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Abstract 
This thesis is based on questionnaire survey conducted with 223 respondents, whereof 120 are 
parents and 103 are children. The purpose of the study was to investigate these respondents’ point of 
view on inclusive education for children with attention deficit hyperactivity disorder (ADHD). The 
first three research questions target the opinions of children with ADHD and their parents 
concerning inclusive education, and which aspects they consider the schools could develop in this 
area. The aim of the fourth and final research question was to investigate whether there are any 
differences regarding how the inclusive education is perceived depending on the geographic location 
of a school. The theory used in the study is Claes Nilholm’s four perspectives of inclusion, which are 
(1) placement, (2) inclusion of children in need of special support or functional disabilities, (3) 
inclusion of all children and (4) inclusion as feeling like you have a sense of belonging. The results 
show that only a few of the respondents perceive that the schools’ work reached the standards of the 
third and fourth perspectives on inclusive education. There were even some difficulties with 
identifying examples where the respondents perceived all the requirements for the second 
perspective to have been met. The experiences expressed by a small group of students did not even 
count as inclusion, in relation to the criteria of the first perspective. Most of the respondents were 
unhappy with the way inclusive education looked in their schools, especially in relation to the 
teachers’ competence regarding the diagnosis ADHD and how to work with children with this 
diagnosis. Also, the results show that there might be a slight correlation between the form of 
inclusive education and the geographic location of the school, in regards to benefits in form of 
economic resources being higher in the countryside, while other benefits in form of teacher 
competence being higher in schools in a larger city. The conclusions are that Swedish schools must 
work harder if to accomplish a more universal form of inclusive education, and that teachers need 
further education in how to work inclusively with children with an ADHD-diagnosis. In addition it 
becomes clear that the schools need to be given more financial support in order to be able to get the 
equipment needed for such a change. 
 
Keywords: Elementary school, ADHD, inclusive education, additional adjustments, geographical 
variation 
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1. Inledning 

Hur pass inkluderade är barn med ADHD i den svenska grundskolan? Eftersom cirka fem procent 
av Sveriges alla skolbarn har diagnosen ADHD, med andra ord ungefär ett till två barn per klass, 
kommer vi som snart nyutexaminerade lärare med största sannolikhet att möta elever som har 
diagnosen och kommer även att ha kontakt med deras vårdnadshavare i vårt yrkesliv. Under våra 
verksamhetsförlagda utbildningar har vi mött elever med bekräftade ADHD-diagnoser, samt elever 
som varit under utredning eller haft en misstänkt diagnos. Trots flera års erfarenhet av läraryrket 
hade våra handledare många gånger svårigheter att få undervisningen att fungera som planerat, vilket 
fick oss att fundera över huruvida inkluderingen av elever med ADHD görs på bästa möjliga sätt. 
 
För att fördjupa våra kunskaper om inkludering av elever med ADHD, fokuserade vårt första 
självständiga arbete på att undersöka hur yrkesverksamma lärare arbetade med och såg på 
inkluderande undervisning av elever med ADHD. Resultatet visade på bland annat en om ökad 
kunskap rörande inkluderande arbetssätt, både för lärarnas del men även för övrig skolpersonal. En 
ökad kunskap om detta ämnesområde är även en önskan vi har. Vi har därför valt att även i den här 
studien fördjupa oss ytterligare om inkludering. Skillnaden är att vi denna gång gör det genom att 
undersöka hur barn med en ADHD-diagnos, samt deras vårdnadshavare, upplever inkluderingen i 
skolan. Det kan ge oss verktyg för att på bästa möjliga sätt bedriva inkluderande undervisning. Det 
går att finna flera forskningsrapporter och artiklar rörande lärares perspektiv på inkludering av elever 
med ADHD. Dock är barns och vårdnadshavares synsätt på inkludering mindre utforskat vilket 
gjorde att vi upplevde det extra viktigt att fördjupa oss i detta ämne. 
 
Vi har i den här studien valt att begränsa oss till diagnosen ADHD eftersom det är en diagnos som 
enligt Socialstyrelsen (2014, s. 16) ökat kraftigt under senare år. Med hjälp av olika perspektiv på 
inkludering undersöker vi hur barn med en ADHD-diagnos och deras vårdnadshavare upplever 
förutsättningar för inkludering i skolan. Vi tar reda på var eleverna får undervisning, det vill säga om 
det är i det ordinarie klassrummet och/eller i en specialklass. Vi undersöker även hur de upplever det 
eventuella stöd de får av sina lärare, samt huruvida barn och vårdnadshavare upplever att detta stöd 
underlättar för barnen i undervisningen eller om de önskar någon annan form av stöd. 

1.1 Arbetsfördelning 

Samtliga kapitel har författats tillsammans, dock har en uppdelning gjorts rörande huvudansvar för 
innehållet i olika kapitel. De kapitel som Jasmine Etemadi har haft huvudansvar för är metod, 
teoretiska utgångspunkter och resultatanalys. Etemadi har även skapat enkäten och samtliga figurer 
och tabeller. Cristin Svedberg har haft huvudansvar för inledning, bakgrund och 
forskningsöversikten. Vi har haft ett gemensamt ansvar för diskussionskapitlet och konklusionen. 
Under studiens gång har Etemadi och Svedberg även tillsammans korrekturläst samtliga kapitel för 
att stärka studiens koherens.  
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2. Bakgrund 

Inledningsvis presenteras i detta kapitel en översikt av hur det ur ett nutida samhällsperspektiv 
fungerar för barn med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (benämns hädanefter NPF) i 
skolsammanhang. Det följs av en beskrivning av diagnosen ADHD och därefter ges en historisk 
översikt av begreppet inkludering. Avslutningsvis presenteras innebörden av begreppen extra 
anpassningar och särskilt stöd samt skillnaden mellan dessa två.  

2.1 NPF i ett skolsammanhang  

I det här avsnittet presenteras inledningsvis hur rollen som vårdnadshavare och lärare till barn med 
NPF kan se ut. Därefter redogörs för olika behov som barn med NPF kan ha i skolan och 
avslutningsvis redogörs för lärares kunskaper om arbete med barn som har NPF. 
 
Att vara vårdnadshavare till ett barn med NPF kan enligt Linda Jensen (2018, s. 264) liknas med att 
vara tränare i ”föräldraskapets elitserie” - en tränarroll som vårdnadshavare dessutom kanske saknar 
kunskap, erfarenhet och verktyg för. Jensen (2018) menar att såväl vårdnadshavare som lärare 
behöver bemöta barn med NPF på ett annat sätt än de bemöter barn utan diagnos. Även Björn 
Kadesjö (2008, s. 233) skriver att i rollen som vårdnadshavare krävs en annan metod för de som har 
barn med stora koncentrationssvårigheter. Dessa vårdnadshavare upplever en större känsla av 
otillräcklighet och besvikelse än vad merparten av andra vårdnadshavare gör. Dessa känslor förstärks 
när lärare återger händelser och uppträdanden i skolan, även om det är i all välmening. Därför trycker 
Kadesjö (2008, s. 233) på vikten av att lärare sätter sig in i och visar förståelse för hur det är att vara 
vårdnadshavare till ett barn med stora koncentrationssvårigheter. Kunskap om detta underlättar för 
läraren att hantera konflikter som uppstår i klassrummet, samt bidrar till en förståelse för de 
möjligheter som vårdnadshavarna har att påverka barnets handlande i skolan (ibid., s. 233). Kadesjö 
(2008) menar att relationen mellan lärare och elev är avgörande för barnets trivsel i skolan. 
Relationen kan dock riskera att bli destruktiv ifall elevens koncentrationssvårigheter framkallar sämre 
sidor hos läraren. En lärare som däremot visar förståelse för barnets behov kan ge eleven en trygg 
grund som är betydelsefull för elevens framtid (ibid., s. 194). 
 
Elin Henriksen (2005) är förälder till en numera ung vuxen med ADHD. Henriksen (2005) skriver i 
en artikel om sina erfarenheter av hur det under årens gång har varit att vara förälder till ett barn som 
inte passar in, inte uppför sig såsom alla förväntar sig och som skapar oro och stress runt omkring 
sig. Likt Kadesjö (2008) trycker Henriksen (2005) på vikten av en god relation mellan vårdnadshavare 
och lärare, då hon menar att det är det absolut bästa för barnets utveckling, annars kan både barnet 
och föräldern känna sig avvisade. Eftersom ett barn per klass beräknas ha diagnosen ADHD anser 
Henriksen (2005) att skolorna bör ha kännedom om de huvudsakliga symptomen för diagnosen och 
hur skolgången kan anpassas för dessa barn. Om läraren inte tidigare har arbetat med barn som har 
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ADHD är det enligt Henriksen (2005, s. 70) viktigt att hen läser på om diagnosen, men även ställer 
många frågor till föräldrarna om hur barnet fungerar. Lärare som vill ha kunskap om diagnosen kan 
enligt Henriksen (2005, s. 70) ta hjälp av exempelvis specialpedagoger på skolan eller av barn- och 
ungdomspsykiatrin. 
 
Skolvärlden (2017) genomförde en enkätundersökning med 1860 svarande vårdnadshavare till barn 
med NPF. Undersökningen visade att åtta av tio vårdnadshavare ansåg att deras barn inte fick det 
stöd de behövde i skolan. Enligt undersökningen är det många barn som inte orkar inte med sin 
nuvarande skolsituation, vilket gjort att antalet ”hemmasittare” har ökat. Vidare förklaras att bristen 
på struktur i skolan påverkat denna utveckling, varpå katederundervisningen föreslås för denna 
elevgrupp eftersom de behöver tydligare ramar. NPF är idag är ett omtalat ämne, trots det visar 
undersökningen att det inte görs tillräckligt för att underlätta skolgången för eleverna.  De 
vårdnadshavare, i undersökningen som svarat att det fungerar bra i skolan (två av tio stycken) angav 
att det berodde på en enskild lärares kunskap och bemötande. Att en sådan person lyckats fånga upp 
eleven ansåg vårdnadshavarna vara den mest bidragande faktorn till varför det fungerade i skolan 
(ibid., 2017). Henriksen (2005) skriver att barn med ADHD behöver hjälp med att lära sig att tänka 
efter och reflektera, eftersom de oftast agerar impulsivt utan att kunna förutse vad konsekvenserna 
av vad beteendet medför. Henriksen menar att ”Dersom de blir møtt med forståelse, tillit og trygghet 
vil barnet ’vokse’ [växa] og kan bli flinkere til å møte motgang og vansker [utmaningar]” (Henriksen, 
2005, s. 71). Vidare talar Henriksen av egen erfarenhet då hon återger att det är en fruktansvärd 
känsla att inte bli trodd på, då man är säker på att ens barn har svårigheter. Enligt henne kan det vara 
svårt att lyckas få en diagnos fastställd, men att det är viktigt att kämpa för det (ibid., s. 70).   
 
I en kartläggning av Frida Bartonek, Anna Borg, Martin Hammar, Steve Berggren och Sven Bölte 
(2018) undersöktes inkluderingsarbete för barn och ungdomar bland 4778 anställda vid 68 olika 
skolor. Studien visade bland annat på att endast en av 20 svarande ansåg sig vara förberedda på att 
undervisa elever med NPF efter avslutad lärarutbildning. Vidare går att läsa att det borde vara en 
förutsättning att ha grundläggande kunskaper rörande NPF för att arbeta med elever med denna 
form av diagnoser (ibid., s.11). 

2.2 Diagnosen ADHD 

I det här avsnittet presenteras information om diagnosen ADHD. Inledningsvis beskrivs kortfattat 
innebörden av de tre olika formerna av ADHD som finns. Därpå görs en kort sammanfattning 
rörande diagnosens historia. Avslutningsvis behandlar avsnittet möjliga orsaker till den stora 
ökningen av antalet personer med diagnosen ADHD. 
 
ADHD är en förkortning av den engelska termen Attention Deficit Hyperactivity Disorder. 
Hjärnfonden (u.å.) beskriver det som en funktionsnedsättning vilken för individen innebär 



9 

svårigheter att koncentrera sig och/eller att styra kroppens aktivitetsnivå, samt svårigheter att hålla 
tillbaka sina impulser. ADHD påverkar hjärnans sätt att processa information och förmåga att styra 
beteenden. Funktionsnedsättningen har således en neurobiologisk grund och förekommer inte sällan 
ihop med andra variationer av NPF (ibid., u.å.). ADHD kommer i tre olika former enligt Vårdguiden 
(2019) som menar att man kan ha fler än en av dessa former. De tre formerna är Kombinerad form, 
Huvudsakligen hyperaktiv-impulsiv form och Huvudsakligen ouppmärksam form. Den vanligaste formen, 
Kombinerad form, innebär att barnet är överaktivt och har svårigheter att behålla fokus och 
uppmärksamhet samt att styra sina impulser. Den huvudsakligen hyperaktiva-impulsiva formen är 
mer ovanlig än de andra två. För ett barn innebär denna form framförallt problem med att handskas 
med sina impulser och att denne är överaktiv, barnet kan även ha uppmärksamhetsproblem. Formen 
av ADHD som benämns som Huvudsakligen ouppmärksam, handlar främst om svårigheter att 
fokusera och behålla uppmärksamheten, men kan även innebära svårigheter med överaktivitet och 
att styra sina impulser. Denna form som ofta benämns ADD (ibid., 2019).  
 
Socialstyrelsen (2014, s 16) återger att de karakteristiska drag hos barn och vuxna med ADHD som 
beskrivs i stycket ovan sannolikt alltid funnits där. Karolinska Institutet (2019) beskriver hur 
uppmärksamhets- och beteendeproblem hos barn går att spåra långt bakåt i tiden, dock under andra 
benämningar. Redan under 1700-talet uppmärksammades tillstånd hos barn som liknar det vi idag 
kallar ADHD, men under benämningen ”mental rastlöshet” och på 1800-talet benämndes istället 
dessa barn som ”bråkiga barn”. I början på 1900-talet beskrevs tillståndet i termer av ”dålig 
moralkontroll”, medan benämningen ADHD sedan år 1987 har använts. Karolinska institutet (2019) 
uppger att hjälpen för dem som var barn på 1980-talet i stort sett var obefintlig och förklarar vidare 
att när det kommer till att förstå att det rör sig om en funktionsnedsättning så har vi Sverige i hög 
grad länge legat efter (ibid., 2019). 
 
Antalet personer med ADHD har ökat kraftigt i Sverige under senare år. Att diagnoserna har ökat 
menar Socialstyrelsen (2014, s. 16) framförallt beror på en kunskapshöjning inom ämnet; såväl inom 
skola och vård som hos allmänheten, men även delvis på att diagnoser endast tidigare ställdes på 
barn. Ytterligare bidragande faktorer kan vara att både skola och yrkesliv ställt allt högre krav på 
sådant som ofta är problematiskt för personer med diagnosen (ibid., s. 16). Habilitering och Hälsa 
(2019) återger att sakkunniga inom ämnet är överens om att ADHD förekommer hos cirka fem 
procent av Sveriges alla skolbarn, vilket uppskattningsvis innebär att det rör sig om ungefär ett till två 
barn per klass. Katarina Bjärvall (2019, s. 12) ser kritiskt på hur allt fler barn diagnostiseras med 
ADHD. Bjärvall (2019) riktar blicken mot samhället och talar bland annat om huruvida 
samhällsförändringar kan ha betydelse för ökningen. Bjärvall (2019) beskriver vidare hur den nu 
rådande internationella konkurrensen gällande kunskapsmätningar i skolan leder till ökade 
kunskapskrav och mer fokus på betyg och mätbara resultat. Detta påverkar skolors redan begränsade 
resurser och minskar möjligheterna till att anpassa undervisningen efter varje elevs behov. ”Genom 
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att elevhälsan lotsar barn till adhd-utredningar kan högre betyg medicineras fram” skriver Bjärvall 
(2019), som menar att skolor speglar det socioekonomiska område de ligger i. Det vill säga att skolor 
i välbärgade områden tenderar att leverera höga betyg, medan barn som går i skolor i mer utsatta 
områden inte når upp till desamma. På så sätt blir en ADHD-diagnos ett sätt att komma i kapp. 
Avslutningsvis återger Bjärvall att flertalet barn och ungdomar fått en ADHD-diagnos på detta sätt 
(2019, s. 253). 

2.3 Begreppet inkludering 

Det här avsnittet behandlar inledningsvis hur begreppet inkludering vuxit fram och därefter redogörs 
för innebörden av begreppet inkludering. 
 
Det tidigare flitigt använda begreppet integrering, som snarare syftade till själva placeringen av elever i 
behov av stöd, utgjorde ett exempel på varför ”EN skola för alla” kom att urholkas under 1980-talet. 
Det har istället ersatts med begreppet inkludering som istället kom att innebära ”en skola för ALLA” 
(Claes Nilholm & Kerstin Göransson, 2016, s. 25). Det var först år 1994 som inkluderingsbegreppet 
på allvar kom att ta över begreppet integrering menar Lise Vislie (2003, s. 18). Begreppet inkludering 
fick ett internationellt genombrott i samband med Salamancadeklarationen under världskonferensen i 
Salamanca år 1994, vars huvudsakliga fokus låg på specialpedagogik. Vidare menar Vislie att det 
senare begreppet introducerades för att visa på en ny skolpolicy för barn och elever i behov av stöd 
(ibid., s. 18). Nilholm (2019) menar att begreppet inkludering för många innebär att själva 
sammanhanget för en elev är tillräckligt, vilket kan förstås som att en elev som får undervisning 
utanför det ordinarie klassrummet, i exempelvis ett mindre sammanhang, är inkluderad. Det 
sistnämnda menar Nilholm (2019, s. 35) får inte stöd i Salamancadeklarationen där det framgår att 
särlösningar av sådant slag bör vara ett undantag. 
 
När Svenska Unescorådet (2008, s. 20) definierar inkludering i skolan är det av stor vikt att poängtera 
att inkludering handlar om att den ska gynna alla elever samt att inkluderingen av ett barn inte får ske 
på ett annat barns bekostnad. Inkludering handlar inte om specialskolor, utan om att 
undervisningsmiljöer ska anpassas, genom exempelvis extra stöd till elever i behov. Vidare tydliggör 
Svenska Unescorådet (ibid.,, s. 23) att inkludering i skolan är en utvecklingsgång, och innebär att 
inkludering måste handla om att ständigt eftersträva bättre sätt att omfamna mångfalden, inte att bara 
lära sig att acceptera olikheter utan att lära sig av dem (ibid., s. 23). 
 
