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Sammanfattning 
Denna studie utgår från verksamma lärares perspektiv på hur det är att undervisa elever i behov av 
särskilt stöd, främst de som har ADHD. Studiens primära fokus har varit skapa en förståelse för 
hur det kan se ut i olika klassrum och få en bild av lärarnas känslor inför undervisning av elever i 
behov av särskilt stöd.  

Det har framkommit att lärare upplever en viss osäkerhet när det kommer till undervisning av 
elever i behov av särskilt stöd. Den utbildning som ges tillhandahåller inte den mån av verktyg som 
krävs för att skänka trygghet inom lärarrollen.  

Ekonomin styr till stor del hur resurser fördelas och ofta finns det inte utrymme i skolans budget 
för att tillgodose de resursbehov som finns. Detta leder i sin tur till att lärarna måste axla ett större 
ansvar än de skulle behöva om det fanns tillräckligt med resurspersonal som kunde stödja dem 
med både administrativa uppgifter och praktiskt stöd i klassrummet. Denna brist på resurspersonal 
och övriga resurser bidrar till att skolan brister i sitt stöd för elever i behov av särskilt stöd. Eftersom 
skollagen säger att alla elever har rätt till en givande undervisning och att få det stöd de behöver 
oavsett behov så är denna brist på resurser en direkt motpol till vad lagarna förordar. Detta påverkar 
även övriga elever då de måste arbeta mer självständigt om fokus riktas mot elever i behov av 
särskilt stöd. Läraren hamnar i en situation där denne måste välja att antingen tillgodose de behov 
som eleven i behov av särskilt stöd har, eller att undervisa den övriga klassen men då riskera att 
brista i sitt stöd till eleven med de större behoven. Många lärare väljer att skapa en generell 
multimodal undervisning där arbetsuppgifter modifieras för att skapa olika svårighetsgrader inom 
samma akademiska färdighet.  

Trots en resursbrist i skolan så väljer majoriteten av skolorna att arbeta inkluderande med 
eleverna i sina klasser. Detta innebär att alla elever deltar i den ordinära undervisningen. Då krävs 
också att det finns en individuell handlingsplan för varje elev som är i behov av särskilt stöd med 
strategier för hur denne ska utvecklas och nå akademiska framgångar i sin utbildning. Detta kräver 
både tid och energi från lärare och det omgivande kollegiet. I denna studie har det framkommit att 
de intervjuade lärarna upplever tidsbrist, främst gällande planerings- och utvärderingstid. Denna 
tidsbrist skulle kunna motverkas av att tillräckligt med resurser fanns att tillgå.  
 
Nyckelord: Elever i behov av särskilt stöd, riktlinjer, kritiska perspektivet, kompensatoriska 
perspektivet, ADHD, specialanpassningar, neuropsykiatriska nedsättningar, multimodal, 
kooperativt lärande 
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Inledning 

Denna studie är gjord av två studerande på grundlärarprogrammet för förskola och grundskola. 
Under den verksamhetsförlagda utbildningen har vi fått möta många elever i behov av särskilt stöd.  
Skolans resurser har emellertid sällan räckt till för att uppfylla Skolverkets riktlinjer. Idén till denna 
uppsats växte fram efter att ha varit ute på den verksamhetsförlagda utbildningen och efter att ha 
fått beröra ämnet specialpedagogik på universitetet. Tidigare intresse har även funnits hos oss båda. 
Efter att ha läst om riktlinjer för hur man bemöter elever i behov av särskilt stöd så skapades ett 
intresse av att få en inblick i hur detta kan se ut i det verksamma klassrummet. Vad gör en klasslärare 
för att bemöta elever som är i behov av särskilt stöd? Vad finns det för hjälpmedel att använda sig 
av och vad föredrar lärarna?  

Då vi var tvungna att begränsa oss så lades fokus på undervisning av elever med ADHD, för 
att se vad lärarna använder sig av för att underlätta deras skolgång och tillgodose deras behov samt 
att eleverna uppfyller de rådande kunskapskraven för att gå vidare till högre klasser innan ytterligare 
resurser som speciallärare och elevassistent sätts in.  

Ett intresse av specialpedagogik finns hos oss båda och därav skapades en nyfikenhet på hur en 
klasslärare bemöter elever i behov av särskilt stöd och löser eventuella klassrumsproblem och vilka 
verktyg lärare använder i sin vardagliga undervisning. Det fanns även ett intresse för att ta reda på 
hur säkra lärare känner sig i sin undervisning av elever i behov av särskilt stöd och om de upplever 
att de har tillräckligt med resurser att tillgå.  

Vi valde att göra alla delar i studien gemensamt vilket innebär att vi har gjort förstudier, 
litteraturforskning, intervjuer, analysering samt sammanställning av data tillsammans och även 
skrivit denna uppsats gemensamt. Arbetet har alltså inte delats upp mellan oss för vi har inte ansett 
att det skulle gynna vårt arbetssätt eller den slutliga produkten. Detta innebär även att vi 
tillsammans står för alla delar i arbetet. 

 
Bakgrund 
Anledningen till att vi har valt att behandla detta ämnesområde är för att det just nu pågår en debatt 
i samhället om att lärare inte hinner med sitt undervisningsuppdrag på grund av stora klasser, 
tidsbrist och mycket administrativt arbete. Tanken med studien är att lyfta lärarnas perspektiv om 
hur det verksamma klassrummet kan se ut och hur yttre faktorer påverkar deras undervisning. 
Eftersom elever i behov av särskilt stöd kräver extra resurser och mer tid än övriga elever så finns 
intresse av att undersöka eventuella problem men även lösningar som kan finnas i klassrummen 
runtom i Sverige.  

Just ADHD är en diagnos som är vanligt förekommande hos unga elever i skolan och det är 
oftast fler pojkar än flickor som diagnostiseras. ADHD är en förkortning för Attention Deficit 
Hyperactivity Disorder och innebär hyperaktivitet och uppmärksamhetsstörningar som får en 
negativ effekt. Även utåtagerande och trotsigt beteende länkas oftast samman med ADHD-
diagnosen. ADHD räknas som ett funktionshinder och det innebär att individen inte kan delta i 
olika sammanhang i samma mån som individer utan funktionshinder och blir därför lidande av 
eventuell exkludering eller helt enkelt får svårigheter att uppnå samma mål som övriga individer. 
Omgivningen kring barnet med ADHD måste ha rimliga förväntningar och inte ställa för låga eller 
för höga krav. Varför man inte bör ställa för höga krav är för att individen då riskerar att känna sig 
misslyckad, medan för låga krav kan få eleven att känna att den aldrig utmanas. Problem som en 
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elev kan möta i sin undervisning kan vara att den har svårt att slutföra arbetsuppgifter, är 
ouppmärksam, har svårt med stavning, svårt att koncentrera sig på en och samma arbetsuppgift en 
längre tid och distraheras lätt av yttre faktorer. Det är bra om individen får tydlig information om 
vad funktionshindret innebär så att denne kan förklara för sin omgivning varför den agerar på vissa 
sätt och också för att förstå sig själv. Genom att få stöd från sin omgivning kan personen med 
ADHD få möjlighet att övervinna många av sina svårigheter (Hwang & Nilsson, 2011, ss. 248 - 
249, 251).  

Enligt lag har alla elever i grundskolan skolplikt vilket innebär en laglig rätt till kostnadsfri och 
grundläggande utbildning. Lagen om skolplikt innebär att ingen elev får nekas utbildning, vilket i 
sin tur innebär att vid behov av särskilt stöd så är det skolans plikt att tillgodose dessa behov. Skolan 
ska erbjuda stöd och stimulans för alla elever så de uppnår kunskapsmålen (Lerwall, 2014, ss. 196–
197). 

De rådande riktlinjer som finns just nu är att alla elever ska ha rätt till likvärdig utbildning, vilket 
betyder att undervisningen ska anpassas individuellt utifrån varje enskild elevs behov. 
Undervisningen ska bidra till en kunskapsutveckling som bidrar till elevens fortsatta lärande. Enligt 
skollagen ska undervisningen vara likvärdig i hela landet oavsett vad eleven har för tidigare 
erfarenheter, språk och bakgrund. Särskild hänsyn ska tas till elever i behov av olika sorters stöd 
eftersom skolan har ett ansvar för de som har svårigheter att nå de gällande målen av olika 
anledningar. Detta är anledningen till att undervisningen inte kan utformas lika överallt, men att 
den i grunden ska vara likvärdig (Lgr11, 2015, s. 8). 

Ett inkluderande klassrum är idag normen inom skolväsendet och anses gynna elever med 
diagnoser. I en inkluderande skola så är det läromiljön som problematiseras och inte eleven själv, 
vilket följer det kritiska perspektivet inom specialpedagogiska perspektiv. Bland annat så väljer man 
att benämna elever som elever i behov av särskilt stöd till skillnad från den tidigare benämningen 
som elever med särskilda behov, då detta uppfattas som att det är eleven som det är fel på istället 
för den pedagogiska miljön. Det är i första hand klasslärarens ansvar att handleda elever i behov 
av särskilt stöd och stimulera dem inom undervisningen (Eriksson Gustavsson, Göransson & 
Nilholm, 2011, ss. 20–21).  

Det ska inte krävas en diagnos för att få extra stöd och anpassningar i skolan men för att göra 
anpassningar så är det viktigt att känna till och förstå elevens funktionsförmågor. Därför kan en 
diagnos vara till hjälp för att ge rätt stöd i skolan då den ringar in vad det speciella behovet hos 
eleven är. Det är först efter en analys som man kan räkna ut hur stödinsatserna bör se ut. Alla elever 
som är i behov av extra stöd och anpassningar ska kunna få det utan att en diagnos har ställts 
(Sjölund, 2018, ss. 20–21).  

Det är skolans plikt att tillgodose alla elevers behov för att kunna ge dem en kvalitativ och 
likvärdig undervisning. På grund av organisatoriska problem så kan det uppdraget emellertid skapa 
svårigheter för den enskilde klassläraren. Det är därför viktigt att belysa hur klasslärare faktiskt 
hanterar dessa situationer i vardagsarbetet, vilka pedagogiska verktyg de använder sig av och hur 
ekonomin spelar in på möjligheten att tillgodose de behov som kan finnas i klassen. 

Utöver att undervisningen ska förmedla demokratiska värderingar så ska den förbereda eleven 
på att bli en god samhällsmedborgare som bland annat genom att ta personligt ansvar aktivt kan 
delta i samhällslivet. Eleven ska kunna delta i planering och utvärdering av sin egen utbildning 
genom att tillåtas vara med och välja ämnen, teman och aktiviteter att arbeta med. Detta bidrar till 
att eleven utvecklar sin förmåga att ta ansvar och utöva inflytande över undervisningen. Skolans 
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uppgift är att stimulera eleven till både personlig och akademisk utveckling och att bidra till en vilja 
att sträva efter ett livslångt lärande (Lgr11, 2015, ss. 8–10).  

Några undervisningsstrategier som används av klasslärare som undervisar elever i behov av 
särskilt stöd är olika modifieringar av arbetsuppgifter, kooperativt lärande och olika hjälpmedel i 
klassrummet. Klassrumsmiljön är en viktig komponent för att skapa arbetsro. Att inte ha för många 
synliga föremål då de kan vara distraherande och tänka på hur möbleringen ser ut kan var till stor 
hjälp vid undervisning av elever i behov av särskilt stöd (Bolic Baric, 2016, ss. 12-13)   
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Forskningsöversikt 

Klasslärarens roll 
ADHD är en av de vanligaste diagnoser som finns. Lärare kan vara en resurs för ökad förståelse 
av hur elever påverkas direkt socialt, akademiskt och känslomässigt. Internationella studier visar på 
att ADHD-diagnoser ökar världen över (Mwaba, Roman & Topkin, 2015, s. 1).  

Det är oftast klassläraren som är källan till information då eleven diagnostiseras med ADHD. I 
studier som har gjorts är det oftast elevens klasslärare som har signalerat om att eleven bör genomgå 
en utredning för ADHD. Både läraren och elevens målsmän är viktiga vid utredningen. Läraren 
har då uppmärksammat exempelvis hyperaktivitet, okontrollerad impulskontroll, utåtagerande 
beteende och koncentrationssvårigheter. När eleven väl har diagnostiserats med ADHD finns 
medicinska hjälpmedel att tillgå och utbildningsmässiga åtgärder. Konstant utvärdering och 
eventuell förändring av handlingsplan är av vikt för att följa upp elevens utveckling. Beteendeterapi 
och klassrumsträning, även för klassläraren och målsmän, har visat positiva resultat vid 
undervisning av elev med ADHD. Denna klassrumsträning inkluderar både fördjupad kunskap om 
diagnosen samt praktiska pedagogiska verktyg för att hantera elevens uppförande. Många lärare 
flaggar för att de inte fått någon vidareutbildning i hur de ska bemöta elever med ADHD, och 
därför ges sällan några givande arbetsuppgifter eller fördjupad undervisning (Mwaba, Roman & 
Topkin, 2015, s. 2).  
 
Strategier vid undervisning 
Det finns ett flertal strategier som rekommenderas vid undervisning för elever med ADHD för att 
hjälpa dem till ett givande lärande. Modifiering av arbetsuppgifter gynnar elever med ADHD, 
exempelvis att minska på tidsåtgången för de specifika arbetsuppgifterna eller att komprimera 
uppgifterna i sig. Genom att minska på arbetstiden för att passa elevernas koncentrationsförmåga 
så minskar man risken för ”off-task”-beteende hos eleverna. ”Off-task”-beteende innebär att 
eleven stör arbetsron i klassrummet och inte utför sina arbetsuppgifter. Elever som arbetar med 
kortare uppgifter visar succesivt att de klarar av förlängda uppgifter och närmar sig 
klassrumsnormen och de typer av uppgifter som de övriga eleverna arbetar med. Ytterligare ett 
förslag på strategier som hjälper elever i behov av särskilt stöd är att ge eleverna valmöjligheter 
inom ramen för uppgifter som leder till samma akademiska färdighet, till exempel att kunna välja 
mellan olika moment eller svårighetsgrader på uppgifter. På så sätt ökas elevens delaktighet och 
därav intresse. Det är även viktigt att läraren uppmuntrar eleven och berömmer framsteg för att 
öka elevens självkänsla (DuPaul, Weyandt & Janusis, 2011, ss. 36 - 37). 

För att utsläcka ett negativt beteende så kan man använda sig av ”time-out” i klassrummet. 
Detta innebär att eleven blir förflyttad från gruppen och inte får delta i den pågående aktiviteten 
som respons på ett negativt beteende. Eleven kan exempelvis förflyttas till en annan del av 
klassrummet eller till ett rum avskilt från klassrummet. Denna strategi har bara effekt om eleven 
uppfattar klassrummet som en positiv miljö där denne vill vara, annars har time-out en väldigt liten 
påverkan på beteendekorrigering. I de fall eleven inte vill vara i klassrummet så kan time-out få 
motsatt effekt och förstärka negativt beteende (DuPaul, Weyandt & Janusis, 2011, s. 37). 

