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Sammanfattning 

 
Syftet med denna undersökning är att ta reda på vilka svårigheter i relation till sitt lärande 
elever med ADHD möter i skolmiljön, hur skolan svarar mot dessa svårigheter samt analysera 
hur dessa svårigheter yttrar sig i relation till de ramfaktorer som begränsar undervisningen 
enligt de sex studier som ingår i vår undersökning. 
 
Studien inriktar sig på att besvara fyra forskningsfrågor, nämligen: 1. Vilka utmaningar, i 
relation till sitt lärande, möter elever med ADHD enligt de sex studierna som ingår i vår 
undersökning? 2. Vilka behov av stöd har elever med ADHD, baserat på de problem som 
identifierats i de sex studier som ingår i vår undersökning? 3. På vilket sätt svarar skolan mot 
stödbehov hos elever med ADHD, enligt undersökningarna i vår studie? samt 4. Hur yttrar sig 
behoven av stöd hos elever med ADHD i relation till konstitutionella, organisatoriska och 
fysiska ramfaktorer (Lundgren, 1989) enligt de sex studier som ingår i vår undersökning? 
 
Föreliggande uppsats består av en systematisk litteraturstudie av sex vetenskapliga studier från 
ett svenskt sammanhang. Sökningen gjordes i databaser (ERIC samt SwePub) efter målstyrda 
urvalskriterier. Urvalet gjordes med hjälp av specifika inklusions- och exklusionskriterier. 
 
Resultatet visar att läraren tar hänsyn till de olika ramfaktorerna som påverkar undervisningen 
på respektive skola där hen är verksam. Med avseende på elever med ADHD kan det 
konstateras att deras behov av stöd ställer höga krav på lärarnas didaktiska förmåga att anpassa 
undervisningen, i synnerhet när det gäller de tre olika typer av ramfaktorer som samspelar i 
skolans vardag. Att kunna göra medvetna didaktiska val bygger på lärarens förmåga att ta 
hänsyn till de ramfaktorerna som kännetecknar dess arbetsmiljö och utforma en lämplig 
undervisning som lyckas tillgodose elevernas behov, precis som skollagen (2010:800) fastslår. 
Ur en didaktisk synpunkt är alltså ramfaktorerna av avgörande vikt för undervisningens 
planering med avseende på elevernas behov av stöd i lärandeprocessen. 
 
 
 
 
Nyckelord: ADHD i skolan, elever med ADHD, ramfaktorteori, stödbehov  
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1 Inledning 
 
ADHD är en vanlig diagnos (Thernlund, 2013). Förekomsten av ADHD bland unga och barn i 
Sverige uppskattas ligga mellan 3–6% beroende på vilken metod som har använts för att 
diagnosticera (ibid.). Socialstyrelsen (2014) anger att ungefär 5% av barnen som går i skolan 
uppfyller kriterierna för ADHD. Tack vare ny, ökad kunskap kring neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar och framsteg när det gäller utredning av symtom, är det nu möjligt att 
fler elever får behandling och stöd i vardagen.  

Det ingår i förskolans uppdrag att erbjuda alla barn omsorg, möjligheter till utveckling och 
lärande samt trygghet (Specialpedagogiska myndigheten, 2021a). Kraven som förskolan ställer 
på barn med ADHD kan medföra specifika utmaningar, vilka bör hanteras med hjälp av 
specialpedagogiska insatser. Att kunna bemöta varje barn på ett adekvat sätt och planera 
verksamheten i syfte att bidra till ”en skola för alla” (Specialpedagogiska myndigheten, 2021 
b) är en samhällsviktig fråga som dagens förskola konfronteras med. 

Som tydlig framgår enligt skollagen (2010: 800) samt styrdokumenten (Skolverket, 2022; 
Skolverket, 2014) har skolan en skyldighet att tillgodose elevernas behov och hjälpa dem att 
utvecklas så långt som möjligt för att kunna nå sin potential. Dessutom har skolan även ett 
demokratiskt uppdrag som fastställs i Kapitel 10 § i skollagen, vilket skyddar elevernas 
rättighet att vara delaktiga i undervisningen utifrån deras individuella förutsättningar. 

Många forskare är överens om att skolan behöver präglas av ”allas rätt till närvaro och 
delaktighet” (Jakobsson och Nilsson, 2019; Nilholm, 2019; Ramberg, 2015) genom att inga 
elever utesluts från den ordinarie undervisningen som en följd av deras specialpedagogiska 
behov. Alla elever behöver alltså inkluderas i verksamheten och individuella olikheter bör 
betraktas som en tillgång, i stället för en nackdel (Bruce, Rubin, Thimgren & Åkerman, 2016). 
Detta synsätt kännetecknar ett kritiskt förhållningssätt till barnens specialpedagogiska behov, 
vilket grundar sig i att individernas miljö ska anpassas utifrån deras förutsättningar (Nilholm, 
2019). Detta blir inte mindre angeläget i kombinationen med den höga förekomsten av ADHD, 
lägg därtill alla elever som har liknande problematik, men inte uppfyller alla kriterier (för 
ADHD) och de elever som av olika anledningar uppfyller kriterierna för ADHD, men aldrig 
får en diagnos. Allt detta i kombination är mer än goda anledningar att reda ut vilka behov 
dessa elever har samt ifall skolmiljön verkligen är anpassad för dem, vilket är vad den här 
studien avser undersöka. 
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2 Bakgrund 
 
Avsnittet inleds med en beskrivning av diagnosen ADHD. Vidare redogörs här för relevansen 
hos vår studie, eventuella risker förenat med det specialpedagogiska synsätt vi valt att anta, i 
relation till undersökningen vi valt att göra, samt nyttan hos studien utifrån ett lärarperspektiv. 

 
2.1 Vad är ADHD? 
 
ADHD klassas som en neurologisk funktionsnedsättning och för att diagnosen ADHD skall 
kunna ställas måste följande krav uppfyllas: betydande problem inom minst två livsområden 
(exempelvis i hemmet och skolan), svårigheterna skall kunna betecknas som varaktiga (det vill 
säga att de uppstår under en längre tid) samt att problemen skall (ha kunnat) påvisas innan sju 
års ålder (Jakobsson & Nilsson, 2011, s. 160 & 172). 

Enligt Ortiz och Sjölund (2015, s. 31-33) består ADHD-diagnosen av en konstellation av 
symtom varav de centrala är svårigheter med att hålla uppmärksamhet, ökad impulsivitet och 
överaktivitet. Det påpekas dock att olika individer kan ha olika symtom, vilket innebär att inte 
alla personer med ADHD visar på samma typ av svårigheter och detta kan också förändras över 
tiden. ADHD har en betydlig inverkan på individens kapacitet att lära sig, utvecklas och 
tillgodogöra sig en utbildning. Bristande uppmärksamhet leder till svårigheter med att 
koncentrera sig på en arbetsuppgift, påbörja eller göra färdigt arbeten, studera ämnen som inte 
upplevs som intressanta för personen med ADHD, och så vidare. Vidare blir den individen lätt 
distraherad av andra saker som äger rum i lärmiljön samtidigt som hen också har svårt att lyssna 
på långa instruktioner eller ta itu med material som inte verkar meningsfullt. Ökad impulsivitet 
innebär att personen har svårt att kontrollera hur hen reagerar på vad andra säger eller gör och 
detta kan leda till konflikter eller svårigheter med att etablera och upprätthålla fungerande 
sociala relationer med sina jämnåriga eller personal på skolan. Slutligen syftar hyperaktivitet 
på individens tendens att vilja röra på sig mer, hålla många tankar i huvudet samtidigt och ha 
en allmänt högre energinivå. Ortiz och Sjölund (2015, s. 10) betonar att det är viktigt att 
individens behov utreds för att kunna utforma lämpliga stödåtgärder som hjälper hen att uppnå 
sin potential. På detta sätt kan eleverna ha bättre förutsättningar för att ta undervisningen 
tillvara och lyckas utifrån de egna förutsättningarna, vilket är också någonting som 
styrdokumenten (Skolverket, 2022) och skollagen (2010: 800) poängterar. 

