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Sammanfattning  

Denna studie undersöker vilka typer av anpassningar lärare och speciallärare tillämpar i sin 

undervisning av elever med diagnosen ADHD. Vidare undersöks hur klassrumssituationen kan 

se ut för dessa elever när det gäller utveckling, inkludering och samspelet med övriga 

klasskamrater. Studien baseras på intervjuer med sex pedagoger på två olika skolor, Resultatet 

analyseras utifrån specialpedagogikens relationella- och kategoriska perspektiv. Vi tar också 

upp bakgrundsinformation om diagnosen ADHD och tidigare synsätt och benämningar. Det 

övergripande resultatet visar att pedagogerna tillämpar anpassningar som är gynnsamma för 

hela klassen och inte endast för den enskilde individen, samt att deras arbete skulle kunna vara 

bättre med mer resurser.  

 

Nyckelord: MBD, DAMP, ADHD, inkludering, pedagoger, medicinering och resurser. 
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1. Bakgrund  

Hur man behandlar barn med ADHD är en stor fråga både inom skolväsendet och samhället, 

det har gått från ett synsätt där dessa barn sågs som ett problem till att de numera ses som barn 

som behöver extra anpassning och tillsyn. Ur ett samhälleligt- och forskningsperspektiv ansågs 

det tidigare att den huvudsakliga orsaken till ADHD var dålig uppfostran och brist på disciplin, 

vilket antyder att föräldrarna var orsaken till att deras barn var stökiga (Almer & Sneum, 2012, 

s. 11). Ett tankesätt som förekom förut var att dessa barn “kan om de vill”, med undermeningen 

att det handlar om lathet eller dålig uppfostran istället för neurologiska barriärer. Det var inte 

heller ovanligt att straff och hård disciplin användes för att få barnet att göra det som 

efterfrågades (Rønhovde, 2006, s.8–9). Anledningen till detta var brist på kunskap och 

förståelse, vilket har utvecklats och förändrats till de drabbade barnens fördel.  

 

Terminologin för ovannämnda funktionsnedsättning har med tiden ändrats. Från att ha 

benämnts som exempelvis minimal brain damage/dysfunction, MBD och DAMP har det 

numera fått den internationella benämningen ADHD som står för attention deficit hyperactivity 

disorder (Almer & Sneum, 2012, s. 11).  

 

MBD är en förkortning för minimal brain damage/dysfunction. Benämningen uppkom 1947 då 

hypotesen var att problemen orsakades på grund av mindre skador i hjärnan som orsakats av 

exempelvis förlossningskomplikationer, detta synsätt kritiserades då det inte ansågs att 

hjärnskador bör diagnostiseras enbart på observationer av beteenden (Wesslander, 2010, s.149). 

 

DAMP står för Deficit in Attention, Motor Control and Perception. Till skillnad från kriterierna 

för ADHD så innefattar DAMP- diagnosen motorik, perception och språkutveckling. 

Benämningen uppkom under 1980 - talet men har inte erkänts utanför Skandinavien 

(Wesslander, 2010, s.150). Idag används inte längre termerna MBD och DAMP utan diagnosen 

har benämningen ADHD.  

 

Synen på elever med funktionsnedsättningar har förändrats, förut anpassades eleverna till 

skolan då det var de som ansågs vara bärare av “problemet” till att det idag är samhället och 

skolan som ska anpassas utifrån elevernas behov. I FN:s Barnkonvention står det “Barn med 

funktionsnedsättning har rätt till ett fullvärdigt och anständigt liv samt hjälp att aktivt delta i 

samhället” (FN:s barnkonvention, artikel 23). Därför är det viktigt att dessa barn upplever att 
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de får stöd från tidig ålder i grundskolan med hjälp av lärarens anpassningar. De barn som har 

ADHD eller någon annan funktionsnedsättning ska känna att de är likvärdiga och inkluderade.  

 

Inom skolväsendet så har det konstant förekommit en debatt när det gäller elever som anses 

vara stökiga, oroliga, har koncentrationssvårigheter och saknar vissa sociala färdigheter. En del 

lärare och politiker som är aktiva i skolfrågan drar moraliska slutsatser som att eleverna 

exempelvis saknar disciplin eller motivation vilket leder till att de försöker hitta ett svar eller 

en permanent lösning till problemet. 
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2. Inledning 

Enligt skolverket ska alla elever ha rätt till likvärdig ledning och stimulans för att uppnå en 

optimal kunskapsutveckling och skolgång oavsett förutsättningar (Skolverket, 2011, s.6). Det 

är därför viktigt att alla barn får den hjälp de behöver för att klara av skolgången och förberedas 

inför sociala situationer. 

 

Vi har egna erfarenheter av problematiska situationer med elever med diagnosen ADHD i 

klassrummen. Vår uppfattning är att vissa lärare inte anpassar undervisningen i tillräckligt hög 

grad då dessa elever inte uppmuntrades att jobba när deras motivation var låg. Eleverna fick 

istället lämna klassrummet och tillbringa lektionstiden i korridorerna, vilket senare ledde till att 

de inte uppnådde kunskapskraven. Detta fick oss att tänka till och fundera på om det finns mer 

att göra för att eleverna ska kunna koncentrera sig och finna motivationen till att delta i 

undervisningen.  

 

Wesslander (2010, s.159) menar att skolornas anpassning för elever med ADHD bör vara det 

så kallade belöningssystemet i förhållande till lärarens anpassade respons på elevens beteende. 