Genom att kollegiet och elevhälsoteamet samarbetar sinsemellan så ökar möjligheten till gott 
stöd för elevernas hälsa. Samarbete mellan exempelvis klasslärare, kurator och specialpedagoger 
ökar elevernas chanser till akademisk framgång och generellt socialt välmående. Tillsammans ska 
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kollegiet upptäcka eventuella problem och utforma en handlingsplan för elever i behov av särskilt 
stöd. Tidigare har detta ansvar legat hos skolpsykologer och kuratorer men det har visat sig att ett 
samarbete med klasslärare som har en annan överblick har gett positiva resultat vid interventioner. 
Även föräldrar till elever i behov av särskilt stöd kopplas in i utformandet av handlingsplan för att 
hjälpa eleven i sin akademiska framgång. Ett viktigt steg i utformandet av handlingsplan är att 
kontinuerligt utvärdera handlingsplanen för att eventuellt ändra och förbättra den ifall vissa 
åtgärder i planen inte gynnar eleven i fråga. Enligt DuPaul, Weyandt och Janusis visar flera studier 
att samarbetet mellan de olika aktörerna i skolan främjar majoriteten av elever med ADHD genom 
effektiva strategier som hjälper eleven i sitt lärande och utveckling. Dessa studier har visat att när 
klassläraren tar en ledarroll i diskussionen av utformandet av handlingsplanen så blir åtgärderna 
mer effektiva, då läraren har en tydligare vardaglig överblick av elevens situation. Dock är ett 
samarbete mellan specialpedagog och klasslärare viktigt för att nå gott resultat eftersom de båda är 
experter på sitt eget område (DuPaul, Weyandt & Janusis, 2011, ss. 39–40).  

Ingripande inom skolans ramar via handlingsplaner främjar elever med ADHD, framförallt om 
dessa strategier kombineras med strategier i hemmiljön och i vissa fall även medicinsk inkoppling. 
Det är av stor vikt att tydliggöra situationen gällande akademiska och beteendemässiga 
uppträdanden i klassrumsmiljö. De tre viktigaste komponenterna i en handlingsplan är för det 
första samarbetet mellan kollegor, anhöriga till eleven samt övriga elever i skolan. För det andra är 
det viktigt att eleven får möta belöningar och konsekvenser beroende på sitt eget handlande och 
även få tillgång till hjälpande material. Dessutom är det av vikt att dokumentera elevens utveckling 
för utvärdering och eventuell förändring av handlingsplan. Det är inte meningen att klassläraren 
ska axla allt ansvar, därför är detta samarbete mellan strategier ytterst viktigt (DuPaul, Weyandt &  
Janusis, 2011, s. 40).  

Det har visat sig att lärare använder sig av både verbala och icke-verbala strategier i klassrummet. 
De verbala strategierna kan till exempel vara volym och röststyrka, korta meningar, upprepade 
instruktioner, användandet av elevens namn och en kombination av kroppsspråk och röst. En 
lärares röst har visat sig vara ett bra verktyg för att fånga uppmärksamheten eller lugna ned elever 
med ADHD. Men även om verbala strategier är bra i kommunikationssyfte så har icke-verbala 
strategier en större effekt vid ledarskap i klassrummet. Individer med diagnosen ADHD har ökat 
världen över och påverkar individer oavsett socioekonomisk och kulturell härkomst, oberoende av 
individernas intelligensnivåer (Geng, 2011, s. 17).  

Elever med ADHD har en tendens till ökade koncentrationssvårigheter, impulsivitet och 
hyperaktivitet. Att utreda och bemöta barn med ADHD har alltid varit en utmaning för pedagoger 
och vårdpersonal. Även om studier har visat att lärare bör implementera olika klassrumsstrategier 
så finns det lite forskning om hur lärarnas kunskap och attityder påverkar elevernas skolgång 
generellt. Att skapa en god klassrumsmiljö har sin grund i relationen mellan elever och lärare. En 
positiv inställning från läraren är nyckeln till ett produktivt lärande för eleven. Starka band mellan 
lärare och elev kan underlätta i modellerandet av prosociala beteenden. Det kan exempelvis 
framhäva positiva förväntningar och sociala koder och förstärka önskat beteende. Om läraren har 
höga förväntningar och tror på att eleverna kan lyckas så strävar eleverna oftast mot att nå detta. 
För att hjälpa elever att bli trygga i skolan så är tydliga regler för önskat beteende viktigt och bör 
etableras så tidigt under skolgången som möjligt. Att skapa en positiv läromiljö genom goda 
relationer mellan eleverna och klassläraren hjälper eleverna att utvecklas akademiskt, personligt och 
socialt. En positiv läromiljö innebär även att eleverna är medvetna om vad som förväntas av dem 
både individuellt och som klass (Geng, 2011, ss. 18–19).  
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Det en lärare kan göra för att stödja en elev med ADHD är att finna strategier för att 
kommunicera väl med denne. Det finns många tillvägagångssätt, exempelvis att söka ögonkontakt, 
att upprepa elevens namn ofta, att använda sig av rösten och kroppsspråk som verktyg samt att 
repetera och förtydliga information vid undervisning. Även visuella hjälpmedel bidrar till att göra 
undervisningen mindre abstrakt vilket gynnar elever med ADHD. Det är viktigt att lärare är 
medvetna om hur de ska tilltala elever med ADHD för att undvika att elever med ADHD 
misslyckas i sina studier och använder ett negativt socialt beteende som kan skapa dåliga relationer 
med omgivningen. Därför är positiva relationer i skolan så viktiga för elever med ADHD (Geng, 
2011, ss. 19–20).  
 
Inkludering eller exkludering av elever i behov av särskilt stöd   
Enligt en svensk studie så existerar ett flertal specialklasser för elever med ADHD. Det går emot 
de nationella direktiven att skolan ska vara inkluderande och följa riktlinjerna för en skola för alla. 
Det finns lite information om varför vissa instanser väljer att ha separata klasser för elever med 
diagnoser medan andra instanser väljer att inkludera dessa elever i allmänna klasser. Även om de 
officiella riktlinjerna hänvisar till en skola för alla så ligger de praktiska lösningarna hos de 
individuella skolorna. Därför har vissa skolor valt att skapa specialklasser för elever med diagnoser 
och däribland finns dessutom specifika ADHD-klasser. De som har blivit intervjuade under studien 
har alla haft en egen uppfattning om hur organiseringen av den praktiska inkluderingen av elever 
med ADHD ska gå till, vilket grundar sig i olika vetenskapliga discipliner eller teorier. (Malmqvist, 
2018, ss. 389–390).  

Ytterligare studier har visat att det finns för lite kunskap om skolsituationen för elever med 
ADHD i Sverige. Enligt skollagen så har alla elever rätt till stödjande insatser utan att behöva 
uppvisa en medicinsk diagnos. Däremot så är det få skolor som följer detta eftersom de har en viss 
tolkningsfrihet av de statliga riktlinjerna och därmed kräver ett intyg på en diagnos innan resurser 
kopplas in. Detta oftast på grund av ekonomiska skäl. Däremot måste de följa skollagen, så därför 
har elever rätt att kräva stöd vid behov. Ett sätt för vissa skolor att skapa detta stöd har varit att 
utforma ADHD-klasser där elever som fått diagnosen ADHD separeras från de övriga eleverna. I 
vissa fall kan det även innebära att de går i en annan skolbyggnad, vilket leder till att de elever som 
går i specialklassen exkluderas från resten av skolan. Enligt den studie som har gjorts så syns en 
skillnad mellan olika kommuner gällande inställningen till elever med ADHD och hur deras 
skolgång bör läggas upp. Detta kan bero på hur starkt neuropsykiatrins inflytande är i den rådande 
kommunen men studien tyder även på att kommunens storlek spelar in. Trots denna studie så är 
inblicken i psykiatrins inflytande på skolgången för elever med ADHD relativt klen. Resultat från 
studien visar dock att de flesta elever med diagnosen ADHD är inkluderade i allmän skolklass, och 
att i de kommuner där ADHD-klasser förekommer så är det oftast rektorn på den gällande skolan 
som har tagit det beslutet. De fyra starkaste argumenten för att införa ADHD-klasser var att elever 
med ADHD behöver specifika lärometoder, ett annat tidsupplägg, ett lugnare klassrumsklimat och 
specialpedagogiska inslag i undervisningen. Specialklasserna är jämförelsevis små med färre elever 
och fler pedagoger än en allmän klass. Det finns däremot en bristande utvärdering av den 
långsiktiga akademiska effekten av att ha varit elev i en specialklass, det vill säga om det har gynnat 
eleven studiemässigt (Malmqvist, 2018, ss. 390–391).  

Litteraturen som har granskats under studiens gång lyfter specifika beteenden som oftast 
kopplas samman med ADHD-diagnos, så som ”off-task”-beteende och att inte slutföra 
arbetsuppgifter. En förklaring till ”off-task”-beteende som lyfts fram är att dessa elever inte har 
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förmåga att svara på omgivningens förväntningar utan har en försämrad reaktionsförmåga i vissa 
situationer. Detta anses vara ett av kärnproblemen som är kopplat till ADHD. Medicinering och 
korrigering av utåtagerande beteende kan förbättra elevens interaktion med omgivningen. Däremot 
har dessa insatser minimal inverkan på akademiska framgångar. Några strategier för korrigering av 
beteende kan exempelvis vara klassrumsregler, bestämda platser i klassrummet, att läraren har en 
konstant överblick över klassrummet och eleverna, belöningar och konsekvenser baserat på 
elevernas beteende, visuella hjälpmedel, repetitioner och påminnelser, modifiering av 
arbetsuppgifter, etc. Det finns även undervisningsstrategier där man kopplar in digitala läromedel 
eller konkret material som läroresurs (Malmqvist, 2018, s. 392). 

Riktlinjerna är tydliga gällande att elever med ADHD ska inkluderas i den allmänna klassen 
precis som de övriga eleverna i behov av särskilt stöd. Därför ligger merparten av ansvaret på 
klassläraren att möta de behov som finns hos eleverna i klassen. Dessa klasslärare har gett uttryck 
för att de känner sig osäkra och dåligt förberedda för att ta hand om det ökande antalet elever med 
ADHD i sina klassrum. De förväntningar lärarna har på eleverna med nedsättningar speglar hur 
lärarna bemöter eleverna och har en direkt påverkan på elevernas studiegång. Flera studier visar att 
klasslärare har en negativ inställning till att arbeta med elever i behov av särskilt stöd (Ringlaben & 
Wallace Taylor, 2013, s. 135).  

I en studie från 1994 i Nebraska så undersöktes klasslärare i årskurs tre för att kartlägga deras 
inställning till elever med ADHD, hur de såg på inlärningssvårigheter och vad de hade för 
förtroende för att eleverna skulle nå läromålen.  Studien visade att lärarna ansåg att tidsbrist, 
klasstorlek och processen för att sätta in specialåtgärder var de största motgångarna för att 
tillgodose de behov som elever i behov av särskilt stöd har. Ytterligare studier har visat att lärare 
generellt saknar kunskap om vad ADHD innebär och hur elever med diagnosen bör bemötas. 
Därav saknades även kunskap om hur undervisning bör läggas upp för att ge eleverna en värdefull 
skolgång. Utöver att läraren ska kunna tillgodose eleverna behov bör läraren lägga märke till sina 
egna reaktioner inför eleverna med ADHD. Beteenden som ofta tas upp är impulsivitet, högljutt 
utåtagerande i klassrummet, och envishet gällande frågor, kommentarer och krav. Det får många 
lärare att bli negativt inställda till att ha elever med ADHD i den allmänna klassen. Många lärare 
önskar därför vidareutbildning som kan ge dem effektiva verktyg att använda sig av vid 
undervisning av elever med ADHD (Ringlaben & Wallace Taylor, 2013, s. 135). 

Inkludering i klassrummet ska ses som normen inom skolväsendet där alla elevers behov ska 
tillgodoses. Alla elever ska få tillgång till olika resurser och stöd i sin skolgång oavsett grad av behov. 
Exkludering av elever ska endast ske i särskilda fall. Varje elev i behov av särskilt stöd har rätt till 
en individuellt framtagen handlingsplan för att tillgodose dennes behov. Tanken med 
handlingsplanen är att den ska fungera som ett stöd för att inkludera eleven i behov i den övriga 
klassen (Ringlaben & Wallace Taylor, 2013, s. 136). 

Lärares förståelse för ADHD är av yttersta vikt vid inkludering av elever med ADHD då attityd 
har en direkt påverkan på elevens framgång. Även klassrummets miljö och struktur har en direkt 
påverkan på undervisningen. Då många lärare saknar fördjupad kunskap om ADHD så har många 
valt att istället för individanpassade modifieringar i klassrummet göra generella anpassningar för 
hela klassen. Många lärare är positiva till inkluderande av elever med ADHD i den allmänna 
undervisningen men utöver bristande kunskap så har även brist på tid och resurser bidragit till att 
lärare känner sig osäkra inför undervisning av elever med ADHD (Ringlaben & Wallace Taylor, 
2013, ss. 137–138). 
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Miljöns betydelse  
Det har visat sig att miljön i skolan påverkar koncentration och mående hos eleverna, samt att det 
gynnar eleverna mer om förändringar i miljön görs snarare än att eleverna själva korrigeras. 
Stöttning av elever via inkluderande åtgärder i skolmiljö och förändringar av organiseringen har 
visat sig gynna deras skolgång och personliga utveckling, till skillnad från om eleverna exkluderas 
och separeras från gruppen. Formell stöttning av statliga instanser och stöttning av den närliggande 
sociala gruppen som elever ingår i har visat positiva resultat gällande elevers framsteg (Bolic Baric, 
2016, s. 10).  

”The model of human occupation” (MOHO) är en modell för att beskriva och förklara hur 
bland annat miljön omkring en människa påverkar den direkt när det kommer till beteende, vanor, 
intressen, värderingar, arbetskapacitet och dylikt. MOHO visar hur den omgivande miljön har en 
direkt inverkan på hur människor agerar och mår. Med omgivande miljö menas bland annat 
byggnader, natur, objekt, sociala grupper, kultur, politik och ekonomi. Den omgivande miljön kan 
antingen fungera som hinder eller som hjälp för individer i deras sociokulturella utveckling och 
möjligheter inom olika framtidsutsikter. Utgår man från MOHO då man analyserar skolmiljön bör 
man inte enbart fokusera på den ensamma individen utan se helhetskontexten såsom klasskamrater, 
hemmiljö och skolmiljö och förbinda den till individens egna vanor, motivation och 
arbetskapacitet. MOHO behandlar även hur individen interagerar med sin fysiska omgivning 
beroende på dens psykiska och mentala hälsa. Inom MOHO är det interaktionerna mellan de olika 
komponenterna som är av vikt (Bolic Baric, 2016, s. 11).  