  
2.2 Två specialpedagogiska perspektiv 
 
Samhällets och skolans syn samt bemötande när det gäller olika människor tillstånd har 
förändrats över tiden. Många ord och uttryck har fallit ur bruk i takt med att medvetenheten i 
samhället har ökat och människor har fördjupat sin förståelse kring olika neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar. Detta är ett tecken på att samhället blir mer accepterande mot alla 
individer, vilket framgår tydligt i olika miljöer såsom kollektivtrafiken, arbetsplatser och inte 
minst, skolans värld. Det innebär att samhällets perspektiv har förändrats och utvecklats genom 
åren. Nilholm (2019) definierar perspektiv som specifika sätt att förhålla sig till fenomen i 
omgivningen. Inom specialpedagogik som forskningsområde och praktik finns det olika 
perspektiv, vilka refererar till olika sätt att betrakta individernas olikheter och svårigheter.   
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Nilholm (2019) särskiljer mellan två huvudsakliga inriktningar inom specialpedagogik, 
nämligen det kategoriska perspektivet och det kritiska perspektivet. Det kategoriska 
perspektivet syftar på att individen behöver få hjälp för att kunna anpassa sig till miljön 
eftersom hen anses ha svårigheter. Att arbeta utifrån detta perspektiv ofta innebär att 
kategorisera elever, jämföra dem med varandra, relatera deras utveckling till tankar om 
normalitet och avvikelse samt ta ut dem från den ordinarie undervisningen. Detta perspektiv 
har sina rötter i medicinska undersökningar och behovet av stödinsatser motiveras av en 
officiell diagnos av elevens situation.  

Det kritiska perspektivet innebär dock att det är miljön som skall anpassas efter individens 
behov eftersom hennes svårigheter uppstår i mötet mellan personen och omgivningen 
(Nilholm, 2019). Ett kritiskt förhållningssätt förutsätter således att individen befinner sig i 
svårigheter. Enligt detta synsätt, om eleven inte lyckas utvecklas anses detta vara skolans brist 
och inte individens. Det kritiska perspektivet lyfter fram att skolans oförmåga att tillgodose 
elevernas behov är något som behöver ses över och åtgärdas i samhället. I detta sammanhang 
lyfter Nilholm fram att skolans uppdrag är att bemöta mångfalden av elever som finns 
representerad i klassrummet på ett ansvarsfullt sätt och behandla dem med respekt. På liknande 
sätt menar Bruce et al. (2016, s. 25) att det är skolans som institution som har en plikt att 
anpassa sig efter elevunderlaget och inte tvärtom. Nilholm och Göransson (2019, s. 11-17) 
poängterar att grupptillhörigheten är central till att elever ska kunna utvecklas eftersom det 
sociala samspelet med sina jämnåriga är oerhört viktigt. Dessutom rekommenderar författarna 
att skolpersonalen lägger mer fokus på miljön där eleven befinner sig eftersom skolans uppdrag 
är att erbjuda en lämplig lärmiljö för alla elever (Nilholm & Göransson, 2019, s. 26). Nilholm 
och Göransson (2019, s. 38) varnar för att det finns en tendens att lägga tonvikten på individens 
svårigheter och inte på vad som sker i hens omgivning. Ofta finns det en mängd faktorer som 
kännetecknar klassrumsmiljön som bör åtgärdas för att skapa goda förutsättningar för lärande 
för alla elever. Det förefaller som att Nilholm och Göransson förespråkar alltså ett kritiskt 
perspektiv på specialpedagogik. 

  
2.3 Risker förknippat med ett kritiskt perspektiv på specialpedagogik 
 
Det kan tolkas som att en effektiv metod är att se till miljön runt individen framför att söka 
efter problem hos individen själv. Det kan dock finnas risker förknippat med detta synsätt. 
Jakobsson och Nilsson (2019, s. 14) påpekar att styrdokumenten fastslår att hjälp skall ges 
oavsett diagnos. Vidare menar de att detta ibland skiljer sig ifrån den praktiska verklighet som 
möter elever i skolmiljön, där diagnos trots allt kan utgöra ett krav för tilldelning av resurser 
som medför ekonomiska kostnader för skolan (Jakobsson & Nilsson, 2011, s.66-67). I 
praktiken uppstår också ett fenomen som Hejlskov kallar ”metodtak”, vilket innebär en 
förskjutning av ansvar från pedagoger och skola mot elever, föräldrar och yttre omständigheter. 
Enligt författaren utgör metodtaket en skiljelinje efter vilken pedagogens och skolans upplevda 
ansvar upphör. Detta är en upplevd skiljelinje som kan bromsa viljan att planera insatser samt 
skjuta över ansvaret för uteblivna insatser på någonting utanför pedagoger och skola (Hejlskov, 
2014, s.46-47). 

Det är väsentligt att poängtera att både det kritiska perspektivet och det kompensatoriska 
perspektivet syftar på ”att särskilja elever och ge dem extra stöd” (Nilholm, 2019, s. 15), vilket 
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är alltså det huvudsakliga målet med specialpedagogiken som område. Kritik som inriktas mot 
det kritiska perspektivet fokuserar på ett antal brister som är förknippade med detta synsätt på 
elevers svårigheter. För det första, anses det kritiska perspektivet grunda sig i samma 
arbetsgång som det kompensatoriska, vilket utgår från att problemet identifieras, diagnosticeras 
och sedan behandlas. För det andra, förefaller det att det kritiska perspektivet syftar på att uppnå 
ett orealistiskt mål eftersom det baseras på en idé om att specialpedagogiken kan upphöra och 
att skola kan lyckas bemöta alla elever på ett adekvat sätt utan att segregation någonsin uppstår 
(Nilholm, 2019, s. 26). 
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3 Forskningsöversikt  
 
I detta avsnitt presenteras en redovisning av tidigare forskning i detta område från ett svenskt 
samt internationellt sammanhang. Artiklarna som ingår i denna del kommer att användas som 
underlag till diskussion av föreliggande studiens resultat. Detta kapitel innehåller tio studier 
som inbegriper elever med ADHD och hur symtomen påverkar lärandet hos dessa elever. Dessa 
studier inkluderas för att belysa hur forskningsläget ser ut kring elever med ADHD och vilka 
behov de kan tänkas ha i en skolmiljö. Kapitlet är också uppdelat i svensk forskning och 
internationell forskning.  

 
3.2 Studier utförda i Sverige 
 
Andersen Helland, Helland och Heimann (2014) genomförde en studie som fokuserade på att 
undersöka huruvida barn med specifika språkstörningar kan urskiljas från barn med ADHD när 
det gäller deras språkförmågor samt om det finns skillnader mellan de två grupperna angående 
psykisk ohälsa. Författarna använde sig av ett frågeformulär för att samla in data, som de 
skickade till två grupper med barn mellan 6 och 12 år gamla, varav en grupp innehöll barn med 
språkstörningar och den andra barn med ADHD. Frågeformulären inkluderade frågor om tal, 
syntax, semantik, koherens och även om hur barnen använder sig av sammanhanget när de 
talar. Resultaten av studien påpekade att barn med språkstörningar och de som har ADHD inte 
kan urskiljas i en allmän mätning av kommunikationsförmågan, men det finns ändå betydliga 
olikheter. Gruppen med ADHD visade sig uppleva flera psykiska svårigheter än den andra 
gruppen. De två grupperna visade på stora skillnader när det handlar om tal och syntax. 
Gruppen med barn med språkstörningar upplevde svårigheter med att behärska språkets 
struktur. De förenklade ofta ord genom att utelämna vissa ljud eller olika ändelser som skulle 
användas i dåtiden. Dessutom påpekade studien att barn med ADHD kan blanda ord som har 
ungefär samma betydelse, men det hände inte på grund att de inte hade tillräckligt med 
kunskaper för att urskilja dem, utan det handlar om att de inte var uppmärksamma när orden 
presenterades i början. Barn med språkstörningar kan uppleva samma problem med att blanda 
ihop ord, men ur olika anledningar såsom att de inte kan minnas orden på lång sikt. Studien har 
kommit fram till följande slutsats: det behöver tas mer hänsyn till elevernas mentala hälsa 
samtidigt som språkförmågan behöver bedömas i både grupper. Barn med ADHD bör ha 
tillgång till interventioner gällande pragmatik och strategier som behandlar språkets struktur 
och innehåll. 