Det som främst bör göras innan undervisningen anpassas är att läraren tar del av relevant och 

nyttig kunskap om ADHD, och hur dessa hinder påverkar elevens skolgång. Det är även viktigt 

att läraren förstår att ADHD är en biologisk diagnos med behandlingsbara metoder men att det 

inte går att bota eleven. Vi har därför valt att undersöka om lärare uppfattar att de anpassar sin 

undervisning för barn med ADHD med syftet att de ska få en så bra och lärorik skolgång som 

möjligt.  
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3. Begreppsdefinition  

Idag har diagnosen benämningen ADHD som står för Attention Deficit Hyperactivity Disorder 

eller på svenska Uppmärksamhetsstörning/Hyperaktivitet. ADHD är idag en av de mest 

förekommande psykiatriska diagnoserna bland barn och ungdomar. Individer med ADHD har 

ofta kognitiva svårigheter och det skiljer sig i grad från person till person. Symptomen på 

ADHD delas in i tre underkategorier som är uppmärksamhetssvårigheter, hyperaktivitet och 

impulsivitet (Wesslander, 2010, s.149). För elever med ADHD kan de nämnda symptomen 

visas exempelvis genom att eleven ständigt brister i uppmärksamhet och gör slarvfel i samband 

med skolarbete. Ett annat exempel på bristfällig uppmärksamhet är att eleven ofta har svårt att 

följa med under genomgångar vilket leder till att de har svårt med att slutföra uppgifter. 

Hyperaktivitet innebär att elever är rastlösa och har svårt att sitta still. Elever som är impulsiva 

har ofta svårt att vänta på sin tur och de har en tendens att avbryta och störa klasskamraterna 

(Rønhovde, 2006, s.45–46). När det gäller elever med ADHD så finns det vissa svårigheter som 

inte förekommer lika ofta hos andra barn, såsom svårigheter med kunskapsinlärning och det 

sociala samspelet med andra. Eleverna har svårt att anpassa sig vilket i sin tur leder till att de 

inte uppnår de förväntade resultaten. Det kan leda till att eleverna hamnar i konfliktfyllda 

interaktioner med både andra elever och lärare vilket resulterar i att de känner sig exkluderade. 

Elever med ADHD är starkt beroende av att få direkt respons på sitt beteende då de har bristande 

förmåga att resonera kring långsiktiga belöningar och bestraffningar, alltså styrs de av 

impulsivitet som gör att de inte tänker på konsekvenserna av sitt handlande. (Wesslander, 2010, 

s. 150–151). 
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4. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka om och i så fall hur lärare anpassar undervisningen 

för att underlätta för elever med ADHD. Vi är även intresserade av att analysera lärarnas 

uppfattning om elevernas situation i klassrummet. 

 

Frågeställningar 

- Hur uppfattar lärare sina egna anpassningar i relation till elever med ADHD? 

- Hur ser situationen ut för elever med ADHD i klassrummet enligt lärarnas 

uppfattningar? 
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5. Forskningsöversikt  

Att söka efter tidigare forskning när det gäller anpassningar för ADHD i skolan innebar en del 

utmaningar då de flesta resultat som kom upp inte direkt var baserade på forskning utan bestod 

mer av tips och rekommendationer från lärare och pedagoger. Nyckelorden vid sökandet var 

bland annat; elever med ADHD, ADHD i skolan och anpassningar för elever med ADHD. 

Dessa nyckelord gav 27 träffar men endast två av dessa var relevanta för vår studie. Vi har även 

hittat avhandlingar om samhällets syn på ADHD men de var inte relevanta för vår studie.  

 

5.1 Iden om en skola för alla  

I avhandlingen “Iden om en skola för alla och specialpedagogisk organisering i praktiken” av 

Ingemar Gerrbo (2012) så är syftet att tydliggöra vilka typer av metoder och anpassningar lärare 

gör i undervisningen för att tillfredsställa alla elevers behov, inklusive elever i behov av särskilt 

stöd. I studien så lyfter Gerrbo även fram den problematik som lärare och pedagoger eventuellt 

stöter på gällande anpassningar i undervisningen. Studien fokuserar även på lärare och 

pedagogers arbete kring idén “en skola för alla” i samband med de anpassningar som tillämpas. 

En av frågeställningarna i Gerrbos avhandling är “Vad berättar lärare om specialpedagogiska 

insatser i grundskolan och de händelser och situationer som ger upphov till dessa?” och för att 

få svar på detta så utfördes det intervjuer i fem olika skolor där tre av de är årskurs F-9 och 

resterande två årskurs F-5. Antalet intervjuer bestod av 30 personer som var uppdelade i 14 

klasslärare, 7 specialpedagoger, 4 speciallärare samt 5 rektorer. Sammanfattningsvis så är 

resultatet i Gerrbos studie att det finns två avgörande kriterier i en lärares anpassningar till 

elever med särskilda behov. Första kriteriet är det så kallade nära lärarskap alltså närhet, 

förståelse och personligt engagemang från läraren till eleven. Gerrbo anser att detta är ett 

avgörande kriterium eftersom brist på delaktighet är en avgörande faktor, liksom även att eleven 

kan uppleva en känsla av utanförskap i olika situationer på grund av bristande engagemang från 

lärare och pedagoger. Det andra kriteriet som Gerrbo lyfter är Avståndsreducering som kan 

delas in i två underkategorier; uppgiftsanpassning och krav- och målanpassning. 

Uppgiftsanpassning handlar om kvalitativa anpassningar som att låta en eller flera specifika 

elever genomföra någon annan aktivitet medan krav- och målanpassningar handlar om 

kvantitativa anpassningar, exempelvis att låta eleverna göra samma uppgift men på lägre nivå. 

Målet med dessa anpassningar är att uppnå optimal känsla av trivsel och delaktighet för dessa 

elever under lektionerna (Gerrbo, 2012).  