Några miljöaspekter som antingen fungerar som hjälpmedel eller hinder för deltagande i 
undervisningen för elever i behov av särskilt stöd kan vara klassrummens arrangemang såsom ljus- 
och ljudnivå, möblering samt mängden synliga inredningsföremål. Även digitala hjälpmedel kan 
vara till för- eller nackdel för eleverna, detta är dock individuellt. Olika hjälpmedel i klassrummet 
kan kompensera för olika svårigheter vid utförande av arbetsuppgifter. Studier har visat att stöd 
från klasskamrater och vänner förebygger uppkomsten av mobbing. Lärare kan även bidra till ett 
positivt lärande genom att modellera sin undervisning så den passar de olika nivåer hos elever som 
kan förekomma. Olika modeller kan vara att modifiera arbetsuppgifterna, använda sig av dator som 
lär- och räknehjälp samt att bidra med individuellt stöd där det behövs. Dock påverkar politiska 
och ekonomiska aspekter skolans möjligheter att tillgodose individuella behov.  
Klassrumskulturen där bland annat regler styr hur eleverna förväntas agera, exempelvis att räcka 
upp handen eller inte springa omkring och att göra sina läxor i tid, är till för att skapa en trygghet 
hos eleverna men även vägleda dem hur man bör interagera med sin omgivning. Klassrumskulturen 
har en direkt inverkan på hur god undervisningen blir. Skolor har olika lösningar på hur de bemöter 
elever i behov av särskilt stöd. Vissa skolor väljer att inkludera elever i behov av särskilt stöd helt i 
de allmänna klasserna. Andra väljer att på deltid använda sig av mindre grupper för extra stöd vid 
undervisning av de elever som är i behov av det. Vissa skolor väljer dock att placera dem i 
specialklasser på heltid (Bolic Baric, 2016, ss. 12 – 13).  

För alla med neuropsykiatriska nedsättningar så är ett tidigt stöd i skolan av yttersta vikt för att 
utveckla de förmågor som krävs för akademiska framgångar som möjliggör vidare studier eller 
karriärer. Många studier som gjorts på unga med ADHD har fokuserat på medicinska insatser och 
beteendekorrigering eftersom det är de främsta åtgärderna som föredras för denna åldersgrupp. 
För att finna roten till socialt avvikande beteende har användandet av kognitiva 
beteendekorrigeringar hjälpt för att utveckla sociala färdigheter som kan hjälpa vid inkludering av 
individen. Några av handlingarna kan vara att de vuxna modellerar ett passande beteende, övar 
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tillsammans med individerna att uttrycka sig verbalt och därav minska utåtagerande beteende. I 
skolan fokuserar man främst på att motarbeta problem som hyperaktivitet, 
koncentrationssvårigheter, impulsivitet och negativt socialt beteende för att främja akademiska 
färdigheter hos unga med neuropsykiatriska nedsättningar. Utöver den sociala aspekten i skolmiljön 
så återkommer vikten av den fysiska aspekten av skolmiljön som tidigare nämnts har en direkt 
påverkan på individens prestationer. Exempelvis så har det visat sig att medicinering kan ha en 
positiv påverkan på elever med ADHD för att minska utåtagerande beteende. Dock så finns det 
lite kunskap om hur medicinering inverkar långsiktigt på akademiska framgångar för elever med 
ADHD. Därför är medicin inte en universal lösning utan ett komplement som bör kombineras 
med andra åtgärder såsom insatser i skol- och hemmiljö. Studier har visat att elever med fysiska 
nedsättningar har lättare att få det stöd de behöver än elever med neuropsykiatriska nedsättningar, 
då dessa inte syns lika tydligt som fysiska nedsättningar. Det har även visats i studier att elever med 
ADHD som använder sig av dator i undervisningen, får direkt feedback och multimodal stimulans. 
Det ökar motivationen för lärande och motverkar ”off-task”-beteende (Bolic Baric, 2016, ss. 13–
14).  

Det är viktigt att känna till vad skollagen säger gällande stöd i skolan. Målet är att elever inte ska 
exkluderas från den allmänna skolgången och att alla barn garanteras en plats i grundskolan där 
skolplikt gäller. Dessutom har elever med nedsättningar rätt till individualiserat stöd inom den 
allmänna skolan. Enligt UNICEF, vars arbete grundar sig i barnkonventionen så har varje barn lika 
mycket värde och samma rättigheter. Barnets bästa ska beaktas och alla barn ska ha rätt att uttrycka 
sina åsikter och bli respekterade. Skolan ska tillgodose alla elevers behov av stöd och stimulans för 
att de ska kunna utveckla ett livslångt lärande och personlig utveckling. Skolan ska även ansvara 
för att elever i behov ska få det extra stöd de behöver för att uppnå de läromål som läroplanen 
förordar. Det är rektorns ansvar att se till att eleverna på skolan ska få sina behov uppfyllda men 
det är klasslärarens ansvar att informera rektorn om behov av stöd finns. I första hand ska stödet 
ges till eleverna i den ordinarie klassen och endast i speciella fall bör stöd i mindre grupp eller 
individuell undervisning ges. Ett sådant speciellt fall kan vara om undervisning i mindre grupp kan 
erbjuda ett lugnare klimat som ger bättre möjligheter till lärande. Även om eleven med 
neuropsykiatrisk nedsättning går i sin ordinarie klass är det vanligt att denne har extra undervisning 
med specialpedagog. Skapandet av mindre klasser för de med ADHD och/eller Aspergers syndrom 
har dock ökat det senaste årtiondet. Typen av stöd som elever får kan variera både inom en specifik 
skola men även mellan olika skolor. Generellt sett så är skolor bättre på att ge stöd till elever med 
fysiska nedsättningar än vad de är på att förhindra psykosociala barriärer som kan förekomma i 
skolan, framförallt för elever med neuropsykiatriska nedsättningar (Bolic Baric, 2016, ss. 14-16).  

Enligt den studie Bolic Baric har gjort så ger skolor otillräckligt stöd när det kommer till problem 
med skolarbete, sociala relationer och känslomässigt välmående. Det tyder på att skolorna 
prioriterade bort dessa områden. Kombinationen av akademiska, sociala och emotionella stöd är 
av vikt för att hjälpa elever med ADHD under deras skolgång och förbereda dem för vidare studier. 
Däremot har studien visat att det stöd som erbjuds i skolan är otillräckligt för att stödja ett gott 
lärande. Insatser som användande av dator, undervisning av specialpedagog och olika lärometoder 
bör kombineras med stöd för sociala relationer och känslomässigt välmående för att hjälpa elever 
med neuropsykiatriska nedsättningar att utvecklas. Under studiens gång så har unga vuxna med 
ADHD gett uttryck för svårigheter att få stöd från skolan gällande de emotionella och sociala 
aspekterna under deras skolgång. Det står i läroplanen att skolan måste tillhandahålla lika mycket 
stöd inom personlig tillväxt och känslomässigt välmående som den ger i de akademiska framstegen. 
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Därför är de unga vuxnas erfarenheter i studien väl värda att lägga märke till. Däremot har skolor 
begränsat med resurser och skolors primära fokus ligger på att tillhandahålla akademisk utbildning. 
Därför kan svårigheter att tillgodose de övriga behoven uppstå. Ett samarbete mellan 
elevhälsoteam, lärare och vårdinstanser skulle dock kunna öka stödet för elever på de sociala och 
känslomässiga planen. Enligt resultaten i studien så framkommer det att majoriteten av elever som 
deltagit har fått undervisning i mindre grupper utanför den allmänna klassen. Inom den lilla 
gruppen fick de dock individuellt stöd för ökat lärande. I det individuella stödet ingick exempelvis 
förtydligade instruktioner, modifierade arbetsuppgifter och olika strategier för utförande av 
uppgifter. Däremot var det individuella stödet inte en del av den ordinära undervisningen utan var 
kopplat till specifika lärare vid specifika tillfällen. De unga vuxna som deltog i studien betonar att 
elever i behov av särskilt stöd bör vara med i utformandet av deras specialinsatser, att själva få 
uttrycka vad de behöver och vill ha för stöd. Tyvärr var dessa möjligheter att delta i utformningen 
begränsade eftersom det var upp till läraren att avgöra på vilken nivå eleverna skulle involveras i 
utformandet (Bolic Baric, 2016, ss. 41–43).  

Trots att det har visats att dator kan vara ett bra stöd för elever i behov av särskilt stöd, så 
framkommer det att elever med ADHD använde sig av detta redskap i mindre utsträckning än 
övriga elever i skolan. Då datorer bidrar positivt till läs- och skrivinlärning även hos övriga elever 
och delger nya sätt för läraren att utveckla och digitalisera sin undervisning, så är det 
anmärkningsvärt att elever i behov av särskilt stöd har mindre tillgång till datorer än övriga elever. 
Att utesluta digitala verktyg från undervisningen kan få konsekvenser i form av att elever exkluderas 
från viktiga delar av samhället som representeras via datorer och internet. Att inte få använda sig 
av digitala verktyg leder även till att man inte utvecklar den digitala kompentensen som samhället 
kräver idag. Sammanfattningsvis har studien visat att sociala och känslomässiga aspekter står i direkt 
association till inlärning. Dåliga relationer med klasskamrater och lärare samt ångest och depression 
kan skapa barriärer för inlärning i skolan bland elever i behov av särskilt stöd (Bolic Baric, 2016, 
ss. 43-49). 
 
En skola för alla  
En skola för alla uppkom i samband med utvecklingen av Lgr80 och innebär att alla elever i den 
svenska skolan ska inkluderas och få möjlighet till likvärdig utbildning. Detta oavsett var man bor 
i Sverige och vilken bakgrund man har. En skola för alla var en av de viktigaste grundtankarna när 
diskussionen om den svenska välfärdsstaten hölls. Eftersom denna vision är svår att uppnå så har 
den väckt stark kritik. En del av kritiken har varit att en skola för alla visserligen tar emot alla elever 
men tar inte alltid hänsyn till elevernas olikheter (Velasquez, 2012, ss. 32–33).  

Tidigare har Sverige haft ett segregerande utbildningssystem vilket har inneburit att elever i 
behov av särskilt stöd har exkluderats från ordinarie undervisning. I dagens samhälle anses det dock 
att exkludering bör undvikas och man pratar istället om inkludering, vilket innebär att elever i behov 
av särskilt stöd ska undervisas i den ordinarie undervisningen. Elever i behov av särskilt stöd har 
visats uppnå de bästa inlärningsresultaten då de inkluderats med övriga elever. Detta har även 
bidragit till större delaktighet i samhället. I det inkluderande tankesättet ser man till de naturliga 
olikheter hos individerna men betonar varje individs lika värde och att skolans struktur ska 
organiseras för att passa alla individer oavsett eventuella svårigheter. Inkluderingsbegreppet har i 
Sverige främst kopplats till specialpedagogik och är inte en naturlig del i den ordinarie 
verksamheten, utan har blivit en speciell inrättning inom skolans oförändrade ramverk. Där ska 
elevernas naturliga olikheter inom den ordinarie verksamheten hanteras. Under tidens gång har 
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begreppen integrering och inkludering kommit att betyda ungefär samma sak trots att de var 
varandras motpoler från början. Integrering var att individen skulle anpassas till helheten medan 
inkludering var att helheten skulle tillgodose individens behov. Idag är dessa två uttryck så lika att 
det kan komma att behövas ett nytt begrepp för ett av dem. Dock så är det inte begreppen i sig 
som avgör vilka åtgärder som skolan vidtar. Därför är frågan om ett nytt begrepp inte i fokus vid 
åtgärdstagande. Den specialpedagogiska forskningen har visat sig sällan bidra med praktiska verktyg 
att använda sig av i den konkreta undervisningen. Däremot så ger forskningen en inblick i de 
påverkande faktorer som bidrar till att elever i behov av särskilt stöd blir segregerade, trots 
skolväsendets vilja till inkludering (Velasquez, 2012, ss. 33–37).  

Rekommendationer som finns för elever med ADHD är exempelvis undervisning i små 
grupper, individualisering av undervisningen, korta arbetspass med täta pauser, en strukturerad 
vardag och eventuell medicinering. Små grupper erbjuder högre personaltäthet och tanken är att 
undervisningen därför bör vara lättare att individanpassa. Dock kan svårigheter vid tillämpning av 
individanpassningar uppstå även i små grupper. En fälla lärare kan falla i vid undervisning av elever 
i behov av särskilt stöd är att tro att alla elever med samma diagnos är lika och därför i behov av 
samma stöd. Det finns även en risk att lärare använder sig av kompensatoriska åtgärder vid 
undervisningen och därför försöker anpassa elever till skolans ramverk utan att göra modifieringar 
som passar eleven själv. Detta kan bero på att lärarens specialpedagogiska kunskap är begränsad. 
Dessa exkluderande åtgärder, som små grupper, har som syfte att leda till framtida inkludering i 
ordinarie klass, vilket inte alltid lyckas. Istället för att inkludera elever i behov av särskilt stöd så 
framhävs och problematiseras deras beteende. Med det kompensatoriska perspektivet så riskerar 
man att man legitimerar de problematiska eleverna istället för att lyfta deras potential (Velasquez, 
2012, ss. 87–89).  
 
Teoretiska utgångspunkter  
Undersökningen har utgått från två specialpedagogiska perspektiv för att sortera och analysera den 
data som har samlats in. De två perspektiven som har valts är det kompensatoriska perspektivet 
och det kritiska perspektivet vilka båda är två klassiska förgreningar inom specialpedagogiken. 
Trots att de båda teorierna är så vitt skilda i sin retorik så används de frekvent i en kompletterande 
praktik i skolan. I dagens skola förekommer specialpedagogiska strategier som är hämtade ur både 
det kritiska och det kompensatoriska perspektivet. Det är alltså inte alls ovanligt att de två 
perspektiven förekommer samtidigt trots att de är varandras motpoler.  
 
Det kompensatoriska perspektivet  
Det kompensatoriska perspektivet utgår från elevernas brister och arbetar för att kompensera för 
dessa brister. Tanken är att problemen ska lokaliseras relativt ensidigt hos eleven och kategoriserar 
eleven efter psykologiska och medicinska förklaringar. Åtgärder som kan vidtas är till exempel att 
eleven får gå om en klass, att den får repetera skolarbetet extra eller att den får gå i särskilda 
hjälpklasser. Detta perspektiv utmärker sig genom att det är specialpedagogikens uppgift att arbeta 
fram pedagogiska lösningar som kompenserar för olika medicinska och psykologiska diagnoser 
som exempelvis ADHD, dyslexi eller autism. Detta perspektiv kan sammanfattas genom att det är 
eleven som ska anpassas till skolan genom olika insatser och inte tvärtom (Asp-Onsjö, 2014, ss. 
382–383). 
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Det kristiska perspektivet  
Det kritiska perspektivet kan anses vara det kompensatoriska perspektivets motpol. Där det 
kompensatoriska perspektivet utgår från att anpassa eleverna till skolan så betonar det kritiska 
perspektivet att det är skolan som ska individanpassas genom olika undervisningsstöd. Då det 
kompensatoriska perspektivet rådde i skolan så kritiserades specialundervisningen för att inte gynna 
eleverna det gällde, utan snarare skapades en rädsla för att elever sorterades in i olika klasser för att 
passa vissa rådande maktstrukturer. Det kritiska perspektivet syftar till att lyfta frågor om demokrati 
och likabehandling av individer. Detta eftersom det har visat sig att skolans förmåga att utjämna 
sociala klasskillnader med hjälp av specialpedagogiska insatser inte tidigare har motsvarat de 
förväntningar som har ställts gällande en skola för alla. Det har funnits en diskussion om 
specialpedagogikens dubbla funktion: delvis att stödja elever med specialbehov men även att 
särskilja dessa elever från de som ansågs vara normalpresterande elever. Detta skapade uttalade 
skillnader mellan individer. Därför fick det kritiska perspektivet en framträdande roll i debatten. 
Det kritiska perspektivet belyste att ifall eleven inte presterade väl så var det främst skolmiljön som 
skulle ses över istället för eleven själv. Hur klassrumsmiljön såg ut och hur skolarbetet var 
organiserat blev centrala frågor för att förebygga eventuella tillkortakommanden. Tidigare var det 
psykologiska argument som gällde när specialpedagogiska resurser kopplades in men nu skedde en 
förändring och då det kritiska perspektivet växte fram så ställdes sociologisk teoribildning i 
centrum. Idén var nu att alla elever hade lika stor rätt att delta i klassrumsundervisningen och 
tanken om inkludering preciserades. Den inkluderande skolmiljön skulle ge eleven chans att få 
känna tillhörighet samtidigt som den skulle få utvecklas individuellt efter sina egna förutsättningar 
(Asp-Onsjö, 2014, ss. 383–385).  