Balldin och Hedevåg (2013) har tagit fram en litteraturöversikt däri de beskriver olika typer 
av insatser som är effektiva för barn med ADHD med utgångspunkt i iden om att skolan 
behöver vara en skyddsfaktor för de eleverna. Författarna betonar vikten av att utforma 
stödinsatserna utifrån en vetenskaplig grund, det vill säga att lärarna bör ha information om 
den senaste forskningen om hjärnans fungerande och hur ADHD visar sig hos olika barn. Av 
avsevärd vikt är även bemötandet eftersom det har en stor betydelse för elevernas inlärning. 
Detta innebär att lärarna behöver ha ett lågaffektivt bemötande som grundar sig i empati för 
individens svårigheter och som deskalerar konflikter när dessa uppstår i mötet pedagog-elev. 
Dessutom bör anpassningar göras på alla nivåer, nämligen på skolnivå, gruppnivå och 
individnivå eftersom svårigheterna uppstår i mötet mellan hen och miljön. Författarna 
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rekommenderar att lärarna också tillämpar insatser som syftar på att reducera elevens negativa 
stress eftersom elever med ADHD är särskilt sårbara för dess effekter. Samverkan mellan hem 
och skola framstår som oerhört viktig för att kunna skapa lämpliga förutsättningar för elevernas 
lärande och utveckling i skolan. 

Plantin Ewe (2022) genomförde en studie som bidrog med relevant kunskap om lärarnas 
relationskompetens i förhållande till elever med ADHD. Syftet med studien var att undersöka 
om lärarnas egen uppfattning av relationskompetensen kan utvecklas genom 
videointerventioner. Dessa interventioner skulle leda till förändringar i både lärarna och deras 
elevers uppfattning om lärare-elev-relationen. Författaren använde sig av flera metoder för att 
uppnå syftet med undersökningen. Det användes en undersökande utvärdering i flera steg som 
innehöll flera studier som i sin tur var delade i sub-studier. Resultaten av studien visade att 
kommunikation mellan lärare och elever med ADHD är ofta negativ, nämligen att dessa elever 
blir tillsagda oftare än andra och detta kan förändras om lärarna lägger mer vikt på att utveckla 
sin kommunikationsförmåga med eleverna. Dessa tillsägelser bidrar också till att elever med 
ADHD känner sig exkluderade av deras lärare. För att motverka detta bör lärare ha mer kunskap 
om när de skulle vara nära eller ta mer avstånd i interaktionen med eleverna. I allmänhet visade 
studien att lärar-elev-relationen var inte tillräckligt inbjudande och varm för elever med ADHD. 
Lärarna blev mer medvetna under studiens gång om hur deras beteende kan påverka elever 
med ADHD efter att de har tittat på och analyserat interaktionen mellan dem och eleverna på 
videoinspelningar. Slutsatsen av studien visar att åtgärder behövs för att utveckla lärarnas 
medvetenhet och förståelse av hur de kan hantera och bättre förstå sina elever med ADHD så 
att de kan främja en god lärar-elev relation och förebygga konfliktsituationer. Lärare behöver 
mer kompetensutveckling, särskilt när det gäller deras kompetens att etablera en god relation 
till eleverna med ADHD. 

Vad gäller hur symtomen för ADHD kan yttra sig samt dess praktiska konsekvenser i skolan 
kan studien ”Associated predictors of functional impairment among adolescents with ADHD—
a cross‑sectional study”, belysa hur detta skulle kunna se ut. Syftet med studien var att 
undersöka själv- och föräldraskattad- funktionsnedsättning i förhållande till ADHD och kön 
samt hur symtom, kopplade till underkategorierna (se förklaring nedan) för ADHD, förhöll sig 
i relation till nedsättning av funktionen inom olika livsområden. Studien var en tvärsnittsstudie 
som utfördes på 166 ungdomar med ADHD, som jämfördes mot 106 ungdomar utan ADHD. 
Åldersspannet på deltagarna i studien var 15-18 år och medelåldern var 16,6 år. Deltagarna i 
studien rekryterades från sju regioner av barn och ungdomspsykiatrin i Sverige. Ansatsen var 
också, enligt författarna, att inkludera på stats och landsortsregioner i studien (Meyer et al 2022, 
s.3). Studien korrigerades dessutom för andra diagnoser, då samsjuklighet[1] ofta förekommer 
i samband med ADHD, vilket kan påverka de uppmätta resultaten (Ibid, s.3).  

Inledningsvis nämner författarna tidigare studier inom området. De nämner att ADHD 
kännetecknas av funktionsnedsättning inom flera livsområden såsom skola, hem och sociala 
relationer. ADHD förekommer också i tre olika underkategorier: huvudsakligen ouppmärksam 
form (ADHD-I) huvudsakligen överaktiv/impulsiv form (ADHD-H) och kombinerad form 
(ADHD-C) (Ibid, s. 1 & 2). Enligt författarna så är symtomen gemensamma för alla 
underkategorier. Vad som kännetecknar en specifik underkategori är istället vilken typ av 
symtom som huvudsakligen presenteras utåt (uppmärksamhets relaterade, 
impulsivitets/hyperaktivitets relaterade eller båda två samtidigt). Underkategorierna är därför 
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mer att betrakta som ett mått för hur symtomen yttrar sig på individnivå. Symtomen kan 
dessutom yttra sig olika över tid, vilket kan innebära att en individ kan uppfylla kriterierna för 
en undergrupp vid ett mättillfälle för att sedan kvalificera sig för annan vid ett senare tillfälle 
(Ibid, s. 2). Av denna anledning nämner författarna ”dimensionellt synsätt”, ett förfarande där 
den dominerande undergruppen fastställs vid varje mättillfälle (Ibid, s. 2), Vidare nämner 
författarna att studierelaterade problem, för elever med ADHD, tenderar att öka under tonåren. 
Anledningen till detta beror, enligt författarna, troligtvis på ökade studiekrav under tonåren 
(Ibid, s. 2). Vad gäller ADHD och studieresultat, så menar författarna att alla underkategorier 
påverkar studieresultaten negativt. De menar dock att ifall ett mer dimensionellt synsätt, på 
diagnosen, används så pekar resultaten på att uppmärksamhetsregleringen påverkar 
studieresultaten i allra störst utsträckning (Ibid, s. 2).  

Författarna skriver vidare att behandling av ADHD symtom och ökad funktion inom 
specifika livsområden inte nödvändigtvis korrelerar. De menar snarare att behandling av 
symtom och ökad funktion är två separata koncept samt att behandling inte nödvändigtvis leder 
till ökad funktion (Ibid, s. 2). Vidare visar studien att ADHD i kombinerad form (ADHD-C) 
resulterade i högst självrapporterad funktionsnedsättning. Föräldrarapporterad 
funktionsnedsättning var dock jämnare fördelad mellan formerna. Efter justering för 
uppförande problematik, känslomässiga problem, farmakologisk status (dvs effekterna av 
medicinering för ADHD) samt kön visade sig ADHD i huvudsakligen ouppmärksam form 
(ADHD-I) vara den enda form av ADHD som skattades signifikant högre (av både deltagare 
och deras föräldrar) än kontrollgruppen rörande funktionsnedsättning i skolan (Ibid, s.7 & 8). 
Slutsatsen kan dras att detta ligger i linje med de studier författarna presenterade i bakgrunden. 
Utifrån studien kan tolkningen göras att den ouppmärksamhet som är en del av symtombilden, 
för ADHD, är en mer direkt faktor till sämre funktion i skolan än de andra symtomen för 
ADHD. De andra symtomen yttrar sig istället genom sekundära symtom och är betydligt 
svårare att skilja från andra orsaksförklaringar.       