Just begreppet inkludering går inte att finna i Läroplan för grundskolan (2018), däremot uttrycks det, 
likt Svenska Unescorådet (2008) att likvärdig utbildning ska planeras in i undervisningen så att den 
anpassas för alla elevers behov och förutsättningar (Lgr 11. 2018, s. 6). När det kommer till 
anpassning så hävdar även Habilitering och Hälsa (2014) att skolan ska möjliggöra för alla elever 



11 

genom att arbeta inkluderande, det vill säga att anpassa undervisningen så att alla får vara delaktiga i 
den ordinarie undervisningen. De menar att inkludering handlar om att skapa möjligheter för lärande. 

2.4 Extra anpassningar och särskilt stöd  

I följande avsnitt presenteras först vad olika styrdokument och myndigheter beskriver om begreppet 
extra anpassningar. Därefter redogörs även för vad de beskriver rörande begreppet särskilt stöd. 
Avslutningsvis görs i avsnittet en kort jämförelse av innebörden av dessa två begrepp. 
 
I Lgr 11 (2018, s. 6) beskrivs att undervisningen ska anpassas efter varje elevs behov, vilket leder in 
på de extra anpassningar och särskilt stöd som kan tänkas behövas för den enskilde eleven. 
Skolinspektionen (2020) skriver att skolan har en skyldighet att hjälpa elever att nå kunskapsmålen. 
När en risk föreligger om att en elev inte når målen har eleven rätt till någon form av extra 
anpassning inom ramen för den ordinarie undervisningen, alternativt av särskilt stöd om så behövs. 
Vidare beskriver Skolinspektionen (2020) att skolan har en primär uppgift att anpassa undervisningen 
så att den möjliggör för ett lärande på det sätt som bäst motsvarar det eleven behöver (ibid., 2020). 
Skolverket (2020) menar att mindre förändringar i den ordinarie undervisningen vara nog för att en 
elev ska nå målen och sedermera nå kunskapskraven. Dessa mindre omfattande förändringar 
benämns som extra anpassningar. De beskrivs som en stödinsats som läraren själv, (eller annan 
skolpersonal), kan göra i den ordinarie undervisningen. Exempel på extra anpassningar som 
skolpersonal kan göra är: 

Ett särskilt schema över skoldagen, ett undervisningsområde förklarat på ett annat sätt, extra 
tydliga instruktioner, stöd att sätta igång arbetet, hjälp att förstå texter, digital teknik med 
anpassade programvaror, anpassade läromedel, extra utrustning, extra färdighetsträning och 
enstaka specialpedagogiska insatser. (Skolverket, 2020) 

I händelse av att ovanstående anpassningar inte visar sig vara tillräckligt för att eleven ska nå 
kunskapsmålen i ett eller flera ämnen, har eleven rätt till särskilt stöd (Skolinspektionen 2020). Särskilt 
stöd beskrivs av Skolverket (2019) som mera omfattande insatser vilka beslutas av skolans rektor och 
dokumenteras i ett åtgärdsprogram. Exempel på särskilt stöd kan vara: 

Regelbundna specialpedagogiska insatser i ett visst ämne, till exempel med en speciallärare under 
en längre tid, placering i en särskild undervisningsgrupp, enskild undervisning och anpassad 
studiegång, vilket innebär avvikelser från timplanen och de ämnen och mål som gäller för 
utbildningen, exempelvis att ett ämne eller delar av ett eller flera ämnen tas bort. (Skolverket, 
2020) 

Jensen (2018, s. 8) beskriver hur två elever med samma diagnos troligtvis är mer olika varandra än två 
elever utan diagnos. I och med detta anser Jensen (2018) att det inte går att erbjuda dessa elever 
samma typ av anpassning, det vore som att ge likadana glasögon till alla med synfel. Det är först när 
man vet vilka funktionsnedsättningar som gör att vissa aktiviteter blir svårare än andra som man vet 
vilka extra anpassningar som behövs. Det är inte själva diagnosen som behöver kompenseras, menar 
Jensen (2018), utan den nedsatta funktionen. Själva diagnosen leder bara till den rätta verktygslådan 
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och väl där väljs det verktyg som passar bäst för den funktion som är i behov av kompensering (ibid., 
s. 8).  
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3. Forskningsöversikt 

I detta kapitel presenteras tidigare forskning med relevans för den här studien. Till en början 
redogörs för forskning rörande den likvärdiga utbildningen som i den här studien tidigare benämnts 
som en skola för ALLA. Därefter presenteras de olika arbetsformer som finns tillgängliga för barn 
med ADHD, exempelvis att gå i ordinarie klass eller att gå i en specialklass. Detta efterföljs av vilka 
extra anpassningar och särskilt stöd som barn med ADHD kan behöva i skolan och därpå beskrivs 
forskning rörande vikten av goda relationer mellan exempelvis vårdnadshavare och lärare, men även 
mellan eleven med ADHD och hens klasskamrater. Kapitlet avslutas med forskning rörande 
variationer av skolors resurser och personalkompetens kopplat till skolornas geografiska lägen. 

3.1 En skola för ALLA 

Det här avsnittet redogör för forskning som behandlar innebörden av en likvärdig utbildning i en 
skola som anpassas för att alla ska kunna delta och lära sig. Inledningsvis redogörs för forskning 
rörande hur likvärdig utbildning kan vara utformad, därefter presenteras forskning som behandlar 
lärares kunskaper om arbete med barn som har ADHD och avslutningsvis redovisas forskning som 
handlar om lärares möjligheter att lära sig om inkluderande arbetssätt. 
 
Anna-Lena Ljusberg (2011) förklarar i en intervjustudie om undervisning i specialklass att den 
svenska skolan är baserad på Barnkonventionens ”en skola för alla”, vilket innebär att alla barn har 
rätt till en likvärdig utbildning. Ljusberg (2011, s. 440) beskriver vidare att majoriteten av alla barn i 
Sverige går i en kommunal skola som ligger nära deras bostad. Claes Nilholm och Barbro Alm (2010) 
lyfter att lärarna i deras studie strävar mot en likvärdig utbildning genom att använda sig av olika 
strategier för att skapa en inkluderande klass. Nilholms och Alms (ibid., ss- 242-243) studie är utförd 
i en exceptionellt heterogen klass, där bland annat fyra av 15 elever har NPF (varav två elever 
ADHD). Under två års tid, genom bland annat observationer och intervjuer kom de fram till att de 
strategier som lärarna använder i klassrummet kan kopplas till likvärdighet. Bland annat innebär det 
att lärarna ska ha ett positivt och respektfullt sätt att bemöta alla elever, ge alla elever valmöjligheter 
och visa att alla har rätt att yttra sig, samt att alla ska respektera varandras åsikter (2010, s. 246). 
Samtliga elever i klassen uppger att de känner samhörighet, delaktighet och trygghet i sin klass, vilket 
visar på ett inkluderande klassrum (ibid., ss. 248-249). Till skillnad från Nilholm och Alm (2010) 
intervjuas i Ljusbergs (2011, s. 443) studie tio barn som inte inkluderas i den ordinarie 
undervisningen. Samtliga barn skulle dock egentligen vilja det. Några av barnen tror emellertid inte 
att de aldrig skulle klara av att gå där, vilket förmodligen grundar sig i signaler som lärare eller 
vårdnadshavare sänt till barnet (ibid., s. 443).  
 
Kristine Black-Hawkins (2012) har analyserat innehållet i 49 olika texter riktade till yrkesverksamma 
lärare som söker vägledning rörande undervisning för elever i behov av särskilt stöd. Syftet med 
studien var att undersöka vilken typ av vägledning dessa texter erbjuder (ibid. s. 501). Black-Hawkins 



14 

(2012) anser att majoriteten av texterna snarare handlar om olika diagnoser, än om hur lärare ska 
kunna möta alla elevers olika behov i klassrummet (ibid., s. 503). Texterna visar enligt Black-Hawkins 
(2012) på någon form av betydelse för yrkesverksamma lärare, men överlag ställer sig Black-Hawkins 
(ibid., s. 512) kritisk till texterna då de ger en snäv bild av vad inkluderande undervisning egentligen 
handlar om. Kritiken sammanfattas i tre punkter. För det första verkar inkludering endast beröra 
enskilda elever eller grupper av elever i behov av särskilt stöd. Den andra punkten handlar om hur 
författarna till de analyserade texterna tolkar inkludering som ett tillägg för elever i behov av särskilt 
stöd utöver den ordinarie undervisningen. Ett sådant synsätt på inkludering är inte mycket hjälp för 
de lärare som vill arbeta inkluderande på ett sätt som stödjer alla elever och inte bara enskilda elever i 
behov av stöd. Den tredje och sista punkten Black-Hawkins (2012, ibid., s 513) är kritisk till är att 
texterna allt för ofta uppvisar en bristande förståelse för svårigheter som kan uppstå i klassrummen. 
De råd som ges i texterna upplevs enligt Black-Hawkins (2012) snarare som ”quick fixes” än ett 
långsiktigt tänk på inkludering som gynnar fler elever än bara de som är i behov av särskilt stöd.  

3.2 Undervisning i det ordinarie klassrummet eller i specialklass 

Följande avsnitt presenterar forskning rörande olika undervisningsformer för elever i behov av stöd, 
det vill säga om eleven får undervisning i det ordinarie klassrummet, i specialklass eller undervisning i 
en kombinerad form. 
 
Ljusberg (2011), som i en studie genomfört intervjuer med tio barn som går i specialklass, redogör 
för att det finns vissa barn som är i behov av särskilt stöd som går i specialklass under delar av sin 
skoltid, och även barn som går på specialskolor. Läsåret 1998/1999 fanns det 112 specialklasser i 
Stockholm och sju år senare hade siffran ökat med 68 stycken, vilket gjorde att den då låg på 180 
specialklasser. Ytterligare en skolform som Ljusberg (2011, s. 441) redogör för är vad hon benämner 
”segregated integrated settings”, vilket innebär att barnet har majoriteten av sin undervisning i det 
ordinarie klassrummet, men får specialundervisning några timmar i veckan. Att vara medveten om 
barnens perspektiv inom detta fält, är enligt Ljusberg (2011, s. 444) av yttersta vikt. 
 
När barnen i Ljusbergs (2011, s. 442) studie tillfrågas varför de går i en specialklass utgår alla från 
aspekter kopplade till sig själva, såsom att de varit svåra, ofokuserade och otåliga, snarare än att lyfta 
fram problem i undervisningsmiljön i den ordinarie klassen (ibid., s. 443). Black-Hawkins (2012, s. 
512) menar att ifall inkluderingen enbart görs för en viss grupp barn snarare än alla barn, att det 
utgör en begreppslig motsägelse, eftersom inkludering ska handla om att stödja lärandet för alla 
elever. Vidare beskriver Black-Hawkins (ibid., s. 514) hur senare forskning visar på att utvecklingen 
av inkluderande undervisning är en mångfacetterad strävan, där hänsyn måste tas till att klassrum är 
gemenskaper med komplexa relationer mellan eleverna. Därför bör enligt henne fokus flyttas från att 
se på elever i behov av särskilt stöd, till att istället se på allas erfarenheter i en klass så att lärare istället 
uppmuntras till att utveckla strategier för inkluderande undervisning, som handlar om och gynnar alla 
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elever. Det sistnämnda stämmer väl överens med hur undervisningen bedrivs i det klassrum som 
Nilholm och Alm (2010) beskriver. Där har lärarna skapat en inkluderande miljö genom ett arbetssätt 
som präglas av en god gemenskap. I synnerhet med tanke på den heterogena grupp som denna klass 
är. Utöver detta har lärarna även som mål att se olikheter som berikande. Ljusberg (2011, s. 442) 
återger att de flesta eleverna lyfter fram lärartätheten i specialklassen som någonting positivt, 
eftersom det innebär att de får hjälp snabbare. Samtidigt återger Ljusberg (ibid., ss. 443, 444) att det 
som barnen upplever som jobbigast är att de vuxna inte lyssnar på dem. 

3.3 Extra anpassningar och särskilt stöd som barn med ADHD kan behöva 

Det här avsnittet behandlar forskning beträffande olika extra anpassningar och särskilt stöd som kan 
användas i klassrummet för att främja lärandet hos elever med ADHD. 
 
Syftet med Rickard Erikssons och Maria Carlssons studie var att se på hur ungdomar upplever hur 
det är att leva med diagnosen ADHD (2016, s. 7). Tolv ungdomar intervjuades rörande sin syn på sin 
vardagssituation och sin skolsituation. Samtliga ungdomar i studien har fått stödinsatser i olika 
utsträckning under sin grundskoletid. Det kan exempelvis röra sig om anpassade arbetsuppgifter, 
stödlärare, individuella assistenter eller undervisningsgrupper av olika slag. Trots att samtliga 
ungdomar i nuläget har stödinsatser beskriver de att det i grundskolan ibland kan vara svårt att få 
tillgång till den hjälp de anser sig behöva. Exempelvis har de själva, ibland med hjälp av 
vårdnadshavarna, fått kämpa för att beviljas såväl stöd som anpassningar (ibid., s. 10). Två av 
strategierna i Nilholms och Alms (2010) studie är att anpassa instruktioner utifrån varje elevs behov, 
samt att använda tydliga ramar i form av grundregler och tydliga dagsplaneringar (2010, s. 246). 

3.4 Vikten av goda relationer 

I det här avsnittet presenteras inledningsvis forskning rörande relationen mellan vårdnadshavare och 
skolpersonal. Därefter behandlas forskning om relationen mellan elev och skolpersonal och 
avslutningsvis beskrivs relationen som eleven har till de andra klasskamraterna. 
 
Bland Nilholms och Alms (2010) strategier, som verkar för ett inkluderande klassrum, handlar en av 
punkterna om vikten av goda relationer, såväl mellan hem och skola som eleverna emellan. En god 
relation mellan elever skapas bland annat genom gruppaktiviteter som inte bara stärker de sociala 
processerna utan även lärprocesserna. Att skapa gemensamma diskussioner i helklass med 
gemensamma problemlösningar är också bidragande faktorer för goda relationer. För att skapa en 
god relation med vårdnadshavare innebär det täta kontakter och inte bara då problem uppstår (2010, 
s. 246). Genom en omfattande systematisk granskning av kvalitativa forskningsstudier har Ruth 
Gwernan-Jones, Darren A. Moore, Ruth Garside, Michelle Richardson, Jo Thompson-Coon, 
Morwenna Rogers, Paul Cooper, Ken Stein och Tamsin Ford (2015) sammanställt och synliggjort 
skolrelaterade erfarenheter och uppfattningar från vårdnadshavare till barn med diagnosen ADHD. 
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Likt i Nilholms och Alms (2010) studie uppmanas vårdnadshavare att involvera sig i sina barns 
skolgång, då det gynnar skolsituationen (2015, s. 279). Resultaten i studien visar på att de gånger 
relationen mellan vårdnadshavare och lärare är välfungerande, gynnar det eleven på så sätt att det går 
lättare att lösa svårigheter för eleven (ibid., s. 279). Dock beskrivs dessa goda relationer som ett 
undantag då flertalet vårdnadshavare återger att de inte sällan hamnar i konflikt med läraren gällande 
problem som ofta inte går att lösa. Det kan vara mödrar som upplever ett motstånd från skolans sida 
då de försöker göra sig delaktiga i skolprocessen (ibid., ss. 294-295). Flertalet mödrar upplever att de 
endast blir kontaktade av skolan då ett problem eller liknande uppstår i klassen, vilket gör att de 
känner sig kritiserade av skolpersonalen. Detta bidrar i förlängningen till en försämrad relation 
mellan förälder och lärare. Dessa vårdnadshavare uppger en önskan om att bli kontaktade även då 
något bra har hänt (2015. s. 290).  
 
Såväl Nilholm och Alm (2010) som Gwernan-Jones m.fl. (2015) anser att det är viktigt att samarbeta 
med vårdnadshavarna eftersom det är de som känner sitt barn bäst. Rörande sociala relationer mellan 
barn i skolan beskriver Ljusberg (2011, s. 443) att det är flera av barnen i specialklassen som återger 
att de känner sig ensamma. Dels har de förlorat sina gamla kompisar från den ordinarie klassen när 
de blev omplacerade, men de anser även att det är svårare att hitta nya kompisar med samma 
intressen som en själv i specialklassen. Detta eftersom det inte går lika många barn där. Ljusberg 
(2011, s. 442) skriver att ett barn återger att alla var mindre bråkiga och mycket snällare i den 
ordinarie klassen, medan ett annat barn tycker att det var svårt att vara i det ordinarie klassrummet 
eftersom det var för hög ljudvolym där. Det är ett barn som berättar att han inte har en enda vän i 
specialklassen och att han hellre hade gått i en ordinarie klass eftersom det kanske hade funnits 
någon att leka med där. Några av barnen berättar dock att det fanns klasskamrater i den ordinarie 
klassen som hade uttryckt påståenden i stil med att de med ADHD och koncentrationssvårigheter 
var misslyckade, idioter eller dumhuvuden (ibid., s. 443). En elev berättar att hon nu får gå i 
specialklassen eftersom hennes lärare inte tyckte om henne, hennes klasskamrater hade mobbat 
henne och hon hade legat efter i flera ämnen (ibid., s. 442). Eriksson och Carlson (2016) tar upp 
liknande situationer där de intervjuade ungdomarna återger situationer där missförstånd, konflikter, 
mobbing och slagsmål uppkommit. Dessa negativa skolerfarenheter kom att leda till skolk för vissa 
elever. En elev återger att det inte är diagnosen ADHD som är problemet, utan skolans bristande 
förståelse. Vidare återger eleven att ”Skolan är det enda ställe där jag hatar ADHD. Skolan har alltid 
varit svår”. Resultatet visar på en önskan om ökad förståelse från skolans sida (2016, s. 10). Även 
barnen i Ljusbergs (2011) studie önskar en ökad förståelse (2011, s. 444). 