Kritik mot att specialpedagogiska åtgärder innebar främst de organisatoriska åtgärderna, som 
att eleverna undervisades i mindre specialklasser, fick ett nytt begrepp att växa fram: inkludering. 
Snarare än att eleverna skulle anpassas till ett redan existerande skolsystem så skulle skolsystemet 
anpassa sig till elevernas skilda behov och förutsättningar inom ramen en skola för alla. Det 
särskilda stödet som specialpedagogiska insatser ska ge ska i största möjliga mån ges i den klass 
eller grupp som eleven tillhör och endast om det finns särskilda skäl kan särskilda 
undervisningsgrupper organiseras (Gustavsson m.fl., 2011, ss. 20–22). 

 

Syfte 
Tidigare forskningsresultat har gett skolvärlden riktlinjer om hur elever med ADHD ska gynnas i 
skolmiljö och vilka slags stöd som bör kopplas in. Den rådande skolpolitiska debatten ger emellertid 
en tydlig bild av att det råder brist på både tid och resurser för verksamma lärare. Därför ska vi 
undersöka hur verksamma lärare resonerar kring de anpassningar de i praktiken utför för elever med ADHD. 

 
Frågeställningar 
1. Vilka insatser gör lärare för att anpassa sin undervisning för elever med ADHD? 
2. Vilka för- och nackdelar finns det med dessa insatser?  
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Metod 
Metoderna som använts utöver jämförelse med vetenskapliga forskningsartiklar inom det givna 
ämnet är intervjuer och anknytning till relevant litteratur. Vi valde intervjuer som metod eftersom 
det är ett sätt att få veta lärarens tankar bakom sitt agerande, något som kan vara svårt att uppfatta 
vid exempelvis observationer där det är lätt att själv tolka agerande genom ett egenskapat filter. 
Skolorna där lärarna arbetar valdes slumpmässigt ut och vi försökte uppnå en fördelning mellan 
skolor runt om i Sverige för att få en mer varierad och heltäckande bild än om skolorna hade legat 
nära varandra.  

Förberedelserna inför intervjun var att sammanställa relevanta frågor, se bilaga 2, där vi försökte 
ha så öppna frågor som möjligt och undvika ja- eller nej-frågor. Detta för att vi ville få en insyn i 
lärarens tankesätt.  

Kontakten med skolorna skedde främst via mail där vi förklarade syftet med vårt arbete och 
bjöd in till intervju. Vi sammanställde ett brev till skolorna som vi skickade iväg, se bilaga 1. Vårt 
mål var att komma i kontakt med tre skolor och intervjua två till tre lärare per skola. Däremot så 
var det svårt att finna lärare som hade tid att bli intervjuade då detta inföll innan jul. Vi fick kontakt 
med sju lärare som gick med på att bli intervjuade men i slutändan var det enbart fyra lärare som 
deltog. Eftersom det är få lärare som blivit intervjuade är denna studies resultat inte särskilt 
tillförlitligt.  

En intervju hölls muntligt och de resterande var i skriftlig form där de svarade direkt på frågorna 
i bilaga 2. Tanken var från början att alla intervjuer skulle hållas muntligt men av praktiska skäl så 
ville deltagarna svara skriftligt.  

I den muntliga intervjun valde vi att undvika att använda oss av alltför avancerad utrustning. 
Inspelningen av intervjun skedde via en inspelningsapp på telefon. Ljudfilen användes endast till 
stöd för transkriptionen av intervjun och båda raderades efter analys och sammanställning. 
Eftersom ljudfilen endast användes som verktyg för analysen av intervjun och inte skulle ingå i 
slutprodukten tyckte vi att telefonkvalité räckte. Däremot blev då platsen för intervjun viktigare då 
vi ville undvika att andra ljud kunde spelas in och störa ljudinspelningen då ljudet på en telefon 
generellt sett har sämre ljudupptagningsförmåga och därför blir av sämre kvalité än professionell 
utrustning.  

För att analysera vår insamlade data läste vi igenom alla sammanställda intervjuer för att se 
likheter och olikheter med de pedagogiska valen lärarna gör och hur de förhåller sig till det kritiska 
perspektivet eller det kompensatoriska perspektivet. 

Efter denna sammanställning så arbetades denna rapport fram. Vi valde att inte dela upp arbetet 
mellan oss utan arbetade tillsammans hela tiden. Varför vi valde detta var för att vi tyckte att arbetet 
skulle få ett rikare innehåll om vi jobbade tillsammans och därför både skrev, informationssökte 
och analyserade allt tillsammans.  
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Analys 
 
Översikt 
För att analysera vår insamlade data läste vi igenom och sammanställde svaren i intervjuerna för att 
hitta likheter men även olikheter med de pedagogiska valen lärarna gör. Vi ville se ifall de lutar mest 
åt antingen det kritiska perspektivet, det kompensatoriska perspektivet eller till och med ifall de 
blandas till ett mellanting av de båda perspektiven. Det vi kunde se efter sammanställningen var att 
lärarna använde sig till största del av inkluderande strategier vilket härstammar ur det kritiska 
perspektivet. Forskningen som vi har analyserat och sammanställt speglar väl de svar vi fick in 
eftersom inkludering framhävs som en viktig del i elevers utveckling. Skollagen förordar 
inkludering av elever i behov av särskilt stöd. Denna lag bygger på FN:s barnkonvention som i sin 
tur talar om barns rättigheter vilket Bolic Baric tar upp i sin studie. De nationella direktiven i Sverige 
är att skolan ska vara inkluderande men enligt en studie som Malmqvist har gjort existerar det ett 
flertal specialklasser för elever med diagnoser, vilket går emot den inkluderande tanken och en 
skola för alla. Eftersom skolan ska vara inkluderande enligt skollagen så är det anmärkningsvärt att 
Malmqvists studie visar att det finns många skolor som ställer sig exkluderande till elever i behov 
av särskilt stöd genom att skapa små specialklasser. Den rådande inställningen är att det gynnar 
elever att undervisas i den ordinära klassen och att inkluderingen leder till bättre inlärningsresultat 
och bättre integrering i samhället men även positiva relationer i sociala sammanhang. Däremot så 
framgår det i analysen av vår egna studie att lärare generellt vill inkludera eleverna i sina klasser och 
istället för små grupper önskas fler resurser så att alla kan vara delaktiga i den ordinarie klassen.  

Bolic Baric nämner i sin studie att eleverna i behov av särskilt stöd kan få extra stöd i sin 
undervisning utöver den ordinära klassrumsundervisningen. Om de ska få extra stöd behövs fler 
resurser och större personaltäthet att tillgå, vilket verkar vara en bristvara idag.  

Även om denna studie är mager så visar den att majoriteten av de strategier som klasslärare 
använder sig av i undervisning av elever i behov av särskilt stöd är hämtade ur det kritiska 
perspektivet, även om det kanske inte är ett medvetet val. Man kan dock se att det finns ett flertal 
inslag av det kompensatoriska perspektivet. Även om det är en blandning av de olika perspektiven 
så är det överhängande det kritiska perspektivet som används eftersom inkludering är normen i 
skolvärlden. 
 
Klassrumsmiljö 
I den första intervjun betonar läraren att det är viktigt med ett välstrukturerat och rent klassrum 
vilket är en viktig komponent för att få arbetsro. Att anpassa klassrumsmiljön så att den inte stör 
koncentrationen och lätt distraherar elever i behov av särskilt stöd är ett tankesätt som ingår i 
kritiska perspektivet. Att tänka på hur klassrumsmiljön är utformad, exempelvis genom att inte ha 
massa små saker framme eller på väggarna som kan distrahera men även hur klassrummet är 
möblerat är en strategi som används. Miljöanpassning är till för att så många elever som möjligt ska 
kunna koncentrera sig och ha en givande arbetsmiljö med arbetsro. Miljöanpassning gynnar alla 
elever men är extra viktigt för elever med ADHD då de lätt blir distraherade och tappar 
koncentration och fokus. I intervjuerna nämns avskärmning som en strategi som ibland används. 
När man avskärmar en elev med till exempel en avskärmningsvägg så är eleven fortfarande 
inkluderad i klassrummet. Däremot så är den avskärmad från resterande klass vilket kan vara 
exkluderande. Ser man på denna strategi ur ett kompensatoriskt perspektiv så kan det innebära att 
elevens olikhet förstärks och att det är eleven som är annorlunda och behövs ändras på. Detta för 
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att eleven inte ska distraheras av den övriga klassen och fokusera på sina uppgifter men ändå vara 
delaktig i den ordinarie undervisningen. Avskärming kan vara en exkluderande strategi som drar 
mer åt det kompensatoriska perspektivet i det avseende att man synliggör att eleven är annorlunda 
genom att placera en vägg mellan eleven och klassen.  
 
Material som används i klassrummet 
Material som används i klassrummet är till för att kunna nå fram till olika elever med 
undervisningen men också för att underlätta för eleverna i sitt lärande. Man vill med hjälp av 
anpassat material underlätta undervisningen vilket är en strategi som ingår i det kritiska 
perspektivet. I flera intervjuer nämner lärarna konkret och laborativt material. Det kan till exempel 
vara kulramar, centikuber, geometriska figurer m.m. I en av intervjuerna så betonar dock läraren 
att konkret och laborativt material inte alltid passar alla. Det kan bli en distraktion för vissa elever 
som istället för att använda sig av det i sin uppgift exempelvis börjar leka med det. Det finns 
material som är generellt framtaget för att gynna alla elever men det finns även material som är 
speciellt framtaget för elever i behov av särskilt stöd. I intervjuerna så kom till exempel stressboll 
på tal, som användes för elever som har svårt att sitta stilla. Genom att till exempel låta dem rulla 
fötterna på en stressboll så får dem utlopp för sin energi. Även kilkuddar, hörselkåpor och 
avskärmningsvägg nämns. Digitala läromedel nämns som material som används i klassrummet, det 
kan till exempel vara dator. Detta är ett läromedel som kan gynna alla elever i sin undervisning men 
vara ett extra stöd för de elever som har det svårare i skolan. Andra material som kan gynna alla 
elever men framförallt är ett extrastöd för elever i behov av särskilt stöd är bildstöd på tavlan. Med 
hjälp av bildstöd kan eleverna få en tydlig bild av hur exempelvis dagens schema kommer att se ut. 
Vissa lärare har valt att även ge de elever som är i behov av särskilt stöd ett eget schema som de 
kan ha vid sin plats. 
 
Strategier och anpassningar i undervisningen 
Det finns olika strategier och anpassningar att tillgå vid undervisning av elever i behov av särskilt 
stöd. De intervjuade lärarna hade många praktiska tips för hur man som klasslärare kan stödja 
elever med ADHD, men betonar samtidigt att det beror på elevers individuella behov vilka resurser 
och anpassningar som bör kopplas in. En strategi är att använda hjälpande konkret material som 
kan stödja eleverna men en annan strategi för att stödja elever i behov av särskilt stöd som även 
gynnar alla elever i klassen är att ha ett rent och välstrukturerat klassrum. Detta bidrar till färre 
distraktioner och gör det lättare att hitta arbetsmaterial i klassrummet. Även strategier som att göra 
undervisningen mer multimodal, använda sig av bildstöd och förtydligande instruktioner används 
flitigt av de intervjuade lärarna. Eftersom många elever i behov av särskilt stöd gynnas av tydlighet 
och struktur så är det strategier som är bra för att försöka inkludera eleverna i den ordinära 
undervisningen. Att lärarna använder sig av strategier och anpassningar i klassrummet visar att de 
arbetar inkluderande, vilket härstammar ur det kritiska perspektivet.  

Det nämns även att man bör vara öppen och tydlig med eventuella behov inom klassen och att 
man lär eleverna att interagera med varandra på ett hänsynsfullt sätt för att minska konflikter i 
klassrummet. Om man förtydligar vilka speciella behov som finns och hur man bör bemöta 
varandra så minskar man risken för sociala barriärer och skapar en god sammanhållning i klassen. 
Det betonas även att den undervisning som ges behöver passa alla elever, både de som har lätt eller 
svårt i skolan, och därför är en multimodal undervisning att rekommendera. Att använda sig av 
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samma arbetsbok men att modifiera arbetsuppgifterna till olika svårighetsgrader är ett sätt att 
garantera alla elever en chans att lyckas.  

Eftersom alla elever har olika behov trots att de kan ha samma diagnos så är det viktigt att 
läraren gör individuella anpassningar och konstant utvärderar ifall eleverna når läromålen eller om 
undervisningen behöver förändras på något sätt. En strategi som nämns i intervjuerna är att läraren 
ska prata med eleven om hur eleven själv önskar få stöttning. Detta involverar eleven i 
undervisningen och kan hjälpa till att skapa motivation till ett ökat lärande.  

Det kan även hjälpa eleven i sitt lärande att det finns möjlighet att gå iväg till ett enskilt rum för 
att arbeta. I vissa fall kan det gynna eleven att få sitta ensam, men att ta ut eleven ur gruppen för 
att kompensera för problem hos eleven ingår inte i den inkluderande tanken utan kommer snarare 
från det kompensatoriska perspektivet. Detta är i sig inte negativt ifall det gynnar eleven att sitta 
ensam emellanåt. Exkludering i undervisningen bör dock emellertid inte bli normen då det har 
framkommit att elever i behov av särskilt stöd gynnas i sin utveckling av att inkluderas i den 
ordinarie klassen.  

Ytterligare en strategi som verkar gynna elever som har svårt att slutföra arbetsuppgifter, vilket 
kan bero på att de anser att ämnet är för svårt eller för tråkigt, kan vara att utgå från elevens 
intressen då man som lärare skapar arbetsuppgifter. Detta kan bidra till ökad motivation att slutföra 
arbetsuppgifter och minska känslan av att arbetet är tråkigt.  

Övriga anpassningar som gynnar elever i behov av särskilt stöd kan vara enskilda instruktioner, 
pauser i arbetet, korta genomgångar och positiv förstärkning av önskat beteende. Man kan fråga 
eleven vad som känns bra gällande placering i klassrummet eller utformandet av olika 
arbetsuppgifter för att få eleven att känna sig delaktig i sin undervisning. Att arbeta med tydlighet 
och struktur är något de intervjuade lärarna uppmanar till vid undervisning av elever i behov av 
särskilt stöd, och att konkret strukturera upp dagar och lektioner, men även att förhöja tydligheten 
av arbetsuppgifter genom att bryta ned arbetsuppgifterna i korta mål. För att försäkra sig om att 
inlärning har skett bör läraren alltid följa upp elever som har det svårt. Ett sätt att stödja elever med 
svårighet inom vissa ämnen är extra färdighetsträning men även, som tidigare nämnts, 
specialanpassat material. Det är viktigt att alla elever får känna att de blir lagom utmanande, oavsett 
om de är i behov av särskilt stöd eller inte.  