Då ovanstående studie berör ungdomar under behandling kan frågor uppstå kring vad 
konsekvensen blir de för elever som förblir odiagnostiserade. En artikel av Ek, Ulla et.al (2012) 
berör just detta. Syftet med studien var att göra en retrospektiv fallrapport på elever som inte 
klarat grundskolan, med fokus på barriärer på individ och systemnivå (Ek, Ulla Et. Al (2012), 
s.1). Studien utfördes på 45 elever mellan 16 och 20 år som inte klarat kraven för grundskolan. 
Dessa elever utreddes och bedömdes löpande under studiens gång av skolans elevhälsovårds-
team. De utredningar som gjordes var som följer; kognitiv funktion, tidigare skol och 
elevhälsovårds dokumentation, åtgärdsprogram och ställda diagnoser (Ek, Ulla Et. Al (2012), 
s.1).  

Till följd av undersökningarna hittade man en rad faktorer som var avgörande för att 
eleverna i studien inte hade lyckats gå färdigt grundskolan. Skolhälsovårdsjournaler, övrig 
dokumentation samt utredningar visade att flertalet elever (i studien) hade problem inom en 
eller flera av följande områden: lärande, läskunnighet, matematik och uppmärksamhet (Ek, 
Ulla Et. Al (2012), s.1). Av de uppvisade problemen var uppmärksamhetsproblematik 
dominerande (22 av 45 elever). 26 av 45 elever uppvisade dessutom starka indikationer på 
symtom förknippat med ADHD. Detta utifrån utredningar som gjordes i samband med studien 
(Ibid, s.1 & 3). Av dessa 26 elever var 4 elever diagnosticerade med ADHD innan studiens 
genomförande (Ibid, s.4). Nämnvärt är dock författarnas eget påpekande: ”The study group 
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was small and may not have been fully representative.” (Ibid, s.1). Avslutningsvis nämner 
författarna i diskussionen att flertalet deltagare, som uppvisat uppmärksamhetsproblematik, 
(24 av 26 deltagare) inte blivit erbjudna någon form av utredning före studiens genomförande. 
Detta trots att 13 av dem enligt dokumentation uppvisat tydliga problem redan under sina första 
tre skolår samt att ytterligare fyra uppvisat tydliga problem redan i fjärde klass. (Ibid, s. 5). 
Författarna påpekar vidare att det finns tydliga samband mellan ADHD misslyckande i skolan. 
Vidare tillägger författarna att: “If our school system was fully aware of the impact of BIF and 
of attention deficits on school failure, many children could receive a better-adapted school 
situation.” (Ibid, s. 6). 

 
3.3 Internationella studier 
 
Davis och Florian (2004) har sammanställt en omfattande forskningsöversikt som utreder 
undervisningsstrategier för elever med specialpedagogiska behov. I fråga om ADHD och 
skolinsatser som inriktas på att främja individens sociala och emotionella utveckling 
rekommenderas följande: kompissystem, positiv förstärkning, träning av självreglerande 
beteende samt ett fungerande samarbete mellan skola och hem där föräldrarna aktivt involveras 
i barnens skolgång. Författarna poängterar också vikten av att lärare är medvetna om eleverna 
tar mediciner eller inte eftersom detta påverkar deras beteende i klassrummet. 

DuPaul, Weyandt och Janusis (2011) har genomfört en studie som består av en 
litteraturöversikt och inriktar sig på att påpeka ett antal strategier och åtgärder som är effektiva 
för att stödja elever med ADHD i klassrummet. Författarna poängterar att diagnosen ADHD 
korrelerar med olika svårigheter i skolan när det gäller lärande och kunskapsutveckling men 
också de sociala relationerna. Elever med ADHD riskerar att få sämre betyg, prestera lägre på 
prov och vara frånvarande från skolan en längre tid. ADHD diagnosen förknippas även med 
sociala svårigheter eftersom impulsiviteten som uppstår i många fall leder till konflikter med 
andra barn och en större sannolikhet att visa aggressivt beteende mot personer i omgivningen. 
Författarna signalerar att skolpersonalen tenderar att ha en mindre positiv uppfattning om 
elever med ADHD både när det gäller den akademiska delen samt den personliga nivån. Av 
dessa anledningar har barn med ADHD behov av stödåtgärder för att kunna nå sin potential 
och insatserna bör väljas utifrån varje enskild individs situation. Att tillämpa stödinsatser redan 
från lågstadiet innebär att individen har bättre möjligheter att lyckas i skolan och trivas i sin 
lärmiljö. I detta ändamål rekommenderar författarna olika typer av insatser så som: 
beteendeinriktade, självreglerande, akademiska och sociala. Utöver detta, bör barnets miljö 
anpassas både i klassrummet och hemma. I detta sammanhang är samarbetet mellan skola och 
hem väsentligt till att lyckas utforma rätt stöd för eleven som befinner sig i svårigheter. 

Daley och Birchwood (2010) har skrivit en artikel som undersöker sambandet mellan 
ADHD och akademisk prestation. Författarna lyfter fram ett antal strategier som syftar på att 
förbättra elevernas kunskapsutveckling och lärande. Det framgår av litteraturöversikten att 
elever med ADHD presterar sämre i stora undervisningsgrupper och gynnas av att arbeta enskilt 
med hjälp av en lärare. Dessutom rekommenderas det att uppgifter begränsas, kortas ner, delas 
upp i mindre avsnitt och anpassas utifrån individens behov för att underlätta att hen kommer 
igång med arbetet samt håller motivationen för att slutföra uppgiften. Att ge explicita 
instruktioner och undervisa på ett sätt som passar den enskilda elevens inlärningsstil är några 
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andra strategier som nämns som effektiva av Daley och Birchwood. Självreglerande strategier 
består av att uppmuntra eleven att nå mål och belöna hen när en uppgift är klar eftersom detta 
anses förbättra den akademiska prestationen. I fråga om läxor är det önskvärt att föräldrarna 
får instruktioner av läraren gällande hur de kan bäst stödja sitt barn hemma. 

Tsantilas, Ilie, Waldon, McGonnell och COrkum (2022) erbjuder en omfattande bild av 
ADHD-symtomen och deras koppling till studieresultaten. Syftet med studien var att undersöka 
sambandet mellan symtom på ouppmärksamhet (INA) samt hyperaktivitet/impulsivitet (H/I) 
och skolresultat. Forskningsfrågan var att undersöka ifall sambandet mellan INA och H/I 
symtomens omfattning fortfarande påverkade skolprestationer negativt ifall riskfaktorer i 
elevens hemmiljö samt nedsatt kognitiv förmåga utesluts (Tsantilas et. al. 2022, s.3). 
Deltagarna i studien bestod av 354 barn som upplevde svårigheter med uppmärksamhet 
och/eller hyperaktivitet/impulivitet samt var undersökta och bedömda på Colchester East Hants 
ADHD Clinic från och med år 2000 fram till juni 2019. Barnen som bedömdes var mellan sex 
och tolv år vid tidpunkten för bedömningen samt bodde inom klinikens upptagningsområde. 
Barnen hade inte någon ADHD-diagnos sedan tidigare och hade heller inte medicinerats för 
INA, H/I eller något annat psykiatriskt tillstånd (Ibid, s.3). Materialet som användes för studien 
bestod av insamlat arkivmaterial från ADHD klinikens kliniska forskningsdatabas. 
Arkivmaterialet för varje deltagare i studien inkluderade skoldokumentation, 
klassrumsobservationer, semi-strukturerade diagnostiska intervjuer samt material från en 
standardiserad serie med psykologiskt-/utbildningsinriktade tester (Ibid, s.5).  