 

5.2 ADHD i skolans praktik 
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I avhandlingen “AD/HD i skolans praktik” undersöker Velasquez (2012) hur elever med 

diagnosen ADHD förstås och behandlas i skolan och i särskilda undervisningsgrupper. Studien 

fokuserar även på olika aspekter som pedagogiska aktiviteter i form av lärare- elev samt elev-

elev för att identifiera olika situationer och sammanhang där lärare och elever samspelar med 

varandra i bland annat undervisningen. Metoden för studien är observationer i form av 

videoinspelningar och anteckningar om en grupp elever under olika undervisnings- och 

fritidsaktiviteter. Studien pågick under ett år och det var en grupp på 14 elever under 

vårterminen som minskades till 11 elever under höstterminen. Alla 14 elever förutom en hade 

diagnosen ADHD. Velasquezs studie uppmärksammar olika beteendeförändrande åtgärder som 

tillämpas för elever med ADHD. Det avgörande för dessa åtgärder är att de ska betraktas som 

generella anpassningar för att kompensera individuella brister hos eleverna. Detta resulterar i 

att problematiken hos eleverna på sätt och vis osynliggörs och leder till att eleverna känner sig 

mer inkluderade. 
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6. Teoretiska utgångspunkter 

Inom specialpedagogiken så finns det två olika synsätt att se på den aktuella problematiken, det 

kategoriska perspektivet (medicinskt-psykologiskt) och det relationella perspektivet 

(sociologiskt).  

 

6. 1 Det kategoriska perspektivet 

Det kategoriska perspektivet, som även har benämningen det kompensatoriska perspektivet, 

har sitt fokus på att det är individen som är bärare av problemet och att det då ska utföras 

individualiserade anpassningar genom att undersöka hur individen bearbetar sina svårigheter, 

vilka metoder och åtgärder som krävs för att åtgärda problemen samt den specifika orsaken till 

att det uppstår problem för individen. Inom detta synsätt används neurologiska och 

psykologiska metoder och förklaringar för att kategorisera och anpassa bäraren av problemet, 

genom att kompensera individen utifrån de problem som förekommer (Nilholm, 2007, s. 21). 

Det kategoriska perspektivet menar att eleven ska kompenseras för de problem som 

förekommer, vid behov kan utredning och medicinering av eleven vara nödvändigt. Elever med 

liknande funktionsnedsättningar bör som tidigare nämnt kategoriseras och placeras i olika typer 

av grupper där det finns andra elever med liknande problem.  

 

6. 2 Det relationella perspektivet 

Det relationella perspektivet eller det kritiska perspektivet som det även kallas riktar i motsats 

till det kategoriska perspektivet fokus på samhället och miljön som individen befinner sig i. Det 

kritiska perspektivet innebär att individer har olika förutsättningar, men delar inte 

specialpedagogikens synsätt, att individer med funktionsnedsättningar är onormala utan att det 

istället bör vara skolmiljön som anpassas och inte att det är eleven som ska anpassas (Nilholm, 

2007, s.21). Det kan konstateras att det relationella perspektivet uppmärksammar sambandet 

mellan individen och omgivningen när det gäller krav, förväntningar, möjligheter, 

förutsättningar och åtgärder (Eriksson-Gustavsson, 2016, s. 6). Inom skolmiljön så bör en lärare 

utifrån detta perspektiv reflektera över sin undervisning, klassrumsmiljö samt vilka hinder och 

möjligheter de bidrar till för dessa elever.   
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7. Metod 

7. 1 kvantitativa och kvalitativa data  

Vid datainsamlingen inför denna studie så valde vi mellan två olika intervjumetoder, kvalitativa 

och kvantitativa intervjuer. Kvantitativa metoder är lämpligt att använda vid 

enkätundersökningar då det är bestämda frågor som besvaras av ett större antal individer. 

Kvantitativa intervjuer är strukturerade i form av enkäter medan kvalitativa intervjuer kan delas 

in i semistrukturerade eller ostrukturerade. Enligt Trost (2010) är kvantitativa intervjuer 

strukturerade på ett sätt där respondenten ger tydliga svar på frågorna som ställs medan 

kvalitativa intervjuer har en friare struktur där det ges plats till en mer öppen diskussion kring 

ämnet (Trost, 2010, s.41). Kvalitativa intervjuer kännetecknas av relativt korta och raka frågor 

men med innehållsrika och breda svar från respondenten (Trost, 2010, s. 25). Strukturerade 

intervjuer innebär att frågorna i en intervju är formulerade på ett sätt som endast ger fasta 

svarsalternativ, skulle svarsalternativen ha en öppen natur med möjligheten till att annat 

diskuteras så är det ostrukturerade intervjuer. Semistrukturerade intervjuer kännetecknas av 

själva intervjun har en fast struktur men att frågorna är formulerade på ett sätt som bidrar till en 

mer öppen diskussion som förhåller sig till ämnet (Trost, 2010, s.40–42). Vi har valt att göra 

kvalitativa semistrukturerade intervjuer så att respondenten ska få möjligheten att tala fritt i en 

öppen diskussion men ändå förhålla sig till det givna ämnet. 

 

7. 2 Urval 

Enligt Bryman är det vanligt att man använder sig av bekvämlighetsurval när man ska välja ut 

relevanta personer för intervjuer. Detta innebär att vi i första hand tog kontakt med en lämplig 

lärare som i sin tur kontaktade andra kollegor som kunde medverka i intervjuerna (Bryman, 

2018, s. 245). Denna metod som vi använde oss av kallas för kedjeurval. Studien grundas på 

sex intervjuer som är fördelade på fyra lärare och två specialpedagoger. Samtliga lärare arbetar 

i mellanstadiet på två olika skolor. Vi valde att ta kontakt med våra gamla VFU-skolor eftersom 

vi ansåg att det var lämpligast då vi redan känner några av respondenterna. 