3.5 Skillnader rörande inkludering i relation till geografisk variation 

Här presenteras forskning rörande skolors olika möjligheter att anpassa undervisningen beroende på 
skolans geografiska läge. Inledningsvis förklaras begreppet geografisk variation och därefter redogörs 
för urbaniseringens påverkan på skolor belägna på landsbygden. 
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Johanna Ringarp (2018) har skrivit en vetenskaplig artikel om hur grundskolan har utvecklats på 
kommunal nivå, med fokus på geografisk rättvisa. Ringarp (2018) har analyserat styrningen i den 
svenska skolan från grundskolans införande fram till 1990-talets skolreform. Geografisk variation 
innebär enligt Ringarp (2018, s. 5) att skolor ska ”utformas och bedrivas i enlighet med lokala behov 
och förutsättningar, för att därigenom garantera alla elever likvärdig och lokalt förankrad utbildning”. 
Det innebär med andra ord att elever ska få en likvärdig utbildning oavsett om deras skola ligger i en 
innerstad eller ute på landsbygden. En nedläggning av en landsortsskola utgjorde underlag för en 
fallstudie av Mats Lundgren och Ina von Schantz Lundgren (2016). Genom intervjuer med bland 
andra ansvariga politiker, rektorer och pedagoger samt enkätsvar från vårdnadshavare kunde de 
tillföra en ökad förståelse gällande de processer som en nedläggning innebär (2016, ss. 255-256).  
Enligt Lundgren och von Schantz Lundgren (2016, s. 252) har urbaniseringen i Sverige bidragit till 
att antalet elever minskat på landsbygden. Dock menar de att kostnaden ”för att bedriva 
undervisningen knappast kommer att minska”. Vidare skriver Lundgren och von Schantz Lundgren 
(2016, s. 253) att ekonomin spelar mycket stor roll och att kvaliteten ibland fallerar på grund av 
ekonomiska skäl. De beskriver även att en landsbygdsskola enligt dess rektor lagts ned på grund av 
att de haft ”stora svårigheter att hålla kvalitet, både kompetens och resurser ju mindre enheterna blir” 
(s. 257). Även Ringarp (2018, s. 11) beskriver att staten i slutet av 1980-talet och början av 1990-talet 
började lägga över mer ansvar på kommunerna, men att ändringen mottogs av skarp kritik eftersom 
kommunerna hade olika ekonomiska förutsättningar att klara detta och bidragen inte höjdes. Enligt 
Ringarp (2018, s. 11) infördes därför Frikommunförsöket, vilket gjorde det möjligt för skolor av 
olika geografisk variation att fortsätta utvecklas. En annan förändring som skedde var enligt Ringarp 
(2018, s. 12) att skolan blev mer tydligt mål- och resultatstyrd för att ”leva upp till kraven på 
likvärdighet och till kraven på förändring”. 
 
Ringarp (2018, s. 12) förklarar att utvärderingar av skolan bidrog till en större inblick i vilka faktorer 
som skolorna fallerade på gällande likvärdigheten, vilket även bidrog till kunskap om hur arbetet för 
likvärdighet i Sveriges skolor skulle fortskrida. Vidare skriver Ringarp (2018, s. 12) att kommunerna 
år 1989 fick ett finansiellt bidrag samt ansvar för bland annat lärartjänsterna, vilket gjorde 
undervisningen mer likvärdig gällande den geografiska variationen, alltså såväl i skolor på 
landsbygden som i innerstaden. Enligt Lundgren och von Schantz Lundgren (2016, s. 252) läggs 
dock skolor på landsbygden ibland ned på grund av pedagogiska skäl, såsom kvaliteten på 
undervisningen. Vidare hävdar Lundgren och von Schantz Lundgren (2016, s. 252) att det är svårare 
för mindre skolor att rekrytera lärare med rätt behörighet, både när det kommer till rätt årskurs som 
rätt ämnen, medan skolor som är större har en ”bredare lärarkompetens” vilket gagnar eleverna på 
lång sikt. Sammanfattningsvis är det följaktligen skillnad beträffande ekonomiska resurser samt 
lärarnas kompetens, beroende på skolornas geografiska variation.  
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4. Teoretiska utgångspunkter 

I det här kapitlet presenteras de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för denna studie. 
Studien utgår från Nilholms (2019, ss. 26-33) fyra perspektiv på inkludering, vilka är: 
 
Inkludering som… 

1. placering 
2. en bra miljö för elever med funktionsnedsättningar/i behov av särskilt stöd 
3. en bra miljö för alla elever 
4. gemenskap   

 

Perspektiven bygger enligt Nilholm (2019, ss. 26-33) vidare på varandra och utgår från frågorna var, 
vem och vad. Anledningen till varför dessa perspektiv valdes ut som studiens teoretiska 
utgångspunkter var för att de tillför en bredd av innebörden av inkludering, vilket gör det möjligt att 
se i vilken grad barnen i studien inkluderas. 
 
Nedan presenteras först avsnittet ”Inkludering som placering”, vilket är kopplat till det första 
perspektivet och besvarar frågan var. Därefter beskrivs avsnittet ”Inkludering - för vem då?”, vilket 
innefattar Nilholms andra och tredje perspektiv och besvarar frågan vem. Det sista avsnittet, 
”Inkluderingens innebörd”, behandlar det fjärde perspektivet som besvarar frågan vad. 

4.1 Inkludering som placering 

Nilholm (2019, s. 28) menar att placeringsdefinitionen av inkludering innebär att eleven är placerad i det 
ordinarie klassrummet. Utifrån en sådan definition behöver alltså inte eleven i fråga känna sig 
inkluderad för att räknas som det. Placeringsdefinitionen av inkludering handlar således strikt om den 
fysiska placeringen. Detta perspektiv appliceras i den här studien under benämningen 
placeringsperspektivet. 

4.2 Inkludering - för vem då? 

Nilholm (2019, s. 29) argumenterar för att det inte går att säga att en elev är inkluderad utan att se till 
hur eleven trivs där hen är placerad. De följande två perspektiven av inkludering handlar enligt 
Nilholm (2019, s. 27) om vem det är som ska inkluderas och om hen trivs och lär sig i skolan. Här 
finns två olika synvinklar - antingen att det är elever med funktionsnedsättningar och/eller är i behov 
av särskilt stöd som ska inkluderas, eller samtliga elever i en klass. 

4.2.1 Inkludering av elever med funktionsnedsättningar/i behov av särskilt stöd 

Det här perspektivet innebär enligt Nilholm (2019, s. 29) att de elever som har 
funktionsnedsättningar och/eller är i behov av särskilt stöd inkluderas i det ordinarie klassrummet. 
Inkluderingen avser att eleven exempelvis har en känsla av trygghet i sin klass, att eleven ges 
undervisning som gör det möjligt för hen att lära sig, samt att hen har goda relationer till läraren och 
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klasskamraterna. Genom detta perspektiv hävdar Nilholm (2019, ss. 29-30) att om dessa kriterier 
uppnås är det per automatik inkludering. Om de däremot inte uppnås är det helt enkelt enbart en 
fråga om placering av eleven. Nilholm (2019, s. 31) nämner att David Mitchell arbetar utifrån en 
modell som bygger på denna typ av inkluderande undervisning. Mitchell (2015, ss. 302-307) beskriver 
några faktorer som leder till inkluderande undervisning, såsom att undervisningen sker i det ordinarie 
klassrummet, det finns ett gott ledarskap, att det ges tillgång till de resurser som behövs och att de 
specialister som barnen är i behov av, exempelvis specialpedagog och elevassistent finns att 
tillhandahålla, samt att undervisningen är anpassad så barnen ges möjlighet att arbeta tillsammans 
med andra. Detta perspektiv kallas i vår studie för trivselperspektivet. 

4.2.2 Inkludering som en bra miljö för alla elever 

I enlighet med Salamancadeklarationen bör samtliga elever inkluderas, inte bara de som har 
funktionsnedsättning eller är i behov av särskilt stöd (Nilholm, 2019, ss. 31-32). Kortfattat innebär 
detta att alla elever är välkomna på skolan, att allas behov tillgodoses och att detta sker på ett ”så 
vanligt (ordinary) sätt som möjligt”. Detta perspektiv kallas i den här studien för det utvidgade 
trivselperspektivet. 

4.3 Inkluderingens innebörd  

Detta perspektiv har utgångspunkt i att eleverna ska lära sig att vara en del av en gemenskap 
(Nilholm, 2019, ss. 33-34). Detta innebär att inkluderingen handlar om att lära sig att socialisera och 
att få en förståelse för hur det fungerar att leva i en värld där alla behöver kunna samexistera med 
varandra. Eleverna närmar sig en förståelse för vad det innebär att leva i en gemenskap genom 
grupparbeten och gruppdiskussioner, där de får lära sig att olikheter är bra. Eftersom detta är en 
förlängning av de föregående perspektiven utgår gemenskapsperspektivet givetvis även från att 
eleverna är placerade i det ordinarie klassrummet och att de trivs och lär sig där. Detta perspektiv 
kallas i den här studien för gemenskapsperspektivet. 
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5. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur barn med ADHD och deras vårdnadshavare uppfattar att 
inkludering i skolan fungerar för barnet samt huruvida det finns ett samband mellan skolors 
geografiska lägen och de stöd skolor erbjuder.  
 
Forskningsfrågorna är: 

1. Vilka behov uppfattar vårdnadshavare att deras barn med ADHD har i skolan? 
2. Hur uppfattar vårdnadshavare att skolan arbetar med inkludering av barn med ADHD? 
3. Hur upplever barn med ADHD sin skolgång? 
4. Vilka skillnader finns mellan skolans geografiska läge och den slags undervisning som krävs 

för att inkludera barn med ADHD? 

 
Den första frågeställningen avser att undersöka vad vårdnadshavarna anser att deras barn skulle 
behöva för att trivas i skolan och för att kunna lära sig. Det innefattar exempelvis olika hjälpmedel, 
lärarens sätt att arbeta på och relationer till klasskamraterna. Den andra frågeställningen syftar till att 
undersöka på vilket sätt som vårdnadshavarna upplever att skolan i nuläget arbetar för att dessa barn 
ska inkluderas. Den tredje frågeställningen har som avsikt att synliggöra barnens egen syn på sin 
skolgång och huruvida de känner sig inkluderade eller inte. Den sista frågeställningen ämnar att 
belysa huruvida det finns någon korrelation mellan möjligheterna till att bedriva en inkluderande 
undervisning för dessa barn och skolans geografiska läge - med andra ord om det ser olika ut för 
barn som går i skolan på landsbygden, i mindre städer och i större städer. 
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6. Metod 

Det här kapitlet presenterar de metoder som använts i studien. Inledningsvis presenteras 
datainsamlingsmetoden, sedan förklaras hur urvalet av respondenterna gjorts, därefter redogörs för 
genomförandet av metoden och sedan presenteras materialet som användes under genomförandet 
samt vilka våra deltagare är. Därpå berörs hur databearbetningen gjorts och vilken analysmetod som 
använts. Efter det beskrivs våra reflektioner om studiens reliabilitet och validitet och avslutningsvis 
går att läsa om de etiska överväganden som gjorts i studien. 

6.1 Metod för datainsamling  

Studien syftar till att synliggöra barns och vårdnadshavares uppfattningar om hur inkluderingen av 
barn med ADHD fungerar i skolan och därför har just dessa personer tillfrågats. För att få in flera 
svar och från en större del av landet valdes enkät som metod för denna studie. På så sätt gavs 
möjligheten att få en större bredd av skolor vad gäller olika geografiska lägen. Enkäten som användes 
var webbaserad och innehöll en variation av frågor med totalt fem delavsnitt, varav ett delavsnitt 
riktade sig till barnet och fyra delavsnitt till vårdnadshavarna. När en kvantitativ datainsamlingsmetod 
används går det att ställa flera olika frågor, vilket gör att svaren kan omfatta flera områden (Eliasson, 
2018, s. 30). Det är även möjligt att ”kunna säga något om stora grupper” eftersom det går att 
synliggöra hur stor variationen är i urvalsgruppen rörande exempelvis respondenternas attityder i 
olika frågor (Eliasson, 2018, s. 29-30).  

6.2 Urval 

Det här avsnittet behandlar vilka olika beslut som togs då studiens respondenter skulle väljas. Till 
studien gjordes ett bekvämlighetsurval (Eliasson, 2018, s. 47). För att enkelt nå ut till individer till 
stickprovet användes totalt fem Facebookgrupper (se bilaga 1) som riktar sig till vårdnadshavare och 
anhöriga till barn med ADHD/NPF-diagnoser och Facebookgrupper för individer som har 
ADHD/NPF-diagnoser. Ett inlägg (se bilaga 1) lades ut i Facebookgrupperna varpå individer fick 
anmäla sitt intresse för att delta i studien genom att kommentera med sin mejladress, alternativt 
genom att skicka ett privat meddelande. Målet var att nå ut till respondenter runtom i hela Sverige, 
för att få en så bred bild som möjligt av hur det ser ut på olika skolor i landet - såväl på landsbygden 
som i mindre och större städer. Stickprovet blev en grupp på 154 vårdnadshavare, varpå 120 
vårdnadshavare slutligen besvarade enkäten.  

6.3 Genomförande  

I det här avsnittet går inledningsvis att läsa om hur enkäten skapades och hur det gick till då enkäten 
skickades ut till respondenterna. Sedan redogörs för enkätens utformning och avslutningsvis 
presenteras kortfattat om incitamentet som skickades ut till tio av deltagarna, samt hur bortfall 
reducerades. 
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Webbenkäten konstruerades genom verktyget Google Formulär, vilket är ett gratisprogram med 
färdiga bakgrundsmallar och ett flertal användbara funktioner såsom möjligheterna att samla in 
mejladresser till respondenterna, vägleda respondenten vidare till olika frågor beroende på svar och 
ställa flera olika slags frågor. Anledningen till att Google Formulär användes var att vi kunde få 
sammanställningen av resultaten i Google Kalkylark, vilket underlättade eftersom resultaten då var 
enklare att föra över till Google Documents, som studien skrevs i. När webbenkäten var färdigställd 
utfördes en pilotstudie (Eliasson, 2018, ss. 40-42) på sex vårdnadshavare och sex barn, varpå 
förbättringar gjordes rörande några frågeformuleringar och svarsalternativ. 
 
Respondenternas mejladresser samlades in, varpå en digital version av ett följebrev (se bilaga 2) 
innehållande information om studien skickades ut till respondenterna tillsammans med en länk till 
webbenkäten (David & Sutton, 2016, s. 224). Ett incitament användes för att få ett högre antal 
svarande (David & Sutton, 2016, s. 224). Incitamentet var att tio trisslotter som lottades ut till de 
svarande respondenterna.  
 
Enkäten som användes i den här studien innehöll såväl kvantitativa som kvalitativa frågor, det vill 
säga både slutna frågor såsom sakfrågor (se ex. fråga 1.1 i bilaga 5), halvöppna frågor såsom 
attitydfrågor (se ex. fråga 5.8 i bilaga 6) men även öppna frågor där respondenten fick skriva ett eget 
svar (se ex. fråga 2.3 i bilaga 5). Enligt Eliasson (2018, ss. 34-35) kan öppna frågor användas för att 
låta ”den som svarar själv formulera sitt svar [...] På så sätt närmar sig en öppen fråga djupet i en 
kvalitativ intervjuundersökning” (Eliasson, 2018, ss. 34-35). Genom användandet av öppna frågor 
kan materialet, enligt Trost och Hultåker (2016, s. 24), användas som en kvalitativ analys eftersom 
det går att få ”en större förståelse av t.ex. variationer”. Anledningen till att denna variant av kvalitativ 
analys användes för studien var för att tillföra en djupare insikt i hur situationen ser ut för dessa barn 
och deras vårdnadshavare. Eliasson (2018, s. 35) beskriver att en nackdel med öppna frågor kan vara 
att det tar längre tid att analysera dessa då svaren måste tolkas och kategoriseras, men att öppna 
frågor är bra för att respondenten har större möjlighet att komma till tals. I och med att studien 
bygger på vårdnadshavares och barns upplevelser, gjordes valet att ändå ha med ett flertal öppna 
frågor, samt några följdfrågor. Dock var majoriteten av frågorna slutna frågor. Trost och Hultåker 
(2016, s. 140) menar att fördelar med att ha en webbaserad enkät är att det går att ha så kallade 
”interaktiva frågor”, där respondenten får svara på frågor baserade på tidigare svar, samt att det går 
att säkerställa att respondenterna besvarade samtliga frågor genom att låta dem vara obligatoriska. 
Båda dessa funktioner användes i denna studie. 
 
Efter att alla svar insamlats konverterades resultaten automatiskt till en lång tabell i Google 
Kalkylark. Utifrån denna långa tabell skapades en tabell till respektive fråga genom samma program. 
Samtliga diagram skapades med hjälp av ett verktyg vid namn Element på hemsidan 
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www.canva.com. En vecka efter avslutad enkätinsamling skrevs samtliga deltagares enkätnummer 
ned och bland dessa lottades tio trisslotter ut, som sedan skickades ut via post.  
 
Trost och Hultåker (2016, s. 144) hävdar att det är en fördel att möjligheten finns till att ha 
obligatoriska frågor i en webbenkät, men han menar även att det kan leda till ett större bortfall om en 
respondent inte vill besvara en fråga. För att undkomma detta fanns det ett alternativ på varje fråga 
som var ”vet ej” (eller liknande). Ytterligare faktorer som gjordes för att minska bortfallet var att 
skicka ut påminnelser, vilket Bryman (2018, s. 290) tydligt lyfter fram som viktigt. Enligt Bryman 
(2018, s. 290) kan även svarsfrekvensen bli högre om respondenterna tycker att frågorna är ”viktiga 
och intressanta” och han lägger även till att det kan leda till mycket hög svarsfrekvens för enkäter 
”som har för avsikt att mäta livstillfredsställelse”. Svarsprocenten i den här studien är för 
vårdnadshavarna 77,9 % vilket enligt Bryman (2018, s. 290) är bra och svarsprocenten för barnen är 
66,8 %, vilket Bryman (2018, s. 290) anser vara acceptabelt. 

6.4 Deltagare  

Här presenteras studiens 223 respondenter. I den här studien har totalt 120 vårdnadshavare besvarat 
enkäten. 33 av dessa uppgav att deras barn gick i skolan på landsbygden, 55 att deras barn som gick i 
skolan i en mindre stad och 32 att deras barn gick i skolan i en större stad. Sammanlagt har 103 av 
vårdnadshavarnas barn besvarat enkäten. De som har svarat är i åldrarna 6-15 år. Barnen var i 
åldrarna 6-15 år och det var 27 som enligt deras vårdnadshavare gick i skolan på landsbygden, 47 
som gick i skolan i mindre städer och 29 som gick i skolan i större städer.  