Resultaten av studien visade på ett samband mellan INA och lägre resultat på matematiska 
tester, läsförståelse, stavning. Författarna fann dock att sambandet inte kvarstod ifall effekten 
av kognitiva variationer uteslutits. Vidare pekade studien på ett betydligt tydligare samband 
mellan kognitiva nedsättningar och försämrade testresultat (i matematik, läsförståelse och 
stavning). Författarna nämner här att dessa resultat kontrasterar mot tidigare forskning, som 
visade på ett tydligt samband mellan INA och försämrade studieresultat. Vidare fann författarna 
en signifikant koppling mellan ökande grader av H/I och lägre resultat på tester i matematik. 
Författarna påpekar att ett flertal studier inom forskningsfältet också pekat på liknande resultat. 
De påpekar dock att studier inom fältet inte konsekvent visar på denna koppling. Avslutningsvis 
pekar författarna på vikten av att inte förutsätta att samband finns mellan INA och lägre 
studieresultat. Istället rekomederar författarna att en grundligare undersökning som även tar 
hänsyn till kognitiva inlärningssvårigheter (Ibid, s.9 & 10).  

Sibley, Graziano, Ortiz, Rodriguez och Coxe (2019, s. 69) undersökte sambandet mellan 
akademiska prestationer och självreglerat lärande. Deltagarna i studien bestod av två grupper. 
En grupp bestod av 50 elever i klass 9 utan ADHD och en grupp bestod av 32 elever med 
ADHD. Eleverna med ADHD rekryterades från en grupp elever som deltagit i en mindre studie 
vars deltagare uppvisat symtom för ADHD. Deltagarna i gruppen från den mindre studien 
screenades sedan för ADHD vilket resulterade i att 32 elever ansågs möta kriterierna för 
ADHD. Dessa 32 elever deltog sedan i den större studien (Ibid, s.69). Båda grupperna 
jämfördes sedan på fyra mätpunkter: medelbetyg, inre motivation, yttre motivation samt 
målorienterade, exekutiva funktioner (Ibid, s.70 & 71).  

 Resultaten av studien pekade på en nedsättning av funktionen hos elever med ADHD, inom 
området självreglerat lärande. Nedsättningen av funktionen var förknippad med elevernas 
metakognitiva förmåga rörande de målinriktade delarna samt de motivationsstyrda delarna av 
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elevernas självreglerade lärande. Som en konsekvens av detta menar författarna att elever med 
ADHD kan uppleva problem med motivation att arbeta med eller planera uppgifter trots att 
eleven känner motivation inför själva uppgiften (Ibid, s.73). Även ett mindre samband 
upptäcktes, där elever med ADHD tenderade att använda målsättningsstrategier i mindre 
utsträckning än elever utan ADHD. Inga skillnader kunde dock påvisas, mellan grupperna i 
studien, inom områdena arbetsminne samt responsfördröjning (Ibid, s.73). Den mest 
omfattande funktionsnedsättningen, hos elever med ADHD, påvisades inom den högre 
exekutiva funktionen kognitiv flexibilitet. Funktionsnedsättningen kopplades till ”kognitiv 
flexibilitet” vid byte av uppgift. Kognitiv flexibilitet har enligt författarna till uppgift att 
samordna/reglera mentala processer för att forma lämpliga beteendesvar (Ibid, s.73). Här gör 
författarna ingen ytterligare precision av vad som avses med ”byte av uppgifter”. Då författarna 
använder begreppet ”beteendesvar” samt ”kognitiv flexibilitet” i relation till ”byte av uppgift”, 
gör vi dock tolkningen att författarna avser en nedsättning av funktion hos förmågan att 
reglera/samordna samt forma lämpliga svar på förändringar av mentala stimuli. Enkelt uttryckt 
skulle det röra sig om svårigheter att kalibrera hur mycket kognitiv ansträngning som 
krävs/skall användas samt var ansträngningen skall riktas i samband med byte av kognitivt 
krävande uppgifter. Författarna pekade dessutom på vikten av exekutiva funktioner i tonåren. 
De menar att den ökade komplexiteten hos uppgifterna på high school-nivå ställer ytterligare 
krav på den exekutiva förmågan hos dessa elever. Vidare menar de att ADHD-symtomens 
negativa effekt på de exekutiva funktionerna innebär ytterligare risker i samband med den 
progressiva ökningen av skoluppgifternas komplexitet i högre åldrar (Ibid, s.73).       

Avslutningsvis pekade studien på att nedsättningarna av motivation och exekutiv funktion 
påverkade självreglerat lärande negativt, varav nedsättningarna inom de högre exekutiva 
funktionsområdena (metakognition och kognitiv flexibilitet) visade sig vara extra kritiska. 
Författarna rekommenderar därför tidiga åtgärder för att hjälpa elever kompensera för 
tillkortakommanden inom dessa områden (Ibid, s.74). 

Forskningsöversikten har hittills erbjudit en överblick av symtombilden för ADHD, hur 
symtomen yttrar sig i förhållande till skolprestationer samt dess konsekvenser på både kort och 
lång sikt. Det kan med hänsyn till detta vara på sin plats med en kort överblick av tillgängliga 
stödinsatser. Studien ”Facilitators and Barriers of Teachers’ Use of Effective Classroom 
Management Strategies for Students with ADHD: A Model Analysis Based on Teachers’ 
Perspectives” erbjuder just detta. Målet med studien var att undersöka vilka faktorer som 
påverkade det effektiva användandet av ”classroom management strategies (CMS)” med hjälp 
av en replikationsmodell samt undersöka ifall modifiering med potentiellt relevanta variabler 
ökade träffsäkerheten hos replikationsmodellen (Szép et al 2021, s.4). 

Deltagarna i studien bestod av 336 lärare, varav 292 uppgav att de var kvinnor och 44 
uppgav att de var män. Av deltagarna i studien uppgav 219 deltagare att de arbetade som 
special- eller grundskollärare och 117 uppgav att de arbetade som gymnasielärare. Vidare 
uppgav 265 deltagare att de arbetade i Tyskland, 67 att de arbetade i Österrike och slutligen 4 
att de arbetade i Schweiz.  Deltagarna i studien rekryterades med hjälp av ett urval från en 
annan, större studie. Materialet i studien baserades på material som hämtats in via den större 
studien och bestod av information från en undersökning som besvarats online (Ibid, s.4 & 5). 
Replikationsmodellen som användes i studien konstruerades utifrån ett kluster av beprövade 
metoder för CMS. Effektiviteten hos modellen testades löpande och under den senare delen av 
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undersökningen justerades även de CMS metoder som ingick i klustret för att konstruera en 
modifierad replikationsmodell (Ibid, s.5–11).  

Replikationsmodellen visade sig vara effektiv med få avvikelser från den ursprungliga 
modellen. Författarna fann också ett samband mellan den upplevda effektiviteten av CMS och 
lärarnas villighet att använda sig av CMS. Vidare menar författarna att frekvensen av upplevda 
störningsmoment under lektionerna också påverkade hur ofta lärarna valde att använda sig av 
metoder för CMS. En hög frekvens av upplevda störningsmoment medförde att lärarna oftare 
valde att använda sig av metoder för CMS. Studien visade dessutom att utbildning av lärare (i 
användandet av CMS) medförde att lärarna oftare effektivt använde sig av metoder för CMS. 
Studien fann dock att sambandet mellan kunskap om ADHD och effektivt användande av CMS 
var svagt. Författarna pekar här på skillnaden mellan kunskap om AHDH och effektivt 
hanterande av dess symtom i en det praktiska arbetet. Studien visade här att utbildning som 
riktades mot praktiskt användande i klassrumssituationer var mer effektiv än utbildning som 
mestadels utgick kunskapsteoretisk bas. Detta pga att den största källan till motivation för 
användandet av CMS var beroende av hur effektivt lärarna ansåg att CMS metoderna var. 
Författarna fann också att resultatet av replikationsmodellen blev sämre anpassad för 
undervisning ifall direkt koppling till undervisning saknades (Ibid, s.12). Avslutningsvis 
pekade resultaten på att det inte fanns någon koppling mellan klasstorlek och effektivt 
användande av CMD. Lärarna menade dock att för stora klasser, för många elever med 
diagnoser samt tidsbrist utgjorde de största hindren för deras förmåga att effektivt använda 
metoder för CMS (Ibid, s.14). 