Kommunikationen mellan eleven och läraren är viktig för att hjälpa eleven i sin utveckling.  
Kooperativt lärande är en strategi som ofta används då det främjar lärande för alla involverade. Då 
kooperativt lärande både övar upp förmågan till samarbete men även stödjer eleverna i 
undervisningen då alla har olika styrkor och svagheter så är det en populär strategi att använda sig 
av. Detta hänger ihop med att vara tydlig och öppen med eventuella behov i klassen för att lära 
eleverna att interagera med varandra på ett respektfullt sätt. Det är viktigt att lära eleverna att alla 
är olika men lika mycket värda. Detta går väl ihop med tanken om inkludering av elever i 
klassrummet, vilket härstammar ur det kritiska perspektivet. Kooperativt lärande är vanligt 
förekommande bland de intervjuade lärarna, där eleverna får samarbeta och lära sig av varandra. 
Där finns även möjlighet för eleverna att lyfta varandras styrkor och stödja varandra vid behov 
under uppgiftens gång. 
 
Samarbete med kollegor  
De intervjuade lärarna har alla nämnt att de upplever ett starkt samarbete med sina kollegor. De 
hjälper varandra främst med råd och stöd men i den mån de kan ger de varandra praktisk stöttning. 
Det finns önskemål om att man skulle vara två klasslärare per klass, framförallt i de stora klasserna, 
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men på grund av en bristande ekonomi är detta tyvärr inte för tillfället möjligt. Därför upplever de 
intervjuade lärarna att det starka samarbetet med sina kollegor skänker trygghet på arbetsplatsen.  

På grund av låg personaltäthet så finns inte alltid tillgång till den resurspersonal som behövs. Då 
försöker lärarna istället skapa praktiska lösningar tillsammans med kollegorna för att eleverna inte 
ska påverkas negativt av den resursbrist som finns i skolan. Lärarna nämner att de utför mycket 
arbete enskilt men att de ofta samråder med specialpedagoger och fritidspersonal för att täcka upp 
för eventuella brister som den låga personaltätheten kan skapa. 

En av de intervjuade lärarna berättar att om en kollega är frånvarande kan det ske att hen måste 
gå in i klassen för att täcka upp lärarbristen och då får lärarens egna planeringstid prioriteras bort. 
Läraren berättar att när detta inträffar så får man göra sitt bästa utefter de förutsättningar som 
finns.  

Genom att de intervjuade lärarna hellre ger upp sin planeringstid och försöker kompromissa 
och pussla inom de redan existerande klasserna för att alla elever ska kunna vara kvar så visar det 
på en inkluderande tanke. Hellre än att skapa små klasser för elever i behov av särskilt stöd, vilket 
skulle vara en strategi ur det kompensatoriska perspektivet, så försöker de i största möjliga mån 
bemöta de specialbehov som finns inom den ordinarie klassen trots resursbrister. Att de intervjuade 
lärarna inkluderar eleverna i behov av särskilt stöd i de ordinarie klasserna tyder på att deras 
arbetssätt är hämtat ur det kritiska perspektivet. Däremot finns en önskan om utökad 
personaltäthet vilket skulle frigöra mer tid till undervisning och planering. 
  
Samarbete mellan olika aktörer  
För att en elev i behov av särskilt stöd ska få den stöttning som krävs så behövs ett samarbete 
mellan olika aktörer i skolan. Med detta menas att alla aktörer som omger eleven, från klasslärare, 
fritidspersonal och specialpedagog till rektor och målsmän, tillsammans behöver utforma och 
implementera en fungerande handlingsplan för eleven i behov av särskilt stöd. 

Under intervjuerna så framkom främst samarbete med elevhälsan och specialpedagoger. Alla de 
intervjuade lärarna berättar om att det finns ett kontinuerligt samarbete med skolornas 
elevhälsoteam som kopplas in vid behov men som även stödjer lärarna med råd och strategier.  

Det betonas även i intervjuerna att samarbete med elevens målsmän är viktigt eftersom de har 
en inblick i hur eleven fungerar på hemmaplan, något som är ett viktigt verktyg vid utformandet 
av en handlingsplan. Att hemmet följer en liknande struktur som skolan gällande bemötande av 
eleven i behov av särskilt stöd gynnar eleven då dessa elever behöver tydlighet och struktur. Att 
sammanföra hemmet och skolan vid omskapandet av den pedagogiska miljön för eleven är något 
som hör hemma i det kritiska perspektivet eftersom det kritiska perspektivet utgår från att förändra 
läromiljön snarare än att eleven själv behöver förändras för att passa in i den redan existerande 
miljön.  

Alla de intervjuade lärarna berättar om ett starkt kollegialt samarbete och att specialpedagog 
finns till hands vid behov. Att specialpedagogen kommer in i klassrummet och hjälper elever i 
behov av särskilt stöd så de inte behöver gå iväg till en liten specialgrupp är att inkludera eleverna 
i behov av särskilt stöd. Detta visar på att den undervisning som ges av specialpedagogerna i de 
skolor där de intervjuade lärarna arbetar har ett inkluderande arbetssätt, vilket följer det kritiska 
perspektivet.  

I skolans organisation är det rektorn som slutligen beslutar vilka resurser som ska kopplas in. 
Det är den budget som rektorn tar fram som påverkar om resurser kan bekostas. Om ekonomin 
brister så försvårar det tillgodoseendet av elevernas behov eftersom det inte finns ekonomiskt 



 

 21 

utrymme. Därför är ett samarbete med rektorn viktigt för god elevhälsa. Samtidigt är som tidigare 
nämnt ett samarbete med elevens vårdnadshavare av vikt eftersom hemmiljön har en stark 
påverkan på eleven och genom att använda sig av liknande strategier i hemmet som i skolan så 
skapas en struktur som gynnar eleven.  

Man kan se att ett fungerande samarbete mellan alla aktörer som omger eleven är av vikt för att 
den pedagogiska miljön och de praktiska insatserna ska fungera.  
 
Inkoppling av elevhälsa  
Hur ramverket vid inkoppling av elevhälsa ser ut skiljer sig mycket mellan de olika skolorna som 
de intervjuade lärarna arbetar på. På en av skolorna i studien finns ett tydligt ramverk inför och 
under inkopplingen av elevhälsan, då den tydliga arbetsgången ska tydliggöra och underlätta för 
nya lärare. En annan skola i studien använder sig däremot inte av något ramverk utan 
specialpedagog och elevhälsoteam kopplas in när klassläraren anser att behov finns. Ytterligare en 
skola i studien arbetar kontinuerligt med specialpedagog men där kopplas även ytterligare resurser 
kopplas in vid behov. Att alla skolor har olika metoder vid inkopplande av specialpedagog och 
elevhälsa är inte märkligt då alla skolor har olika arbetssätt. Så länge som den gällande metoden är 
lättillgänglig och tydligt strukturerad så att lärarna vet hur de ska gå tillväga och att elever inte 
missgynnas spelar inte olika metoder någon roll. Ett starkt samarbete med elevhälsan är något som 
uttrycks vara till stor glädje då det ger en ökad förståelse för elever i behov av särskilt stöd, vilket 
kan skänka trygghet för lärare. Att elevhälsan finns lättillgänglig att tillgå både som stöd genom råd 
och praktiska insatser, hjälper både elever och lärare att känna sig trygga vilket ger en givande 
läromiljö. 

Att vilja samarbeta med kollegor och olika hälsoinstanser för att stödja elever i behov av särskilt 
stöd genom att inkludera och ge det stöd och den givande utbildning de har rätt till är det kritiska 
perspektivets grundtanke. Här vill man genom samarbete skapa trygghet, struktur och en givande, 
inkluderande läromiljö för eleven.  

Om man däremot hade förespråkat små grupper och separat undervisning för eleverna så hade 
det varit det kompensatoriska perspektivets synsätt.  
 
Elevassistenter och resurspersonal  
I den första intervjun så berättar läraren att hen visserligen har tillgång till en resursperson i klassen 
men eftersom hen undervisar i en stor klass så räcker sällan denna person till. Det finns önskemål 
om att vara två klasslärare i varje klass och att varje elev i behov av en resursperson ska få tillgång 
till detta. Eftersom resurser kostar och budgeten inte har utrymme för detta så är det dock i denna 
klass en klasslärare och en resurs. De ska utöver undervisningen stödja alla elever, både de i behov 
av särskilt stöd och de övriga eleverna. Att inkludera eleverna i den ordinära undervisningen ingår 
i det kritiska perspektivet. För att lösa situationen trots resursbrist så har läraren valt att utgå från 
ett grundmaterial i sin undervisning och modifiera arbetsuppgifterna. Dessa arbetsuppgifter övar 
samma akademiska förmåga men är av olika svårighetsgrader för att ge alla elever en chans att 
lyckas. Att modifiera arbetsuppgifter så att elever i behov av särskilt stöd kan delta i undervisningen 
tillsammans med de övriga eleverna ingår i den inkluderande tanken som återfinns i det kritiska 
perspektivet. En önskan om att det ska finnas lärarassistenter uttrycks också eftersom de skulle 
kunna ta över mycket av det tidskrävande administrativa arbetet. Med administrativa uppgifter 
menas bland annat dokumentation av olika former, att ringa hem till vårdnadshavare, skriva 
klassbrev och övrigt pappersarbete som inte är direkt kopplat till undervisning. Om klassläraren 



 

 22 

kunde delegera dessa administrativa uppgifter till en lärarassistent skulle mer tid till planering, 
utförande och utvärdering av undervisningen frigöras och på så sätt höja kvalitén på 
undervisningen. Det skulle även leda till mer tid för elevkontakt, något som särskilt skulle gynna 
elever i behov av särskilt stöd då de har ett större behov av uppföljning och utvärdering.  

I den andra intervjun så framkommer det att undervisning av elever i behov av särskilt stöd 
kräver mer förberedelser inför varje lektion. Det framkommer även att en konstant utvärdering av 
elevens nuvarande situation och hur den ska nå läromålen är av stor vikt. Läraren betonar att det 
kan gynna elever i behov av särskilt stöd med förutsägbarhet i skolan, framförallt när det kommer 
till de vuxna som eleverna kommer i kontakt med. Det ska gärna vara samma lärare, resurspersonal, 
pedagoger och assistenter som återkommer eftersom det skapar en känsla av trygghet. Läraren 
uttrycker att det bör finnas en resursperson i varje klass men att det även bör finnas en elevassistent 
till varje elev med ett behov av detta, eftersom det faktiskt står i skollagen. Samtidigt betonar läraren 
att det på grund av ekonomiska skäl inte alltid är möjligt. Istället hämtar läraren stöd från sina 
kollegor och skolans specialpedagog som kan vara med i klassen under perioder. I brist på 
resurspersonal så gör läraren mycket själv men i samråd med specialpedagog och fritidspersonal. 
Eftersom läraren berättar om hur de försöker skapa förutsättningar för eleverna i behov av särskilt 
stöd att vara med i den ordinära undervisningen, genom att både förbereda lektionerna ytterligare 
men även ta in specialpedagog i klassrummet som ett stöd så ser man att deras bemötande mot 
eleverna är av inkluderande art vilket stämmer överens med det kritiska perspektivet.  

Även läraren i den tredje intervjun berättar om en brist på resurspersonal vilket leder till att 
läraren behöver kompromissa och pussla för att få dagen att gå ihop. Hen nämner att när en kollega 
är borta så prioriterar läraren bort sin planeringstid för att hjälpa till i den klass där kollegan arbetar 
och får därför ofta improvisera sin undervisning, något som extra resurspersonal skulle kunna 
motverka. 

I den fjärde intervjun så berättar läraren att flera tjänster har dragits in på skolan hen jobbar på 
av ekonomiska skäl. Det innebär främst en minskning av lärarassistenterna. Detta är något som 
påverkar elever i behov av särskilt stöd. Det är främst ekonomin som påverkar hur mycket 
resurspersonal som ska sättas in men skolan försöker i största möjliga mån koppla in resurspersonal 
vid behov. Att försöka stödja eleverna i den ordinära klassen genom att koppla in resurspersonal 
visar på att skolorna åtminstone försöker skapa det stöd som eleverna behöver trots bristande 
ekonomi. Eftersom de inkluderar eleverna i den ordinära klassen så är skolornas arbetssätt hämtat 
ur det kritiska perspektivet. Även om det finns ett starkt samarbete inom kollegiet där kollegorna 
stöder varandra med tips och råd, men även med praktisk stöttning när detta är möjligt, så finns en 
önskan om elevassistenter som kan ge avlastning gällande de mer vardagliga sysslorna eftersom 
detta skulle frigöra mer tid för elevkontakt och bättre undervisning. Det finns även en önskan om 
att resursfrågan inte ens skulle behöva diskuteras utan att det alltid skulle finnas ekonomiskt 
utrymme att koppla in resurser för alla elever som behöver stöd och anpassning oavsett grad.  

Trots att de intervjuade lärarna alla arbetar utifrån det kritiska perspektivet genom att inkludera 
sina elever i behov av särskilt stöd i den ordinarie klassen så upplevs en resursbrist som påverkar 
undervisningen och kan påverka elevernas välmående. Om det fanns tillräckligt med resurspersonal 
på skolorna som kunde ta över det administrativa arbetet kring eleverna skulle läraren kunna 
fokusera sin tid på det som läraren är menad för, nämligen att undervisa. Resurspersonalen skulle 
utöver det administrativa arbetet fungera som en extra vuxen i klassrummet och hjälpa elever med 
uppgifter under lektionens gång. Med tanke på de växande klasstorlekarna så framstår en vuxen 
per klass som väldigt lite. De lärare som hade mindre klasser upplevde sig ha mer tid åt sina elever 
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vilket inte är förvånande. Ett alternativ skulle kunna vara att klasserna minskar i storlek så att läraren 
hinner med och kan ge den kvalitativa undervisning eleverna har rätt till. Ett annat alternativ skulle 
kunna vara att alla skolor får ett bättre ekonomiskt stöd så de kan ta in fler resurser och kanske till 
och med vara två lärare i varje klass för att hinna med.  
 
Handlingsplaner  
Då elever finnes vara i behov av särskilt stöd så utvecklas en handlingsplan med konkreta strategier 
och mål för att hjälpa eleven till välmående och akademiska framgångar. Som tidigare nämnts finns 
det olika ramverk för hur elevhälsoteam och specialpedagog ska kopplas in, men alla de intervjuade 
lärarna var överens om att resurspersonal var till stor hjälp vid förverkligandet av dessa 
handlingsplaner.  

Handlingsplaner som kombinerar strategier för ingripande inom skolan med strategier i 
hemmiljön, samt i vissa fall medicinsk inkoppling, har visat sig främja elever med ADHD.  

En av de intervjuade lärarna anser att det bör finnas en elevassistent till varje elev med diagnos 
och en resursperson i varje klass då detta skulle ge möjlighet till det stöd eleven i behov av särskilt 
stöd har rätt till enligt skollagen.  

Många klasslärare hanterar mycket själva men i samråd med fritidspersonal och skolpedagog 
som kan finnas där som stöd. För att underlätta för läraren och inte ge den ytterligare arbete så 
vore resurspersonal en stor tillgång vid utformande, utförande och utvärdering av 
handlingsplanerna. Läraren borde inte förväntas axla mer ansvar och arbete utan borde ha en 
assistent som kan avlasta och hjälpa till med både administrativt och praktiskt klassrumsarbete.  