6.5 Databearbetning och analysmetod  

Enligt David och Sutton (2016, s. 257) använder såväl de som arbetar med kvalitativ som kvantitativ 
forskning sig av någon form av kvalitativ analys. Då de kommer till enkätundersökningar kan där 
exempelvis den kvalitativa analysen handla om hur frågeformulären från datainsamlingen sorteras för 
att skapa en struktur. Analysmetoden som har använts till den här studien är en kvalitativ 
innehållsanalys (David & Sutton, 2016, s. 266), vilket innebär att man inte bara räknar hur många 
gånger någonting förekommer, utan man använder sig av kodning av exempelvis olika teman, 
orsaker eller förklaringar, relationer mellan människor samt framväxande konstruktioner. När 
insamlingen av data till vår studie var färdig skapades, som tidigare nämnts, automatiskt en lång tabell 
med samtliga svar i ett Google Kalkylark. För att enklare kunna hantera datan skapades mindre 
tabeller till respektive fråga. För att ha en möjlighet att analysera frågorna efter skolornas geografiska 
läge färgkodades därför alla svar med utgångspunkt i skolornas geografiska läge - det vill säga om den 
låg på landsbygden, i en mindre stad eller i en större stad. Därefter beräknades procentsatser för 
respektive geografiskt läge så de skulle gå att jämföra med varandra. 
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Genom en kvalitativ analys går det att fastställa ”meningsfulla teman, gemensamma och/eller 
avvikande idéer, föreställningar och praktiker” (David & Sutton, 2016, s. 260). I den här studien 
delades alla svar in i fyra olika kategorier utifrån sitt kvalitativa innehåll och i relation till Nilholms 
(2019, ss- 26-33) fyra inkluderingsperspektiv. Svar som berörde barnets fysiska placering lades in i ett 
kuvert som hette Placeringsperspektivet, svar som berörde inkludering av enbart barn i behov av särskilt 
stöd och/eller funktionsnedsättning i ett kuvert som hette Trivselperspektivet, svar som berörde 
inkludering av samtliga elever lades i ett tredje kuvert vid namn Det utvidgade trivselperspektivet och svar 
som belyste gemenskap lades i ett kuvert med texten Gemenskapsperspektivet. Slutligen plockades tre 
huvudteman ut baserade på de fyra inkluderingsperspektiven. Temana var Undervisningsmiljö, Trivsel och 
sociala relationer samt Placering. Det är utifrån dessa tre teman som resultatet redovisas i 
resultat/analyskapitlet. 

6.6 Reflektioner över metodens reliabilitet och validitet  

Här presenteras val som har gjorts i studien för att stärka dess reliabilitet och validitet. Först förklaras 
innebörden av begreppen och därpå redogörs för vilka åtgärder som har gjorts för att stärka dessa 
två aspekter. 
 
Reliabilitet innebär att studien ska ge samma resultat vid en förnyad mätning (Trost & Hultåker, 2016, 
s. 61). Begreppet består av fyra komponenter, vilka är kongruens, precision, objektivitet och konstans 
(Trost & Hultåker, 2016, s. 62). Enligt Trost och Hultåker (2016, s. 62) är kongruens ”relevant vid 
enkätundersökningar” eftersom samma företeelse belyses utifrån olika vinklar vilket visar på nyanser 
och beroende på hur enkelt det är att besvara enkäten kan även precisionen bli hög. När det kommer 
till objektivitet handlar det om att alla som läser av svaren ska tolka dessa likadant. Konstans handlar om 
att respondenten inte snabbt ändrar sina svar, att det inte ska spela någon roll om en respondent 
svarar idag eller imorgon utan hen ska svara samma sak oavsett när under studiens gång som 
formuläret besvaras (Trost & Hultåker, 2016, s. 62). Det handlar om hur pass standardiserad studien 
är (Trost & Hultåker, 2016, s. 62). Validitet, giltighet, innebär att studien mäter det den avser att mäta, 
genom att exempelvis frågorna som respondenterna får handlar om det som studien ska undersöka 
(Trost & Hultåker, 2016, s. 62). 
 
För att stärka studiens reliabilitet har vi följt Trosts och Hultåkers (2016, ss. 80-92) 
rekommendationer om att: 
 

- endast ställa en fråga per fråga i enkäten 
- framskriva då respondenten får ange mer än ett svar och gjort det omöjligt för respondenten 

att ange fler än ett svar då enbart ett önskas 
- skriva frågorna med ett vardagligt språk samt försökt minimera mängden negationer, 

värdeladdade och krångliga ord för att undvika misstolkningar 
- frågeformuleringarna har försökts hålla så korta som möjligt och med ett så konsekvent 

språkbruk som möjligt 
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- låtit respondenterna gradera exempelvis respektive hjälpmedel istället för att delge vilket de 
gillar bäst, samt 

- tänkt igenom upplägget kring hur känsliga frågor tas upp. 
 

Efter pilotstudien som genomfördes kunde även frågor som var otydliga redigeras. För att stärka 
studiens validitet skapades frågorna i enkäten utifrån innehållet i studiens forskningsfrågor. 
 
En reflektion som gjordes rörande gemenskapsperspektivet var att det kan vara svårt att synliggöra 
detta perspektiv utifrån den valda metoden, eftersom perspektivet inte utgår från barnets upplevelser 
av inkludering utan snarare från hur skolpersonalen faktiskt arbetar. Dock beskrivs i studien vad 
vårdnadshavarna önskar och återger i samband till detta perspektiv. För att synliggöra detta 
perspektiv hade exempelvis en observationsstudie varit mer lämplig. 

6.7 Etiska överväganden 

Bryman (2018, ss. 172-176) menar att det är viktigt att låta respondenterna få ta del av all information 
rörande studien och de som genomför den. Det är också av vikt att de informeras om hur 
respondenternas personuppgifter kommer att användas och behandlas, samt att meddela dem om att 
de deltar frivilligt i studien och att de får avbryta deltagandet när de vill. För att säkerställa att våra 
respondenter läst igenom ovanstående punkter fick såväl vårdnadshavare som barn läsa igenom ett 
varsitt samtyckesformulär (se bilagor 3 och 4) och ge sitt godkännande. Eftersom vårdnadshavarna i 
början av enkäten redan gett sitt godkännande att barnet besvarar enkäten ställdes inte frågan på nytt 
till vårdnadshavaren, vilket gjorde att barnets samtyckesformulär snarare gavs barnet själv att avstå 
från att delta i studien om hen så önskade. Inga personnamn eller personnummer har insamlats. För 
att kunna skicka påminnelser till vårdnadshavarna samlades deras mejladresser in, men den 
informationen har inte delats med någon annan och raderades efter avslutad studie. Informationen 
har enbart funnits på digitala sidor som kräver inloggning och som enbart studiens författare har haft 
tillgång till. 
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7. Resultat och analys 

I det här kapitlet presenteras resultaten från enkätsvaren. Först presenteras resultat rörande 
undervisningsmiljö, därpå resultat kopplade till trivsel och sociala relationer och slutligen resultat 
kopplade till placering. Resultaten presenteras dels övergripande men även till viss del utifrån var 
eleverna går i skolan - på landsbygden, i en mindre stad eller i en större stad. Därefter sammanställs 
resultaten kortfattat och sist i avsnittet analyseras resultaten utifrån studiens teoretiska 
utgångspunkter och diskuteras i relation till Nilholms fyra inkluderingsperspektiv. 

7.1 Undervisningsmiljö 

Det här avsnittet redogör för de resultat som samlats in rörande barnens undervisningsmiljö. 
Inledningsvis presenteras när barnens koncentration brister och vilken hjälp de då erbjuds. Därefter 
presenteras vilka andra personer förutom läraren som barnet arbetar med, exempelvis klasskamrater 
som stödpersonal. Därefter redogörs för vårdnadshavarnas åsikter rörande lärarnas kompetens 
rörande inkludering av barn med ADHD. Därpå beskrivs vilka hjälpmedel som barnen i studien har 
tillgång till i sin undervisning. 
 
Figur 1 nedan visar hur barnen i studien uppger att de kan koncentrera sig på lektionerna (alltid, 
ibland, aldrig), samt var barnen som aldrig kan koncentrera sig går i skolan.  
 

 
Figur 1. Till vänster: Andelen barn som kan respektive inte kan koncentrera sig på lektionerna. Till höger: Var 

barnen som aldrig kan koncentrera sig går i skolan. 

 
Av de 103 svarande barnen är det 15,5 % som återger att de aldrig kan koncentrera sig på 
lektionerna, 82,5 % som kan koncentrera sig ibland och 1,9 % som alltid kan det. Av de 1,9 % som 
aldrig kan koncentrera sig bor nästan hälften av barnen i en större stad.  
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Utifrån antalet barn som upplever koncentrationssvårigheter i fyra olika situationer (se figur 2 nedan) 
har en procentuell indelning gjorts kopplat till huruvida barnen går i skolan på landsbygden, i en 
mindre stad eller i en större stad (se figur 3). 
 

 
Figur 2. Antalet barn som upplever koncentrationssvårigheter under ovanstående fyra situationer. 

 

 
Figur 3. Barnens upplevelser av när det är svårt att koncentrera sig. Indelning efter var barnen går i skolan. 
 
Beträffande när koncentrationssvårigheter uppstår, återger ungefär hälften av barnen att det är svårt 
att koncentrera sig när de inte får röra på sig. Något fler än hälften beskriver att koncentrationen 
brister när de ska arbeta tyst väldigt länge. 60 av 103 barn upplever svårigheter när klasskamrater stör 
och 74 barn får koncentrationssvårigheter när de inte vet vad de ska göra (se figur 2). Ett barn 
uppger att det är svårt att koncentrera sig ”När det är rörigt och mycket ljud i klassrummet”, medan 
ett annat barn upplever koncentrationssvårigheter ”När det är varmt och dålig luft”. Figur 3 visar att 
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indelningen ser väldigt lik ut gällande barnen som går i skolan på landsbygden och de som går i 
skolan i en mindre stad. Nästan en tredjedel av dessa barn upplever koncentrationssvårigheter när 
klasskamrater stör dem (29,6 % och 31,9 %). När det gäller barn som går i en skola i en större stad är 
det däremot väldigt få barn som upplever att klasskamrater stör dem (5,1 %). Det som barnen som 
går i en skola i en större stad främst upplever ger dem koncentrationssvårigheter är när de inte vet 
vad de ska göra (37,3 %), men även när de ska arbeta tyst väldigt länge (32,2 %). Andelen barn som 
känner sig okoncentrerade när de inte får röra på sig är ungefär lika stor (18,3–21,4 %) oavsett 
skolans geografiska läge.  
 
Figur 4 visar hur stor andel av barnen i studien som får ta en kort paus då de inte kan koncentrera sig 
under lektionerna i skolan. 
 

 
Figur 4. Huruvida barnen får ta en kort paus för att återfå koncentrationen under lektionstid eller inte. 

 
Figuren visar att majoriteten av barnen får ta en paus varje gång eller några av gångerna då de 
behöver det för att återfå koncentrationen. Det är dock 15,7 % som uppger att de inte får det. 
 
I en av de öppna frågorna uppger 83 % av barnen upplever att det inte får någon hjälp av sin lärare 
då de inte kan koncentrera sig. ”Läraren säger aldrig till. Så jag gör ingenting. Jag vet inte vad jag ska 
göra”, återger till exempel ett barn. Ett annat barn skriver att ”Nej det finns inte alltid tid då går jag 
hem” och ett tredje barn uppger ”Blir inget gjort när koncentrationen är borta, får ingen hjälp att 
återfå den”. Flera av barnen beskriver att läraren enbart säger åt dem att koncentrera sig eller sitta 
still. Ett barn förklarar att hen ”Upplever inte att ngn har en bra strategi”. Dock är det ändå flera 
barn som uppger att läraren hjälper dem att återfå koncentrationen genom att bland annat ”Visa hur 
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jag kan tänka”, ”Ge mig lämpliga uppgifter” och ”Peppa upp mig, säga jag kan, förklara, påminna”. 
Några barn beskriver även att ”Det finns inget dom kan göra” eller ”Det är mest att jag är trött så det 
fins inte så mycket att gjöra åt saken, jag brukar bara försöka att ta mig igenom dem tråkiga 
lektionerna och gjöra mitt bästa”. 
 
I figur 5 redovisas för hur barnen i studien uppger att de upplever att det är att arbeta ensam under 
lektionerna. 

 
Figur 5. Barnens upplevelser av att arbeta enskilt på lektionerna i skolan. 
 
Figuren visar att 51 barn uppger att de har svårigheter med att arbeta ensam på lektionerna och 51 
barn att de oftast orkar arbeta själva. En elev svarar att hen inte vet. Se figur 4 nedan. Det är alltså 
lika många barn som upplever svårigheter som de som inte upplever några svårigheter med att arbeta 
ensam. Däremot är det enbart 36 av barnen som har svårigheter med att arbeta tillsammans med en 
klasskamrat på lektionerna, medan hela 63 barn inte har det. Fyra barn vet inte. Procentuellt sett är 
det alltså enklare för barnen att arbeta tillsammans med någon annan än att arbeta helt själv. 
 
I figur 6 nedan går till vänster att avläsa hur tillgången till specialpedagog och/eller speciallärare ser 
ut för barnen i studien. Till höger redovisas för hur tillgången till speciallärare och/eller 
specialpedagog ser ut beroende på skolans geografiska läge, se färgkodning i figurens högra översta 
hörn. 
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Figur 6. Till vänster: Huruvida barnen får hjälp av specialpedagog och/eller speciallärare eller inte. Till höger: 

Fördelning av skolornas geografiska läge. 
 
Figuren visar att när vårdnadshavare svarar på huruvida deras barn får specialpedagogisk hjälp eller 
inte, är det 56,7 % som uppger att barnet antingen får hjälp av en specialpedagog eller speciallärare, 
eller både och. 21,7 % anger att deras barn inte får någon hjälp av varken eller, men att de skulle 
behöva det (se figur 5). 10,8 % återger att deras barn inte behöver hjälp av vare sig en specialpedagog 
eller speciallärare och 10,8 % svarar att de inte har någon kännedom om huruvida barnet får någon 
sådan hjälp eller inte. Av de som svarat att deras barn inte får någon hjälp men som behöver det, 
skiljer sig resultaten inte märkbart rörande skolornas geografiska lägen. 
 
I figur 7 på nästa sida går till vänster att avläsa hur ofta barnen i studien enligt deras vårdnadshavare 
får hjälp av en specialpedagog och/eller speciallärare. Till höger i figuren redovisas för detsamma 
men med en indelning av skolornas geografiska läge, se färgkodning i figurens högra översta hörn. 
 
Figuren visar att av de vårdnadshavare som uppger att deras barn får hjälp av en specialpedagog 
och/eller speciallärare är det mer än hälften av barnen som går till en speciallärare och/eller en 
specialpedagog mer än ett tillfälle per vecka. Vid en jämförelse mellan skolornas geografiska lägen 
kan tydligt avläsas att barnen som går i skolan i en större stad oftare får hjälp av en specialpedagog 
och/eller speciallärare, hela 61,5 % får hjälp mer än ett tillfälle per vecka. Beträffande barnen som går 
i skolan i en mindre stad är siffran 11,5 procentenheter lägre. På landsbygden är det absolut lägst 
andel barn som får specialpedagogisk hjälp flera gånger i veckan - det är ungefär hälften så många 
jämfört med de i mindre stad. 
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Figur 7. Till vänster: Hur ofta barnen som går till speciallärare och/eller specialpedagog får hjälp av dessa. Till 

höger: Indelning efter skolornas geografiska läge. 
 
37 % av vårdnadshavarna återger att deras barn inte har tillgång till en assistent, (även kallad resurs), i 
det ordinarie klassrummet. 39 % svarar att det finns en assistent, dock inte enkom för barnet i fråga 
och 24 % svarar att det finns en assistent specifikt för deras barn. 43,7 % av de som svarar att det 
inte finns någon assistent i klassrummet är boende i en större stad jämfört med 33,3 % på landsbygd 
och 34,5 % från en mindre stad. När vårdnadshavarna svarar på frågan om vad som skulle behövas 
för att ge deras barn så god undervisning som möjligt uppger dock 57,5 % att de önskar en assistent 
som hjälper deras barn i klassrummet. En vårdnadshavare beskriver ”Ge honom en egen resurs pga 
att det är skolans fel att han är otrygg i skolan.  Får endast utbrott i skolan. Aldrig hemma.” och en 
annan beskriver ”Sätta in en extra resurs i klassen som kan hjälpa mitt barn återgå till ämnet när 
fokus försvinner”. En vårdnadshavare uttrycker även missnöje kring hur skolan arbetar med de 
assistenter som redan finns tillgängliga, hen skriver: 

Sluta ge resursen bara termins anstälningar [terminsanställningar]. Och förlänga korta perioder. 
Resurs byte [resursbyte] är jobbigt för dessa barn som behöver bygga upp en trygghet och att 
resursen hinner lära känna barnets triggers, behov osv. Ingen vill ha en osäker anställning. 
(Vårdnadshavare 5) 

Med andra ord menar flera vårdnadshavare att deras barn är i behov av en stabil relation till en vuxen 
som skapar ett lugn för barnet i skolan. 
 

I figur 8 nedan går till vänster att avläsa hur vårdnadshavarna i studien upplever personalen på 
skolans kunskaper rörande arbete med barn som har ADHD. Till höger redovisas hur åsikterna 
rörande detta ser ut beroende på skolans geografiska läge, se färgkodning i figurens högra översta 
hörn. 
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Figur 8. Till vänster: Huruvida vårdnadshavarna till barn med ADHD anser att personalen har tillräcklig 

kunskap för att kunna tillgodogöra deras barn en likvärdig utbildning. Till höger: Indelning efter skolornas 

geografiska läge. 
 
Figur 8 visar hur många procent av vårdnadshavarna som anser att personalen på deras barns skola 
har kunskap om hur de ska göra för att hjälpa deras barn att tillgodogöra sig en likvärdig utbildning. 
Lite mer än en fjärdedel av vårdnadshavarna anser att personalen på skolan har den kunskap som 
behövs, exempelvis skriver en vårdnadshavare ”De har hela tiden letat lösningar på det som blir 
svårt. Läraren tar hjälp från BUP [barn- och ungdomspsykiatrin] för att hitta det som är bäst för mitt 
barn”. En annan anser att ”Vi har ett super samarbete och provar olika saker för att få det att funka”. 
Lite mindre än en fjärdedel har uppfattningar av att personalen inte verkar veta vad de ska göra. En 
vårdnadshavare uttrycker bland annat ”Låter det gå för långt innan dom avbryter, ger hellre frånvaro 
än att se till att inte hen hamnar i situationen där hen sviker. Får ofta skuld för vad andra gör, blir 
inte trodda på” medan en annan menar att ”De har hittat lite sätt som fungerar, men likvärdig 
undervisning är vi inte uppe i, utan det handlar mest om att han ska trivas. Lägga pussel, gå ut i 
skogen, fördriva tiden känns det som”. Cirka hälften av vårdnadshavarna anser att enbart några av 
personalen på skolan vet hur de ska kunna hjälpa deras barn att få en likvärdig utbildning, en 
uttrycker till exempel ”Alla lärarna försöker men man märker att en del inte har tålamodet att hantera 
min son på rätt sätt” och en annan ”Upplever att yngre lärare har större insikt och förståelse för att 
anpassa undervisningen utifrån adhd och autism”. 
 
Gällande geografisk variation är det högst andel vårdnadshavare till barn som går i skolan i en större 
stad som uppger att samtliga lärare på skolan har de kunskaper som krävs. Såväl barnen som går i 
skolan i mindre stad som barnen som går i skolan på landsbygden ligger ungefär tio procentenheter 
lägre. Beträffande de som anser att några lärare har kunskaper ligger dock vårdnadshavarna i de 
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större städerna lägst. Där är det dessutom högst andel vårdnadshavare som inte tycker att någon ur 
personalen har de kunskaper som krävs för att tillgodogöra sitt barn en likvärdig utbildning (se figur 
8). 
 