 
3.4 Sammanfattning av forskningsöversikt 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att Tsantilas et. al. (2022) är en studie vars resultat avviker ifrån 
en rad av de andra studierna i forskningsöversikten. I studien fann man ingen koppling mellan 
svårigheter med uppmärksamhet och lägre studieresultat efter det att studien korrigerats för 
effekterna av kognitiva faktorer samt miljöfaktorer. Detta talar emot vad som presenterades i 
Sibley, M.H. et. al. (2019), Meyer et al (2022) samt Ek, et.al (2012). Det finns dock en rad 
viktiga faktorer som skiljer Tsantilas et. al. (2022) från de övriga tre studierna: åldern på 
deltagarna i studien, att resultaten korrigerades för kognitiva faktorer/uppväxtmiljöfaktorer, att 
deltagarna inte uteslutande var diagnosticerade med ADHD och slutligen att samband mellan 
hyperaktivitet/impulsivitet och lägre studieresultat påvisades. Den första faktorn, åldern på 
deltagarna, är intressant främst på grund av resultaten som presenteras i Sibley, M.H. et. al. 
(2019) men också delvis i relation till resultaten som presenteras i Meyer et al (2022). Detta 
därför att Sibley, M.H. et. al. (2019) identifierar de allvarligaste funktionsnedsättningen, för 
elever med ADHD, som nedsättningar lokaliserade till de högre kognitiva funktionerna. 
Författarna menar därför att nedsättningarna i de högre kognitiva funktionerna blir betydligt 
mer påtagliga i högre åldrar, då den ökande komplexiteten i skoluppgifterna ställer betydligt 
högre krav på exekutiva funktioner hos eleverna (Sibley, M.H. et. al. (2019)). Denna parallell 
återfinns även i Meyer et. al. (2022) dock utan utförligare förklaringar och författarna nöjer sig 
där med att peka på sambandet mellan ökande studiekrav och försämrade skolresultat för elever 
med ADHD. Av den anledningen ansåg vi att det fanns fog för en tolkning baserat på ålder. 
Detta därför att Tsantilas et. al. (2022) rör studier utförda på barn mellan sex och tolv år samt 
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att både Sibley, M.H. et. al. (2019) och Meyer et al (2022) studerar ungdomar. Här kan 
resultaten i Tsantilas et. al. (2022) förklaras med en brist på komplexitet i skoluppgifterna 
samtidigt som både Sibley, M.H. et. al. (2019) och Meyer et al (2022) bekräftar förekomsten 
av en negativ progression som kulminerar i en mer uttala problembild under ungdomsåren till 
följd av ökade krav på exekutiva funktioner.  

Vad gäller resultaten där nedsatt kognitiv förmåga visade sig vara av större vikt än 
ouppmärksamhet finns det dock anledning till diskussion. Det finns fog för att anta att dessa 
resultat även skulle kunna vara överförbara på de studier som gjorts på ungdomar, dvs. att dessa 
studier inte korrigerats tillräckligt för de faktorer som nämns av Tsantilas et. al. (2022). Det 
som talar emot detta är dock att alla fyra studier (se ovan) nämner att kopplingen mellan 
ouppmärksamhetssymtom och lägre studieresultat är en relation som erkänns av merparten av 
det övriga forskningsfältet inom området. Resultaten, av Sibley, M.H. et. al. (2019), Meyer et 
al (2022) samt Ek, et.al (2012, stödjer dessutom denna tolkning.  Av den anledningen kan den 
troligaste förklaringen till de avvikande resultaten i Tsantilas (2022) härledas till en med ålder 
ökande problematik till följd av nedsättningar inom de exekutiva funktionerna hos elever med 
ADHD. Avslutningsvis tycks forskningsrapporterna vi presenterat peka på ett tydligt samband 
mellan de symtom på ouppmärksamhet som inkluderas i ADHD-diagnosen och försämrade 
skolresultat. 
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4 Teoretiska utgångspunkter  
 
I detta avsnitt presenteras de teoretiska utgångspunkterna som denna studie grundar sig i. För 
att kunna genomföra föreliggande studie, som består av en systematisk litteraturstudie, har en 
analysmall tagits fram. Denna mall grundar sig i ramfaktorteorin (Lundgren, 1989), i synnerhet 
på de tre typer av ramfaktorer som ingår däri. Nedföljande teoretiska ramverk kommer därmed 
att användas i denna uppsats i syfte att analysera datamaterialet med hjälp av de olika 
komponenterna som ingår i ramfaktorteorin.  
  
4.1 Ramfaktorteori 
 
Enligt Lundgren (1989) refererar ramfaktorteorin till ett antal ramar som har en inverkan på 
hur undervisningen ser ut i verksamhetens praktik. Med andra ord ingår i denna teori faktorer 
som medför begränsningar i undervisningsprocessen och som lärarna inte har möjlighet att 
kontrollera. Ramfaktorteorin utgår på så sätt från några ramar, som därefter leder till en 
pågående process och sedan till resultat. Med andra ord betyder det att ramen där beslut fattas 
om till exempel antagningsregler eller andra administrativa aktiviteter påverkar i sin tur vad 
lärarna kan åstadkomma genom undervisningen och sedan vilka resultat eleverna kan få av 
undervisningen. Ramfaktorteorin föreskriver att externa och okontrollerbara faktorer kan 
påverka undervisningsprocessen och dess resultat. Till skillnad från områden som lärare har 
möjlighet att ha kontroll över, såsom uppgifternas utformning, planering av undervisning, och 
så vidare, finns det också aspekter som lärare inte kan påverka. Lundgren identifierar tre typer 
av ramfaktorer: konstitutionella, organisatoriska och fysiska. 
   Konstitutionella faktorer består oftast av aspekter som rör Skolverkets riktlinjer och politiska 
beslut som påverkar skolans värld. Exempelvis här kan man nämna glappet mellan läroplanens 
formulerade lärandemål och hur lång tid eleverna egentligen behöver för att tillgodogöra sig 
ämnesstoffet. Lärare behöver i sitt uppdrag i arbetet med eleverna följa läroplanen och annat 
styrdokument (Lundgren, 1989, s.233). De kan komma med förslag och befinner sig i en dialog 
med Skolverket eller annan skolmyndighet, men i själva verket kan de inte påverka hur 
läroplaner och riktlinjer formuleras och borde sättas i praktiken. Detsamma händer med 
eleverna, som inte har någon inflytande i beslutsprocessen på högnivå. Eftersom 
konstitutionella faktorer består av styrdokument och politiska beslut, då blir en stor påverkan 
på hur lärare planerar och genomför sin undervisning och samtidigt hur elever förvärvar sig 
dessa kunskaper. Undervisningen och allt som pågår i skolan behöver ha sin utgångspunkt i 
dessa faktorer, så det blir ingen möjlighet att undvika deras påverkan.  
   Organisatoriska ramar syftar på de ekonomiska tillgångarna som skolan har, elevgruppernas 
storlek, antalet skolpersonal som finns tillgängliga och tiden (Lundgren, 1989, s.233). Antalet 
elever som finns i en grupp fattas beroende på hur många anmäler sig på respektive skolan 
samt hur mycket kapacitet skolan har. Antalet skolpersonal beror på skolans behov och framför 
allt finansiella resurser. Ofta blir det att det behövs specialpedagoger eller studiehandledare i 
skolan, men det finns inga mer pengar i budgeten för det. Bristen på specialister inom skolans 
verksamhet kan påverka starkt elevernas lärandeprocess, särskilt för dem som har speciella 
behov. Detsamma blir det med tiden. Tiden är en värdefull resurs i skolan, för den är så 
begränsad. Därför måste lärare planera undervisningen så effektivt så möjligt för att gynna 
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elevers lärande. Om lärare inte har tillräcklig med tid till sitt förfogande då kan det påverka 
lärarens planering och det blir en sammanhängande effekt, för dålig planering och förberedelse 
inför lektion ledet till att elever får en ofullständig undervisning. Det finns på så sätt en stark 
koppling mellan skolans organisering och elevernas resultat.  
   De fysiska ramarna innebär huruvida skolan har tillgång till digitala verktyg, rätt utrustning, 
läromedel och andra materiella resurser. Antalet digitala verktyg eller annan typ av utrustning 
varierar från skola till skola. Det framgår dock att användning av digitala verktyg kan påverka 
positivt elevernas lärande och utveckling. Ifall en lärare inte har tillgång till lämpliga digitala 
verktyg, då blir hens möjligheter att genomföra undervisningen begränsade och elevernas 
upplevelser med den blir negativa. Typen eller varieteten av läromedel som lärare används i 
undervisningen kan påverka på ett avgörande sätt elevernas lärandeprocess (Lundgren, 1989, 
s.234). När det gäller läromedel, då kan lärare ha kontroll över vilka läromedel hen använder, 
men bara om det finns en stor varietet att välja från. Om skolan inte ger lärarna tillgång till 
olika typer av läromedel, då har lärare ingen kontroll. Lärare behöver olika läromedel för att 
kunna anpassa undervisningen till elevernas behov och kunskapsnivå. Annars ges elever inte 
tillräckligt med förutsättningar för att kunna lyckas i skolan.  
   Alla dessa ramfaktorer samspelar och tillsammans skapar en unik lärmiljö på varje skola som 
läraren behöver anpassa sig till. Ramfaktorerna har en avsevärd påverkan i fråga om lärarnas 
möjlighet att lyckas med att genomföra sitt uppdrag på ett lämpligt sätt. Elevernas resultat i 
skolan finns i direkt samband med de förutsättningarna som de får. Ramfaktorerna visar att det 
inte är bara en enhet som har all makt i skolans verksamhet, utan den indelas i mindre enheter. 
Trots att lärare inte har kontroll över styrdokument, kan de i alla fall tolka den och använder 
till att tillgodose elevernas behov och fungera som stöd i deras lärandeprocess. Ramfaktorer 
påverkar i stor utsträckning lärarnas arbete och kan sätta olika hinder. I detta fall behöver lärare 
använda sig av det som de har tillgång till och viktigare, det som de har kontroll över, för att 
främja elevernas lärande och därefter resultat i skolan. 
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5 Problemformulering, syfte och frågeställningar 
 