Utformande, utförande och utvärdering av handlingsplan är av stor vikt för lärare. Inte bara för 
läraren själv utan även för vikarier och nya lärare. Handlingsplaner ger en tydlig struktur att följa 
vid undervisning om tillräcklig kunskap för att känna sig trygg inom området saknas. Det är viktigt 
att handlingsplanen innehåller strategier som faktiskt fungerar och gynnar eleven till en positiv 
utveckling. Därför är tid till utvärdering av strategierna för elever i behov av särskilt stöd av stor 
vikt då de talar om ifall strategierna fungerar eller ej och om ändringar bör göras. I denna studie 
framgår det att resurspersonal är till stor hjälp för att skapa tid och utrymme för att utforma och 
utvärdera handlingsplanen men även att resurspersonalen ingår i handlingsplanen som ett stöd för 
eleverna.  

I den första intervjun så tar läraren upp att alla elever i behov av särskilt stöd behöver följas upp 
med hjälp av en handlingsplan, vilket är en strategi för att kunna hjälpa och stödja eleven i bästa 
mån. I handlingsplanen kan man se hur eleven ligger till när man börjar använda handlingsplanen, 
vilka åtgärder som gäller och hur eleven utvecklas. I handlingsplanen kan man även se om 
åtgärderna som används inte gynnar eleven och om ändringar behövs göras. Att använda sig av en 
handlingsplan och använda sig av olika strategier för att stödja eleven är en tanke som stämmer 
överens med det kritiska perspektivet. Istället för att försöka ändra på eleven så försöker man ta till 
åtgärder så som att ändra på skolmiljön, använda sig av olika inlärningstekniker men också genom 
att använda olika material. En handlingsplan används inte enbart för elever i behov av särskilt stöd, 
den används även för de elever som mår dåligt. Att utforma, utföra och utvärdera en handlingsplan 
är något som kräver tid vilket tyvärr är en bristvara. 

I en annan intervju så tar även en lärare upp att barn i behov av särskilt stöd behöver konstant 
utvärdering. Däremot känner denna lärare som har en mindre klass att tiden som krävs till detta 
administrativa arbete finns utöver lektionstiden. Det vill säga så länge inget oväntat inträffar. Är en 
kollega sjuk försvinner genast den marginella tiden läraren har till förfogande att utföra sitt 
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administrativa arbete på. Läraren förklarar även att det krävs mer planeringstid inför varje lektion 
och undervisning av elever i behov av särskilt stöd då de krävs olika strategier för att ge en 
undervisning som är givande. Att vilja inkludera eleven och lägga ner extra tid på planering för att 
ge en givande undervisning är en tanke som ingår i det kritiska perspektivet.  

Det är inte bara elever som behöver utvärderas, i en annan intervju så framkommer det att även 
planering och utvärdering av lektionerna är en bristvara. Det är inte alltid som det finns tid för att 
göra någon djupare planering eller utvärdering och vid exempelvis sjukdom hos personalen får 
planeringstiden bortprioriteras helt och lektioner improviseras. Här kan vi se ytterligare ett exempel 
på att tiden är en viktig faktor för en givande arbetsmiljö. Får inte lärarna den tiden de behöver till 
sina administrativa arbetsuppgifter så blir inte bara arbetssituationen för lärarna ohållbar utan även 
undervisningen riskerar att bli lidande. Tiden är viktig för att kunna ge alla elever en givande 
undervisning både individuellt och allmänt i klassen. Utan tiden kanske man inte kan anpassa 
klassrumsmiljön och undervisningen till eleven så som man önskar i det kritiska perspektivet utan 
riskerar att det blir eleven som ska anpassas till undervisningen så som det kompensatoriska 
perspektivet förespråkar.  

I alla intervjuer berörs att det råder brist på planerings- och utvärderingstid men också att det 
finns en allmän tidsbrist. Alla lektioner kräver planering för att vara givande men också för att nå 
ut till så många elever som möjlig. Lektionerna kräver även utvärdering för att se hur lektionerna 
fungerade och vad som behövs göras annorlunda. Utöver lektionerna så behöver elever i behov av 
särskilt stöd och elever som mår dåligt individuella handlingsplaner som ska planeras, utföras och 
utvärderas för att även här se hur eleven utvecklas och hur man kan göra annorlunda om det 
behövs. Allt detta kräver tid, tid som man inte vill ta från undervisningen då det är undervisningen 
som är huvudsyftet i läraryrket. En lösning här vore om det fanns en lärarassistent som kunde 
hjälpa till att skriva dessa handlingsplaner och dokumentera utvärderingen så att läraren fick tiden 
som både den och eleverna behöver för en givande undervisning. 
 
Utbildning och vidareutbildning 
Under intervjuerna som gjordes i denna studie framkommer det att känslan av trygghet i lärarrollen 
varierar mellan de olika lärarna. En lärare hade många års erfarenhet av sitt yrke och hade arbetat i 
specialklass och var därför säker i sitt bemötande av elever i behov av särskilt stöd. Dock så var ett 
tema bland de intervjuade att de inte upplevde sig ha fått tillräcklig utbildning gällande 
specialpedagogiska verktyg eller utbildning avseende diagnoser som kan förekomma hos elever. 
Vissa av de intervjuade lärarna har utöver sin grundutbildning läst på om undervisning av elever i 
behov av särskilt stöd då de har haft intresse av att bredda sina kunskaper. De uttrycker sig inte ha 
fått officiell vidareutbildning inom specialpedagogik, utan har tagit egna initiativ till utbildning via 
exempelvis workshops och litteratur. Litteratur benämns som en god källa att hämta inspiration 
från, däremot är det personlig erfarenhet som lägger grunden för trygghet hos läraren.  

Vidareutbildning på arbetsplatsen skulle kunna leda till ökad trygghet och förståelse hos lärare i 
deras undervisning av elever i behov av särskilt stöd. Även en mer ingående och fördjupad kurs på 
universitet och högskola skulle kunna hjälpa blivande lärare i sin karriär och ge trygghet att ta plats 
i klassrummet. Personlig erfarenhet är en stor källa till trygghet, däremot så måste man ha jobbat 
en tid för att få detta verktyg. En erfaren lärare som både har sin utbildning och sin mångåriga 
erfarenhet att luta sig emot känner inte heller samma osäkerhet. Erfarenheten är något som nya 
lärare saknar och har därmed enbart utbildningen att luta sig emot. För att kunna möta elever i 
behov av särskilt stöd genom ett kritiskt perspektiv och ge eleven den kvalitativa utbildning och 
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det stöd den har rätt till så behöver lärarna få både verktyg och strategier så de känner sig trygga 
och säkra i sin undervisning. 

 
Resultat 
Resultaten som framkommit i denna studie är att trots tidsbrist och resursbrist inom skolan som 
främst beror på ekonomiska skäl så arbetar lärare inkluderande i klassrummet. De gör allt i sin makt 
för att tillgodose alla elevers behov oavsett grad, och hämtar främst sina strategier ur det kritiska 
perspektivet. Trots en känsla av att inte ha fått tillräcklig utbildning så finns ett intresse och en 
nyfikenhet att tillskansa sig de pedagogiska verktyg som behövs för att kunna ge den kvalitativa 
undervisning som de själva vill ge.  

Den rådande resursbristen leder till att samarbete inom kollegiet blir extra viktigt och det 
framgår att det finns ett kontinuerligt samarbete med elevhälsan och specialpedagoger ute i 
skolorna där de intervjuade lärarna arbetar. Ett viktigt verktyg för att hjälpa elever i behov av särskilt 
stöd är en uppdaterad och väl utformad handlingsplan. Trots resursbristen så väljer lärarna att i 
största möjliga mån inkludera alla elever i den ordinarie klassen snarare än att exkludera dem genom 
att skapa specialklasser.  

 
Diskussion 
Man kan se att ekonomin har en direkt påverkan på skolans möjligheter. I den tidigare forskningen 
av Bolic Baric så lyfts vikten av samarbete mellan olika vårdinstanser och skolan (Bolic Baric, 2016, 
ss. 41–43). När det då i praktiken sker nedskärningar inom skolan och resurspersonal får avgå så 
skapas ett dilemma mellan budget och behov. Eftersom det står i skollagen att alla elever har rätt 
till det stöd de behöver, oavsett grad av behov, så skapas situationer där skolan behöver axla ett 
större ansvar än den kan uppfylla med den bristande ekonomin. Även övriga resurser såsom 
material blir en bristvara då ekonomin inte ger utrymme för dessa investeringar. Trots ett starkt 
samarbete med elevhälsoteam och kollegiet på skolor så finns en önskan om ökad tillgång till 
resurspersonal. Resurspersonal ger möjlighet till att stödja elever i behov under lektionerna men 
kan även hjälpa till med administrativa moment som ger läraren mer tid att lägga på undervisning. 
Ytterligare samarbete med vårdinstanser skulle även kunna bidra till avlastning för skolan enligt 
Bolic Baric (Bolic Baric, 2016, ss. 41–43). 

En viktig faktor i undervisning av elever i behov av särskilt stöd är den resurspersonal som finns 
tillgänglig i skolan. Dessa personer ska fungera som ett stöd till antingen en enskild elev eller som 
en extra person i klassrummet för att ge läraren avlastning och stöd. Under intervjuerna framkom 
det att lärarna upplever att tillgången till resurspersonal är otillräcklig i dagsläget. Av ekonomiska 
skäl har antalet lärarassistenter och resurspersonal minskat, vilket i sin tur har drabbat elever i behov 
av särskilt stöd, då de inte längre har tillgång till den extra hjälp dessa personer bidrog med. Alla de 
intervjuade lärarna betonar att skolans ekonomi styr möjligheten att få tillgång till de resurser och 
det material som behövs för både lärare och elev. Om det inte finns ekonomiskt utrymme för detta 
i budgeten får klassläraren axla ett större ansvar än denne redan gör. I den bästa av världar borde 
inte ens resursfrågan diskuteras. Det optimala vore om det alltid fanns utrymme att ge elever den 
anpassning och det stöd som de behöver oavsett grad av behov. I dagens läge är det elevens behov 
som styr om resurser ska kopplas in. Då det är viktigt att elever i behov av stöd har en tydlig 
struktur i skolan vore det bra om det kunde vara samma lärare, resurser och assistenter som 
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kontinuerligt arbetar med eleven eftersom det skänker trygghet och struktur i elevens vardag. Då 
ekonomin har stor påverkan på skolans resurser så är detta tyvärr något som påverkas kraftigt.    

Att kontinuerlig utvärdering av handlingsplanerna är av vikt är något som DuPaul, Weyandt och 
Janusis nämner (DuPaul, Weyandt & Janusis, 2001, s. 40). Som denna studie har visat är dock tid 
en bristvara vilket kan innebära att utvärderingen antingen får bortprioriteras eller så får tiden tas 
från undervisningstiden. Tanken är att klasslärare, utöver sin undervisning, även ska dokumentera, 
utvärdera, planera och utforma akademiska och personliga handlingsplaner. Detta är en god tanke 
då en väl utformad dokumentation kan underlätta både undervisning av eleven men också elevens 
egna utveckling. Om det fanns tillräckligt med resurspersonal på skolorna som kunde ta över det 
administrativa arbetet kring eleverna, skulle läraren kunna fokusera sin tid på det som den är menad 
för, nämligen att undervisa. Resurspersonalen skulle utöver det administrativa arbetet fungera som 
en extra vuxen i klassrummet och hjälpa elever med uppgifter under lektionens gång. Med tanke 
på de växande klasstorlekarna så framstår en vuxen per klass väldigt lite. Ett alternativ skulle kunna 
vara att klasserna minskar i storlek så att läraren hinner med och kan ge den kvalitativa undervisning 
eleverna har rätt till. Ett annat alternativ skulle kunna vara att alla skolor får ett bättre ekonomiskt 
stöd så de kan ta in fler resurser och kanske till och med vara två lärare i varje klass för att hinna 
med.  

Samhället är idag väldigt digitaliserat och därför är det viktigt att skolorna hänger med i 
utvecklingen. Det framgår i denna studie att lärarna använder sig av digitala verktyg som ett 
komplement i sin undervisning. Dock gick de inte in på exakt vilka digitala verktyg de använder sig 
av. I Bolic Barics studie framgick det däremot att elever med ADHD inte fick använda sig av 
datorer i sin undervisning så som de själva önskade (Bolic Baric, 2016, ss. 43–49). I dagens 
digitaliserade samhälle har det utvecklats många program som kan ge stöd åt elevens utveckling i 
undervisningen. Att inte få använda sig av digitaliserade verktyg kan därför leda till att de inte blir 
tillräckligt utrustade för att bli inkluderade i ett digitaliserat samhälle och även hämmas i sin 
undervisning. Speciellt viktigt blir det för elever i behov av särskilt stöd att få använda sig av digitala 
verktyg.  

Kommunikationen mellan elev och lärare är viktig för att hjälpa eleven i sin utveckling. Givande 
strategier är tydliga instruktioner, upprepningar, visuella hjälpmedel som stöd till lärarens 
undervisning samt en verbal och icke-verbal kommunikation som förtydligar för eleven om vilka 
förväntningar som ställs på denne, vilket Geng nämner (Geng, 2011, s. 17). Geng diskuterar även 
inslag av visuella hjälpmedel och hur de stärker lärandet och bidrar till att göra undervisningen 
mindre abstrakt, vilket särskilt gynnar elever med ADHD (Geng, 2011, ss. 19–20). Att stödja elever 
i behov av särskilt stöd genom att använda sig av flera strategier vilket skapar en heltäckande och 
multimodal undervisning är något lärare bör göra. Exempelvis att kombinera ljud, bild och text för 
att skapa en multimodal undervisning.   

Att utgå från ett grundmaterial som används i hela klassen och därefter anpassa uppgifterna 
individuellt är en strategi för att individanpassa arbetsuppgifter på ett enkelt sätt, något även 
DuPaul, Weyandt och Janusis nämner (DuPaul, Weyandt & Janusis, 2011, ss. 36–37). Uppgifterna 
täcker samma akademiska förmåga men på olika nivåer. Även att bryta ned arbetsuppgifterna till 
flera mindre moment kan skapa en tydligare arbetsgång för elever i behov av särskilt stöd och ge 
extra färdighetsträning där det behövs. Det låter rimligt att elever gynnas av denna metod. Enligt 
Ringlaben och Wallace Taylor så har lärare svårt att individanpassa sina lektioner på grund av 
bristande kunskap (Ringlaben & Wallace Taylor, 2013, s. 135). Därför blir då att individanpassa 
redan befintliga uppgifter ur ett grundmaterial ett bra knep för lärare som känner sig osäkra på 
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undervisning av elever i behov av särskilt stöd. Även lärare med lång erfarenhet kan ha glädje av 
denna strategi då den är tidssparande. Eftersom flera lärare uttrycker en osäkerhet vid undervisning 
av elever i behov av särskilt stöd ser vi ännu en gång hur viktig utbildning och kunskap är för att 
lärarna ska kunna känna sig trygga i sin undervisning.  