En återkommande önskan bland vårdnadshavarna som besvarat enkätens öppna frågor är att 
personal på skolan skulle behöva få ökad förståelse och vidareutbildning rörande ADHD.  En 
vårdnadshavare återger följande: 

Det är inte alla lärare som verkligen förstår/har kunskap om hur ADHD påverkar ett barns 
vardag och vilka svårigheter de kan tvingas hantera. Att översätta barnets vardag till en vuxen i 
liknande situation på en arbetsplats gör kanske att man som vuxen kan sätta sig in i och relatera 
till svårigheterna och problemen så man verkligen förstår vad barnen brottas med. Lärarna tror 
jag också skulle vara betjänta av att lära sig se tecknen tidigt, innan diagnos, eftersom problemen 
ofta uppstår i skolan och inte alltid är lika tydliga i hemmiljön. (Vårdnadshavare 49) 

En annan vårdnadshavare beskriver att ”Alla är inte utbildade och jag märker att de inte riktigt 
förstår innebörden av adhd”, en annan återger att ”Det är stor skillnad mellan lärarna. Vissa vill inte 
ta till sig skillnaden mellan barn med och barn utan diagnos. Okunskap om hur de ska göra. Brist på 
resurser och utbildning”. En vårdnadshavare uttrycker att vissa lärare är ”old schooled och förstår 
inte barn med npf”, en annan skriver ”väldigt blandat kunskap kring detta, främst äldre pedagoger 
har svårare att förstå”. Flera vårdnadshavare uppger att de har ett välfungerande samarbete med 
skolan samt att de är nöjda med hur personalen arbetar för en likvärdig utbildning, en uppger till 
exempel att ”Jag tycker skolan gör det bra nu, men jag har varit tydlig själv som förälder med vad 
som fungerar och inte i olika situationer med mitt barn och de arbetar liknande i skolan” och en 
annan beskriver att ”Vi får otroligt bra stöd”. Dock är det som sagt desto fler som uppger att de 
önskar större förståelse hos skolpersonalen. 109 av de 120 vårdnadshavarna önskar att lärarna 
vidareutbildas rörande arbete med barn som har ADHD. 
 
I figur 9 på nästa sida presenteras vilka hjälpmedel som barnen i studien har fått använda och 
huruvida de anser att hjälpmedlet fungerat bra eller inte. Se färgkodning i figurens vänstra översta 
hörn för. Datan är presenterad i antal barn. 
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Figur 9. Utvärdering av hur barnen anser att följande hjälpmedel fungerar. Statistik presenterad i antal barn. 

 
Figur 9 visar att när det kommer till hjälpmedel som finns tillgängliga i klassrummet är det enligt 
barnen anpassad placering, läsplatta/dator, rörelsepauser, stressboll, bildstöd och personligt schema 
det som fungerar bäst. Anpassad placering anses fungera bra av 88 barn, varav 44 föredrar att sitta 
längst fram i klassrummet och lika många tycker bättre om att sitta längst bak. 81 barn svarar att 
läsplatta/dator fungerar bra jämfört med fyra stycken som tycker att det är ett dåligt hjälpmedel. 18 
barn återger att de inte använt en läsplatta/dator. 63 barn tycker att rörelsepauser är bra och nio barn 
beskriver det som dåligt. 31 barn uppger att de aldrig har testat rörelsepauser. Stressboll anses vara 
ett bra hjälpmedel av 52 barn, 14 av barnen tycker det är dåligt och 37 barn har inte provat stressboll 
som ett hjälpmedel. 48 barn återger att bildstöd fungerar bra, medan tio stycken anser att det är dåligt 
och 45 av barnen uppger att de inte har provat det. Personligt schema är ett hjälpmedel som 57 barn 
anser fungerar bra medan fem barn anser att det är ett dåligt hjälpmedel. 41 barn har aldrig haft ett 
personligt schema. Andra hjälpmedel som används av barnen, men som inte är lika populära var 
musik, hörselkåpor, timglas, skärm, sittkudde och anpassad stol. 
 
Figuren visar även att då barnen ger svar på andra hjälpmedel de använder beskriver barnen att de 
bland annat använt keps och luva för att skärma av, egna brusreducerande hörlurar, time timer och 
belöningssystem. Ett barn uppger att hen får inläsningstjänst som hjälper till att minska stress som 
annars uppstår, barnet återger att ”Det lugnar mig och jag känner mig inte lika rörig och stressig”. 
Ett annat barn berättar att det har varit komplicerat att få de hjälpmedel som behövts, hen beskriver 
att ”Nu gör dom efter mamma bråkat med dom och nu får jag gå ut o ta pauser lyssna på musik för 
då koncentrera jag mig bättre”. Gällande geografisk variation är det mer än 50 % av barnen i såväl 
mindre som större städer som inte har getts möjlighet att använda fyra av de ovanstående 
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hjälpmedlen, medan siffran på landsbygden istället är tre. 58 stycken av samtliga vårdnadshavare vill 
att skolan ska få ett större ekonomiskt stöd för att köpa in hjälpmedel som kan hjälpa deras barn att 
uppnå koncentration. 

7.2 Trivsel och sociala relationer 

I det här avsnittet presenteras resultat kopplade till barnens trivsel och även resultat rörande 
relationer mellan såväl vårdnadshavarna och skolpersonalen, men även barnens egna sociala 
relationer. Först presenteras resultat rörande upplevelsen av att känna sig inkluderad, exempelvis om 
barnet trivs och har kompisar. Därefter redovisas vad barnen är missnöjda över gällande sin 
skolsituation. Sedan redogörs för vilka på skolan som vet om att barnet har en diagnos samt huruvida 
dessa personer har några positiva eller negativa åsikter rörande barnets diagnos. 
 
I figur 10 nedan går till vänster att avläsa om vårdnadshavarna till barnen i studien upplever att deras 
barn trivs i skolan eller inte. Till höger redovisas för var andelen barn som inte trivs i skolan går i 
skolan. 
 

 
Figur 10. Till vänster: Redogörelse för om barnen trivs i sin klass eller inte. Till höger: Uppdelning av var de 

barn som inte trivs går i skolan. 
 
Figur 10 visar att när det kommer till trivsel uppger 37,9 % av vårdnadshavarna att barnet trivs i sin 
klass medan 49,5 % att barnet trivs ibland. En vårdnadshavare återger att ”Han trivs och mår bra”. 
13 av 103 barn trivs dock inte i sin klass. Ett av barnen har till sin vårdnadshavare uttryckt att han 
”Trivs ej i skolan, för höga krav på honom. Envishet och har bestämt sig att han inte vill”. Av de 
som inte trivs är det cirka 15 % som går i en skola på landsbygden, cirka 54 % i en mindre stad och 
cirka 31 % i en större stad. 
 
15,5 % av barnen återger att de har en kompis de brukar vara med i skolan. Något fler, 16,5 %, 
återger att de inte har någon kompis utan att de brukar vara ensamma på rasterna. En av 
vårdnadshavarna beskriver att ”han har inte så många kompisar, han känner sig jätte ensam”. 
Majoriteten, 67,9 %, har dock flera kompisar att umgås med i skolan. 
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I figur 11 nedan går att avläsa huruvida vårdnadshavarna i studien anser att deras barn är inkluderade 
i skolan eller inte. Indelningen är baserad på skolans geografiska läge. 
 

 
Figur 11. Vårdnadshavarnas uppfattning rörande om deras barn känner sig inkluderade i skolan eller inte. 

Indelning efter skolornas geografiska läge. 

 
Figur 11 visar att drygt 60 % av vårdnadshavarna till barn som går i skolan på landsbygden upplever 
att deras barn känner sig inkluderade i skolan. En vårdnadshavare tycker att ”[...] skolan gör verkligen 
sitt yttersta för att inkludera dottern”. Av vårdnadshavarna till barnen som går på en skola i en 
mindre stad är siffran lägre, nämligen cirka 43 %. Slutligen uppger drygt 40 % av vårdnadshavarna 
som har barn som går på en skola i en större stad att de upplever att barnet känner sig inkluderad.  
 
I figur 12 går till vänster att avläsa hur ofta barnen i studien uttrycker missnöje till sina 
vårdnadshavare om saker som rör skolan. Till höger presenteras var de som upplever missnöje varje 
dag går i skolan. 
 
Figuren visar att 27 % av de tillfrågade barnen uppger att de ser fram emot att gå till skolan på 
morgonen, lika stor andel gör det inte och 45,6 % av barnen gör det ibland. Majoriteten av barnen 
uttrycker enligt deras vårdnadshavare missnöje rörande skolan. 68,3 % av barnen uttrycker missnöje 
minst en dag i veckan och nästan en tredjedel av barnen är enligt deras vårdnadshavare missnöjda 
varenda dag. Av dessa går nästan hälften i skolan i en mindre stad. Lägst andel barn som säger sig 
vara missnöjda varje dag går i skola på landsbygden. 
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Figur 12. Till vänster: Hur ofta barnen uttrycker missnöje rörande skolan, enligt deras vårdnadshavare. Till 

höger: Var barnen som uttrycker missnöje varje dag går i skolan. 
 
Det som barnen uttrycker missnöje om i svaren på den öppna frågan? är flera olika faktorer, 
exempelvis anger en vårdnadshavare till ett barn som går i skolan i en större stad ”Att ingen förstår 
honom, att lärarna bara klagar och säger att han ska skärpa sig, att alla tjatar och att han är värdelös 
och kan ingenting”. En annan vårdnadshavare till ett barn som går i skolan i en mindre stad, skriver 
att barnet uttrycker missnöje rörande att det är ”Stökigt, för stor grupp, svårt med de sociala 
koderna”. Ett barn som går i skolan på landsbygden uttrycker enligt hens vårdnadshavare missnöje 
om att det är ”Stökigt, mycket som stör runt omkring dvs elever som hoppar omkring, saker som 
låter från hallen, värmen i klassrummet, placering av bänkar, osämja med lärare som inte förstår mitt 
barn och hennes sätt att tänka och fungera”. 
 

I figur 13 nedan presenteras vilka på skolan som vet om att barnet har en ADHD-diagnos. 
Resultaten är indelade efter skolans geografiska läge. 
 

 
Figur 13. Vilka på skolan som enligt vårdnadshavarna vet om att barnet har en ADHD-diagnos. Indelning 

utifrån var barnet går i skolan. 
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Figuren visar att av de personer som barnet träffar i skolan är det enligt vårdnadshavarna på 
landsbygden framför allt lärare och klasskamrater som vet om att barnet har en ADHD-diagnos. 
Endast ett fåtal av de andra vårdnadshavarna i barnets klass känner till att barnet har det. Det ser 
ungefär likadant ut för de barn som går i skolan i en större stad. Även vårdnadshavarna till barn som 
går i skolan i en mindre stad uppger att både lärare och klasskamrater vet om att barnet har en 
ADHD-diagnos, men även att flera av de andra vårdnadshavarna i klassen vet om det. 
 
Av personerna som vet att barnet har en ADHD-diagnos är det även många som har haft åsikter om 
detta, vilket framgår i en av de öppna frågorna. Vissa är positiva, till exempel ”Alla i hans omgivning 
är vana vid hans sätt att vara. de anpassar sig efter honom och är måna om att det ska fungera” och 
andra kommentarer är negativa, till exempel ”Lärarna tyckte att han var besvärlig och 
klasskompisarna tyckte till slut också att han var svår. Han som varit kompis med alla innan kraven i 
skolan blev för höga utan hjälp!”. Oavsett skolans geografiska läge är det framförallt skolpersonal 
som enligt vårdnadshavarna har uttryckt åsikter om barnets diagnos, men även klasskamrater och 
andra vårdnadshavare. 
 
Ett flertal vårdnadshavare återger att skolpersonalen inte har trott på deras barns diagnos och sagt åt 
deras barn att sitta still och vara tyst. Vissa lärare har enligt flera vårdnadshavare haft åsikter om 
vilken mängd medicin barnet bör ta, vilket vårdnadshavarna inte uppskattat. En annan skriver ”Det 
viktigaste för dom verkar vara att hon ska äta medicin. Har prövat medicin, men hon blev 
deprimerad och fick oro/ångest”. Enligt några vårdnadshavare har lärarna bråkat med barnen vilket 
gjort barnen ledsna. Det finns dock vissa vårdnadshavare som uttrycker att skolpersonalens åsikter 
varit positiva. Tre vårdnadshavare förklarar att lärarna lyfter fram barnets positiva egenskaper, 
beskriver barnet som smart och som en snäll människa. En av dem skriver att ”Han ses som en 
härlig och glad kille som har en hjärtlig kontakt med personalen och gärna kramas när de möts både 
på skolan och privat”. 
 
De flesta vårdnadshavarna hävdar att när andra vårdnadshavare har åsikter om barnets diagnos är de 
kommentarerna enbart negativa. Många av vårdnadshavarna beskriver exempelvis att ”föräldrar har 
gett barnen förbud att leka”. En skriver att de andra vårdnadshavarnas skäl till att barnen inte får leka 
var att flickan är ”för impulsiv”, en annan menar att de andra vårdnadshavarna verkar tro att barnet 
är elakt och ouppfostrat och en tredje förklarar att hens barn hade slagit ett annat barn i en tidigare 
årskurs och att vårdnadshavarna därefter förbjudit barnen att leka. En vårdnadshavare beskriver att 
”Mitt barn här [har] fått utskällning utav andra föräldrar i skolan”. Endast en vårdnadshavare skriver 
att de andra vårdnadshavarna har haft någonting positivt att säga, hen skriver ”De flesta föräldrar 
som vi berättar om diagnosen för (inför lekträffar och kalas främst) har varit positiva, på så sätt att de 
uppskattar att få veta och några har även då själva berättar om sina egna barns svårigheter”. 
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En vårdnadshavare återger att klasskamrater sagt att barn med ADHD ”är dumma i huvudet” och en 
annan att ”Klasskamrater kläcker ofta ur sig - ska dy [du] få damp nu?”, medan en tredje skriver att 
”Klasskamraterna är väldigt förstående och hon har hög status i klassen pga sin sociala kompetens 
och lite roliga sätt att vara på”. En annan beskriver att sonens klasskamrater vet att han är ”speciell 
och skiljer sig från dem. Men mäst [mest] på ett bra sätt”. 

7.3 Placering 

I det här avsnittet presenteras resultat rörande barnens fysiska placering. Inledningsvis beskrivs vilka 
skolformer som barnen i nuläget går i och vilken undervisningsform vårdnadshavarna önskar att de 
hade haft. Därefter presenteras resultat gällande vårdnadshavarnas åsikter om fördelar respektive 
nackdelar med att inkludera barn med ADHD i den ordinarie undervisningen. 

7.3.1 Undervisningsform 

I tabell 1 nedan går att avläsa hur många av vårdnadshavarna som är nöjda med barnets 
undervisningsform och hur många som hellre hade sett att barnet haft en annan skolform. 
 

Tabell 1. Vilken undervisningsform barnen har i nuläget och vilken undervisningsform vårdnadshavarna tycker 

fungerar bäst. 

 

 
 
Tabell 1 visar att av de tolv barn som enbart har undervisning i specialklass uppger nio av 
vårdnadshavarna att de är nöjda med det. En vårdnadshavare tycker att det fungerar bäst då henoms 
barn går i både specialklass och i den ordinarie klassen, en så kallad blandad undervisningsform. Två 
av vårdnadshavarna vet inte vad de tycker fungerar bäst för deras barn. Av de 71 barn som har 
blandad undervisningsform uppger 47 av deras vårdnadshavare att de är nöjda med det. Medan 23 
tycker det går bättre då deras barn får undervisning enbart i specialklass. En vårdnadshavare vet inte 
vad hen tycker fungerar bäst. Av de 37 barn som har undervisning enbart i det ordinarie 
klassrummet, är sex vårdnadshavare nöjda med skolformen, 21 tycker att det är bäst då deras barn 
har en blandad undervisningsform, fyra tycker bäst om då barnet undervisas enbart i specialklass och 
sex vet inte vad de tycker fungerar bäst för deras barn. 
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I tabell 2 presenteras vilken slags undervisningsform barnen i studien har i nuläget och vilken 
undervisningsform deras vårdnadshavare anser är den bästa för dem. 
 
Tabell 2. Andelen vårdnadshavare som är nöjda med barnets undervisningsform och andelen som önskar 

annan undervisningsform för sitt barn. Indelning enligt skolornas geografiska lägen. 

 
 
Tabell 2 visar att vid en jämförelse av skolornas geografiska läge är det högst andel vårdnadshavare 
som är nöjda med barnets nuvarande undervisningsform i skolorna som ligger i mindre städer. Lägst 
andel nöjda vårdnadshavare finns det i de större städerna, där hela 59,4 % önskar en annan 
undervisningsform än vad barnen har i nuläget.  

7.3.2 Fördelar och nackdelar med inkluderande undervisning 

I detta avsnitt presenteras resultat från studiens öppna frågor. Det som vårdnadshavarna oftast 
uppger vara fördelen med att låta barn med ADHD vara med i den ordinarie undervisningen är att få 
känna samhörighet och gemenskap. En vårdnadshavare vill att alla barn ska inkluderas och anser att 
det inte finns något barn som egentligen vill vara annorlunda och heller inte vill behandlas 
annorlunda. Samma vårdnadshavare uppger att ”Om man ser till att anpassa på rätt sätt så finns det 
inget funktionshinder!”. En annan vårdnadshavare hävdar att ”Barn är olika och behöver kunna 
hantera det. Det är väl därför skolan ska vara inkluderande och ge alla samma förutsättningar” och 
en annan ”Tycker att man ska kunna vara en i samhället och inte uteslutas”. En annan 
vårdnadshavare uppger följande om fördelar med att vara med i den ordinarie undervisningen: 

Alla faktiskt. Gemenskapen. Glädjen att lära tillsammans, trots olikheter. Som man gör med 
fysiska funktionshinder. Man skulle ju inte samla alla i rullstol, glasögon eller hörselnedsättning i 
ett annat rum. Jag anser bara att man gör det om skola saknar verktyg. De skolorna som tar bort 
eleven från ett sammanhang har inte förstått att det är av grunden för allt lärande. Utmaningarna 
ligger att skaffa verktyg som gör att eleven inte ska behöva flytta på sig och bli exkluderad. Man 
ger fel signaler om och när man flyttar ”problemet” Min erfarenhet är att de skolor som har 
förmågan att tänka -”om jag inte kan hjälpa det här barnet i klassen, vad är det då vi som 
pedagoger har missat” På så sätt skapas en trygghet eftersom man inte ser barnet som 
problemet”. (Vårdnadshavare 103) 

En vårdnadshavare understryker vikten av att få träna på att vara i en större grupp, att barnen får 
gemenskapen, och får känna delaktighet och inte bara vara med ett fåtal andra som har samma 
problem. En vårdnadshavare boende på landsbygden återger att inkluderingen fungerar tack vare att 
det är en liten skola som därmed har små klasser. En annan vårdnadshavare skriver att fördelarna är 
att barnet får känna sig inkluderad, men får ”öva på många sociala situationer som annars är svårt att 
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öva på”. En annan vårdnadshavare förklarar att inkluderingen är viktig eftersom barnen lär sig det 
sociala samspelet, vilket är viktigt för det kommande arbetslivet. En annan vårdnadshavare menar att 
”De e viktigt att han följer ordinarie undervisning på sitt sätt. För i arbetslivet kan man inte välja bort 
något. Däremot kan man anpassa studierna så han orkar typ börja senare eller sluta tidigare o ändå 
gjort vad dom bestämt ska va klart just den skolveckan”. 
 