I detta avsnitt förtydligas denna uppsats didaktiska relevans i relation till tidigare forskning 
samt dess forskningsbidrag till ämnesområdet. 

5.1 Problemformulering 

All undervisning i den svenska skolan behöver vila på vetenskaplig grund samt beprövad 
erfarenhet (Dimenäs, 2020; Skolverket, u.å), vilket innebär att det är väsentligt att genomföra 
forskningsstudier som rör skolans sfär i syfte att undersöka huruvida de stödinsatserna och 
arbetssätten som tillämpas av lärarna i praktiken stämmer överens med rådande forskning inom 
området. Detta gäller även elever med ADHD, som befinner sig i behov av specialpedagogiska 
insatser för att kunna ta vara på utbildningen, utvecklas utifrån de egna förutsättningarna och 
nå sin potential (Nilholm, 2019). 
 
 
5.2 Syfte och frågeställning 
 
Syftet med undersökningen är att ta reda på vilka svårigheter i relation till sitt lärande elever 
med ADHD möter i skolmiljön, hur skolan svarar mot dessa svårigheter samt analysera hur 
dessa svårigheter yttrar sig i relation till de ramfaktorer som begränsar undervisningen enligt 
de sex studier som ingår i vår undersökning. 
 
Syftet med studien konkretiseras i följande frågeställningar: 
1. Vilka utmaningar, i relation till sitt lärande, möter elever med ADHD enligt de sex studierna 
som ingår i vår undersökning? 
 
2. Vilka behov av stöd har elever med ADHD, baserat på de problem som identifierats i de sex 
studier som ingår i vår undersökning? 
 
3. På vilket sätt svarar skolan mot stödbehov hos elever med ADHD, enligt 
undersökningarna i vår studie?  
 
4. Hur yttrar sig behoven av stöd hos elever med ADHD i relation till ”konstitutionella”,  
”organisatoriska” och ”fysiska” ramfaktorer enligt de sex studier som ingår i vår  
undersökning? 
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6 Metod 
 
I detta kapitel redogörs för val av metod och material, tillvägagångssätt samt hur studien 
förhåller sig till aspekter såsom reliabilitet, validitet, trovärdighet och generaliserbarhet. Vidare 
avslutas kapitlet med en metodreflektion däri diskuteras olika beslut som har tagits under 
studiens gång. Materialet i det här arbetet består sex studier som rör elever med ADHD. Urvalet 
skedde efter målinriktad-, teoribaserad-, kvalitativ-, metod och analysen var kvalitativ efter 
ramfaktorteoretisk modell.   

 
6.1 Material-/datainsamlingsmetod 
 
6.1.1 Material-datainsamlingsmetod rörande de studier som presenteras i kapitel 7 
 
Urvalsmetoden vi använde var målstyrt urval, som enligt Bryman innebär ett större utrymme 
för fördjupning och nyansering av materialet. Han menar dock att detta dock skall vägas mot 
minskad generaliserbarhet (Bryman, 2018, s.495-498). Vi menar dock att fördelarna med det 
ökade utrymmet för nyansering och fördjupning överväger nackdelarna i form av minskad 
generaliserbarhet. Vi har också valt att använda oss av teoretiskt urval som är en typ av 
målinriktad metod där arbetsgången enligt Bryman består av följande steg: ”generell 
frågeställning, teoretiskt urval, insamling av data, analys av data (begrepp, kategorier), 
teoretisk mättnad, generering av hypoteser“(Ibid., s.499). Det sista steget ”generering av 
hypoteser” kan också ha en cyklisk effekt, där ökad förståelse kan leda till ytterligare behov av 
insamlat material. Processen upprepas i sådant fall från steg 2 med ett nytt teoretiskt urval, ny 
insamling av data, etcetera (ibid.).  

Vidare hämtades materialet från databaser (ERIC samt SwePub). SwePub valdes därför 
att databasen innehåller en omfattande mängd svensk forskning och ERIC valdes därför att 
databasen innehåller en omfattande mängd pedagogisk forskning (därav även svensk forskning 
skriven på engelska). Alla sökningar i databaserna inkluderade endast studier som var antingen 
”peer reviewed” eller ”refereegranskade”. Vidare valde vi att begränsa sökningen till att bara 
innefatta studier från 2012 och framåt. Tidsavgränsnigen motiverades av att vi ej önskade 
resultat där aktiva läroplaner (i den undersökta skolmiljön) var äldre än Lgr11. Av det 
tillgängliga materialet valde vi ut sex studier där förutsättningarna för elever med ADHD, i 
skolmiljö, studerades. Vi prioriterade här material där symtombilden för ADHD kunde kopplas 
antingen till behov eller stödinsatser i form av organisatoriska eller fysiska resurser alternativt 
beskrev vilka resurser elever med ADHD tilldelats rent juridiskt (genom styrdokument eller i 
form av lagar). Här prioriterades material som svarade mot de tre typer av resurser 
(organisatoriska, fysiska samt konstitutionella ramfaktorer) som beskrevs i kapitel 4.  
 
