så bra.. (Lärare 6) 

 

Möjligheter och svårigheter 

Det kan ju vara en enorm styrka! Man pratar ju ofta om de här 

diagnoserna med negativ ordalag men det är ju tyvärr så att de inte får 

använda sina talanger i skolan för skolan mäter ju bara viss kunskap. 

De kan ju ha fantastiska förmågor som de inte får visa och det tycker jag 

också är viktigt att ta reda på, vad är den här elevens styrka? Få dem att 

någon gång få visa det för sina kompisar, och att man får dem att växa i 

det. Att det faktiskt är någonting väldigt positivt som de har, den där 

kreativiteten, energin, det annorlunda sättet att tänka och 

associationsförmågan. De har ett otroligt driv och när de är motiverade 

och intresserade av någonting så finns det ju ingenting som stoppar en 

elev med ADHD liksom! Då har de en uthållighet som inte någon annan 

har. Så att det är absolut inte bara någonting negativt, och det tycker 

jag att man ska trycka på, det är faktiskt också en superkraft. (Lärare 4) 
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Resurskrävande elever 

Fem av lärarna uttrycker att klasserna ofta är för stora, även om det till viss del varierar 

från år till år. En lärare berättar att det kan vara över 30 elever i en klass innan det blir 

tal om att dela klassen på två. Ofta känner de att de inte räcker till för alla elever. 

Dessutom är det ofta ett par elever med särskilda behov i varje klass, som kräver lite 

extra anpassning. En lärare berättar att har man ett eller flera barn med ADHD i en klass 

så behöver läraren oftast stöd på något sätt, antingen av en elevassistent, speciallärare 

eller att man har grupptimmar eller mindre klass för att det ska fungera. Flera lärare 

anser att barn med ADHD är resurskrävande. Med det nya systemet blir dessa barn en 

extra kostnad för skolan, och det är synd att det ska behöva vara så menar en lärare. 

… Att man slutar att spara i grundskolan och lägger mer resurser där 

tidigt. För vi får så många elever som har fått misslyckas så länge, och 

faktiskt också sådana som det har gått så långt med att de har börjat 

skolvägra, utvecklat social fobi och till och med velat ta livet av sig, och 

det är fruktansvärt! När politikerna tror att de sparar så är det precis 

tvärt om. (Lärare 4) 

Att det behövs mer resurser, särskilt i form av mer personal, var något som alla lärare 

var överens om. Då kan de lättare ge alla elever de stöd som behövs. 

Insatser i skolan 

Enligt Socialstyrelsen (2014a) ska det inte behövas en diagnos för att en elev ska få det 

stöd den behöver i skolan. Två av lärarna menar att det näst intill krävs en diagnos ändå 

för att en elev ska få de olika stöd som den har rätt till. Om inte eleven har föräldrar som 

orkar stå på sig och kräva att stöd sätts in, berättar en av lärarna. Övriga lärare menar att 

det inte alls krävs någon diagnos för att eleverna ska få stöd i skolan. Utan att man 

underlättar för eleven så gott det går ändå. 

Det är lättare att få pengar till hjälp om man har en diagnos, sedan 

säger man att de inte ska behöva ha en diagnos men det är faktiskt rent 

krasst tyvärr. Du behöver ha en liten stämpel för att få lite mer pengar… 

(Lärare 1) 

Hur insatserna ser ut, verkar skilja sig mellan de olika skolorna vi besökt. Samtliga 

lärare försöker att anpassa klassrumsmiljön på olika sätt. Flera lärare menar att 

placeringen i klassrummet har stor betydelse. Elever med ADHD får ofta sitta längst 

fram i klassrummet där läraren finns nära till hands och kan påminna eleven om att 

koncentrera sig. Två lärare använder sig även av skärmar som de kan sätta upp runt 

eleven för att avskärma, det ska också göra det lättare att koncentrera sig. En lärare 

erbjuder sina elever hörselkåpor, ett mycket uppskattat hjälpmedel som används av alla 

elever. En annan lärare använder sig av ett belöningssystem för att öka motivationen 

hos sin elev med ADHD. Något som har gjorts upp med elevens föräldrar, som står för 

belöningen hemma. En insats som alla utan två lärare anser är till stor hjälp för både 

eleven med ADHD-problematik, men även för resten av klassen är en elevassistent. 

Assistenten finns som stöd för eleven, men innebär också att det blir en extra vuxen i 

klassrummet.  

Om man har behov av det så tycker jag att det borde vara självklart att 

man får tillgång till en assistent för det kan göra så stor skillnad. Ska 
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man gå i en stor klass, om det är det som är målet då, så tycker jag att 

det vore självklart att man hade en assistent som hela tiden kunde se det 

som pedagogen kanske inte hinner se. Det är det ena, och sedan tycker 

jag att de här eleverna har rätt till pedagoger som har en adekvat 

utbildning och kunskap. Därför att det är ett dolt handikapp och man 

kan inte begära av eleven att den själv ska kunna förklara hela tiden, 

varför och hur, utan det måste pedagogen också ha insikt i hur det kan 

bli på ett visst sätt i en viss situation. Hur man kan förebygga framför 

allt, för ofta så blir det ju ständiga misslyckanden som är väldigt 

skadligt för självkänslan…(Lärare 4) 

De flesta skolorna kan även erbjuda eleverna att få sitta själva i grupprum, eller att få 

jobba i mindre grupper, i vissa fall med stöd av specialpedagog.  

En lärare uttrycker dock en ambivalens angående att ha hjälp av elevassistent i 

klassrummet. Läraren menar att det kan vara väldigt bra för den enskilda eleven men att 

det kan börja påverka resten av eleverna negativt om de också blir beroende av den här 

assistenten. De kan utveckla en rädsla för att misslyckas och därmed använda 

assistenten för att få hjälp med skolarbetet när de egentligen inte skulle behöva det. 

Läraren menar också att det kan vara bra för individen som har hjälp av stödassistenten 

att även kunna få vara utan den ibland så att självkänslan kan få växa lite, att personen 

faktiskt kan klara sig utan assistenten. Sedan påpekar läraren även att det finns en risk 

att läraren själv blir beroende av assistenten och inte vill att den försvinner från klassen, 

trots att målet är att eleven som har det stödet ska kunna klara sig utan assistenten.  

De är verkligen vana vid att, är det en assistent inne så är den 

assistenten för alla. Det kan ju vara bra för den som har assistenten, den 

eleven, för den kommer ju lite ur fokus, men det är ju egentligen inte bra 

för hela gruppen. För det kan ju vara så att man blir väldigt osäker. 

Man vågar inte pröva sig själv, utan att man måste ha en bekräftelse 

hela tiden då. (Lärare 6) 

Tekniska hjälpmedel används också i olika utsträckning. De flesta lärarna menar att det 

ofta blir en kostnadsfråga när det handlar om datorer och Ipads. Skolorna har ett 

begränsat antal elevdatorer eller Ipads som ska fördelas mellan alla elever som behöver. 