Trots att elever har samma diagnos så innebär det inte att de har samma behov och därför finns 
det inte heller några anpassningar som är lika väl fungerande för alla. Varierad undervisning är 
därför ett sätt att tillgodose olika lärostilar. Här kan man även utgå från elevens intressen för att 
fånga upp eleven inom ett ämne som denne finner tråkigt. Ett sätt att involvera eleven i dennes 
utbildning är att fråga hur eleven själv vill bemötas utifrån rådande behov av anpassningar. Därför 
utgår vi från att individualiserad instruktion tillsammans med ett flertal multimodala 
undervisningsstrategier gynnar elever, oavsett om de är i behov av särskilt stöd eller inte. Det hänger 
också ihop med att vara tydlig och öppen med eventuella behov i klassen för att lära eleverna att 
interagera med varandra på ett respektfullt sätt. Det är viktigt att lära eleverna att alla är olika men 
lika mycket värda.  

Tidigare forskning har visat att inkludering av elever i den allmänna klassen gynnar deras 
utveckling. Därav är skolmiljön av stor vikt då elever i behov av stöd lätt distraheras och tappar 
fokus om klassrumsmiljön brister och deras välmående och studieframgång är direkt kopplat till en 
god miljö i klassrummet. Det som har visat positiva resultat i elevens framsteg är stöttning av den 
närliggande sociala gruppen samt formell stöttning av statliga instanser. ”The model of human 
occupation” (MOHO) är en modell Bolic Baric nämner i sin forskning. MOHO används till att 
beskriva hur allt som omger en individ, såsom miljö och relationer, har en direkt påverkan på 
individens mående och framgångar. Även den sociala miljöaspekten är en viktig komponent för att 
skapa välmående och förhindra sociala barriärer. När man analyserar skolmiljön kan man använda 
MOHO som ett ramverk för att få en tydlig överblick av situationen och för att skapa en jämvikt 
mellan de olika komponenterna som påverkar individen (Bolic Baric, 2016, s. 11). En viktig aspekt 
att ta i beaktning då man analyserar klassrumsmiljön är exempelvis ljus- och ljudnivå men även 
möbleringen i klassrummet påverkar. Särskilt elever med ADHD kan ha svårt att fokusera om det 
upplevs som rörigt i klassrummet. Dock påverkar även här ekonomin möjligheterna för att 
tillgodose alla behov som kan finnas i en klass om material och hjälpmedel inte kan köpas in.  

Den forskning som Velasquez har gjort och som har granskats beskriver att en riskfaktor som 
kan finnas är att lärare i sin undervisning av elever i behov av särskilt stöd tänker att alla med samma 
diagnos har samma behov och därför glömmer att individualisera och modifiera undervisningen 
utifrån eleven i fråga (Velasquez, 2012, ss. 87–89). En förklaring till detta kan vara att lärarens 
kunskap om specialpedagogiska insatser är begränsad. En lösning för att uppnå individanpassad 
undervisning är små specialgrupper med större lärartäthet. Dock är detta en exkluderande åtgärd 
och även om tanken är att eleverna ska få återgå till sina ordinarie klasser på sikt så inträffar inte 
detta alltid. Att skapa små grupper är en åtgärd som rekommenderas inom det kompensatoriska 
perspektivet, dock leder det till risken att man legitimerar den problematiska eleven istället för att 
lyfta dess potential. Enligt de resultat vår studie visade så föredrar de intervjuade lärarna att 
inkludera sina elever istället för att använda sig av mindre specialgrupper. Eftersom normen i skolan 
ska vara inkluderande så är detta att föredra. Skolans norm ska vara en skola för alla och skollagen 
säger att alla elever i största möjliga mån ska gå i sin egna ordinarie klass. 

Samarbete mellan olika aktörer i skolan framhävs vara viktigt i den tidigare forskningen av 
DuPaul, Weyandt och Janusis och de hänvisar till ett samarbete mellan elevhälsoteam och kollegiet 
för att tillgodose det stödbehov som kan finnas hos eleverna. Tidigare har ansvaret för elevernas 
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välmående och mentala hälsa legat hos skolpsykologer och kuratorer men det har visat sig att ett 
samarbete med klasslärare som har en mer vardaglig överblick har gett positiva resultat vid 
interventioner (DuPaul, Weyandt & Janusis, 2011, ss. 39–40).  Enligt Mwabas, Romans och 
Topkins studie så är det oftast klassläraren som är den primära källan till information då eleven 
diagnostiseras med ADHD och den som har signalerat om att eleven bör genomgå en utredning 
för ADHD. Studien visar även att både klassläraren och elevens målsmän är viktiga vid 
utredningen. Läraren har då uppmärksammat tecken såsom hyperaktivitet, okontrollerad 
impulskontroll, utåtagerande beteende samt koncentrationssvårigheter. Strategier som har visat 
positiva resultat vid undervisning för elever med ADHD har varit exempelvis klassrumsträning och 
beteendeterapi för elev, såväl som lärare och målsmän (Mwaba, Roman & Topkin, 2015, s. 2). 
Dessa pedagogiska verktyg gynnar alla inblandade, något som blir tydligt då många lärare flaggar 
för att de inte fått någon vidareutbildning i hur de ska bemöta elever med ADHD. Man kan se att 
ett fungerande samarbete mellan alla aktörer som omger eleven är av vikt för att den pedagogiska 
miljön och de praktiska insatserna ska fungera. Eftersom det gynnar eleven i behov av särskilt stöd 
om alla omgivande aktörer samarbetar för att skapa en fungerande handlingsplan men även 
förbättrar den pedagogiska miljön så är kommunikation mellan aktörerna en viktig faktor. Som 
tidigare nämnts är det även viktigt att ekonomin ger utrymme för inkopplande av de nödvändiga 
resurserna.  

Då elever finnes vara i behov av särskilt stöd så utvecklas en handlingsplan med konkreta 
strategier och mål för att hjälpa eleven till välmående och akademiska framgångar. Som tidigare 
nämnt finns det olika ramverk för hur elevhälsoteam och specialpedagog ska kopplas in, men alla 
de intervjuade lärarna var överens om att resurspersonal var till stor hjälp vid förverkligandet av 
dessa handlingsplaner. Handlingsplaner som kombinerar strategier för ingripande inom skolan med 
strategier i hemmiljön, och i vissa fall medicinsk inkoppling, har visat sig främja elever med ADHD. 
Det är viktigt att utveckla och utvärdera handlingsplanerna kontinuerligt för bästa resultat (DuPaul, 
Weyandt & Janusis, 2011, s. 40). Individuella handlingsplaner är ett återkommande ämne. Lärare 
ska utforma givande lektioner som också är individbaserade utifrån elevernas behov. Det ska även 
utformas individuella handlingsplaner för elever i behov av särskilt stöd och för elever som mår 
dåligt för att följa deras utveckling. Med tanke på att ekonomin brister och att resurser dras in, är 
det då rimligt att ställa dessa krav på klassläraren? Vart ska läraren få tiden till allt administrativt 
arbete, tiden till undervisning och tiden till att tillgodose och möta alla behov? Arbetstiden är 
limiterad och därför går det inte att lägga på hur många uppgifter som helst på lärarens axlar.  

Enligt Ringlabens och Wallace Taylors forskning upplever sig lärare sakna en vidareutbildning 
inom specialpedagogiska strategier vilket även framkommer i denna studie (Ringlaben & Wallace 
Taylor, 2013, ss. 135, 137–138). Vidareutbildning skulle leda till ökad trygghet och förståelse hos 
lärare i deras undervisning av elever i behov av särskilt stöd, vilket i sin tur leder till en mer givande 
utbildning för eleverna. Nyexaminerade lärare har bara sina studier att luta sig mot som stöd i sitt 
arbete och generellt så verkar den specialpedagogiska kursen som ingår i lärarutbildningen mager 
och ger inte praktiska verktyg att använda sig i klassrummet. Det verkar heller inte finnas så stora 
möjligheter till vidareutbildning genom arbetsplatsen för att få praktiska verktyg som kan hjälpa 
läraren att möta och tillgodose behoven hos elever som är i behov av särskilt stöd. Lärare som 
däremot har jobbat en tid har sin erfarenhet som trygghet och har genom åren lärt sig hur man kan 
använda sig av olika strategier och verktyg. Eftersom nyexaminerade lärare saknar denna erfarenhet 
så är det av stor vikt att de får utbildning med praktiska råd och tips så de kan känna sig säkra när 
de kommer ut i arbetslivet.  
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Konklusion 
Det vi har kommit fram till under denna studie är att ekonomi är en nyckelfaktor gällande tillgång 
till resurser och resurspersonal. Den har en direkt påverkan på kvaliteten på den undervisning 
eleverna får men även på arbetsklimaten för lärarna. Resurser är därmed en ytterligare nyckelfaktor 
för att verksamheten ska fungera. Trots smarta strategier som hjälper både lärare och elever så är 
resurser en nödvändighet för att ge en rik utbildning som hjälper dem att nå läromålen och där 
elever får det stöd de behöver och har rätt till enligt svensk skollag.  

Det är viktigt med kontinuerlig utvärdering av strategier gällande undervisning och stöd då dessa 
har en direkt påverkan på hur klassrumssituationen ter sig för elever i behov av särskilt stöd men 
även för de övriga eleverna i klassen. En strategi som kan fungera väl för en elev behöver inte 
fungera för en annan. Därför bör lärare få tillgång till utbildning som ger verktyg de kan använda i 
sin undervisning samt tillgång till tillräckliga resurser.  
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Bilagor 
 
Bilaga 1: Brev till intervjupersoner 
Hej,  
Vi är två lärarstudenter som ska göra en pedagogisk studie där vi vill undersöka hur verksamma lärare 
resonerar kring de anpassningar de i praktiken utför för elever med ADHD. Vi är intresserade av hur en 
lärares vardag ser ut, hur denne löser de praktiska problem som kan uppstå i ett klassrum på grund 
av klasstorlek, tidsbrist eller andra organisatoriska problem.  
Intervjuerna kommer ta mellan 30 - 45 min och kan genomföras antingen på er egen arbetsplats 
eller på en egenvald plats. Intervjuerna kommer att spelas in, men ljudinspelningarna raderas efter 
att de har transkriberats. Det är frivilligt att delta samt att dra sig ur när som helst, även efter 
intervjun. All information och alla uppgifter kommer hanteras varsamt och allt deltagande är 
anonymt. Den tidigare forskningen vi använder inom ramen för ADHD kommer vara bakgrunden 
till vår studie men det vi är intresserade av att analysera är hur det faktiskt ser ut i skolan och vilka 
anpassningar som används i klassrummet.  
 Materialet som samlas in kommer att användas i en uppsats som kommer vara tillgänglig för 
forskare och lärare på Diva, en plattform för vetenskapliga skrifter.  
 
De som är ansvariga för den här studien är Emeline Eldwinge och Marica Walén. 
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Bilaga 2: Intervjufrågor 
Erfarenhet av elever i behov av särskilt stöd? 

1. Har du undervisat någon elev i behov av särskilt stöd? 
Om ja, vilka skillnader upplever du främst i jämförelse med andra elever? 

2. Har du vidareutbildat dig eller fått någon specialpedagogisk utbildning utöver din 
lärarexamen?  
Om ja, vad var den och hur upplevde du att den hjälpte dig?  

3. Under din lärarutbildning, fick du möta specialpedagogiska teorier under din 
lärarutbildning? Hur? 

4. Vilka strategier använder du för att hantera särskilt stöd i din vardagliga undervisning?  
5. Tar du mest stöd i personlig erfarenhet eller litteratur, och varför?  
6. Använder du dig av vetenskaplig forskning i ditt arbete? Om ja, hur informerar den dina 

beslut? 
7. Vad gör du för att anpassa undervisningen till elever?  
8. Känner du dig trygg i din undervisning av elever i behov av särskilt stöd?  
9. Vilka råd skulle du ge en annan lärare för att bli trygg i undervisning av elever i behov av 

särskilt stöd?  

Resurser att tillgå  
1. Vilka material använder du till undervisning? Varför väljer du just det materialet? 
2. Känner du att klassens storlek har betydelse för möjligheten till stöd för elever i behov av 

särskilt stöd? Hur påverkar det undervisningen? 
3. Hur upplever du tidsanpassningen? 
4. Påverkar skolans ekonomi ditt arbete? Om ja, på vilket vis?  
5. Får du stöd av kollegiet? Om ja, på vilket vis?  
6. Hur länge anpassar du undervisningen själv utan att koppla in resurser? 
7. Har ni ett ramverk att följa innan ni kopplar in specialpedagog?  
8. Har ni vidareutbildning eller workshops på din arbetsplats där ni får tips om hur ni kan gå 

tillväga?  
9. Hur tycker du att en klasslärare bör stödjas för att kunna utföra sitt arbete på ett kvalitativt 

sätt? 
10. Hur önskar du att din arbetssituation skulle se ut, om ekonomi inte vore en faktor? 

Hur ser det ut? 
1. Känner du att du har möjlighet att uppfylla de rådande riktlinjerna i praktiken, eller får du 

kompromissa och pussla?  
2. Hur gör du för att kompromissa och pussla?  
3. Känner du att du hinner med ditt arbete så att en givande undervisning kan ges? Hinner du 

planera, utföra och utvärdera din undervisning eller måste du hasta igenom den? 
4. Hinner du se och hjälpa alla elever?  
5. Vad gör du för att följa upp eleven som har det svårt?  
6. Hur specialanpassar du din undervisning så att alla kan följa med samt bli lagom utmanade? 
7. Hur tycker du som lärare att riktlinjerna bör se ut?  
8. Kan du få stöd av dina övriga elever för att hjälpa elever i behov av särskilt stöd, exempelvis 

i grupparbeten?  
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Bilaga 3: Sammanställning av intervjuer 
I intervjun med lärare 1 framkom att denne har väldigt många års erfarenhet av läraryrket och även 
undervisning av elever i behov av särskilt stöd. Läraren har dessutom arbetat i små 
specialundervisningsklasser och känner sig trygg i sin lärarroll. Läraren har inte fått någon officiell 
vidareutbildning inom specialpedagogik, men har via egna studier och via workshops som skolan 
anordnar breddat sina kunskaper. Läraren har väldigt många praktiska tips för hur man kan stödja 
elever med ADHD men betonar att det är individuellt och skiljer sig från elev till elev vilket stöd 
eller resurs som bör kopplas in. Det får man avgöra individuellt utifrån varje given situation. De 
konkreta tips läraren kom med var bland annat att man kan använda kilkudde, hörselkåpor, 
avskärmning, och tydlig struktur. Konkret och laborativt material kan vara ett stöd för vissa 
samtidigt som det kan vara ett störningsmoment för andra. Återigen, det är individuellt och som 
lärare får man avgöra utifrån situationen.  

Ett rent och välstrukturerat klassrum, visuella stöd som kartlägger dagen och förtydligar struktur 
och eventuella förändringar kan vara till stor hjälp för elever i behov av särskilt stöd, men även för 
de övriga eleverna i klassen. 

Läraren betonar att man ska vara tydlig och öppen med eventuella behov inom klassen och lära 
eleverna hur man interagerar med varandra på ett respektfullt sätt för att minska konflikter i 
klassrummet.  