 

7. 3 Intervjuer 

Intervjuerna genomfördes under vecka 17 och 19 på två olika skolor. Vi var båda två med under 

alla intervjuer men de tre första intervjuerna leddes av Taufik Daud och de resterande tre av 

Andam Jassem. Intervjuerna tog plats i ett tomt klassrum för att undvika störningsmoment. Vi 

började med att dela ut medgivandeblanketten som fylldes i av respondenterna och sedan 

påminde vi ytterligare en gång om att intervjun skulle spelas in. Intervjufrågorna skickades i 
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förväg till respondenterna för att ge dem möjlighet att förbereda. Under intervjuerna valde vi 

att ta frågorna i ordning och att även ställa följdfrågor när det behövdes. Intervjuerna var 

semistrukturerade då vi var bekväma nog att ha en öppen diskussion men som ändå följde en 

röd tråd. Intervjufrågorna fungerade bra vid första tillfället och behöver inte ändras då svaren 

som vi fick från respondenterna var givande för vår studie.   

 

7.4 Beskrivning av pedagoger  

Lärare/specialpedagog Yrkesverksam Antal skolor de jobbat på 

Lärare 1 25 år 5 

Lärare 2  21 år 3  

Lärare 3 1,5 år 1  

Lärare 4 19 år 3  

Specialpedagog 1 42 år,  

speciallärare i 14 år 

Nämner inte antalet skolor hen jobbat på 

Specialpedagog 2 38 år, speciallärare i 30 år 4  

 

7. 5 Forskningsetiska aspekter 

När det gäller de etiska aspekterna i forskningen så antyder Bryman (2018) att intervjun ska 

förhålla sig till fyra principer. De är nyttjandekravet, konfidentialitetskravet, 

informationskravet och samtyckeskravet. Nyttjandekravet innebär att det material som samlas 

in endast får användas för forskningsändamålet (Bryman, 2018, s. 171). Konfidentialitetskravet 

är till för att säkerställa respondenternas anonymitet då all typ av personlig information förblir 

konfidentiell för alla icke- behöriga personer. Informationskravet innebär att de involverade 

respondenterna är väl medvetna om forskningen, intervjufrågorna samt intervjuns syfte, att 

deras deltagande är frivilligt och kan avbrytas när som helst utan motivering. Det ska även 

framgå om eventuell ersättning ska utbetalas. Den sista principen är samtyckeskravet som 

innebär att respondenterna för studien själva har makten att styra över sin medverkan, skulle 

det förekomma minderåriga i studien så krävs det ett skriftligt godkännande från föräldrar eller 
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vårdnadshavare (Bryman, 2018, s. 170). Vi följer dessa principer tydligt både muntligt och 

skriftligt i form av en medgivandeblankett som ska signeras innan intervjuerna.   

  

7. 6 Arbetsfördelning  

Vi har valt att arbeta mycket tillsammans då vi anser att vi får bäst resultat när vi träffas och 

diskuterar olika idéer med varandra. Därför har den större delen av arbetet varit att vi träffats, 

diskuterat och sedan individuellt skrivit olika avsnitt i arbetet. Taufik Daud skrivit bakgrund, 

begreppsdefinition och metod. Andam Jassem har skrivit inledning och transkriberat 

intervjuerna. Tillsammans har vi skrivit syfte och frågeställning, teoretiska utgångspunkter, 

intervjufrågorna, medgivandeblanketten och forskningsöversikt. Avsnitten resultat, analys, 

konklusion, slutsats och sammanfattning valde vi att göra tillsammans då vi ansåg att det är 

stora avsnitt som kräver diskussioner mellan oss två. Vi träffades och sammanställde texterna 

tillsammans utifrån våra gemensamma synpunkter. 
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8. Resultat och analys 

För att redovisa resultatet så tydligt som möjligt har vi delat in det som vi kommit fram till i 

olika underrubriker men som förhåller sig till samma tema. Dessa rubriker är Hur uppfattar 

lärare sina egna anpassningar i relation till elever med ADHD, Hur ser situationen ut för elever 

med ADHD i klassrummet enligt lärarnas uppfattningar och medicinering. Genom att dela in 

resultatet i underrubriker och med en avslutande sammanställning så blir analysen tydlig. För 

att de intervjuade lärarna och specialpedagogerna ska förbli anonyma så har vi valt att kalla 

dem för lärare 1–4 och specialpedagog 1 och 2, numreringen är bestämd utifrån den ordning 

som vi träffade alla lärare och specialpedagoger.  

 

8. 1 Hur uppfattar lärare sina egna anpassningar i relation till elever med ADHD. 

Generellt sätt så är det så att anpassningar som man gör för vissa barn 
ofta är bra för alla, struktur, man går igenom dagen, alla barn ska veta 
vad som händer under dagen […] - Specialpedagog 1.  

 
Under våra intervjuer så märkte vi rätt snabbt att alla tillämpar liknande metoder gällande 

anpassningarna i undervisningen. Det som framkom var att lärarna vidtog olika anpassningar 

och åtgärder som gynnade klassen i helhet, det var inte anpassningar som endast var till för 

elever med ADHD utan de fungerade bra för alla elever. Anledningen till att lärarna valde dessa 

metoder var det skulle vara svårt att hålla reda på hela klassen samtidigt som de skulle anpassa 

och kontrollera de elever som har ADHD, en annan anledning är att de inte ville att dessa elever 

skulle känna sig annorlunda och exkluderade från sina klasskamrater.  

Men där är det också när man har det här tänket att det som är bra för en 
elev är oftast bra för alla, så blir det inte heller så utpekande, så jag tror 
att det kan vara en […] vad ska man säga en bra metod, eller en bra ide 
och tankesätt att ha med sig- Lärare 3.  

 

Jo men eftersom jag har en ganska stor klass och arbetar ensam så blir det 
ju svårt att anpassa undervisningen för varje enskild elev, därför tycker 
jag att det är bäst om jag anpassar mina lektioner på ett sätt som funkar 
bra för alla elever - Lärare 2. 
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De ovanstående citaten är från två olika lärare på två olika skolor som använder sig av samma 

metoder för anpassningarna i undervisningen eftersom det är svårt att göra enskilda 

anpassningar för varje elev.   