Ofta så används dessa hjälpmedel i första hand av elever med läs- och skrivsvårigheter 

berättar en lärare. En lärare berättar att hon tycker att det kommer så mycket ny teknik, 

och att hon tycker det är besvärligt att lära sig hur den nya tekniken ska användas, även 

om det säkert kan vara till hjälp för vissa elever. De flesta skolor tillåter dock elever att 

använda sina smartphones till att fota eller spela in genomgångar. Andra skolor har 

mobilförbud, och där tillåts inte eleverna att använda sina mobiler även om det skulle 

underlätta för eleven. På en av skolorna har alla elever tillgång till varsin dator, något 

läraren tycker fungerar väldigt bra så länge de använder datorn till skolarbete och inte 

något annat. En skola använder sig av en lärplattform, där eleverna kan få ta del av 

power points innan lektionerna för att kunna komma förberedda till lektionen. Det gör 

att eleverna har lättare att följa med på lektionerna sedan, berättar en lärare.  

… Sedan är det ju problemet då att det ändrar sig och man måste lära 

om, för har man väl fått in… då gäller det väl mest läs- och skriv 

problematiken, men man har fått in ett system på hur man tar hjälp utav 

datorstöd och man får det att fungera ganska bra. Sedan så dimper det 
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ner Ipads, och nu så ska vi använda Ipads, och då ska vi göra så och så! 

Och så ska man lära sig att det, och så ska man få det att fungera i 

organisationen, det tycker jag är lite besvärligt då! Men alla hjälpmedel 

ska man väl naturligtvis försöka sig på att använda… (Lärare 5) 

Flera lärare uttrycker att medicinering ändå är det som har störst effekt på eleverna med 

ADHD. Två lärare har däremot aldrig haft någon elev som har fått mediciner mot sin 

ADHD- problematik. En av lärarna tror heller inte att det skulle göra någon vidare 

skillnad. Den andra läraren vill inte uttala sig om medicinering, då hon aldrig har haft 

någon elev med ADHD. 

Det är som dag och natt hos vissa om de fått sin medicin på morgonen. 

Vissa dagar går det bara inte ’det är bättre att du går hem eller springer 

ut. Här får du en fotboll, ut på fotbollsplanen’, det går inte. Och sedan 

får man ju faktiskt tänka på de andra eleverna med. Tyvärr är det så! 

(Lärare 3) 

En annan lärare beskriver medcineringen på följande sätt: 

Det som blir svårt när man inte har det, är ju dels att komma igång med 

en arbetsuppgift och behålla uppmärksamheten på sin arbetsuppgift och 

att avsluta den. Det tycker jag går bättre när de har fått sin medicin. 

Och kanske också att det underlättar lite det att de måste göra de där 

rörelserna, ljuden och det här. Att det liksom mildras. (Lärare 4) 

Samarbete och relationer 

Samarbete med elever, vårdnadshavare och kollegor var något som togs upp av alla 

lärarna som viktiga faktorer i arbetet med elever som har ADHD eller andra svårigheter. 

Att kunna bolla idéer med en kollega som dagligen möter samma elever sågs som något 

väldigt positivt som gynnar undervisningen. Då kan de prata om eleverna och komma 

överens om olika åtgärder. Något annat viktigt, som alla lärare lyfte fram, var att ha en 

bra kommunikation och relation med elevens vårdnadshavare. Alla lärare har 

erfarenheter av både bra och mindre bra samarbeten med vårdnadshavare, och fyra av 

lärarna trodde det kunde bero på hur väl föräldrarna accepterar deras barns svårigheter. 

Två lärare påpekade att de har en förståelse för att vårdnadshavarna kanske ofta har det 

väldigt tufft hemma med sitt barn och därför kan ta ut frustrationen på skolan och 

lärarna, men menar även att det kan bli väldigt jobbigt när de inte är på samma våglängd 

eftersom det blir eleven som hamnar i kläm. 

Oftast är det ju så att man både hemifrån och från skolans sida vill ju 

barnets bästa liksom, sen kanske man inte alltid är överens om vad det 

är. Men, det kan man ju liksom enas i, att vi vill liksom att det ska bli så 

bra som möjligt för eleven. (Lärare 7) 

Alla lärare delade samma uppfattning att en tät och bra kontakt med elevens 

vårdnadshavare förbättrar elevens skolsitutation märkbart. Att eleven vet att både 

läraren och dess vårdnadshavare har samma åsikter och regler skapar en trygghet för 

barnet. 

Vi kan bygga upp ett arbete så att barnet utvecklas på bästa sätt. Man 

kanske kan stötta varandra. ’Det här gjorde vi hemma’, och då kan vi 

prova det i skolan till exempel. Sen är det ju inte säkert att det slår rätt 
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ut där, därför att det är ju två olika miljöer. Men vi kan ändå hjälpa 

varandra. Så täta kontakter, det är det bästa. (Lärare 2) 

Relationen med eleven var något som togs upp som särskilt viktigt av fyra av lärarna. 

Två lärare påpekade att undervisningen handlar om att ta reda på hur varje elev är som 

person så att de kan anpassa sitt bemötande på ett sätt som gynnar den enskilda. En 

lärare anser att uppgiften är att få alla elever att må bra och då måste de vara lyhörda på 

elevens behov, och det går inte utan en bra relation. En annan lärare menar att de aldrig 

kan förstå en elev helt och hållet, men att de alltid måste vara öppna och ödmjuka inför 

att försöka förstå. Lärarna var eniga om att ingen individ är den andre lik och att det 

därför är så viktigt att skapa förtroendefulla relationer med varje elev. Det är särskilt 

viktigt också, menade en lärare, att elever med funktionsnedsättningar tillåts vara unika 

och inte kategoriseras utifrån vad den har för problematik och vad läraren tror att den 

personen behöver. 

Det ju så olika från individ till individ, så att liksom, man tycker att ’jo 

men nu så, det är nog det bästa’ och så möter man någon annan och så 

var det inte alls det bästa. Utan det är ju väldigt mycket det här att lära 

känna eleven faktiskt. Att relationen är ju oerhört viktig. (Lärare 7) 

Anpassad undervisning 

Samtliga lärare anser att de anpassar undervisningen så gott det går. Men det är inte 

alltid så lätt med tanke på de stora klasserna. Ofta är det flera elever som har behov av 

anpassning. Men sällan räcker resurserna till att anpassa så mycket som de kanske 

borde. 

Fem lärare uttrycker att anpassning för elever med ADHD- problematik oftast innnebär 

mer struktur, samt att man förbereder eleven på vad som kommer att ske under dagen. 

Två lärare påpekar att det är viktigt att man skriver upp på tavlan när lektionen börjar 

och slutar, så att eleven får en slags ram. En lärare påpekar att regler är bra, men att 

regler även måste få tänjas på. En annan lärare använde sig av planeringsböcker för 

samtliga av sina elever, det tyckte hon fungerade bra för framförallt elever med ADHD.  

Någon lärare berättar att man ska undvika att göra ändringar i schemat så långt som det 

är möjligt, men ibland händer ju oväntade saker, som att det kommer en vikarie och då 

brukar det bli svårt för elever med ADHD.  

… En vikarie kommer in, det är ju en dag helt bortkastad för en person 

som har väldigt svårt med sin ADHD. Och då brukar man bara säga så  

’ja den får sitta bara den dagen kanske’ för att det fungerar inte med en 

helt annan person. Så det kan man ju också säga, att för att anpassa för 

dem är att man har samma person hela tiden. (Lärare 1) 

En lärare har även fått anpassa schemat efter vad eleven orkar med på en dag. Vad 

eleven orkar kan variera från dag till dag, en dålig dag kanske eleven inte orkar 

någonting. Det är inte heller ovanligt att man tar bort en del eller alla läxor, för det 

brukar inte fungera för dessa elever. En lärare berättar att hennes elev bara klarar av att 

arbeta med samma uppgift i 20 minuter, sedan måste eleven få en ny uppgift att arbeta 

med.  