På frågan om vårdnadshavarna anser ifall det finns nackdelar med att deras barn är med i den 
ordinarie undervisningen återger flertalet vårdnadshavare stora klasser, långa genomgångar och en 
stökig miljö som bidragande faktorer. En av vårdnadshavarna som beskriver stora klasser som en 
nackdel anser att ”Mindre grupper hade möjliggjort för barn med NPF att delta i ordinarie 
undervisning på ett bättre sätt”. En annan skriver att koncentrationen brister för barnet med många 
personer i klassrummet, samt att barnet får vänta länge på hjälp då det är många barn i klassen. En 
vårdnadshavare uppger att ”långa genomgångar kan bli jobbigt, vilket kan leda till att barn med adhd 
stör övriga klassen”. En av de vårdnadshavare som ser en stökig miljö som en bidragande faktor 
skriver att ”Ja de kan bli alldeles översköljda av intryck o inte klara att fokusera på undervisningen.”. 
”Om barnet inte mår bra i klassrumsmiljön är det bättre med en liten grupp” skriver en 
vårdnadshavare som ser på undervisning i specialklass som en fördel. 

7.4 Sammanfattning av resultaten 

Här sammanfattas de mest relevanta resultaten ur denna studie. Först presenteras hur barnen och 
vårdnadshavarna anser att inkluderingen av barn med ADHD ser ut i nuläget, därefter presenteras 
resultat rörande vilka önskemål de har för att inkluderingen ska bli bättre. Slutligen presenteras 
resultat rörande inkludering i relation till skolornas geografiska läge. 

7.4.1 Hur inkluderingen enligt barn och vårdnadshavare ser ut i nuläget 

Mindre än två procent av barnen i studien kan koncentrera sig på lektionerna. Bland annat är det 
enligt barnen i studien svårt att koncentrera sig när de inte får röra på sig, då de ska arbeta tyst väldigt 
länge, då de blir störda av klasskamrater och då de inte vet vad de ska göra. En dryg fjärdedel av 
vårdnadshavarna hävdar att personalen på skolan har de kunskaper som behövs för att ge deras barn 
en likvärdig utbildning. Närmare hälften anser antingen att det är några av skolpersonalen som har 
kunskaper och resterande hävdar att ingen på skolan har det. Vissa lärare kan enligt barnen säga åt 
dem att koncentrera sig eller att sitta still och vara tyst. Flera vårdnadshavare menar att yngre lärare 
har högre kunskaper och större förståelse för barn med ADHD. Dessutom finns vårdnadshavare 
som hävdar att lärarna på skolan har många bra lösningar och även tar hjälp av barn- och 
ungdomspsykiatrin för att lägga upp undervisningen på ett bra sätt. Av barnen i studien tycker 
majoriteten att det fungerar bra att arbeta tillsammans med en klasskamrat på lektionerna. Siffran är 
inte lika hög gällande att arbeta ensam. Ungefär hälften av barnen får i nuläget hjälp av en 
specialpedagog och/eller speciallärare. En majoritet av vårdnadshavarna redogör för att det finns en 
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assistent i barnets klassrum, varav 29 barn har en egen elevassistent. Beträffande hjälpmedel anser 
barnen att anpassad placering, läsplatta/dator, rörelsepauser, stressboll, bildstöd och personlig 
schema är de som fungerar bäst. Ett barn berättade att hens vårdnadshavare har fått kämpa för att 
hen skulle få den hjälp hen behöver. 
 
Mellan 43-60 procent av vårdnadshavarna anser att deras barn är inkluderade på skolan. Närmare 
fyrtio procent av barnen i studien trivs i sin klass och ungefär hälften trivs ibland. Drygt tolv procent 
av barnen trivs inte, vilket är ungefär lika hög andel barn som inte har några kompisar. Majoriteten av 
barnen uttrycker ofta missnöje rörande sin skolsituation. Bland annat tycker barnen att det är stökigt 
i klassrummet och att de vuxna inte förstår dem. Även vårdnadshavarna upplever till stor del att 
kommunikationen med skolpersonalen inte är optimal. Dock finns det några vårdnadshavare som 
har goda relationer till skolpersonalen. Enligt vårdnadshavarna har skolpersonalen många åsikter om 
barnets diagnos, exempelvis rörande att de inte trott på diagnosen eller att de haft synpunkter 
angående medicinering. Ett fåtal vårdnadshavare återger att personalen främst framhäver positiva 
saker om barnet. Rörande andra sociala relationer är det ett flertal av vårdnadshavarna som beskriver 
att deras barn blivit förbjudna av andra vårdnadshavare att leka med deras barn och klasskamrater 
har exempelvis sagt att de är dumma i huvudet. En återger att de andra vårdnadshavarna uppskattar 
att få veta barnets svårigheter och några upplever att klasskamraterna är stöttande. 
 
Tolv av barnen är placerade i en specialklass, 71 har blandad skolform och 37 går i den ordinarie 
klassen. Flest antal vårdnadshavare hävdar att blandad undervisningsform är det bästa för deras barn. 
Färst antal vårdnadshavare tycker att det fungerar bäst då barnet enbart har undervisning i sin 
ordinarie klass. Procentuellt sett är de vars barn går i specialklass de som är mest nöjda.  

7.4.2 Hur inkluderingen enligt barn och vårdnadshavare skulle kunna förbättras 

Enligt vårdnadshavarna skulle deras barn gynnas av en bättre dialog mellan hem och skola. De anser 
även att skolsituationen skulle bli bättre om lärarna fick vidareutbildning om diagnosen ADHD. 
Majoriteten av barnen återberättar att deras lärare inte hjälper dem att återfå sin koncentration och en 
återger även att läraren inte brukar säga till hen vilket gjorde att inget skolarbete blev gjort. Drygt en 
tredjedel av vårdnadshavarna anser att deras barn skulle behöva en egen elevassistent och en 
femtedel anser att barnet även skulle behöva hjälp av en specialpedagog och/eller en speciallärare 
men i nuläget inte får det. Utöver det är det närmare hälften av vårdnadshavarna som är av åsikten 
att skolor borde tilldelas ett större ekonomiskt stöd för att kunna köpa in de hjälpmedel som barnen 
skulle behöva för att kunna koncentrera sig.  

7.4.3 Skillnaderna mellan landsbygd, mindre städer och större städer 

Gällande vilka skillnader som kan urskiljas rörande inkludering av barn med ADHD i relation till 
skolornas geografiska läge, har dels barnen i större städer procentuellt sett svårare att koncentrera sig 
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än barnen i mindre städer och barnen på landsbygden. Det är dock även högst andel vårdnadshavare 
i större städer som anser att personalens kunskaper är tillräckliga för att tillgodogöra deras barn en 
likvärdig undervisning. När det däremot kommer till hjälpmedel är det istället högst andel barn som 
går i skolan på landsbygden, som har getts möjlighet att använda flest hjälpmedel, medan det är 
ungefär lika stor andel från de större och mindre städerna. Även rörande de barn som får 
specialpedagogisk hjälp går högst andel i skolan på landsbygden och lägst andel i större städer. Dock 
är det vanligare att barn i större städer får specialpedagogisk hjälp flera gånger i veckan jämfört med 
på landsbygden, där barnen i större utsträckning får hjälp ett tillfälle per vecka. Beträffande assistent i 
klassrummet är det även färst antal barn i skolor i större städer som ges den hjälpen. 

7.5 Analys mot de fyra inkluderingsperspektiven 

I det här avsnittet analyseras resultaten utifrån den teoretiska utgångspunkten, nämligen Nilholms 
fyra olika inkluderingsperspektiv. I studien kallas dessa, som tidigare sagts, för placeringsperspektivet, 
trivselperspektivet, det utvidgade trivselperspektivet och slutligen gemenskapsperspektivet. Jämförelsen är därför 
upplagd enligt dessa fyra perspektiv. 

7.5.1 Placeringsperspektivet 

Det enda kravet för inkludering enligt placeringsperspektivet är att barnet ska vara placerad i det 
ordinarie klassrummet. Det finns tolv barn i studien som inte har sin undervisning i det ordinarie 
klassrummet och därför är de inte enligt placeringsperspektivet inkluderade i undervisningen - även 
om nio av vårdnadshavarna anser att det är den bästa undervisningsformen för deras barn. 
Resterande barn är enligt detta perspektiv inkluderade i skolan. Dock är det många som inte uppnår 
kraven för nästkommande perspektiv, vilket gör att de enbart hamnar inom ramen för denna nivå av 
inkludering. Det här beskrivs närmare i avsnitt ”7.5.2 Trivselperspektivet”. 

7.5.2 Trivselperspektivet 

Kraven för detta inkluderingsperspektiv är att barn med funktionsnedsättningar och/eller är i behov 
av särskilt stöd på samma sätt som i det föregående perspektivet ska befinna sig i det ordinarie 
klassrummet, men det är minst lika viktigt att de även känner sig trygga i sin klass, ges förutsättningar 
för att kunna lära sig samt har goda relationer till såväl vuxna som jämnåriga i klassen. Exempelvis 
bygger perspektivet på gott ledarskap, bra resurser, att det finns tillgång till bra skolhälsoteam, samt 
att barnen erbjuds anpassad undervisning, till exempel att arbeta tillsammans med andra. 
 
Vissa av barnen i vår studie når inte upp till de kriterier som krävs utifrån trivselperspektivet, vilket 
innebär att inkluderingen i dessa fall endast handlar om en fråga om placering. Till exempel uppnås 
inte kriteriet att känna sig trygg i sin klass, eftersom det är mellan 12-18 barn som inte trivs i sin klass, 
som inte har några kompisar och vars vårdnadshavare inte anser att de verkar känna sig inkluderade 
på sin skola. Det är 47 stycken, som inte ser fram emot att gå till skolan. Det är även flera barn som 
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inte uppnår kriterier rörande att ges möjlighet att lära sig i skolan. Till exempel är det nästan en 
fjärdedel av barnen som enligt vårdnadshavarna skulle behöva hjälp av en speciallärare eller 
specialpedagog, men i dagsläget inte får det. Det är även mer än en tredjedel av barnen som inte har 
tillgång till en assistent i klassrummet även fast 69, det vill säga mer än hälften av alla vårdnadshavare, 
önskar att det hade funnits en assistent för enbart deras barn. 
 
Det finns flera faktorer som tyder på att anpassad undervisning inte erbjuds och att ledarskapet alltid 
fungerar. Exempelvis är det nästan en fjärdedel av vårdnadshavarna som hävdar att personalen på 
skolan inte vet tillräckligt mycket om barnets behov för att kunna ge dem en likvärdig utbildning. 
Det bekräftas av att en femtedel av barnen anser att deras lärare inte hjälper dem när de inte kan 
koncentrera sig. 18 av barnen förstår heller inte vad läraren menar när hen förklarar och visar vad 
som ska göras under lektionen. Hälften av alla barn upplever svårigheter med att arbeta ensamma 
under lektionerna. De andra barnen, som alltså svarat motsatsen till de ovanstående, uppfyller dock 
kriterierna för detta trivselperspektiv. 

7.5.3 Det utvidgade trivselperspektivet 

Förståelsen av inkludering inom detta perspektiv bygger på att alla barns behov ska tillgodoses på ett 
så naturligt sätt som möjligt. Exempelvis skulle de svarande som uppfyller kraven för 
trivselperspektivet och även svarat att det finns en assistent som hjälper fler än ett barn i 
klassrummet kunna platsa här. Det är 48 av 120 som svarat att de har det. Även de tre 
vårdnadshavarna som beskriver att lärarna framhäver barnens positiva egenskaper skulle kunna tyda 
på att ingen i klassen pekas ut som annorlunda. Detsamma gäller för den vårdnadshavaren som 
förklarar att andra vårdnadshavare gärna diskuterar vilka svårigheter allas barn har, som en del av 
informationen man behöver veta när två barn ska leka med varandra. Ytterligare en vårdnadshavare 
beskriver ett exempel på denna typ av inkludering då hen förklarar att inga barn vill bli behandlade 
som om de vore annorlunda och att undervisningen anpassas så att det inte finns något 
funktionshinder. Det skulle kunna vara så att lärare som enligt vårdnadshavarna använder hjälpmedel 
för att hjälpa deras barn även låter de andra barnen i klassen använda samma verktyg som en naturlig 
del av en differentierad undervisning, så att ingen blir utpekad och att alla kan få en så god 
undervisning som möjligt. Detta går dock inte att utläsa utifrån denna studies enkät eftersom fokus 
ligger på vårdnadshavares och barns uppfattning om inkludering, och inte på lärarens undervisning i 
sig. 

7.5.4 Gemenskapsperspektivet 

Gemenskapsperspektivets fokus ligger i att barnen ska lära sig vara en del av en gemenskap, lära sig 
att socialisera, få en förståelse för hur det fungerar att leva i en värld där alla behöver kunna fungera 
med varandra och där olikheter lyfts fram som någonting bra. I skolan kan barnen öva på detta 
genom att exempelvis ha grupparbeten och gruppdiskussioner. 
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Många av vårdnadshavarna i studien lyfter vikten av att inkluderas i det ordinarie klassrummet, 
eftersom barnen då får känna en samhörighet och en gemenskap. Fyra av vårdnadshavarna återger 
att det är bra att alla barn undervisas tillsammans så de får möjlighet att lära sig att olikheter är bra 
och att alla fungerar olika. Några av vårdnadshavarna menar att det är viktigt att undervisas 
tillsammans för att lära sig det sociala samspelet, som krävs för att klara av att leva i samhället och att 
kunna hantera att arbeta på en framtida arbetsplats, där alla människor är olika. Det är flera 
vårdnadshavare som lyfter fram att såväl skolpersonalen, klasskamraterna och andra vårdnadshavare 
arbetar gemensamt för att anpassa så att alla barn ska kunna arbeta tillsammans. Vad beträffar 
grupparbeten är det majoriteten av barnen som känner att det fungerar bra att arbeta tillsammans 
med andra. Det går dock inte med säkerhet att säga att skolpersonalen arbetar utifrån detta 
inkluderingsperspektiv eller inte, eftersom vi inte har observerat lärarnas arbete i den här studien. 
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8. Diskussion 

I detta kapitel diskuteras studiens resultat i relation till tidigare forskning och studiens bakgrund. 
Inledningsvis förs en diskussion rörande relationen mellan hem och skola, barnens behov, 
undervisningsformer och personalens kunskaper. Därefter diskuteras barnen upplevelser av att känna 
sig inkluderade i skolan och slutligen görs en jämförelse rörande huruvida inkluderingen påverkas av 
geografisk variation. 

8.1 Skolans arbete och barnens behov 

Här diskuteras först relationen mellan hem och skola och därefter vilka behov barnen har för att 
enligt barnen och vårdnadshavarna tillgodogöra sig en så god undervisning som möjligt. Detta 
avsnitt behandlar de första två forskningsfrågorna, vilka berör vårdnadshavares åsikter om vilka 
behov deras barn har i skolan, samt hur de uppfattar att skolan arbetar med inkludering. Dessutom 
behandlas till viss del frågeställning tre, som handlar om barnens egna upplevelser av hur det som 
barn med ADHD är att gå i skolan. 

8.1.1 Relation mellan hem och skola 

Det framkommer i vår studie att flera vårdnadshavare upplever att de har ett välfungerande 
samarbete med skolan. Dock visade det sig vara fler som samtidigt önskar en större förståelse från 
skolpersonalen. Faktorer som kan påverka relationen mellan hem och skola negativt kan exempelvis 
vara vårdnadshavare som upplever att de måste kämpa för att få önskat stöd till sitt barn, vilket även 
nämns i studien av Eriksson och Carlsson (2016). Det kan även vara tillfällen när vårdnadshavare 
inte känner sig betrodda, vilket Henriksen (2005) återger då hon stötte på motstånd när hon ville ta 
upp sitt barns svårigheter. En liknande händelse lyftes av en vårdnadshavare i vår studie då 
skolpersonal inte trodde på barnets diagnos. Andra saker som kan skada den viktiga relationen kan 
vara lärare som har åsikter om barnet. Exempel som återges från vårdnadshavare i vår studie är när 
en lärare hade negativa åsikter om barnets diagnos, eller då lärare har åsikter rörande eventuell 
medicinering.  
 
Enligt såväl Gwernan-Jones m.fl. (2015) som Nilholm och Alm (2010) är det viktigt att skolan har en 
god relation till vårdnadshavare till barn med ADHD. Gwernan-Jones m.fl. (2015) beskriver dock 
dessa goda relationer som ett undantag, bland annat då flertalet vårdnadshavare i deras studie ansågs 
sig endast bli kontaktade av skolan då problem uppstått. Det sistnämnda förklaras av Nilholm och 
Alm (2010) bör undvikas, vilka understryker vikten av att kontakta vårdnadshavare även när det 
gäller något positivt. Vi kan i den här studien konstatera att goda relationer finns, men fler 
vårdnadshavare önskar en förbättring inom området. 
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8.1.2 Barnens behov 

Här presenteras inledningsvis barnens behov av extra anpassningar och särskilt stöd, därefter 
diskuteras vad undervisningens placering kan ha för påverkan på inkluderingen av barnet. Slutligen 
diskuteras kring skolpersonalens kunskaper om inkludering av barn med ADHD. 

8.1.2.1 Extra anpassningar och särskilt stöd 

Ett barn vår studie återger att hens mamma behövt tjata på skolan för att slutligen få igenom behovet 
av hjälpmedel. Eriksson och Carlsson (2016) beskriver liknande om att såväl ungdomarna som deras 
vårdnadshavare fått kämpa för att få de hjälpmedel som behövdes. Likt Eriksson och Carlsson 
(2016) visar resultat i den här studien att barnen vanligtvis får stöd av en assistent, speciallärare eller 
specialpedagog, även om det förekommer vårdnadshavare som anser att barnen skulle behöva detta 
men inte ges den möjligheten. 
 