 

Två väldigt viktiga aspekter i lärarnas anpassningar är tydlighet och framförhållning genom att 

till exempel ha dagens schema tillgängligt på tavlan då det leder till att alla elever får struktur i 

deras skoldag.  

Ja alltså tydlighet och framförhållning och att man exempelvis har dagens 
schema på tavlan, underlättar ju för alla elever inte bara de med ADHD. 
Struktur är otroligt viktigt, jag tror att det är viktigt att inte ha så mycket 
i klassrummet - Lärare 1.  

 

Enligt respondenterna var det inte ovanligt att vissa elever ibland kan vara lite röriga och oroliga 

vilket leder till att undervisningen störs, så därför förekom det mindre anpassningar som 

exempelvis stressbollar och speciella sittdynor som eleverna kunde använda. 

 

En övergripande uppfattning som samtliga lärare hade var att om det fanns tillgång till mer 

resurser så skulle de kunna anpassa sin undervisning bättre, de mest önskvärda resurserna enligt 

var elevassistenter och speciallärare i klassrummet. Kort sagt så strävade alla intervjuade efter 

att anpassa sin undervisning på ett sätt som gynnade hela klassen och som gjorde att elever med 

ADHD känner sig inkluderade och delaktiga.  

 

8. 2 Hur ser situationen ut för elever med ADHD i klassrummet enligt lärarnas 

uppfattningar. 

Situationen för elever med ADHD i klassrummet påverkas främst av brist på resurser. Lärarna 

ansåg att det skulle underlätta om det fanns tillgång till fler elevassistenter eller speciallärare 

som kunde stötta eleverna med diagnosen ADHD.  

Elevassistenter […] en sån hjälp är underbart att få […] för de elever som 
har grav ADHD så är elevassistenter det som hjälper mest skulle jag säga 
- Specialpedagog 1.  

 

Vidare menar lärare 1 att resurser i form av unga elevassistenter skulle underlätta elevens 

skolgång både i och utanför klassrummet.  
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Det är ju svårt att hinna, jag har alltid nästan haft 30 elever och har då en 
eller två med ADHD, man hinner inte riktigt med, så är det, så jag känner 
att allra bästa vore om det fanns en speciallärare som var specialiserad på 
ADHD som kunde stötta den här personen både inne i klassrummet […]. 
– Lärare 1. 

 

De intervjuade hade alla samma åsikt när det gällde resursbristerna på skolorna, det är 

ekonomin som hindrar skolan att anställa elevassistenter och speciallärare som stöttar de elever 

som har ADHD. Klassrumssituationen för elever med ADHD kan variera beroende på om de 

medicineras eller inte samt om de hade tillgång till resurser i form av elevassistent eller 

speciallärare. 

 

När vi frågade hur övriga elever kände gentemot elever med ADHD så sa de att det oftast gick 

bra med samarbeten och att större problem inte förekom, utan det var mer ute på skolgården 

som det kunde bli lite tröttsamt då diagnostiserade elever ibland har svårt att följa spelregler 

och att vänta på sin tur. Vissa lärare uppfattade att övriga elever ibland kunde känna sig lite 

trötta i slutet av skoldagen då de tyckte att de eleverna med ADHD ibland kan vara “lite för 

mycket”.  

 

8. 3 Medicinering  

Vad gäller medicinering, så har alla respondenter en positiv syn på det, de tyckte att medicin är 

ett bra hjälpmedel både för eleven med ADHD och för resten av klassen då det förebygger 

störande moment samtidigt som eleven kan koncentrera sig och lära bättre. En av de intervjuade 

respondenterna förespråkar medicinering genomgående under intervjun då hen såg en direkt 

skillnad på elevens prestationer och beteende både under lektionen och i övrig skolmiljö.  

Det är väldigt blandat från de här eleverna som haft det jättetufft i skolan 
som inte alls förstår vad det är de ska göra, vad undervisningen går ut på, 
inte kan alls komma in i det, faktiskt måste jag säga när de fått 
medicinering, plötsligt faller allting på plats man fungerar, man fungerar 
med kompisar igen. Jag vet ju att alla inte mår bra utav medicinering, men 
de jag har träffat har mått väldigt bra av det, plötsligt har de liksom kunnat 
fungera. Kompisarna tycker inte att de är jobbiga längre, de kan prestera 
skolresultat precis som vilken annan elev som helst. För det är väldigt 
sällan det har att göra med liksom någon sorts intelligens, kunskap eller 
förmåga - Lärare 4.  
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Detta tyder på att elever med ADHD skulle på ett enklare sätt kunna uppnå målen i skolan om 

de fick rätt förutsättningar i form av exempelvis medicinering då det underlättar för dem både 

i skolarbetet och i samspelet med klasskamrater.  

 

8. 4 Sammanfattning av resultat 

Sammanfattningsvis så kan vi säga att de sex respondenter som intervjuades hade liknande 

uppfattningar, anpassningar och önskemål. De gemensamma var att de förespråkade 

anpassningar i undervisningen som gynnar alla elever, inte bara de elever som har ADHD, detta 

på grund av att de anser att anpassningarna fungerar för alla elever och skapar en bättre 

klassrumsmiljö då eleverna fungerar bättre med struktur och ordning. I specifika fall med elever 

med grav ADHD så ansåg lärarna att det vore bättre om dessa elever fick möjlighet att sitta i 

mindre grupper med en specialpedagog eftersom det inte skulle fungera varken för dem eller 

för resten av klassen. Respondenterna anser att det är omöjligt att på egen hand hålla en lektion 

med en stor klass samtidigt som de måste visa extra hänsyn till en elev med grav ADHD. Innan 

vi genomförde intervjuerna hade vi lite negativ syn på medicinering av unga elever detta kan 

bero på att vi inte hade tillräckligt med kunskap kring ämnet. Vi är medvetna om att vår syn på 

medicinering inte kan påverkas i hög grad baserad på sex intervjuer i två olika skolor men efter 

att vi genomförde intervjuerna med respondenterna så fick vi en positivare syn på det då de 

utifrån erfarenhet talade om hur givande det var att medicinera de elever som behövde det, både 

för själva eleven och för resten av klassen. Samtliga respondenter kunde märka direkt om en 

elev hade tagit sin medicin eller inte då det gjorde en tydlig skillnad på elevens prestationer och 

beteende i klassrummet. Gällande inkludering av elever med ADHD i klassrummet så framkom 

det att klassen i stort sett inte hade några problem med att visa förståelse och att inkludera de 

eleverna med diagnoser.  