En lärare berättar att de i vissa fall kan räkna bort mindre arbetsområden ur betyget, de 

använder en så kallad ”pysparagraf”. Det innebär att eleven kanske inte behöver göra 
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alla läxförhör eller genomföra alla moment i ett arbetsområde, det är okej att missa 

någon lektion om det inte fungerar den dagen. Utan att det påverkar betyget.  

Ibland kanske det inte fungerar helt enkelt i det praktiska momentet, och 

då kan man bara ’nä men idag, gör något annat i stället. Det är okej att 

du missar lektionen’. Det påverkar liksom inte betyget så. Har man 

varaktiga diagnoser liksom, eller liknande, då är det okej att man 

“pyser” som det heter. I vissa delar utav undervisningen. (Lärare 3) 

Inkludering och exkludering 

Av alla lärare som intervjuades var det tre lärare som specifikt nämnde inkludering och 

exkludering. En lärare menar att eleven alltid ska vara i klassrummet, oavsett 

problematik, och att en förutsättning då är att hela gruppen får undervisning i att 

olikheter är något bra och något som alltid ska respekteras. En lärare uttrycker att det 

finns en problematik med att avlägsna eleven från klassen eftersom eleven kan känna 

sig exkluderad, men att det ibland inte finns något annat val på grund av att eleven stör 

resten av klassen och det inte finns tid eller resurser att hjälpa eleven på ett annat sätt. 

En annan lärare påpekar också vikten av inkludering, men menar även att det inte 

behöver vara något dåligt med exkludering. Lärarna påpekar att det beror till stor del i 

vilket sammanhang eleven avlägsnas från klassen, om det är av elevens egen vilja eller 

om det är lärarens beslut.  

Alltså det har ju diskuterats mycket det här med inkludering, men det 

har ju misstolkats lite det begreppet. (…) Hur mår den individen i det? 

Det är ju inte det här att alla mår dåligt av att gå iväg. (Lärare 2) 

Att separera eleven från klassen 

Alla utom en lärare uppger en ambivalens när det kommer till att separera eleven från 

klassen. Å ena sidan menar de att det kan vara väldigt bra eftersom både den enskilda 

eleven och klassen som grupp får lite lugn och ro, samtidigt som det finns en risk att 

eleven känner sig exkluderad. Den lärare som känner annorlunda menar att eleverna i 

hennes klass helt enkelt alltid är inkluderade i klassrummet och att det därmed inte finns 

någon sådan ambivalens. Tre av lärarna påpekar dock att det kan ha stor betydelse hur 

lång tid eleven är ifrån klassrummet, om det är större delen av dagen eller bara under 

vissa lektioner. De påpekar även att det är viktigt att det i sådana fall sker av egen vilja, 

och att det hela tiden förs en dialog med eleven. Om det sker under korta stunder kan 

det vara en välbehövlig paus, medan längre stunder kan få eleven att känna som att den 

inte har en tillhörighet någonstans. Tre lärare påpekar att även om det är eleven som ska 

få bestämma själv så är det inte alltid personen hinner känna efter när det blir för 

mycket i klassrumsmiljön. Har läraren en bra relation till eleverna menar de att de kan 

se när eleven behöver byta miljö. En lärare uttrycker det även som att det är rent av 

oproffessionellt att låta eleven vara kvar i klassen om den inte verkar klara av det. 

De säger ibland att det är så utmärkande… men jag tycker tvärt om, att 

man sviker eleverna när man tillåter dem att liksom förlora ansiktet 

inför kompisarna, och de har ju inte riktigt förmågan att styra sina 

känslouttryck och kan lätt liksom hamna i en situation där andra elever 

hånar eller skrattar… och då blir de väldigt utlämnade i situationen och 

jag tycker inte att det är rätt att göra så, och då är det bättre att få gå 
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undan och lugna ner sig med en klok vuxen, och prata av sig och komma 

igång att jobba igen liksom. (Lärare 4) 

Sedan menar vissa lärare att det finns flera elever som känner själva när de behöver gå 

iväg en stund och kan då fråga om det är okej att de går ifrån och sätter sig i ett 

grupprum och arbetar istället. Där kan de lättare fokusera på arbetsuppgiften utan saker 

och människor runt omkring som distraherar. På några skolor fanns även möjligheten att 

få hjälp i mindre grupp av en specialpedagog, men det var också elevens eget val att 

vara med där, och då är det inte hela dagar som eleven är där utan den har fortfarande en 

klasstillhörighet där den spenderar större delen av tiden. Till dessa grupper kan vem 

som helst gå och få hjälp oavsett om man har en diagnos eller inte, och många elever 

brukar uttrycka att de är glada att den möjligheten finns. 

Gruppen mot individen  

Tre lärare nämner att det är viktigt att se till helheten och inte enbart till den elev som 

har särskilda behov. Även om de ständigt försöker göra allt i sin makt för att alla elever 

ska kunna stanna kvar i klassrummet måste de ibland väga fördelarna mot nackdelarna 

med att avlägsna eleven från klassrummet. Gruppen mot individen. De menar att det 

inte bara är eleven med särskilda behov som har rätt till utbildning, utan även alla andra 

elever också. Då måste de ibland göra svåra val som kanske inte gynnar den enskilda, 

men som gynnar hela gruppen. 

För de andra i klassen är det en fördel, för han eller hon stökar till så 

pass så man stör för alla andra. Det blir lugnare och tystare i klassen. 

Läraren hinner med mer. Men sen förstår jag också att eleven känner ju 

sig exkluderad. Att man inte är en del av klassen. Antagligen väldigt 

dåligt självförtroende redan. Ännu sämre och mår dåligt av att bli den 

här speciella OBS-eleven.  Så.. dåligt för eleven. Det kan nog få den att 

må väldigt dåligt. Men bättre för resten av klassen. (Lärare 3) 

Det finns även en som uttrycker raka motsatsen, att eleven till varje pris ska vara 

inkluderad hela tiden. För att det ska vara möjligt menar läraren att det är oerhört viktigt 

att arbeta med hela gruppen så att olikheter hos klasskamraterna inte ses som något 

konstigt eller jobbigt. Det finns ändå möjlighet för elever att gå undan till ett grupprum 

som är knutet till klassrummet, men då sitter de fortfarande i samma rum och kan känna 

gemenskapen till klassen. Detta grupprum kan brukas av alla elever och därför blir det 

ingen särskiljande lösning för enstaka individer som därmed kan känna sig utpekade. 