I likhet med Henriksen (2005) är anpassad placering det hjälpmedel som enligt vår studie är mest 
populärt hos barnen, såväl när det gäller att sitta långt fram som långt bak i klassrummet. Ett annat 
hjälpmedel som såväl Henriksen (2005) som barnen i vår studie förespråkar är rörelsepauser. Även 
skärmar, för att slippa se omgivningen, kunde enligt Henriksen (2005) hjälpa en del barn, men få av 
barnen i vår studie har getts möjlighet att prova på detta hjälpmedel. Av de som provat hjälpmedlet 
är dock majoriteten nöjda med det. Nilholm och Alm (2010) hävdar att barn med ADHD gynnas av 
att få tydliga dagsplaneringar, vilket barnen i vår studie även verkar få i form av personliga scheman 
och det tycks även enligt resultaten vara mycket uppskattat. 

8.1.2.2 Placeringen av undervisningen 

Eriksson och Carlsson (2016) beskriver att vissa stödinsatser kan innebära att barnen går i olika slags 
undervisningsgrupper. Ljusberg (2011) förklarar att vissa elever som är i behov av särskilt stöd kan få 
gå i en specialklass eller en specialskola delar av sin skoltid. Alternativt kunde eleverna ha ”segregated 
integrated settings”, vilket innebär att barnet går majoriteten av tiden med sin ordinarie klass men 
ibland får specialundervisning. Majoriteten av barnen i vår studie har en så kallad blandad skolform, 
det som Ljusberg kallar för en ”segregated integrated setting”. Det är dock en tredjedel av 
vårdnadshavarna som hellre hade sett att deras barn enbart hade gått i en specialklass. Enbart sex av 
de 120 vårdnadshavarna tycker det fungerar bäst när barnet är med i den ordinarie undervisningen. 
De som procentuellt sett är mest nöjda med sitt barns nuvarande skolform är de vars barn går i en 
specialklass. En anledning till att barnen inte enligt deras vårdnadshavare fungerar bra i den ordinarie 
klassen skulle kunna bero på att majoriteten av barnen enligt våra resultat inte får hjälp av läraren då 
de behöver det. Detta kan kopplas till en fördel som lyfts i Ljusbergs (2011) studie med 
specialklasser, nämligen att lärartätheten är högre där, vilket gör att barnen får hjälp snabbare. En av 
vårdnadshavarna i vår studie menar att barn med NPF skulle kunna delta bättre i den ordinarie 
undervisningen om klasserna hade varit mindre. Det innebär att läraren skulle ha färre elever att 
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undervisa, vilket skulle kunna leda till att barnen får bättre hjälp, såsom i specialklassen. 
 
Andra anledningar som några av vårdnadshavarna lyfter fram som problematiska i den ordinarie 
undervisningsmiljön är att den av deras barn upplevs som stökig, att det är för mycket folk och att 
genomgångarna är för långa. Dessutom kan endast ett fåtal av barnen koncentrera sig på lektionerna. 
Enligt en vårdnadshavare måste barnet må bra i undervisningsmiljön, annars ansåg hen att det är 
bättre att gå i en specialklass. Även Eriksson och Carlsson (2016) och Ljusberg (2011) framhäver att 
det ordinarie klassrummet kan bli för högljutt och stökigt för barn med ADHD. Ljusberg (2011) 
menar dock att om lösningen blir att flytta barnet till en specialklass, så tillskriver man barnet 
problemet snarare än undervisningsmiljön. För att barnen ska inkluderas bör, enligt såväl Nilholm 
och Alm (2010), och Black-Hawkins (2012) undervisningen anpassas så samtliga elever, oavsett 
egenskaper, kan gå i ett gemensamt sammanhang. Även några av vårdnadshavarna i vår studie 
uppvisar uppfattningen om att undervisningen bör anpassas så att samtliga barn kan delta i den 
ordinarie klassens undervisning, exempelvis genom att erbjuda alla elever i klassen möjlighet till olika 
hjälpverktyg för att underlätta inlärningen. Nilholm och Alm (2010) framhäver vikten av tydliga 
ramar, gruppaktiviteter och att ge barnen positiv feedback för att alla barn ska kunna inkluderas. Att 
ha tydliga ramar är en sak som en del vårdnadshavare i vår studie verkar tycka att skolpersonalen 
skulle kunna bli bättre på. Av resultaten skulle det kunna antas att fler vårdnadshavare önskar att 
personalen på skolan skulle ge barnet mer positiv feedback, eftersom enbart ett fåtal av 
vårdnadshavarna återger att barnet får positiva kommentarer. 

8.1.2.3 Personalens kunskaper 

Majoriteten av vårdnadshavarna i vår studie ansåg att personalen på skolan inte hade tillräckliga 
kunskaper om vare sig diagnosen ADHD eller hur undervisningen för dessa barn borde läggas upp. 
Detta kan kopplas till de resultat som uppvisas i Black-Hawkins (2012) studie kring att den litteratur 
som riktar sig till att ge lärare råd och riktlinjer om inkludering inte tar upp vad den bör. Mestadels av 
litteraturen handlar bara om information om själva diagnosen och inte om hur man som lärare ska 
arbeta med dessa barn för att gynna deras inlärning. Dessutom ger litteraturen en för snäv bild av 
inkludering, där det enbart förklarades som ett tillägg för barn som är i behov av särskilt stöd. En sak 
som en av vårdnadshavarna i vår studie lyfter är dock att yngre lärare oftast anpassar bättre för elever 
med ADHD, vilket skulle kunna tolkas som att lärarutbildningen under senare år har förbättrats - 
dock är inte vårdnadshavarna nöjda än och därför är det ändå en lång väg kvar. Henriksen (2005) 
hävdar att skolorna bör ha kännedom om diagnosen ADHD eftersom det i snitt är en i varje klass 
som har diagnosen, men att lärare som saknar kunskap om diagnosen exempelvis ska kunna vända 
sig till exempelvis specialpedagoger eller barn- och ungdomspsykiatrin. 
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8.2 Att känna sig inkluderad 

I detta avsnitt diskuteras inledningsvis hur barn med ADHD upplever sina relationer till vuxna och 
jämnåriga på skolan och därefter diskuteras resultaten rörande barnens inlärning. Avsnittet behandlar 
dels frågeställning ett eftersom avsnittet redogör för barnens behov och dels frågeställning två 
eftersom det redogörs för hur skolan arbetar, men även frågeställning tre som handlar om barnets 
perspektiv belyses. 

8.2.1 Barnets sociala relationer i skolan 

Majoriteten av barnen i vår studie upplever att de inte får någon hjälp av sina lärare då de inte kan 
koncentrera sig. Barnen kan vid sådana tillfällen få höra att de ska koncentrera sig, sitta still eller 
skärpa sig. Även vårdnadshavarna upplever en bristande förståelse från lärare vilket leder till osämja. 
Ljusberg (2011) beskriver att det som barnen i hennes studie upplever vara jobbigast är när lärarna 
inte lyssnar på dem. Ett barn i Ljusbergs (2011) studie går i specialklassen bland annat för att hennes 
klasslärare inte tyckte om henne. Det finns en mindre del vårdnadshavare i vår studie som vittnar om 
lärare som istället ”lyfter” barnen genom positiv feedback, vilket bidrar till den viktiga relation som 
även Nilholm och Alm (2010) och Henriksen (2005) beskriver.  
 
En av de strategier Nilholm och Alm (2010) återger för att skapa trygghet i klassen är att 
skolpersonal på ett positivt och respektfullt sätt bemöter barnen, att de ger barnen valmöjligheter och 
positiv feedback. På ett liknande sätt skriver Henriksen (2005) att barn stärks om de blir bemötta 
med förståelse, tillit och trygghet, vilket gör att de då lättare kan hantera motgångar och svårigheter. 
En önskan om ökad förståelse från skolan är något en av ungdomarna önskar i studien av Eriksson 
och Carlsson (2016). Ett annat barn i samma studie återger att det endast är i skolan han hatar sin 
diagnos eftersom skolan alltid varit svår, vilket visar på bristande förståelse från skolpersonal. En av 
vårdnadshavarna i vår studie återger på ett liknande sätt hur hennes son känner sig otrygg i skolan 
och att det bara är i skolan han blir arg och får utbrott. Även täta resursbyten i skolan blir enligt en 
vårdnadshavare i vår studie ett hinder för att kunna bygga relationer till de barn som behöver det. 
 
När det kommer till relationer med klasskamrater är det i vår studie en övervägande del av barnen 
som återger att de har flera vänner i skolan. Lika stor del av barnen anser att de inte har några 
svårigheter att samarbeta med sina klasskamrater på lektionerna, vilket skulle kunna tyda på ett 
klassrumsklimat där barnen får känna den delaktighet och gemenskap som många vårdnadshavare i 
den här studien önskar för sina barn. Ljusberg (2011) beskriver hur ett barn i specialklassen anser att 
det var lugnare i den ordinarie klassen och att kamraterna var snällare där. Ett annat barn återger att 
det är svårt att få vänner i specialklassen då det inte går så många där, medan ett annat barn återger 
att hen hellre vill gå i sin ordinarie klass då hen inte har någon vän alls i specialklassen. 
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Något som inte tyder på goda kamratrelationer återges i Erikssons och Carlssons (2016) studie där de 
intervjuade ungdomarna beskriver situationer där konflikter, mobbing och slagsmål uppkommit 
bland kamraterna. Mobbing är även något Ljusberg (2011) tar upp har förekommit då ett barn gick i 
sin ordinarie klass, vilket vi tolkar som dåliga kamratrelationer. I samma studie beskrivs även hur 
barn i specialklassen känner sig ensamma, och att sedan de började i specialklassen förlorat kamrater 
de hade haft i den ordinarie klassen. På ett liknande sätt återger en vårdnadshavare i vår studie att 
dennes son upplevs som svår av både lärare och kamrater. Barnet hade tidigare haft kompisar i 
klassen, innan kraven på honom blev för höga utan att han fick någon hjälp. Nilholm och Alm 
(2010) beskriver hur sociala processer kan stärkas genom att skapa gruppaktiviteter, att se på 
olikheter som något berikande stärker inte bara gruppen utan även relationerna i den. Med tanke på 
att majoriteten av barnen i vår studie uppger att de har kamrater i skolan kan vi konstatera att många 
lärare gör ett bra jobb för att stärka relationer trots att många vårdnadshavare önskar att fler lärare 
arbetade för att stärka gemenskapen. 

8.2.2 Barnets lärande 

Eftersom en inkluderande undervisning enligt tre av studiens fyra inkluderingsperspektiv innebär att 
barnet ska lära sig i sin undervisningsmiljö, är det av vikt att diskutera hur denna aspekt ser ut.  Det 
visar sig dock att möjligheten att lära sig i skolan är ett problem för flera av barnen i vår studie. En av 
vårdnadshavarna anser att barnet inte ges en likvärdig utbildning, utan anpassningarna som görs 
enbart är för att barnet ska trivas. Exempelvis får han gå ut i skogen eller lägga pussel, vilket han 
anser handlar om ett sätt att fördriva tiden på. Detta tyder på att undervisningen inte anpassas så att 
alla barn i studien kan lära sig, vilket Black-Hawkins (2012) menar att inkluderande undervisning 
innebär. 
 
Trots att de flesta av barnen som medverkat i vår studie har provat någon form av hjälpmedel, har 
nästan hundra procent av dem ofta svårt att koncentrera sig i skolan. Liknande uppger även 
ungdomarna i Erikssons och Carlssons (2016) studie. Det är enbart två av barnen i vår studie som 
alltid kan koncentrera sig på lektionerna, men nästan inga av barnen får hjälp av sin lärare att återfå 
koncentrationen. Det är problematiskt för barnen som inte får hjälp att återfå koncentrationen 
eftersom det kan leda till att barnen då inte lär sig någonting. Ljusberg (2011) beskriver hur ett barn i 
hennes studie legat efter i flera ämnen vilket gjort att hon hade fått börja i en specialklass för att 
komma ikapp. Gällande barnets akademiska prestationer, kan enligt Henriksen (2005) en god relation 
mellan lärare och elev gynna dessa. Det finns barn i vår studie vars vårdnadshavare beskriver att 
barnet berättat att läraren sagt att hen är värdelös och inte kan någonting och ett annat barn vars 
lärare inte förstår barnets sätt att tänka på, samt ett flertal barn vars lärare sagt åt dem att sitta still 
och vara tyst. Med tanke på att relationen inte verkar vara så bra mellan dessa barn och deras lärare 
är det, utefter Henriksens (2005) tes, inte konstigt om barnen inte heller lyckas bra med sin inlärning. 
Ett annat barn i vår studie anser att skolan är för svår för honom och att han därför inte vill lära sig - 
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ett påstående som påminner om ett utlåtande från en av ungdomarna i Erikssons och Carlssons 
(2016) studie. Flertalet barn i vår studie anser i större utsträckning att det är enklare att arbeta 
tillsammans med en klasskompis på lektionerna än att arbeta ensam. 

8.3 Inkludering och geografisk variation  

I detta avsnitt diskuteras resultat rörande skillnader mellan landsbygd, mindre stad och större stad i 
ljuset av forskning om geografisk variation. Avsnittet behandlar frågeställning fyra, vilken handlar om 
huruvida inkluderingen av barn ser olika ut beroende på var de går i skolan. 
 
Personalens kunskaper rörande diagnosen ADHD och hur man kan arbeta med barn som har 
ADHD beskrivs enligt studiens resultat som en avsaknad av kompetens hos personalen. Andelen 
vårdnadshavare som tycker att all personal på skolan har de kunskaper som krävs för att ge barnet en 
likvärdig utbildning är högst för barn som går i skolor i städer. Dock är andelen som anser att ingen i 
personalen har tillräckliga kunskaper också högst i relation till denna typ av skolor. Ungefär hälften 
på respektive geografiskt läge tycker att enbart några av lärarna har tillräckliga kunskaper. Nästan alla 
av vårdnadshavarna i vår studie önskar att lärarna ges mer utbildning. Likt Ringarp (2018) och 
Lundgren och von Schantz Lundgren tyder alltså detta på att det skulle kunna vara fler kompetenta 
lärare som arbetar i större städer, men vår studie lyfter även fram att det möjligtvis även skulle kunna 
vara högst andel inkompetenta lärare i större städer. Slutligen kan konstateras att vårdnadshavarna i 
samtliga geografiska lägen anser att all skolpersonal bör vidareutbildas. 
 
Beträffande skolornas ekonomiska resurser har bland annat möjligheten till specialpedagogisk hjälp, 
tillgången till assistent i klassrummet samt hjälpverktyg undersökts. När det kommer till mängden 
barn i vår studie som får specialpedagogisk hjälp är det dock procentuellt sett flest barn på 
landsbygden som får denna slags hjälp och allra färst barn i större städer. Dock var det en högre 
andel bland barnen i mindre städer och större städer än bland barn på landsbygden som fick 
specialundervisning vid flera tillfällen per vecka. När det kommer till andelen barn som enligt deras 
vårdnadshavare skulle vara i behov av specialpedagogisk hjälp skiljer det sig inte markant gällande 
geografisk variation. Vad beträffar assistent i klassrummet är andelen barn som har tillgång till det 
högst på landsbygden och lägst i större städer. När det kommer till hjälpmedlen som studien 
behandlar är det ungefär en tredjedel av alla hjälpmedel där mer än hälften av barnen i större stad 
och i mindre stad inte har fått möjlighet att använda sådana. På landsbygden är det ungefär en 
fjärdedel av hjälpmedlen som mer än hälften av barnen inte har fått möjlighet att använda. Dock 
används samtliga hjälpmedel i såväl skolor på landsbygden, skolor i mindre städer och skolor i större 
städer. Rörande ekonomiska resurser verkar det enligt resultaten i studien inte som att landsbygden 
har sämre resultat än mindre och större städer, vilket såväl Ringarp (2018) som Lundgren och von 
Schantz Lundgren (2016) hävdar, utan det kan snarare i vår studie antas att barnen på landsbygden 
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har tillgång till mer resurser på alla fronter förutom antalet gånger per vecka som de får hjälp av en 
specialpedagog eller speciallärare. 
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9. Konklusion 

Det här kapitlet redogör för de konklusioner som kan dras från den här studien. Inledningsvis 
återberättas kortfattat studiens resultat och därefter diskuteras dessa utifrån våra personliga åsikter 
med grund i tidigare forskning och skollagen. Det går att fastställa att studiens resultat visar på att de 
flesta av barnen i nuläget räknas till placeringsperspektivet, eftersom de antingen inte känner sig 
trygga i sin klass eller för att de inte lär sig i skolan. Vi anser att en stor förändring behöver ske 
eftersom vi menar att samtliga barn ska inkluderas i skolan. Enligt oss är gemenskapsperspektivet ett 
mål att sträva efter, men på det hela taget går det att konstatera att många aspekter behöver 
förbättras för att nå dit. Exempelvis behöver först och främst samtliga barn vara placerade i den 
ordinarie undervisningen och ges möjlighet att lära sig där. Enligt studiens resultat anser 
vårdnadshavare att det är viktigt att barn får lära sig att alla är olika och att det är någonting bra, 
vilket vi definitivt håller med om. På en arbetsplats berikas företaget av personalens olikheter och på 
samma sätt berikas en skolklass av olika typer av personligheter. Stora förändringar måste därför ske 
vad beträffar både lärarnas kunskaper om diagnosen ADHD och dessutom behöver synen på barn 
med diagnoser förbättras. Lärarutbildningen behöver utvecklas till att fördjupa blivande lärares 
kunskaper om arbete med NPF, men dessutom bör även verksamma lärare vidareutbildas inom 
ämnet. Enligt oss ska det vara en självklarhet att alla barn ska få lära sig att vara en del av en 
gemenskap genom att alla ska inkluderas i samma klass där trygghet och kamratskap råder. 
Undervisningen bör genomsyras av att ingen ska känna sig utpekad, genom att anpassa den så att alla 
har möjlighet att lära sig. 
 
Eftersom skolan enligt skollagen ska vila på forskning och en beprövad erfarenhet önskar vi även 
mer forskning om hur lärare kan arbeta med innebörden av gemenskapsperspektivet, eftersom vi tror 
att det skulle gynna samtliga barn i grundskolan. Vidare går att förstås från studiens resultat att 
skolorna inte, oavsett geografiska lägen, ges tillräckliga ekonomiska resurser för att tillgodose alla 
barn den bästa möjliga undervisningen, vilket för blicken vidare mot hur politiska beslut påverkar 
barnens vardag negativt. Hade fler barn fått det stöd som skulle behövas kanske de även i större 
utsträckning skulle se fram emot att gå till skolan. När barnens undervisning missgynnas på grund av 
avsaknad av exempelvis specialpedagogisk hjälp eller elevassistenter är det i vår mening märkligt att 
samhället inte reagerar starkare. 
 