När det kommer till resurser i skolan så spelar ekonomin en stor roll, främst eftersom resurser 
kostar och därför styr ekonomin möjligheten av tillgång till inkopplande av resurser. Detta gäller 
både för lärarassistenter och material som kan vara till hjälp. Finns det inte ekonomiskt utrymme i 
budgeten så får klassläraren axla ansvaret på ett sätt som i längden inte är hållbart. Klasstorlek 
spelar naturligtvis in och ibland får vissa elever inte det stöd de behöver eftersom möjligheten att 
sitta en-till-en med en lärare inte finns. Då får läraren hitta på uppgifter som förhoppningsvis är 
givande och som eleven är nöjd med. Undervisningen måste passa alla elever, både de som har lätt 
och svårt i skolan, och är därför oftast multimodal. Man kan använda sig av samma lärobok men 
man kan ge uppgifter av olika svårighetsgrader. Läraren avgör hur mycket stoff som är nödvändigt 
att arbeta med i varje situation. På grund av tidsbristen så kan man inte ta med allt i det centrala 
innehållet utan får fokusera på det som anses vara mer viktigt, exempelvis så är det av större vikt 
att lära sig läsa, skriva och räkna än att lära sig om bondgårdens djur, säger lärare 1. En av 
anledningarna till att mycket lektionstid försvinner är för att läraren har mycket administrativt jobb 
utöver sin undervisning. Varje elev som är i behov av särskilt stöd eller som mår dåligt på något vis 
behöver uppföljning, vilket kräver tid av läraren. Önskemål är att man ska vara två lärare i varje 
klass för att öka möjligheten att ge varje elev den undervisning den har rätt till. Om det fanns 
tillgång till lärarassistenter som kan utföra majoriteten av det administrativa arbetet så skulle mer 
tid till elevkontakt frigöras.  

På den skolan där lärare 1 arbetar så finns ett tydligt ramverk hur man arbetar innan och under 
inkopplande av elevhälsoteamet och specialpedagog. Detta för att underlätta för nya lärare samt att 
alla ska följa samma struktur för underlättande och tydliggörande syfte.  
 

I intervjun med lärare 2 så säger denne att i undervisning av elever i behov av särskilt stöd så 
krävs mer förberedelser inför varje lektion samt konstant utvärdering av hur eleven ligger till och 
hur man ska nå nästa mål. Eleven behöver veta vad som förväntas av den och få tydliga 
instruktioner, gärna med bildstöd eftersom det underlättar förståelsen. Läraren upplever att det är 
viktigt med förutsägbarhet i schemat och att eleven vet vilka lärare, resurser och assistenter som 
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ska jobba med hen. Det ska gärna vara samma personer som återkommer eftersom eleven känner 
sig tryggare då.  

Lärare 2 har vidareutbildat sig inom specialpedagogik, med fokus på autism, på egen hand och 
upplever att det stödjer hen i hens yrkesroll. Däremot tycker hen att den utbildning som gavs på 
universitetet berörde diagnoser alldeles för ytligt och gav inga konkreta tips för undervisning av 
elever i behov av särskilt stöd.   

Några strategier som lärare 2 använder sig av i sin undervisning är bland annat förberedelser 
genom att prata med eleven om hur hen vill ha det och eleven önskar sitt frånskilt i ett lugnt rum 
så kommer läraren och eleven överens om vilket rum detta ska vara. Läraren använder sig gav 
bildscheman, både på stora tavlan men även egna scheman som eleverna får för ytterligare 
förtydligande. Lärare 2 använder sig gärna av elevens intressen för att fånga uppmärksamheten, 
exempelvis om en elev tycker att matte är tråkigt men är intresserad av rymden så kan läraren skapa 
matteuppgifter med rymdtema. Om eleven har svårt att sitta still så kan stressbollar användas som 
en lugnande lösning, eller sitta på en boll eller ha en boll under bänken som hen kan rulla fötterna 
på.  

Lärare 2 tar stöd i både litteratur och personlig erfarenhet eftersom hen anser att dessa är lika 
viktiga. Litteraturen kan fungera som inspiration medan erfarenhet använda för 
situationsanpassningar. Lärare 2 betonar att ingen elev är likadan, oavsett om de har samma 
diagnos, varför det är viktigt att bemöta eleven och prata med den om vilka lösningar som fungerar 
bäst. Även samarbete med föräldrar som kan berätta om hur eleven fungerar på hemmaplan är ett 
viktigt verktyg för läraren. Likaså samarbete med kollegor som kan ge råd, agera bollplank eller 
fungera som ett praktiskt stöd. Skolan där lärare 2 arbetar använder sig inte av något ramverk, utan  
elevhälsoteam och specialpedagog kopplas in när klassläraren anses att det behövs, när denne ser 
att en elev inte mår bra.  
Lärare 2 anser att det bör finnas en resurs i varje klass samt en elevassistent till varje elev med 
diagnos, eftersom detta faktiskt står i skollagen. Tyvärr är detta inte alltid möjligt av ekonomiska 
skäl.  

Oftast känner lärare 2 att denne har möjlighet och tid att planera, utföra och utvärdera sin 
undervisning, men om en kollega är sjuk så får läraren bortprioritera sin planeringstid för att hjälpa 
till i kollegans klass. Lärare 2 lägger fokus på de elever i behov av särskilt stöd eftersom de kan 
anses vara krävande och hen känner dem vilket underlättar undervisningen.  

I sin undervisning så vill läraren implementera i alla elever att vi alla är olika men ändå lika, så 
”rättvisa” är inte alltid att alla ska ha det exakt likadant utan alla ska göra så gott de kan utifrån sina 
egna förutsättningar. Skolan använder sig även av ett system där mentorselever tar hand om nya 
elever för att skapa trygghet. 
 
I intervjun med lärare 3 så framkommer att läraren tycker att elever i behov av särskilt stöd kräver 
mycket resurser och energi. Just nu genomgår hen något som kallas för det specialpedagogiska 
lyftet tillsammans med sitt arbetslag, där de får läsa in moduler och genomför aktiviteter där de 
funderar över hur alla elever kan inkluderas. Läraren har även varit på föreläsningar om ADHD 
och lågaffektivt bemötande som hen har nytta utav. Lärare 3 använder sig av både 
forskningsmaterial och personlig erfarenhet, men mestadels av den personlig erfarenhet i sin 
undervisning. Stöd som läraren använder sig av i sin undervisning är exempelvis bildstöd, enskilda 
instruktioner, anpassade uppgifter, pauser i arbetet, korta genomgångar, enskilt bildschema, positiv 
förstärkning. Hen tar även stöd av pedagog för att eleverna ska få hjälp att hålla reda på arbete att 
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komma igång och avsluta. Läraren upplever att anpassningarna oftast ger ett positivt resultat men 
ibland nås inte det önskade resultatet. Om eleverna har en dålig dag upplever läraren att inga 
anpassningar hjälper. Läraren betonar vikten av att bygga en bra relation till eleverna för att de ska 
känna att de lyckas. Som lärare bör man inte påpeka alla fel de gör utan endast om de gör eller säger 
något som inte är acceptabelt. Ett annat konkret exempel är att fråga eleven vad som känns bra för 
hen när det gäller placering och arbetsuppgifter så att eleven känner sig delaktig i sin undervisning. 

Några av de material som läraren använder sig av är läseböcker i olika svårighetsgrader så att de 
kan passa både starkare och svagare elever.  Läraren använder sig av en matematikbok som stomme 
i sin undervisning men har utöver den även digitala läromedel samt laborativt material. 

Jämfört med de andra lärarna i de övriga intervjuerna har denna lärare en relativt liten klass 
vilket upplevs väldigt positivt. Men även om klassen är relativt liten så märks det när någon pedagog 
är borta och läraren är ensam med klassen. Då går mycket av tiden till de elever som är utåtagerande 
för att skapa en trygghet i klassen. Då får övriga gruppen klara sig själva trots att även de behöver 
stöd. När det kommer till tidsanpassningen i skolan är det svårt för vissa elever att hinna med sitt 
arbete då de behöver mer tid än övriga elever i klassen. Ekonomin spelar också en roll eftersom de 
inte har tillgång till resurspersoner mer än under vissa lektioner. Läraren upplever däremot att hen 
har ett gott stöd från sina kollegor. Skolans specialpedagog kan komma och vara med i klassen 
under perioder. Detta för att hjälpa till att skapa bra rutiner med elever i behov av stöd. Läraren 
gör mycket själv men allt sker i samråd med specialpedagog och fritidspersonal. De har en 
arbetsgång som följs och kopplar in specialpedagog när det gäller alla elever som har svårigheter 
att nå kunskapskraven.  

Lärare 3 nämner att hen anser att alla lärare bör få stöd genom ”specialpedagogiska lyftet”. 
Önskemål är att få tillgång till resurspersonal då det behövs och att få tillräckligt med 

planeringstid samt egen reflektionstid och tid tillsammans med kollegor. Lärare 3 får ibland 
kompromissa och pussa för att få dagen att gå ihop. Är exempelvis en kollega borta och lärare 3 
måste hoppa in i den klassen, prioriteras planeringstid bort och undervisningen får ibland 
improviseras då rådande planering inte fungerar i stunden. När detta inträffar kan man inte göra 
annat än sitt bästa utefter de förutsättningar som finns. Lärare 3 känner ofta att det är svårt att 
hinna med någon djupare planering och utvärdering av lektionerna. Däremot har hen börjat lära 
eleverna i sin klass att hjälpa varandra så att hen kan lägga fokus på de elever som behöver mest 
hjälp. En strategi är kooperativt lärande vilket läraren tror starkt på och upplever är givande för 
både starka och svaga elever. De anpassningar som görs utvärderas regelbundet. Läraren försöker 
lägga all undervisning på en nivå som passar för de flesta elever och variera undervisningen på ett 
sätt så att det passar olika lärostilar.  
 

I intervju med lärare 4 så upplever hen att vid undervisning av elever i behov av särskilt stöd 
behövs mer tydlighet och struktur i undervisningen jämfört med vad som behövs i övriga fall. 
Återkommande moment och tydlig arbetsgång gynnar alla elever, oavsett om de är i behov av 
särskilt stöd eller inte. Den främsta skillnaden hen använder sig av i sin undervisning är enskilda 
scheman för de elever som är i behov av särskilt stöd. Den enda specialpedagogiska utbildning 
lärare 4 har tagit del av var den standardkurs som erbjöds på högskolan under hens utbildning. 
Utbildningen gav en inblick i hur specialpedagogiska insatser kan se ut, dock inte praktiska verktyg 
att använda sig i klassrummet. Arbetsplatsen lärare 4 arbetar på erbjuder ingen vidareutbildning, 
men däremot finns ett starkt samarbete med elevhälsan på skolan, vilket har gynnat lärarens 
förståelse. Metoderna som lärare 4 använder i klassrummet är i grund och botten baserad i 
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vetenskaplig forskning, däremot har hen inte själv sökt upp forskningen utan använder sig av 
pedagogiska verktyg som redan finns att tillgå.  

Strategier som används för att hantera särskilt stöd i sin vardagliga undervisning är att arbeta 
med tydlighet och konkret strukturera upp dagar och lektioner. Exempel på tydlighet är att bryta 
ned arbetsuppgifterna i korta mål. Ytterligare strategi är att bolla tankar och idéer med elevhälsan, 
som är till stort stöd för lärare 4. Konkreta anpassningar som görs under lektionerna är exempelvis 
multimodala moment, användning av ett mindre rum, avskärmning, datoranvändning, extra 
repetitioner vid genomgångar, individualiserad instruktion vid behov samt annan teknisk 
utrustning. En viss osäkerhet vid undervisning av elever i behov av särskilt stöd finns då alla elever 
är olika och därmed har olika behov. Däremot finns ett starkt stöd att tillgå från elevhälsan, vilket 
skänker trygghet för läraren i sin undervisning. Detta är något som läraren rekommenderar andra 
lärare att göra, att ta stöd från elevhälsan för att få råd, tips och vägledning. Hen rekommenderar 
även att man ska dokumentera alla insatser och utvärdera efter ett tag. 

Klasstorlek spelar en stor roll för möjlighet att ge stöd till elever, eftersom storleken påverkar 
om en enskild lärare hinner se alla elever. Lärare 4 upplever sig hinna detta, betonar också att i hens 
fall spelar inte klassens storlek in på ifall någon resursperson ska kopplas in. Det är elevens behov 
som styr detta. Dock påverkar ekonomin väldigt mycket och har inneburit att flera tjänster har 
dragits in i detta fall. Detta innebär att det i första hand har påverkat lärarassistenterna vilket har i 
sin tur drabbat elever i behov av särskilt stöd. Det kollegiala stödet upplevs starkt gällande samtal, 
råd och tips, men däremot finns inte möjligheten att hjälpa varandra i klassrummet. Det 
förekommer kontinuerlig konsultation med elevhälsan för att de ska få vetskap om hur läget i 
klassen ser ut. Däremot görs inga insatser förrän klassläraren själv har uttryckt en önskan om det. 
Så länge som läraren upplever att hen har kontroll över läget och ser att eleverna utvecklas så 
avvaktar läraren med att koppla in vidare insatser. Finns det en önskan om att koppla in en 
specialpedagog säger ramverket på denna skola att ärendet måste först tas upp via elevhälsan. 

Önskemål finns att få avlastning gällande de mer vardagliga sysslorna men även sysslor som att 
ringa hem till vårdnadshavare, så att tiden kan läggas på undervisning. Det önskas även ett kollegialt 
samtal tillsammans med elevhälsan och önskat ett kontinuerligt arbete där man diskuterar hur 
undervisning av elever med behov av särskilt stöd kan se ut. Om inte ekonomin vore en faktor så 
finns önskan att fortsätta att jobba som vanligt, det vill säga vara ämneslärare för några utvalda 
ämnen. Hen skulle också önska att resursfrågan inte ens skulle behöva diskuteras, utan det optimala 
vore om det alltid finns utrymme för alla elever att få stöd och anpassning, oavsett grad och att det 
fanns möjlighet till obegränsat material, ny teknisk utrustning och ständigt uppdaterade klassrum. 
Allt detta påverkar i slutändan arbetssituationen och arbetsbelastningen.  

Gällande resursfrågan så upplevs det ständigt vara ett kompromissande och pusslande då 
resurserna upplevs vara otillräckliga. Däremot finns ett starkt samarbete inom kollegiet. 
För tillfället upplevs det att det finns tid för en givande undervisning då klassen är liten, men efter 
jul dras de sista resurserna in och arbetsbelastningen kan komma att ändras. Även fast klassen är 
relativt liten så är det i dagsläget svårt att sätta sig ner med enskild elev om ingen annan vuxen finns 
i klassrummet. Då får de mer självgående eleverna sitta med alternativa arbetsuppgifter som de 
behärskar på egen hand. För att följa upp elever som har det svårt används extra färdighetsträning 
i området som följs upp av utvärdering efter några veckor. Även specialanpassat material används. 
För att specialanpassa undervisningen så att alla kan följa med brukar läraren alltid starta upp 
samtliga elever inom samma arbetsområde genom exempelvis en film eller en kort genomgång. 
Därefter anpassas uppgifterna i olika svårighetsgrader utifrån behov och prestation. Läraren 
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försöker utmana alla i den mån det är möjligt. Ibland upplever hen att det tyvärr är större fokus på 
att hjälpa och driva de elever som har det svårt än att utmana de som är duktiga och snabba. Läraren 
upplever även att hen kan ta stöd i klassen genom att använda sig av olika konstellationer i 
grupparbeten för att tillgodose alla behov. Inom klassen har läraren pratat mycket med sina elever 
så att de är medveten om att alla är olika och har olika styrkor. Vissa kan skriva bättre än andra och 
andra kan läsa eller räkna bättre. Alla behövs och kan komplettera varandra. 
 