Vi måste ha en acceptans att vi är väldigt olika som människor. Och då 

kan vi inte peta bort några dit och några dit, och så har vi bara en kärna 

kvar som är väldigt lätt att undervisa då. Utan det här är ju 

undervisningens problematik, att möta alla elever som det heter, på den 

nivån de är. (Lärare 6) 

Alla lärare uttrycker dock att det till stor del handlar om resurser, och vilken möjlighet 

de ger att individanpassa undervisningen. Det är inte heller alltid det bara är en elev i 

klassen som har svårigheter, utan det kan vara flera stycken med olika slags 

problematik. Har lärarna då inga möjligheter att få extra stöd av personal i klassrummet 

kan det finnas en risk att eleverna inte hinner få den hjälp de behöver, och detta 

upplever särskilt en lärare som något väldigt frustrerande eftersom de är väldigt måna 

om att eleverna ska lyckas.  
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Diagnosen 

Fördelar med en ADHD-diagnos 

Vad det kan finnas för fördelar med en ADHD-diagnos var något som skiljde sig lite åt 

mellan lärarna. Två lärare påpekade att en diagnos kan ge elever en förklaring till varför 

de fungerar på ett visst sätt, men att de kanske bör få den när de är tillräckligt mogna för 

att hantera den. Annars kan föräldrar ha nytta av att barnet får en diagnos så att de kan 

kämpa för resurser på olika plan. En annan lärare menar att det också ger en större 

förståelse för lärarna, och därmed en större acceptans för elever med svårigheter. En 

ytterligare fördel som tre lärare delade uppfattning om var att det blir lättare att få 

resurser till eleven om den har en diagnos, även om det egentligen inte ska behövas. En 

lärare upplevde det inte som att det skulle vara en fördel med en diagnos för själva 

skolan eftersom de redan har ett så bra arbetssätt och mycket resurser för elever med 

svårigheter. Gemensamt för alla lärare var att de ansåg att diagnosen är till för 

individens skull och att det är mycket upp till den personen hur den hanterar att få en 

diagnos. 

Jag vet inte om det framför allt är för personen själv som får en 

förståelse för varför man möjligtvis inte fungerar likadant som alla 

andra, det är väl viktigt. Och sedan som lärare är det väl också, vilken 

diagnos det än är. Så i samband med att jag får veta att någon har en 

diagnos så börjar jag också få hjälp med hur jag ska hantera det. 

(Lärare 5) 

Nackdelar med en ADHD-diagnos 

För lärarens och skolans del var det absolut inget negativt att en elev får en diagnos 

eftersom de då lättare kan få resurser. Däremot påpekade alla lärare att det kan vara 

negativt för både eleven och dess vårdnadshavare. Två lärare menade att det krävs en 

viss mognad att kunna ta emot en diagnos utan att identifiera sig med den och bli en 

diagnos. Det är upp till eleven hur den hanterar att få en diagnos, och den stämpel som 

det kan medföra. Vissa elever kan börja identifiera sig med diagnosen och därmed 

skylla på den för att slippa göra saker som den egentligen hade klarat, eller att de känner 

sig misslyckade och därför inte ens försöker. Samtidigt kan elevens vårdnadshavare ha 

svårt att ta till sig att deras barn har svårigheter som skulle kunna vara en ADHD-

diagnos. 

… Det finns en del föräldrar som inte vill ha en diagnos som hamnar på 

deras unge. De vill inte ha det. Vi har föräldrar med som har stoppat 

utredningar, för man vill inte… deras unge ska vara normal, så man vill 

inte ha reda på om de har en diagnos. Sen finns det nog elever själva 

som inte vill ha det. De vill inte vara udda. Vill inte vara 

annorlunda.(Lärare 3) 

Dessutom är en lärare noga med att påpeka att man som lärare inte ska sitta och vänta 

på en diagnos innan man sätter in någon insats. Det är viktigt att eleven får hjälp direkt 

när svårigheterna börjar synas, istället för att vänta på en utredning. Väntar man på att 

en diagnos ska fastställas så kan det bli en nackdel för eleven. 

Det är en hjälp, men kan också vara en stjälp om man inte.. Om man 

liksom går och väntar in den där, att det måste stå någonstans där, så 
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blir det ju ingen hjälp för den här eleven utan man måste ju dit med 

insatserna oavsett om man har en diagnos eller inte. (Lärare 6) 

Sammanfattning av resultat 

De lärare som intervjuats anser att det är viktigt att ha kunskap om vilka svårigheter en 

elev med ADHD kan möta i skolan. De hävdar samtidigt att lärarutbildningen inte ger 

tillräcklig kunskap om ADHD. För att öka kunskapen går lärarna på olika föreläsningar 

och vidareutbildningar. Något som de själva oftast får be skolledningen om.  

De flesta lärarna anser att det är resurskrävande att ha en eller flera elever med ADHD i 

klassen. Ofta har dessa elever ett stort behov av extra stöd för att nå kunskapskraven. 

Bristen på resurser är ett dilemma som alla intervjuade lärare ställs inför när de har 

elever som kräver anpassad undervisning. Hur man väljer att anpassa undervisningen på 

de olika skolorna varierar, beroende på vilka resurser som finns att tillgå. Generellt 

försöker lärarna att anpassa undervisningen genom att skapa struktur och förutsägbarhet 

för elever med ADHD, eller elever med liknade svårigheter. På alla skolor utan en 

använde man sig även av elevassistenter eller små undervisningsgrupper för flera elever 

med ADHD, eller elever med liknande svårigheter. Samtliga skolor försökte även 

använda tekniska hjälpmedel i så stor utsträckning det var möjligt. Tekniska hjälpmedel 

är en stor kostnadsfråga för skolorna. 

De flesta lärare upplever viss ambivalens inför att separera elever från övriga klassen. I 

vissa fall kan det vara bra för både eleven och klassen om eleven kommer ifrån klassen 

en del utav dagen. Samtidigt finns det en risk att eleven känner sig exkluderad när den 

blir borta från övriga klassen längre stunder. Flera lärare berättar att man i vissa 

situationer tvingas att välja vad som är bäst för klassen eller den enskilda eleven när det 

blir för stökigt.  

Teoretisk problematisering 

Sett ur det relationella perspektivet som von Wright (2000) förespråkar var det många 

lärare som påpekade relationen som det väsentliga i undervisningen. Det brukar dock 

vara vanligare, menar von Wright, att lärare har ett mer punktuellt perspektiv där det 

finns risk att eleverna kategoriseras in efter vilka svårigheter de har. Hon är dock noga 

med att påpeka att det inte enbart kan vara det ena eller det andra, utan att det oftast är 

en blandning. Flera lärare påpekade att det är viktigt att inte bara se diagnosen, utan det 

är personen bakom diagnosen som är det viktiga, och utan en bra relation till eleven 

menade lärarna att det blev svårt att individanpassa undervisningen. Bara för att en elev 

har en diagnos menar de att det inte går att avgöra hur den personen är utifrån det. 

Diagnosen har egentligen ingen som helst betydelse menade flera av lärarna, men den 

kan utgöra ett underlag med några gemensamma nämnare som sedan kan fyllas på av 

lärarens erfarenheter och uppfattningar av eleven efter att de har skapat en relation. Med 

en förtroendefull relation menade ett par av lärarna att de kunde känna när eleven hade 

det svårt och jobbigt i klassrummet och därmed hjälpa eleven innan det gick för långt. 

Men det allra viktigaste med relationsskapandet för lärarna var att lära känna eleven och 

hitta elevens styrkor för att kunna anpassa undervisningen. Resultatet i denna studie 

visar att lärarna strävade efter att fokusera så mycket på relationerna som möjligt, 

samtidigt nämnde flera stycken att det är viktigt med kunskap om olika diagnoser för att 
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kunna anpassa bemötandet. Detta stämmer mer överens med ett punktuellt synsätt där 

eleverna kan kategoriseras efter deras olika förutsättningar.  

Med relationen i fokus var det många lärare som också menade att det även gäller för 

eleverna att få relationer till varandra för att kunna få en förståelse för varandra och låta 

alla få bli en viktig del av gemenskapen. Sett ur Lutz (2013) syn på inkludering så 

menar han att miljön anpassas efter elevens förutsättningar, något majoriteten av lärarna 

försökte leva upp till genom att anpassa klassrumsmiljön, schemat och uppgifterna till 

varje elevs fördel. Lärarna nämnde att de gjorde detta på olika sätt, bland annat genom 

att dela upp uppgifterna i mindre deluppgifter, tänka på placeringen av eleverna i 

klassrummet, erbjuda avskärmningar av olika slag och även att göra individanpassade 

scheman. Det sistnämna var dock inte så vanligt, utan sågs mer som en sista utväg. 