 

Ja, jag upplever att min klass gör det, nu har vi en elev med ADHD i 
klassen som de har gått tillsammans med i flera år, och de är väldigt 
stöttande och förstående och anpassar sig också efter situationer, det blir 
inget tjafs eller nedvärderande kommentarer eller så, utan det skulle jag 
vilja säga är minimalt - Lärare 3.  

 

Däremot kunde dessa elever känna sig lite utanför ju äldre de blir samt ute på skolgården enligt 

respondenternas uppfattningar, detta på grund av att de börjar känna sig lite annorlunda och att 

det var enklare att leka tillsammans när de var yngre. Under intervjuerna framkom att det största 
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hindret för att lärarna ska kunna anpassa sin undervisning på bästa sätt var bristen på resurser 

och personal i de stora klasserna som de har, utöver det så svarade samtliga respondenter att de 

anpassar sin undervisning så gott de kan utifrån de resurser som finns, men att de känner att de 

skulle kunna göra mer för eleverna om möjligheten fanns. 

 

 

8.5 Analys 

Analysen av studien kommer förhålla sig till specialpedagogikens kategoriska och relationella 

perspektiv. Resultatet analyseras både ur det relationella- och kategoriska perspektivet då vissa 

aspekter passar in på båda teorierna och samspelar med varandra.  

 

När vi frågade respondenterna om deras anpassningar i undervisningen för elever med 

diagnosen ADHD så svarade alla sex att de tillämpade anpassningar och åtgärder som gynnar 

hela klassen och inte bara de eleverna med ADHD. Jensen tar upp begreppet universell design 

för lärande (UDL) som innebär att lärare och pedagoger utformar en klassrumsmiljö där 

undervisningen inte ska behöva anpassas individuellt utan den ska fungera för alla elever redan 

från början (Jensen, 2017, s. 315). Syftet som tidigare nämnts är att det gynnar alla elever men 

även att elever med ADHD inte ska känna sig annorlunda och exkluderade. Denna metod är 

typisk för det relationella perspektivet där Nilholm (2007, s.21) lyfter fram ett missnöje med 

normalitetsbegreppet, alltså vad som anses vara normalt, vilket leder till att grupperingar i 

skolan skapas som utesluter andra grupper. Om lärarna hade genomfört individuella 

anpassningar för elever med ADHD hade det varit svårt att föra lektionen framåt eftersom det 

är tidskrävande att tillbringa individuell tid och göra alternativa uppgifter till dessa elever. Det 

finns även en risk att eleverna i fråga inte känner samhörighet med klasskamraterna. Det finns 

självklart fördelar med individuella anpassningar men det är i speciella situationer där en vanlig 

klassrumsmiljö inte är lämpad för eleven i fråga.  

 

Det relationella perspektivet handlar om att skolmiljön på bästa sätt ska anpassas efter individer 

i behov av särskilt stöd, en sådan anpassning kan vara tillgång till elevassistenter och 

speciallärare vilket var otillräckligt i de skolor som vi besökte. Eriksson-Gustavsson (2016, 

s.14) menar att rollen som speciallärare är avgörande faktor för elevernas framgång i 

klassrummet eftersom specialläraren fungerar som ett stöd för elever med särskilda behov. Det 

resultat som passar in på det kategoriska perspektivet är lärarnas uppfattning om medicinering, 

eftersom det kategoriska perspektivet förespråkar att problemet först ska kategoriseras och att 
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bäraren av problemet vid behov ska medicineras. Nilholm (2007, s. 36) refererar Socialstyrelsen 

(2002) som förespråkar medicinering av barn med ADHD eftersom det förhindrar uttalade 

symptom. De intervjuade lärarna var positiva till medicinering då det fungerade bra och bidrog 

till att eleverna kunde fokusera och följa med under lektionen.  

 

Vi kan konstatera att de anpassningar som lärarna tillämpar i undervisningen har en relationell 

natur men med inslag av kategoriska aspekter. De har en relationell natur då det är lärarna och 

skolan som anpassar undervisningen efter elever med ADHD och övriga elever i syfte att alla 

ska inkluderas och få en likvärdig skolgång. Samtidigt finns det inslag av det kategoriska 

perspektivet till exempel när det gäller medicinering. Jensen (2017, s. 6) menar för att kunna 

anpassa undervisningen på bästa sätt för dessa elever så bör problemet först undersökas och 

kategoriseras. Detta tyder på att det är givande att först använda sig av det kategoriska synsättet 

för att identifiera de svårigheter som eleverna har för att sedan tillämpa anpassningar i 

undervisningen för alla elevers kunskapsutveckling.  
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9. Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka hur lärare anpassar sin undervisning för elever med ADHD 

samt hur dessa elevers klassrumssituation kan se ut. I början av vår studie hade vi tänkt 

undersöka våra frågeställningar ur ett relationellt specialpedagogiskt perspektiv men vi kom 

fram till att det inte går att endast använda en teori. Anpassningarna för elever med ADHD kan 

inte ses som endast relationella eller kategoriska, båda teorierna samspelar med varandra då det 

tar hänsyn till den enskilde eleven samtidigt som anpassningar utformas för klassen i helhet.  