För att blicka tillbaka mot vår inledande fråga, ”Hur pass inkluderade är barn med ADHD i den 
svenska grundskolan?”, är vårt svar: Till viss del - men vi har en lång väg kvar att gå.  
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Bilagor 

Bilaga 1. Facebookinlägg och facebookgrupper 

Facebookgrupperna som respondenterna inhämtats från är följande: 
 
● Fantastiska föräldrar (till barn med npf-problematik) 
● Föräldrar till barn med ADHD/NPF 
● Anhöriga till de som har ADHD/ADD  
● VI SOM STÖTTAR DE SOM HAR ADHD 
● ADHD Sverige 

 

 
 
Inlägget som lades upp i ovanstående grupper är följande: 
 
Hej! 
Vi är två studenter vid Uppsala Universitet som läser vår sista termin på grundlärarprogrammet med 
inriktning för årskurserna F-3. Just nu skriver vi vårt självständiga arbete som handlar om era och era 
barns upplevelser av hur inkluderingen i skolan fungerar för barn med ADHD. Vi undrar om du 
skulle kunna tänka dig att hjälpa oss genom att besvara en kort enkät som tar cirka 10 minuter att 
besvara. Som tack för hjälpen lottar vi ut varsin trisslott till tio av deltagarna. 
 
Om du kan tänka dig att delta, vänligen skicka PM med din mejladress eller kommentera nedan så 
hör vi av oss med vidare information :) 
 
Tack på förhand! 
Jasmine Etemadi och Cristin Svedberg 
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Bilaga 2. Följebrev 

Ämnesrad: Enkät om inkludering av barn med ADHD/ADD 
 
Hej, 
För 1-2 veckor sedan anmälde du ditt intresse för att delta i en universitetsstudie rörande inkludering 
i skolan av barn med ADHD/ADD. Nedan finner du enkäten som ska besvaras senast den 17 april. 
Den största delen av enkäten riktar sig till dig som vårdnadshavare, men ett avsnitt är riktat till ditt 
barn. Den delen vill vi att ditt barn fyller i utan någon påverkan från dig. Kan ditt barn inte läsa får 
du givetvis läsa upp frågorna för barnet. Observera att enkäten bara får fyllas i en gång, men du har 
möjlighet att fylla i svar för upp till två barn i samma enkät. 
 
(länk till enkäten) 
 
Vi är hjärtligt tacksamma för ditt och ditt barns deltagande!  
___________________________ 
 
Med vänliga hälsningar, 
Jasmine Etemadi och Cristin Svedberg 
 
Grundlärarprogrammet F-3, Uppsala Universitet 
 
 
  



59 

Bilaga 3. Samtyckesformulär vuxen 

Nedanstående samtyckesformulär visades då respondenten öppnade länken till enkäten. För att 
besvara enkäten var det obligatoriskt att godkänna följande samtycke. 
 
Information och medgivande 
Vi är två lärarstudenter som heter Jasmine Etemadi och Cristin Svedberg. Vi läser vår sista termin på 
Grundlärarprogrammet med inriktning för årskurserna F-3 vid Uppsala universitet och skriver nu 
vårt examensarbete. Ämnet vi har valt är barns och vårdnadshavares erfarenheter av inkludering av 
barn som har en ADHD/ADD-diagnos eller som utreds för diagnosen ADHD/ADD. Den största 
delen av enkäten riktar sig till dig som vårdnadshavare, men i slutet av enkäten finns ett avsnitt som 
heter "Vad tycker ditt barn?". Vänligen låt ditt barn besvara denna del av enkäten, då vi vill 
synliggöra barnets egna tankar. Kan ditt barn inte läsa är det okej att hjälpa till med läsningen, men 
försök att inte påverka ditt barns svar. Vill ditt barn inte delta kommer hen ges möjlighet att välja 
bort det i ett senare avsnitt av enkäten. Du som vårdnadshavare kan besvara enkäten ändå. 
 
Deltagandet i studien innebär att ni kommer att besvara den här enkäten som handlar om: 
● hur du som vårdnadshavare uppfattar att inkluderingen av ditt barn fungerar i skolan 
● ditt barns upplevelser av hur inkluderingen fungerar i skolan 

 
Enkäten tar cirka 10-20 minuter att besvara. Materialet kommer att hanteras och förvaras på ett 
sådant sätt att ingen obehörig kan ta del av det. Resultaten är konfidentiella, vilket innebär att endast 
vi och vår examinator (samt dennes medbedömare) får ta del av dina personuppgifter. I 
redovisningar av våra slutgiltiga resultat kommer alla personuppgifter att vara borttagna. Våra 
slutgiltiga resultat får användas för framtida forskning. 
 
Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagandet kan avbrytas när som helst, även efter att 
datainsamlingen är genomförd. Ingen ekonomisk ersättning utgår utöver de tio trisslotter som 
kommer att lottas ut till tio av deltagarna. 
 
 
Jag har tagit del av informationen ovan och är införstådd med att mina och mitt barns (konfidentiella) svar kan 
användas för forskning. Jag vet att ingen ekonomisk ersättning kommer att utgå. 
 
⚪ Jag godkänner 
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Bilaga 4. Samtyckesformulär barn 

Nedanstående samtyckesformulär visades innan barnets del i enkäten. För att besvara barndelen var 
det obligatoriskt att godkänna följande samtycke. 
 
Information till barnet som ska besvara enkäten 
I den här enkäten får du svara på frågor om hur det känns att gå i skolan när man har ADHD eller 
ADD. Resultaten kommer att användas i en studie av två studenter som går på universitetet. Studien 
är till för att visa andra hur det kan kännas för någon med ADHD eller ADD att gå i skolan. Vi vill 
lyfta fram både saker som du tycker är bra och saker du tycker är dåliga. Du kommer att få svara på 
frågor om till exempel hur du känner om olika saker i skolan och hjälpmedel du får använda i skolan. 
Ingen kommer att veta vem det är som har svarat, utan alla namn kommer tas bort från resultaten. 
 
Ni som får enkäten går i skolan och är mellan 6-15 år gamla. Om du kan läsa vill vi att du svarar på 
frågorna ensam, annars kan en förälder hjälpa dig att läsa frågan eller förklara vad svåra ord betyder. 
Oavsett om du svarar själv eller får hjälp med läsningen vill vi att du svarar precis det du själv känner. 
 
Det kommer att ta ungefär 2-5 minuter för dig att svara på frågorna. När du är färdig trycker du på 
"nästa" och låter din förälder fortsätta att svara. Innan du klickar på "nästa" vill vi att du tittar 
igenom alla frågor så att du inte har missat att fylla i någon. Det är okej att hoppa över frågor som du 
inte vill svara på. Om du känner att du inte vill vara med på enkäten är det helt okej, då trycker du på 
"nej" nedan. Om du känner att du vill avbryta under tiden du svarar är det också helt okej. Då går du 
längst ned och trycker på "nästa". 
 
Du kommer inte få några pengar för att svara på frågorna, men du och din förälder kan vinna en 
trisslott. Vi lottar nämligen ut en trisslott till tio av de som svarar. 
 
 
Vill du svara på frågorna i den här enkäten? 
⚪ Ja 
⚪ Nej 
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Bilaga 5. Enkätfrågor vuxen 

Del 1 - Övergripande frågor 

I det här avsnittet kommer du att få besvara några övergripande frågor. I frågor där det står "ditt 
barn" avses ditt barn som har en ADHD/ADD-diagnos eller som är under utredning för 
ADHD/ADD. 
 
Om du har flera barn med ADHD/ADD: 

- Enkäten går att besvara för upp till två barn (du väljer själv om du vill besvara enkäten för 
enbart ett barn eller för två). 

- Besvara frågorna för ett barn i taget (när du har svarat på alla frågor för det första barnet 
kommer du ges möjlighet att besvara frågorna igen rörande det andra barnet). 

 
1.1 Har ditt barn en ADHD/ADD-diagnos? 
⚪ Ja 
⚪ Nej 
⚪ Hen är under utredning för 
ADHD/ADD 

 

1.2 Tar ditt barn någon medicin för sin 

ADHD/ADD? 
⚪ Ja 
⚪ Nej 
⚪ Nej, eftersom hen är under utredning 
 
1.3 Var går ditt barn i skolan? 
⚪ I en större stad 
⚪ I en mindre stad 
⚪ På landsbygden 
 
1.4 Vad för slags skola går ditt barn på? 
⚪ Ordinarie grundskola 
⚪ Resursskola 
⚪ Annat, nämligen________________ 
 
1.5 Vilket kön har ditt barn? 
⚪ Pojke 
⚪ Flicka 
⚪ Annat 
 
 
 

 
1.6 Vilken årskurs går ditt barn i? 
⚪ Förskoleklass 
⚪ 1-3 
⚪ 4-6 
⚪ 7-9 
 
1.7 När uppmärksammades ditt barns 
ADHD/ADD? Det uppmärksammades i: 
⚪ Förskolan 
⚪ Förskoleklass 
⚪ 1-3 
⚪ 4-6 
⚪ 7-9 
 

1.8 Skriv med siffror hur många år ditt barn har 

haft en ADHD/ADD-diagnos (OBS! Om ditt 

barn är under utredning skriver du siffran 0). 

________________________ 
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1.9 Vilka i skolan vet om att ditt barn har 

ADHD/ADD? 
⚪ Vi har valt att berätta för lärarna 
⚪ Vi har valt att berätta för lärarna och 
klasskamraterna 
⚪ Vi har valt att berätta för lärarna, 
klasskamraterna och de andra 
vårdnadshavarna i klassen 
 

⚪ Vi har valt att berätta för lärarna och 
de andra vårdnadshavarna i klassen 
⚪ Vi har valt att inte berätta 
⚪ Ingen, eftersom hen endast är under 
utredning  
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Del 2 - Placering 

I det här avsnittet besvarar du frågor rörande hur placeringen av ditt barn ser ut i nuläget och hur det 
tidigare har sett ut.
 
2.1 Mitt barn har just nu: 
⚪ enbart undervisning i en mindre arbetsgrupp 
⚪ enbart undervisning i sin ordinarie klass 
⚪ undervisning i både sin egen klass men även i mindre grupp/enskilt med ex. speciallärare 

 
2.2 Jag tycker det fungerar bäst när mitt barn: 
⚪ enbart har undervisning i en mindre arbetsgrupp 
⚪ enbart har undervisning i sin ordinarie klass 
⚪ undervisning i både sin egen klass men även i mindre grupp/enskilt med ex. speciallärare 
⚪ vet ej 

 
2.3 Ser du några fördelar med att låta barn med ADHD/ADD vara med i den ordinarie 
undervisningen? Isåfall, vilka? 
___________________________________________________________________________ 
 
2.4 Ser du några nackdelar med att låta barn med ADHD/ADD vara med i den ordinarie 
undervisningen? Isåfall, vilka? 
___________________________________________________________________________ 
 
2.5 Hur ofta uttrycker ditt barn missnöje rörande sin undervisning? 
⚪ Varje dag 
⚪ Nästan varje dag 
⚪ En dag i veckan 
⚪ En dag varannan vecka 
⚪ En dag i månaden 
⚪ Mer sällan 
⚪ Aldrig 

2.6 Om ditt barn uttrycker missnöje, vad upplever du då är orsaken till detta?
___________________________________________________________________________ 
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Del 3 - Extra anpassningar och särskilt stöd 

Detta avsnitt handlar om vilka extra anpassningar och särskilt stöd ditt barn får tillgång till för att 
kunna koncentrera sig bättre i skolan.
 

3.1 Läraren i mitt barns klass använder olika hjälpmedel för att försöka hjälpa mitt barn att få 
arbetsro. 
⚪ Ja 
⚪ Nej 
⚪ Vet ej 

 
3.2 Har ditt barn tillgång till en assistent (extra personal) ifall ditt barn arbetar i det ordinarie 
klassrummet? 
⚪ Ja, det finns en assistent i klassen men inte enbart för mitt barn 
⚪ Ja, det finns en assistent i klassen enbart för mitt barn 
⚪ Nej, det finns inte någon assistent 

 
3.3 Mitt barn får hjälp av: 
⚪ en specialpedagog 
⚪ en speciallärare 
⚪ både en specialpedagog och en speciallärare 
⚪ varken en specialpedagog eller en speciallärare, men jag tror att hen skulle behöva det 
⚪ varken en specialpedagog eller en speciallärare, för hen behöver det inte 
⚪ vet ej 

 
3.4 Hur ofta får ditt barn hjälp av specialpedagog eller speciallärare: 
⚪ 1 tillfälle per vecka 
⚪ 2-3 tillfällen per vecka 
⚪ 4+ tillfällen per vecka 
⚪ aldrig 
⚪ vet ej  
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Del 4 - Vad tycker du? 

I det här avsnittet får du möjlighet att uttrycka dina åsikter om vad som fungerar bra respektive 
mindre bra, samt vad du tror kan förändras för att undervisningen ska bli så bra som möjligt för barn 
med ADHD/ADD.
 

4.1 Anser du att personalen på skolan verkar veta vad de ska göra för att hjälpa ditt barn att 
tillgodogöra sig en likvärdig utbildning? 
⚪ Ja 
⚪ Nej 
⚪ Några lärare, men inte alla 

 
4.2 Motivera ditt svar från föregående fråga. 
___________________________________________________________________________ 
 
4.3 Upplever du att någon på skolan har haft åsikter rörande ditt barns ADHD/ADD? Här avses 
såväl positiva som negativa åsikter. Du får kryssa i flera rutor. 
 
⬜ Ja, klasskamraterna 
⬜ Ja, de andra vårdnadshavarna 
⬜ Ja, skolpersonalen 
⬜ Nej, ingen 

 
4.4 Utveckla ditt svar från föregående fråga: 
___________________________________________________________________________ 
 
4.5 Upplever du att ditt barn känner sig inkluderad i skolan? 
⚪ Ja 
⚪ Nej 
⚪ Ibland 
⚪ Vet ej 

 
 
4.6 Jag tycker att följande skulle behövas för att mitt barn ska få så god undervisning som möjligt 
(du får kryssa i flera rutor): 
 
⬜ Assistent (extra personal) som hjälper mitt barn i klassrummet 
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⬜ Extra personal (t.ex. specialpedagog eller speciallärare) som undervisar mitt barn utanför 
     klassrummet 
⬜ Att skolan får ekonomiskt stöd för att köpa in hjälpverktyg 
⬜ Att lärarna får vidareutbildning om att arbeta med barn som har ADHD/ADD 
⬜ Annat____________________

 
4.7 Tycker du att skolan borde göra någonting annorlunda? Isåfall vad? 
___________________________________________________________________________ 
 
 
4.8 Om du har någon annan information du vill delge oss rörande din upplevelse av inkluderingen av 
ditt barn, vänligen skriv det nedan: 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Tack för er medverkan! 
Vi uppskattar verkligen att du och ditt barn tog dig tid att besvara vår enkät. Om ni är intresserade av 
att vinna en av de tio trisslotter som vi kommer att lotta ut, vänligen skriv din mejladress nedan. 
___________________________________________________________________________
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Bilaga 6. Enkätfrågor barn 

Del 5 - Vad tycker ditt barn? 

I det här avsnittet ska du låta ditt barn svara på frågorna. Du kan hjälpa till med att läsa upp frågan, 
men försök att inte påverka svaret, utan låt barnet svara precis som det känner.
 

5.1 Ser du fram emot att gå till skolan på morgonen? 
⚪_Ja 

  
⚪_Nej 

  
⚪_Ibland 

  
 
5.2 Har du kompisar som du brukar leka/umgås med i skolan? 
⚪_Ja, _jag_har_en_kompis____________________________________________________ 

  
⚪ Ja, jag har flera kompisar 

  
⚪ Nej, jag brukar leka/vara ensam på rasterna 

  
 
5.3 Trivs du i din klass? 
⚪_Ja 

  
⚪_Nej 

  
⚪_Ibland 
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5.4 Känner du att din lärare visar och förklarar så att du förstår vad du ska göra på lektionerna? 
⚪_Ja 

  
⚪_Nej 

  
⚪_Ibland 

  
 
5.5 Kan du koncentrera dig på lektionerna i skolan? 
⚪_Ja, alltid_______________________________________________________________ 

  
⚪_Nej, _aldrig_____________________________________________________________ 

  
⚪_Ibland 

  
 
5.6 Berätta vad läraren gör om du inte kan koncentrera dig. 
___________________________________________________________________________
 
 
5.7 När tycker du att det är svårt att koncentrera sig i skolan? Du får välja flera svar. 
⬜ När jag inte får röra på mig 
⬜ När man ska arbeta tyst väldigt länge 
⬜ När mina klasskompisar stör mig 
⬜ När mina klasskompisar stör mig 
⬜ När jag inte förstår vad jag ska göra 
⬜ Jag tycker inte att det är svårt att koncentrera sig i skolan 
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5.8 Hur bra stämmer följande påståenden om hur du brukar känna på lektionerna? 
 

 Stämmer 
inte alls 

Stämmer 
inte så bra 

Stämmer 
ganska bra 

Stämmer 
precis 

Vet 
inte 

Jag orkar lyssna när min lärare pratar 
länge till hela klassen. 

⚪ ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ 

Jag orkar arbeta ensam på lektionerna. ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ 

Jag orkar arbeta med en klasskompis på 
lektionerna. 

⚪ ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ 

Jag får ta en kort paus när jag behöver 
det. 

⚪ ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ 

Jag blir stressad när jag inte förstår vad 
jag ska göra. 

⚪ ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ 

Jag blir stressad när jag ska läsa en text 
själv. 

⚪ ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ 

Jag blir stressad när mina klasskompisar 
går runt i klassrummet. 

⚪ ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ 
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5.9 Hur tycker du att dessa hjälpmedel fungerar för dig? 
 

 Fungerar 
dåligt 

Fungerar 
ganska bra 

Fungerar 
bra 

Har inte 
använt 

Skärm (så jag inte ser klasskompisarna) ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ 

Sittkudde ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ 

Hörselkåpor ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ 

Rörelsepauser ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ 

Bildstöd (bilder på vad vi ska göra) ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ 

Stressboll eller dylikt ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ 

Att sitta längst fram i klassrummet ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ 

Att sitta längst bak i klassrummet ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ 

Att sitta på en stol som går att gunga på ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ 

Att få jobba på en padda/dator ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ 

Timglas (så jag vet hur lång tid som är kvar) ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ 

Personligt schema (på vad jag ska göra under 
lektionen eller dagen) 

⚪ ⚪ ⚪ ⚪ 

Lyssna på musik ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ 

 
 
5.10 Har du använt något annat hjälpmedel? Berätta vilket eller vilka och om det fungerade bra eller 
dåligt. 
___________________________________________________________________________
 
 
 