Nilhom och Göransson (2013) beskrev tre sätt att tolka begreppet inkludering på: 

gemenskapsorienterad, individorienterad och placeringsorienterad. Oftast kan det vara 

en blandning av dessa, något som kom fram under resultatet. En lärare uttryckte 

specifikt att det är hela gruppen läraren behöver arbeta med för att enskilda individer 

ska känna sig, och vara, inkluderade. En strategi som kan sägas vara väldigt 

gemenskapsorienterad. En annan lärare pratade mer om att det beror på hur eleven mår 

och att det är hur den personen uppfattar situationen som avgör om personen är 

inkluderad eller inte, alltså en mer individorienterad syn. Det var dock ingen lärare som 

påpekade att inkludering skulle innebära att enbart placera elever med särskilda behov i 

en ”vanlig” klass, även om en lärare ibland kunde känna att det inte finns tillräckligt 

med resurser att klara av att få alla elever med i gemenskapen. 

DISKUSSION 
Nedan följer en beskrivning av undersökningen i en metoddiskussion. Vad som blev bra 

och vad som blev mindre bra, och hur vi hade kunnat göra undersökningen ännu bättre. 

Dessutom förs en diskussion kring de mest framträdande delarna i resultatet som 

belyser forskningsfrågorna. Studien knyts sedan ihop i ett antal slutsatser. 

Metoddiskussion  

Syftet med den här studien var att undersöka hur lärare ser på sin pedagogiska förmåga 

att individanpassa undervisningen för elever med en ADHD-diagnos, eller liknande 

problematik. Syftet var även att undersöka vilka kunskaper de har om ADHD. Med 

hjälp av frågeställningar berördes även deras tankar om att separera eleven från klassen 

samt vilka strategier de kan ta till för att underlätta undervisningen av elever med 

svårigheter. Genom frågeställningarna i intervjuguiden besvarades forskningsfrågorna 

på ett tillfredsställande sätt, men det hade möjligtvis kunnat bli ännu bättre om fler 

följdfrågor hade ställts. Majoriteten av lärarna som intervjuades hade stor erfarenhet av 

att undervisa elever med ADHD och därför blev svaren ändå fylliga trots få följdfrågor. 

Att några intervjuer delades upp och utfördes på skiljda håll kan ha bidragit till att vi 

gick miste om varandras tankar och funderingar under intervjuerna som hade kunna ge 

fler följdfrågor. Däremot lyssnade båda igenom de inspelade intervjuerna, och kunde 

diskutera vilka ytterligare frågor som hade kunnat ställas för att förbättra 

intervjutekniken till nästa intervju. Det var svårt att undvika slutna frågor eller ledande 

frågor när några lärare hade svårt att svara på vissa frågor. Under undersökningens gång 

omformulerades några frågeställningar som kunde misstolkas eller vara svåra att förstå.  
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Innan intervjuerna påbörjades lades en grund för studien genom att gå igenom tidigare 

forskning på ämnet som skulle studeras, samt läsa litteratur för att vara så pålästa som 

möjligt inför mötet med lärarna. Det var från början svårt att hitta relevant forskning, 

särskilt om kognitiva eller tekniska hjälpmedel i skolorna, men genom att läsa 

referenslistor från litteratur som använts kunde vetenskapliga artiklar hittas. Från dessa 

kunde sedan nyckelord finnas för att underlätta sökningen av fler artiklar.  

Vid studiens start var planen att enbart intervjua lärare på mellanstadiet, men då det var 

svårt att få tag på lärare som var intresserade av att bli intervjuade så kontaktades lärare 

från hela grundskolan och gymnasiet. Detta upplevdes senare som något positivt då de 

olika lärarnas erfarenheter och kunskaper gav en nyanserad bild över hur det kan se ut 

inom skolan. Sju lärare intervjuades, vilket vi anser ökar studiens tillförlitlighet, och det 

blev även lätt att se mönster i svaren från intervjuerna. Missivbrevet som skickades ut 

via e-post till några av intervjupersonerna var ganska kortfattat och beskrev endast det 

allra nödvändigaste (se bilaga II). På grund av svårigheter att formulera ett exakt syfte i 

början av undersökningen framgick det inte så tydligt i missivbrevet vad syftet med 

undersökningen var. När intervjuguiden hade utformats ordentligt var det lättare att se 

hur syftet skulle formuleras och intervjupersonerna blev informerade om detta via 

telefon när tid och datum för intervjun skulle bestämmas. Informationen till 

intervjupersonerna angående syftet var dock sparsamt för att inte påverka deras svar. 

Det här är en kvalitativ studie där en hermeneutisk forskningstradition användes, 

eftersom den tar hänsyn till intervjupersonens egna tankar och åsikter om något, i det 

här fallet undervisningssituationen av elever med ADHD eller liknande svårigheter. En 

nackdel med denna metod kan vara att det är svårt att dra slutsatser att det som 

framkommer i den här undersökningen även skulle framkomma i andra liknande 

undersökningar. Kvalitetskriterierna har följts i så stor utsträckning som möjligt, även 

om trovärdigheten av studien handlar om att låta intervjupersonerna ta del av resultatet 

och kunna konfirmera att de blivit uppfattade på rätt sätt. Bryman (2011) kallar detta för 

respondentvalidering, vilket inte användes i denna studie. Anledningen till det är att det 

inte fanns tillräckligt med tid. Fördelarna vägdes mot nackdelarna angående att be 

intervjupersonerna bekräfta att de blivit rätt tolkade. Fördelen hade varit en mer 

trovärdig studie, medan nackdelen hade kunnat vara att inte få något svar tillbaka eller 

att de inte längre ville delta i studien. Då hade det blivit ett etiskt dilemma om resultatet 

kunde användas trots brist på respons, eller hur fler intervjupersoner skulle hittas om 

någon drog sig ur. Istället gjordes en noggrann beskrivning av hur undersökningen har 

gått till, för att sedan läsaren ska kunna skaffa sig en uppfattning huruvida studien känns 

trovärdig. 

Som analysmetod valdes meningskoncentrering där textstycken kodades med nyckelord 

för att sedan kunna grupperas i olika teman. Detta var det sätt som gav tydligast 

överblick på resultatet och gjorde det smidigt att se likheter och skillnader. 

Intervjuutskrifterna analyserades och diskuterades för att ge en bild av hur resultatet såg 

ut. Ur analysen framkom sedan de teman som användes till att dela upp resultatet i 

överrubriker och underrubriker. Resultatet skrevs gemensamt, men med särskilt fokus 

på olika delar. Genom att hela tiden reflektera över resultatet och komplettera de delar 

som den andre haft fokus på gavs en tydlig och nyanserad bild av intervjupersonernas 

svar. 
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Under undersökningens gång var det av yttersta vikt att följa de etiska riktlinjerna. Alla 

intervjupersoner blev informerade om vad de etiska riktlinjerna innebar för denna 

studie, och hur de skulle följas. Det upplevdes inte som några svårigheter att följa de 

etiska riktlinjerna. 