 

I dagens skola är inkludering en viktig aspekt för alla elever oavsett förutsättningar. Alla elever 

ska känna att de har möjlighet och rätt till en likvärdig skolgång, därför är det skolans ansvar 

att ge eleverna en skolmiljö där de trivs och utvecklas. Resultatet av vår studie visar att skolorna 

arbetar på ett sätt där lärare och pedagoger ska anpassa undervisningen utifrån alla elevers 

behov, alltså att det är skolan som har ansvaret att skapa en studiemiljö där eleven kan utvecklas. 

I Salamancadeklarationen står det att inkludering bör vara ett synsätt där skolan ska finnas för, 

och möta alla elevers behov genom att ha en skolmiljö som erbjuder samma möjligheter till 

lärande, kultur och kommunikation som alla andra i samhället (Salamancadeklarationen och 

Salamanca + 10, 2006, s. 42).  

 

Under våra intervjuer med lärarna upptäckte vi ett tydligt mönster när det gäller deras 

anpassningar i undervisningen. De hade målet att skapa en klassrumsmiljö som är passande alla 

elever då de inte ville att de eleverna med ADHD skulle känna sig annorlunda samt att det är 

svårt att ha olika anpassningar för olika elever i en klass på 25 elever med endast en lärare. 

Detta lyfter Nilholm fram när det relationella perspektivet diskuteras då det är skolans uppgift 

att anpassa undervisningsmiljön efter alla elever behov och förutsättningar (Nilholm, 2007, 

s.21). Vidare nämner Velasquez (2012) i sin avhandling att denna typ av anpassning är 

lämpligast eftersom allmänna anpassningar i undervisningen leder till att elevernas problematik 

döljs. Lärarna använde sig av metoden UDL, vilket innebär att de planerade en undervisning 

som var lämpad för alla elever, där individuella anpassningar inte behövdes (Jensen, 2017, s. 

315). Samtliga respondenter sa att anpassningar som är bra för en elev oftast är bra för alla 

andra elever. Jensen (2017, s.90) nämner att pedagogen bör skapa alternativa arbetsplatser som 

är utformade för “ADHD-hjärnan” där benen kan gunga, rumpan studsa och händerna pilla. 

Vidare nämns det att dessa anpassningar allmänt är mindre störande än om eleverna skulle röra 

sig i klassrummet. Rörelse för eleverna är ett bra sätt att kanalisera deras hyperaktivitet samt att 

det stimulerar hjärnan till att kunna fokusera bättre. Nilholm (2007, s.21) menar att små 
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individuella kategoriska anpassningar i klassrummet hjälper eleverna att bearbeta sina 

svårigheter. Som vi nämnt i tidigare avsnitt så har respondenterna använt sig av liknande 

metoder då de använt speciella sittdynor, stressbollar och låtit eleverna röra på sig vid behov. 

Dessa är exempel på enkla och kostnadseffektiva anpassningar som ger resultat och underlättar 

lektionerna. Vidare nämner respondenterna att de mest önskvärda anpassningarna är tillgång 

till elevassistenter och speciallärare, men att det var svårt att få eftersom det är en fråga om 

ekonomi vilket de inte kontrollerar. Detta fick oss att fundera på om skolorna verkligen gör sitt 

bästa för att skapa den bästa skolmiljön för elever med ADHD och samtidigt avlasta lärarna. 

Att anställa elevassistenter bör inte vara svårt då det finns stort utbud på unga tillgängliga 

personer samt att de inte krävs någon specialutbildning för att jobba som det, därför kan man 

tänka sig att det är en fråga om prioritering från skolledningen.  

 

När det gäller lärarnas uppfattning om sina anpassningar så var det mest förekommande svaret 

att de anpassar sin undervisning så gott det går med de resurser de har men att de självklart 

skulle vilja göra mer för eleverna. Frågan om mindre klasser framkom då vissa respondenter sa 

att arbetet skulle underlättas om de hade mindre klasser. Lärarna tillsammans med 

skolledningen och elevhälsoteamet arbetar för att skapa bättre arbetsmiljö för elever med 

ADHD. Vi fick ta del av material och riktlinjer som de har utformat efter elevernas behov (se 

bilaga 1–3). Respondenterna nämnde att nyckeln till att skapa trygghet och en bra skolgång för 

dessa elever är att det finns struktur, ordning och stöd i klassrummet samt att skolan har bra 

kontakt med föräldrarna för att följa elevens utveckling.  

 

Innan vi genomförde intervjuerna hade vi olika funderingar när det gäller elevernas situation i 

klassrummet och hur inkluderade dessa elever känner sig. Vi trodde att det skulle förekomma 

utfrysning då vi själva har bevittnat enstaka situationer under praktiken, men det visade sig att 

klasskamrater visade hänsyn och respekt för de elever som har ADHD då de känner till deras 

svårigheter, samt att de oftast har gått i samma klass länge så de är vana vid hur dessa elever 

kan vara och visar acceptans för det. Samarbete under lektioner och grupparbeten gick bra utan 

några större hinder. 
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10. Konklusion  

I denna studie har vi undersökt hur lärare och specialpedagoger uppfattar deras anpassningar i 

undervisningen för elever med diagnosen ADHD, samt hur klassrumssituationen kan se ut för 

eleverna enligt respondenternas uppfattningar. För att undersöka detta så utfördes sex 

kvalitativa intervjuer på två olika skolor. Resultatet har sedan analyserats baserat på 

specialpedagogikens relationella och kategoriska synssätt.  

 

Slutsatsen för denna studie är att lärarna strävar efter att göra stora anpassningar för klassen i 

helhet istället för att göra enskilda anpassningar för varje elev i behov. Anpassningarna är 

skolans ansvar och de elever med ADHD eller andra funktionsnedsättningar ska befinna sig i 

en miljö där de känner sig likvärdiga och inkluderade som alla andra elever. I anpassning av 

undervisningen sa sig lärarna   ha de två aspekter i åtanke, att inkludera alla elever i 

undervisningen och att de elever med funktionsnedsättningar skulle utvecklas på samma nivå 

som resterande klasskamrater. Denna typ av anpassningar stämmer överens med Gerrbos 

(2012) kriterium nära lärarskap då läraren visar engagemang och förståelse för elevernas 

behov och trivsel i skolan. Hade lärarna inte visat personligt engagemang och förståelse för 

elever med särskilda behov så hade de inte anpassat sin undervisning på ett sätt som gynnar 

hela klassen och det skulle leda till att elever med exempelvis ADHD känner sig exkluderade 

och hamnar efter i lektionerna.  