Resultatdiskussion  

Genom intervjuerna som utfördes blev alla forskningsfrågorna besvarade.  Lärarna som 

intervjuades arbetar inom mellanstadie, särskola, högstadie och gymnasium. Trots att 

lärarna har olika kompetens och arbetar på olika skolor lyfte de fram liknande 

synpunkter.  

Resultatet visar ett tydligt mönster där lärarna uppfattar sin förmåga att individanpassa 

undervisningen för elever med ADHD på liknande sätt. De flesta lärare påtalar vikten 

av struktur och planering så att eleven vet vad den kan förvänta sig av dagen. Att öka 

stukturen kring lektionerna, verkar vara en generell insats man använder sig av i klasser 

där det finns elever med ADHD. Skolinspektionen (2014) uttrycker dock att det inte 

anses vara tillräckligt för att möta elevens individuella behov, även om det underlättar 

till viss del. Andra strategier att hantera elever med ADHD är att skärma av dem i 

klassrummet så att de lättare kan fokusera på de uppgifter som ska utföras. Geng (2011) 

drog slutsatsen av sin studie att det inte finns någon lärarstrategi som fungerar för alla 

elever som har ADHD, trots att de kan uppvisa svårigheter inom samma områden. 

Genom att läraren skapar en relation till varje elev menar han istället att läraren kan 

upptäcka elevens svårigheter och styrkor för att på så sätt kunna anpassa 

undervisningen. Lärare i den här studien anser också att relationen är det viktigaste för 

att kunna skapa rätt lärandemiljö för eleven, men menar samtidigt att de trots det ibland 

tar till strategier som de vet inte gynnar eleven. Exempel på det är att inte låta eleven 

vara kvar i klassrummet om den stör, då lärare ibland kan känna att de inte har något 

annat alternativ.  

Några lärare i denna studie menade att det hade stor betydelse på vilket sätt de tilltalade 

eleven, eftersom det antingen kunde förvärra eller förbättra situationen. De menade att 

det inte fungerade att vara frustrerad och arg, utan istället försöka behålla lugnet och 

inte gå in i konflikter med eleverna. Andra lärare uttryckte att elever med ADHD, eller 

liknande svårigheter, kan vara väldigt påfrestande för humöret och att det ibland är svårt 

att hålla masken och låta bli att konfrontera elevens beteende. Studien av Geng (2011) 

bekräftar även detta tillvägagångsätt. I studien visade resultatet att det fanns vissa 

strategier som hade visat sig fungera på alla personer som deltog i studien. Vilken 

sinnesstämning läraren tilltalade eleven med påverkade elevens beteende. Att ignorera 

beteendet skulle man dock inte göra då det enligt hans studie försämrade elevens 

beteende. Medicinering visade positiva resultat eftersom eleven blev mer mottaglig för 

lärarens strategier. I denna studie visade dock resultatet att vissa lärare tyckte att 

medicinering inte alltid hjälper, vilket kanske skulle kunna bero på att eleverna blivit 

feldiagnosticerade med ADHD eller att medicinering inte är det bästa alternativet för 

dem. Däremot hade lärarna som uttryckte sig om detta inga elever i sina egna klasser 

som medicinerades, utan utgick från vad de såg på rasterna, något som kan innebära att 

de fått en felaktig bild av eleven då de oftast har svårare under rasterna där det saknas 

struktur. 
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Genom undersökningen framkom det att de flesta lärarna hade ett synsätt på 

funktionsnedsättningar som innebär att de anser att det är deras uppgift att anpassa 

undervisningen till personer med svårigheter. Detta kan förklaras av ett sociologiskt 

perspektiv som Isaksson (2009) menar innebär att det är samhället som är utformat på 

ett sätt som gör att vissa personer upplever funktionshinder. Genom att ändra mijön och 

skapa en inkluderande atmosfär i skolan kan personen med svårigheter få det lättare. 

Däremot var det flera lärare som påpekade att medicinering var väsentligt för elever 

med ADHD för att de över huvud taget skulle kunna ta åt sig undervisningen. Detta kan 

ses mer ur ett biologiskt perspektiv där det är eleven med svårigheter som har brister, 

och att medicinering kan hjälpa individen. Det innebär även att skolan sedan 

kompenserar elevens svårigheter med olika stödåtgärder. Målet är då att eleven ska 

uppnå någon slags ”normalitet”(Isaksson, 2009). En lärare uttrycker det som att elever 

med svårigheter ofta känner att det är de som är problemet, och får det även bekräftat av 

att de ofta får tillsägelser eller måste lämna klassrummet.  

En lärare uttryckte det som att hon inte visste vad uppkomsten till ADHD kunde bero 

på, eftersom det är så många som i dagens läge får en sådan diagnos, men läraren 

spekulerade i om det möjligtvis kunde bero på att det är samhällets förändringar som 

bidragit till att fler personer upplever svårigheter. Men samtidigt menade hon att det 

kanske är så att diagnosen är mer uppmärksammad nu och att det kanske är därför fler 

blir diagnosticerade. Hon upplevde en viss ambivalens angående uppkomsten. Isaksson 

(2013) menar att det finns brister i de olika perspektiven på diagnosens uppkomst. Ett 

biologiskt perspektiv tar inte någon som helst hänsyn till sociala faktorer som också kan 

påverka, medan det sociologiska perspektivet inte tittar efter biologiska faktorer. Om 

lärare enbart ser diagnosen som något biologiskt finns det en risk att de inte arbetar för 

att anpassa skolmiljön efter deras förutsättningar. Majoriteten av lärarna i denna studie 

var dock medvetna om att det fanns saker som de kunde göra för att underlätta för 

elever med svårigheter, oavsett om de har en diagnos eller inte. Lärarna verkade inte 

anse att det skulle ha någon betydelse för hur diagnosen uppkommer, utan de arbetade 

hela tiden efter bästa förmåga att anpassa undervisningen. Istället för att enbart se 

uppkomsten från ett perspektiv kanske det krävs en blandning av de olika perspektiven 

för att förstå uppkomsten av diagnosen och hur man kan arbeta med individens 

svårigheter. 

Brist på resurser ansågs av lärarna vara den största svårigheten i arbetet med elever som 

har ADHD, eller annan problematik. Även om Socialstyrelsen (2014) betonar att en 

diagnos inte får vara kravet för att en elev ska få de stödinsatser den behöver, så menar 

flera lärare i den här studien att det underlättar enormt mycket. En lärare menade att det 

var mer eller mindre omöjligt att få extra resurser om eleven inte hade en diagnos. 

Alltför mycket resurser i form av mer personal ansågs inte heller vara jättebra av en 

lärare som menade att eleverna kunde bli beroende av den extra personalen i 

klassrummet. Läraren kunde se en tydlig skillnad på de klasser som inte hade 

stödassistenter jämfört med dem som hade det. I de klasserna med stödassistenter 

vågade inte eleverna i lika stor utsträckning ta egna initiativ. Däremot var alla lärare 

överens om att mer resurser underlättar mycket för den enskilde individen som är i 

behov av extra stöd. En balans av resurser vore det allra bästa. Att fördela resurserna 

ordentligt så att alla de elever som behöver extra resurser kan få det, utan att för den 

sakens skull hela klassen ska bli lidande. Kanske genom att inte ha stödassistenten i 
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klassrummet hela dagen. Det är dock alltid en svårighet för lärarna att se till den 

enskilda individen utan att det ska drabba de andra individerna. 

En lärare påpekade att de har många hjälpmedel för elever med ADHD, men det som 

egentligen skulle behövas är extra resurser i form av mer personal. Att som lärare 

individanpassa undervisningen för 25 elever, varav fler än fem av dessa har olika 

problematik, såg denna lärare som något ogenomförbart utan hjälp av ytterligare 

personal. Stöd i form av datorer och andra tekniska hjälpmedel såg lärarna som en bra 

möjlighet för elever med ADHD att kunna utföra sina uppgifter, och dessa stöd fanns 

det tillgång till på alla skolorna i olika stor omfattning. På någon skola hade alla 

eleverna varsin dator medan det på andra skolor fanns ett par datorer per klass som 

eleverna fick dela på. På någon skola fanns det även de elever som hade särskilda 

datorer som enbart de hade tillgång till. Studien gjord av Bolic m. fl (2013) visar ett 

resultat där elever med ADHD som har tillgång till datorer i skolarbetet lättare behåller 

uppmärksamheten, och kan fokusera längre tid på skoluppgifterna. Det fanns dock de 

elever som inte ville ha egen dator för att de inte ville utmärka sig som annorlunda, även 

om det egentligen hade varit bra för dem att ha en dator. Därför kan man argumentera 

för att alla elever borde få tillgång till varsin dator eftersom alla elever då får möjlighet 

att lyckas i skolan, utan att bli utpekade som udda. 

Lärarna påpekade att de alltid gör sitt bästa, att de alltid försöker, trots brist på resurser. 

Ett stort intresse för funktionsnedsättningar var något som drev flera lärare att alltid 

skaffa sig mer kunskap och reflektera fortlöpande över deras förhållningssätt. Rusch 

och Harrison (2008) fick i en studie fram resultatet att ju mer kunskap och erfarenhet 

lärarna hade av att undervisa elever med ADHD, desto mer självsäkra kände de sig i 

undervisningen. Det kan bekräftas av resultatet i denna studie eftersom de lärare som 

hade stor kunskap och hade haft flera elever med ADHD under deras karriärer kände en 

stor trygghet i undervisningen och en tillit till deras pedagogiska förmåga att anpassa 

efter varje elevs behov.  

Även om flera lärare i denna studie kände att de har stor kunskap om ADHD menar de 

att man aldrig blir fullärd och att det alltid finns ny kunskap att ta in. Dessutom har den 

mesta kunskapen tagits in genom eget intresse för att lära sig, när det egentligen borde 

ingå i en stor del av lärarutbildningen. Däremot menar flera stycken att det ger mer 

kunskap att möta dessa elever i praktiken än att läsa om det i teorin. Den teoretiska 

kunskapen kan istället bidra till en större förståelse och därmed en större acceptans, som 

en lärare uttryckte det. Sedan är det upp till läraren att använda denna acceptans för att 

lära känna eleven och se vad som fungerar för den personen i undervisningen. Risken 

finns att kommunerna som anställer lärarna enbart ser till deras kompetens inom det 

ämne som lärarna ska undervisa i, och tar inte hänsyn till om lärarna har tillräcklig 

förståelse för hur de ska anpassa undervisningen för elever med särskilda behov. Enligt 

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ska alla lärare 

som arbetar inom skolan ha tillräcklig utbildning och kunskap om 

funktionsnedsättningar och hur de kan gå tillväga i undervisningen för att underlätta för 

dessa personers inlärning (Socialdepartementet, 2008).  

Heimdahl Mattson och Malmgren Hansens (2009) studie visade att det påverkade 

eleverna negativt att delta i exkluderande undervisning, men resultatet i denna studie 

visade tvärt om eftersom eleverna på dessa skolor själva uttryckte önskemål om att få gå 

till de mindre grupperna och få hjälp av specialpedagog. Som flera lärare uttryckte det 
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så behöver den exkluderande undervisningen inte innebära att eleven inte är inkluderad 

i sitt vanliga klassrum. Det är mycket upp till individen själv hur den uppfattar 

situationen, samt hur väl resten av klassen har undervisats att respektera olikheter. 

Studien gjord av Heimdahl Mattson och Malmgren Hansen (2009) visar i deras resultat 

att skolorna utvecklades mycket under en 10-årsperiod från att ha många särskiljande 

lösningar för elever med problematik till att börja arbeta på ett mer inkluderande sätt. 

Resultatet visade dock att det även efter 10 år, vid 2006, fanns skolor som fortfarande 

hade mindre grupper på skolan där elever med stor problematik undervisades av 

specialpedagog. Däremot var undervisningen mer flexibel och förutsatte inte längre att 

eleven skulle vara i den gruppen under hela skoldagen. Resultatet visar också lite 

skillnader hur man på skolor ser på särskiljande lösningar. Gemensamt för de lärare som 

arbetade på skolor där särskiljande lösningar fanns var att eleverna enbart var där under 

korta stunder, och att alla var välkomna oavsett om de hade en diagnos eller inte. FN 

menar att alla personer med funktionsnedsättning ska inkluderas i skolan och att de har 

rätt till de stöd som behövs för att de ska klara av skolgången. De förtydligar dock inte 

vad de menar med inkludering, och av resultatet till denna studie att döma så kan det 

begreppet tolkas olika, något som även Lutz (2013) bekräftar. 

Slutsatser  

Några slutsatser vi kommit fram till genom denna studie är att stödet för elever med 

ADHD skiljer sig åt mellan olika skolor, detta verkar främst bero på hur mycket pengar 

skolan kan lägga på hjälpmedel och extra stöd för enskilda elever. Även kunskapen 

bland lärarna ser olika ut, beroende på vilket intresse läraren själv har av att lära mer om 

olika funktionsnedsättningar. Flera lärare uttryckte ett stort intresse för elever med 

funktionsnedsättningar, och en enorm vilja att ta in mer kunskap och hela tiden 

utvecklas. Flera av lärarna berättar att de själva har tagit initiativ att gå på 

vidareutbildningar, samt ta in kunskap från litteratur och forskning på fritiden, men att 

det borde vara obligatoriskt för alla lärare att ta del av kunskapen. Slutsatser från 

resultatet är att lärarutbildningen borde innehålla fler delar som rör elever med 

funktionsnedsättningar, och om hur lärare kan förhålla sig till dessa elever. Det är dock 

svårt att veta hur lärarutbildningen ser ut just nu eftersom de intervjuade lärarna gick 

utbildningen för flera år sedan. Däremot skulle skolorna kunna anordna fler 

obligatoriska utbildningar för lärarna eftersom elever med olika funktionsnedsättningar 

är vanligt förekommande i klasserna. 

Övriga slutsatser är att det behövs mer forskning om vilka insatser i skolan som 

verkligen fungerar för elever med ADHD. Något som även speglades i intervjuerna, då 

några lärare kunde känna sig så maktlösa vissa dagar att de tvingats skicka hem elever 

från skolan, då ingenting fungerat! Alltför stora klasser innebär att elever tvingas ta mer 

eget ansvar för sina skolarbeten, något som ofta ställer till problem för elever med 

ADHD. Samtliga lärare var överens om att struktur underlättar för elever med ADHD, 

även om synen på vad struktur innebär skiljde sig åt mellan lärarna. Övriga insatser som 

skolan erbjuder eleverna syftar framför allt till att avskärma eleverna på olika sätt. 