 

Vidare kan frågan om inkludering respektive exkludering diskuteras, vi hade som mål att 

undersöka lärarnas uppfattning om hur väl elever med ADHD inkluderas i undervisningen och 

i övrig skolmiljö. Samtliga respondenter nämner att under lektionerna så inkluderades dessa 

elever bra då de utförde anpassningar som gynnar hela klassen. Detta kan gynna eleverna bättre 

då de får individuell undervisning och även får känna en samhörighet med elever som har 

liknande behov, men nackdelen är att de kan känna sig exkluderade från sin ursprungliga klass 

och pekas ut. vår egen erfarenhet från vår skolgång är att det varit tabubelagt att flytta till mindre 

enskilda klassrum. Detta är något skolorna bör arbeta med och försöka normalisera så att dessa 

elever i behov av enskilda klassrum och undervisning får den undervisning de behöver.  

 

Som vi tidigare nämnt så sa samtliga respondenter att det som skulle behövas för att anpassa 

undervisningen bättre är hjälp i form av elevassistenter och speciallärare. Detta är något 

respondenterna inte kan påverka då det handlar som skolans ekonomi, det som framkommer är 

att eleverna med särskilda behov blir lidande av skolans brister när det egentligen är de som ska 
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prioriteras för att de ska kunna utvecklas socialt och kunskapsmässigt på bästa möjliga sätt. 

Sammanfattningsvis så kan det konstateras att synen på elever med ADHD har ändrats med 

tiden då de tidigare sågs som ett problem och skulle anpassas till skolan medan de nu ses som 

elever i behov av särskilt stöd och att skolan ska anpassas efter deras förutsättningar. Det är en 

positiv utveckling som sker men det saknas resurser då lärarna endast kan anpassa 

undervisningen efter de förutsättningar som skolan har. 
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Intervjufrågor 

 

1. Presentera dig själv (vad heter du? hur länge har du varit lärare/specialpedagog? Hur 
många skolor har du jobbat på?). 
 

2. Vilka tidigare erfarenheter har du av elever med ADHD?  
 

3. Anpassar du din undervisning till elever med diagnosen ADHD? 
Följdfråga: 
a. Om ja, vilka anpassningar gör du? Skulle du vilja göra fler anpassningar, i så fall 
varför?  
b. Om nej, varför? 
c. Vilka uppfattningar har du om hur ev. anpassningar påverkar klassen i stort? Vilka 
effekter får anpassningarna?  
 

4. Vilka eventuella problem kan uppstå av speciella anpassningar i klassrum och 
undervisning?  
 

5. Anser du att det finns brist på resurser och anpassningar som behövs för att elever med 
ADHD ska få en likvärdig skolgång som alla andra? 
Följdfråga: Känner du att ni gör tillräckligt för dessa elever? Om inte, vad kan då 
förbättras? 
 

6. Anser du att det finns tillräckligt med specialundervisning och anpassat läromedel för 
dessa elever? 
Följdfråga: 
Om det saknas anpassade läromedel, vad saknas och varför? 
 

7. Vilka allmänna anpassningar och åtgärder tar resterande skolpersonal för att förbättra 
dessa elevers skolgång? 
 

8. Anser du att resterande klasskamrater visar förståelse och respekt för elever med ADHD 
både i klassrum och i övrig skolmiljö? Motivera gärna. 
 

9. Har du märkt att det finns elever som känner att de har hamnat utanför på grund av att de 
har ADHD? 
Följdfråga: 
Om ja, på vilket sätt märker du att elever med ADHD hamnar utanför? 
 

10. Upplever du att du får tillräckligt stöd av annan personal på skolan för att hjälpa dessa 
elever.  
Följdfråga: 
Vilket stöd skulle du vilja ha från övrig personal för att hjälpa dessa elever? 
 

11. Har du något övrigt som du vill tillägga?  
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Medgivandeblankett 

 

Medgivande till deltagande i en studie 

 

Studien, som kommer att handla om funktionsnedsättningar i skolan kommer att utföras inom 

ramen för ett självständigt arbete. Studien utförs av Taufik Daud och Andam Jassem som går 

sjätte terminen på grundlärarprogrammet, Institutionen för pedagogik, didaktik och 

utbildningsstudier vid Uppsala universitet.  

 

Jag ger härmed mitt medgivande till att medverka i ovan nämnda studie. Jag har tagit del av 

informationen om studien. Jag är införstådd med att intervjun kommer att spelas in och 

transkriberas. 

 

Jag har informerats om att ingen ekonomisk ersättning utgår samt att min medverkan är 

frivillig och när som helst kan avbrytas. Jag vet att jag kan begära att studier inte utförs på 

insamlade data, även efter att datainsamlingen har genomförts.  

 

Jag vet att ingen obehörig får ta del av insamlade data, och att data förvaras på ett sådant sätt 

att deltagarna inte kan identifieras. Jag vet att insamlade data är avsedda för den aktuella 

studien, men inte för andra ändamål. 

 

Deltagarens namn __________________________________________________ 

 

 

Skolans adress __________________________________________________ 

 

 

Telefon ________________________________________________________ 

 

 

E-post _________________________________________________________ 

 

 

Ort och datum ___________________________________________________ 
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Signatur_________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 30	

Bilaga  

Bilaga 1

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 31	

Bilaga 2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 32	

Bilaga 3 

 