Antingen genom att erbjuda hörselskydd, skärmar runt bänken eller att låta eleverna 

sitta själva, eller i små grupper utanför klassrummet. Att skärma av eleverna på olika 

sätt menar några lärare ska underlätta koncentrationen, medan andra lärare menar att 

utan medicinerna så kan man erbjuda vilka insatser som helst utan att det underlättar för 

eleven. Flera skolor kunde erbjuda eleverna tekniska hjälpmedel som dator eller Ipad, 
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däremot var det några lärare som verkade osäkra på hur dessa hjälpmedel skulle kunna 

underlätta för eleverna. Ett par lärare uttryckte även att hjälpmedel kan underlätta för 

eleverna, men fler pedagoger är vad de verkligen behöver, för att slippa att exkludera 

elever från klassen, när det blir för stökigt i klassrummet. 

Pedagogiska implikationer 

För att elever med ADHD eller annan problematik ska kunna nå kunskapskraven, 

behöver skolan få mer resurser och klasserna bli mindre. Skolan behöver bli mer 

flexibel för att kunna möta elevers olikheter, och kunna ta tillvara på elevers olika 

förmågor. Traditionell undervisning i stora grupper fungerar inte för alla elever, 

samtidigt som enskild undervisning med assistent inte heller är en bra lösning, då 

assistenter ofta saknar adekvat utbildning och eleven går miste om den sociala 

gemenskapen man skapar tillsammans med sina klasskamrater. Att bli exkluderad från 

klassens gemenskap, kan vara början på ett utanförskap som följer med genom hela 

livet. 

Skolan spelar en viktig roll i barn och ungdomars identitetsutveckling. Bemötandet från 

lärare och andra elever formar vår självkänsla. I en inkluderande skola ska alla elever få 

det stöd de behöver för att nå kunskapskraven. De ska även få vara en del av 

gemenskapen, och som lärare i en klass har man ett visst ansvar för att se till att alla 

elever accepteras som de är. Med denna studie är förhoppningen att ge en ökad 

förståelse till vilka möjligheter och svårigheter lärare har i bemötandet och 

undervisningen av elever med ADHD, eller annan problematik. 
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Bilaga I 

Intervjuguide 

1. Klassen 

 Berätta lite om klassen/klasserna du undervisar i. 

 Hur många elever går i klassen/klasserna? 

 Vad tycker du om antalet elever? 

 Har du någon elev i din klass med en ADHD-diagnos, eller som är under 

utredning? 

2. Kunskap 

 Hur ser du på din pedagogiska förmåga att anpassa undervisningen? 

 Hur mycket fick du lära dig om ADHD (och andra neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar) under lärarutbildningen? Kändes det tillräckligt? 

 Bidrar skolan till att öka din och de andra lärarnas kunskap om ADHD? Hur? 

 Hur tror du att din kunskap om ADHD har för betydelse i mötet med elever som 

har en ADHD-diagnos? 

3. Insatser 

 Vad för typ av stöd kan skolan erbjuda elever med ADHD? 

 Vilka möjligheter har de till kognitiva/tekniska hjälpmedel? 

 Vad krävs för att en elev ska få ta del av dessa stöd? 

 Finns det något som du kan göra i undervisningen eller i klassrummet för att 

underlätta för elever som har ADHD? 

 Har du några erfarenheter av elever som har medicinerats? Hur har det påverkat 

eleven/skolarbetet? 

 Hur ser du på dina möjligheter när det gäller att individanpassa undervisningen 

för elever med ADHD? 

4. Inkludering/Exkludering 

 Hur gör du med elever som har svårt att vara i klassrummet? 

 Vad är dina tankar kring att separera eleven från klassen? 

 Vad kan det finnas för fördelar? 

 Vad kan det finnas för nackdelar? 

5. Synsätt 

 Har din syn på ADHD förändrats något under din tid som lärare? Hur? 

 Vad kan du se för fördelar med att en elev får en ADHD-diagnos? 
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 Vad kan du se för nackdelar med att en elev får en ADHD-diagnos? 

6. Samarbete 

 Hur tycker du att samarbetet med elevens vårdnadshavare fungerar? 

 Ser du någon skillnad i elevens skolsituation om vårdnadshavaren har tät 

kontakt med dig än om de inte har det? 

 I vilken omfattning är eleven och dess vårdnadshavare med i kartläggningen 

kring elevens behov? 

 Har du något stöd från en specialpedagog i arbetet med elever som har ADHD, 

eller andra särskilda behov? 

7. Övrigt 

 Finns det något du skulle vilja tillägga? 
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Bilaga II 

Missivbrev 

 

Hej! 

  
Vi är två studenter som läser inom programmet ”Pedagogik med inriktning mot 

ungdoms- och missbruksvård” 180 p, vid Linnéuniversitetet i Växjö. 

  
Vi kontaktar dig med anledning av den C-uppsats vi planerar att skriva där vårt 

intresseområde rör ADHD. Bland annat hur den diagnosen uppfattas av lärare, samt vad 

en diagnos kan ha för betydelse för eleven och skolan. När det gäller detta område anser 

vi att din kunskap/erfarenhet skulle vara väldigt intressant att få ta del av! 

  
Till vår uppsats vill vi intervjua lärare på grundskola. Intervjun kommer spelas in på 

band, som sedan kommer raderas efter transkribering. I uppsatsen följer vi 

Vetenskapsrådets etiska riktlinjer, och så här ser de ut: 

  
Informationskravet – innebär att du som deltagare ska vara fullt införstådd med 

studiens syfte och tekniken för datainsamling. Det innebär också att du ska veta vilka vi 

är, vilken utbildning vi tillhör och var du kan nå oss. Dessutom innebär det att du ska 

veta att ditt deltagande är helt frivilligt och att du när som helst kan bestämma dig för 

att inte delta längre. 

  
Samtyckeskravet – innebär att allt ditt deltagande bygger på ditt samtycke. Är det 

något du inte gillar så diskuterar vi det och finner nya alternativ. Eller så kan du 

avsluta ditt deltagande i studien. 

  
Konfidentialitetskravet – innebär att ingen, förutom vi, kommer att kunna förstå att det 

är just du som deltagit i studien och delgett oss dina erfarenheter. 

  
Nyttjandekravet – innebär att du ska vara helt införstådd i vad studien/uppsatsen 

kommer att användas till. Dessutom har du rätt att läsa det färdiga resultatet innan det 

publiceras. Du kommer att få ett exemplar av uppsatsen om du vill. 

  
I vårt uppsatsarbete har vi handledning av en lärare med stor erfarenhet av uppsatsarbete 

och som har lägst magisterexamen. Kursansvarig som har det yttersta ansvaret har 

doktorsexamen – vilket också examinatorerna har. Detta kan ses som en 

kvalitetsgaranti, både vad gäller uppsatsens innehåll och etiska aspekter. 

  
Det är viktigt att vi hör från dig så snabbt som möjligt då uppsatsen är tidsbegränsad. 

Intervjuer behöver ske under v.6-v.9. Hör gärna av dig om du kan tänka dig att ställa 

upp, så kan vi komma överens om ett datum och en tid. Hur lång tid intervjun tar beror 

till stor del på vad som kommer upp under samtalet, men bör inte bli längre än en 

timme. Vi kan även anpassa tiden till ditt önskemål. 
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Om du är intresserad och kan tänka dig att bli intervjuad hoppas vi få höra från dig 

redan denna vecka. Tveka inte på att höra av dig om du har frågor angående studien 

som du vill veta innan du bestämmer dig! 

  

Med vänliga hälsningar, 

Matilda Hansson & Johanna Fälth 

 

 

 