De sex studierna som valdes till denna undersökning presenteras i följande tabell: 
 
 

 
Tabell 1, studie: Ramfaktor 
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10.1080/20020317.2022.2083053 
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Tabell 1: Redovisning av de sex studierna som valdes ut till föreliggande litteraturstuie 
 
6.2 Analysmetod 
Analysen skedde efter ett analysschema (se bilaga 1) som applicerades på alla de sex 
forskningsstudier som ingick i vår undersökning. Materialet i vår undersökning presenterades 
efter hur det förhöll sig i relation till tre ramfaktorer: ”konstitutionella”, ”organisatoriska” samt 
”fysiska” (Lundgren, 1989). Presentationen av resultatet inleddes med ett kort referat av det 
material som använts i undersökningen för att sedan följas av en analys av det presenterade 
materialet. För att kunna täcka in de forskningsfrågor vi arbetade efter delades analysschemat 
in i fyra delar: identifiering av problem, identifiering av behov, identifiering av stödåtgärder 
samt sortering av behov/åtgärd i förhållande till ”ramfaktorer”. De olika delarna svarade mot 
forskningsfrågorna på följande vis: 
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Analysdel        Svarar mot 
Identifiering av problem                           Forskningsfråga 1   
Identifiering av behov       Forskningsfråga 2 
Identifiering av stödåtgärder       Forskningsfråga 3 
Sortering av behov/resurs i förhållande till ”ramfaktorer”   Forskningsfråga 4 
 
Även det sammanlagda resultatet av analysschemat undersöktes. Här intresserade vi oss för 
fördelningen av behov och stödåtgärder sinsemellan samt i förhållande till ramfaktorerna. Till 
exempel: fanns skillnader mellan de ”konstitutionella” resurser som fanns tillgängliga och de 
”organisatoriska” samt ”fysiska” resurser som erbjöds för elever med ADHD? Fanns skillnader 
mellan de behov som identifierats och de stödåtgärder som fanns tillgängliga? 
 
6.3 Reliabilitet, validitet, trovärdighet och generaliserbarhet 
Reliabilitet eller tillförlitlighet syftar på att resultatet kan repeteras av andra forskare genom 
framtida forskningsstudier. För att ta hänsyn till denna aspekt, har alla steg i 
forskningsprocessen redovisats på ett detaljerat och transparent sätt. På så sätt kan studien 
upprepas med hjälp av samma metod och slutsatserna kan omprövas i syfte att säkerställa att 
de är lämpliga (Bryman, 2018). Analysprocessen har genomförts av författarna av denna 
uppsats genom samarbete, vilket är en fördel ur reliabilitetssynpunkt eftersom detta motverkar 
subjektiva uppfattningar och säkerställer att processen kan hålla sig så neutral som möjligt 
(Patel & Davidson, 2011). 

Kvale och Brinkmann (2014) poängterar att validitet är en väsentlig aspekt att ta hänsyn 
till i alla forsknignsstudier. När det gäller validitet (också kallad för giltighet) innebär detta 
begrepp att studien lyckas mäta det som forskarna önskar mäta (Bryman, 2018). Validitet har 
beaktats genom att varje steg i urval- och analysprocessen har tänkts igenom på ett medvetet 
sätt. Att reflektera kring varje etapp under studiens gång leder till högre uppmärksamhet på 
varje aspekt av forskningsprocessen och är en fördel med avseende på validitet (ibid.). 

Trovärdighet syftar på huruvida studiens slutsatser förefaller rimliga och är pålitliga 
(Patel & Davidson, 2011). I fråga om trovärdighet har denna aspekt beaktats genom att endast 
välja studier från vetenskapliga tidskrifter som har blivit granskade och godkända av andra 
forskare som följd av en peer review process, vilket innebär att slutsatserna i föreliggande 
uppsats grundar sig i källor med en god grad av trovärdighet. 

Generaliserbarhet eller överförbarhet refererar till huruvida studiens resultat möjligen 
kan tillämpas i bredare sammanhang än populationen som studien avser (Kvale & Brinkmann, 
2014).  
 
6.3.1 Urvalkriterier samt diskussion angående reliabilitet, validitet, generaliserbarhet 
och trovärdighet rörande materialet (se tabell 1) i vår undersökning 
 
För att analysera ”konstitutionella ramfaktorer” använde vi oss av Paulsrud (2022) då studiens 
fokus behandlar de intentioner och problemformuleringar som texten i skolans styrdokument 
grundar sig på. Då tillgången till nytt forskningsmaterial, som riktade sig direkt mot skolans 
styrdokument, var tämligen begränsat visade sig Paulsruds studie vara extra värdefull i relation 
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till syftet med vår studie. Här visade sig Paulsruds studie unik i det att den kombinerade två 
faktorer som var av stor vikt för vår undersökning. Den första faktorn var att studien nyligen 
publicerats samt undersökte mer aktuella läroplaner (lgr 11). Då material angående lgr 22 
saknades (i de databaser vi undersökt samt under tiden för vår undersökning (fram till den 2:a 
Januari 2023) innebar det att Paulsruds studie var så pass aktuell som tillgängligt material tillät. 
Den andra faktorn var att Paulsruds studie riktats direkt mot att undersöka skolans 
styrdokument. Skillnaden mellan Paulsruds studie och andra studier (i de databaser som 
användes) var att andra studier undersökte styrdokumenten på ett mer indirekt sätt. De andra, 
tillgängliga, studierna tenderade att endast undersöka styrdokumenten sekundärt i relation till 
andra primära fenomen. Då denna koppling begränsade djupet och bredden hos analysen av 
styrdokumenten fann vi Paulsruds studie mest användbar i relation till vår undersökning.                 

Vidare menar vi att intentionen hos styrdokumenten inte utgör hela bilden för hur behoven 
hos elever med ADHD förhåller sig till de ”konstitutionella ramfaktorerna”. En lika viktig del 
kan sägas vara hur intentionen hos styrdokumenten tolkas och implementeras. Här intresserade 
vi oss för diskrepansen mellan det stöd elever med ADHD enligt forskning har rätt till och de 
stöd som dessa elever enligt forskning faktiskt erbjuds. För att undersöka detta använde vi oss 
av forskningsmaterial som riktade sig mot hur tolkningen sker på en mer övergripande nivå.  

Malmqvists (2018) studie erbjöd här medel för att åstadkomma detta. Anledningen till 
användandet av Malmqvists studie var att den erbjöd en inblick i de bakomliggande 
tankeströmningar som utgjorde referensramen för mer specifika åtgärder. Med andra ord 
förmedlade Malqvists studie huvuddragen bakom intentionen och resonemanget kring arbetet 
med att stödja elever med ADHD. Vidare kunde studien, eftersom den inkluderade tio 
kommuner, täcka in ett relativt omfattande område. Fördelarna hos Malmqvists studie, i 
relation till andra studier, var därför det omfattande område studien behandlade. Nackdelarna 
var, å andra sidan, att undersökningen blev mindre detaljerad på verksamhetsnivå. 
Undersökningen täckte med andra ord inte in vilka val enskilda skolor gjort utan riktade sig 
snarare mot de intentioner som utgjorde grunden för dessa val. Vi anser dock att detta 
förhållande mellan för och nackdelar erbjuder betydlig fler vinster än förluster i relation till vår 
undersökning. Detta därför att allt för specifika beskrivningar av åtgärder är svåra att applicera 
i en annan kontext utan att medföra en ansenlig förlust av validitet. Här menar vi att 
övergripande beskrivningar av intentioner är mindre kontextkänsliga samt erbjuder en bredare 
förklaring till varför vissa typer av åtgärder förkommer. Beskrivningar av specifika åtgärder, å 
andra sidan, kan förvisso erbjuda förklaringar till varför åtgärden genomfördes, men dessa 
förklaringar kan dock anses betydligt mer kontextbundna. Värdet av dem utanför den specifika 
kontext de förekommer i kan därför ifrågasättas. Dessa förklaringar saknar dessutom den 
belysning av tankegångar och intentioner som förkommer i Malmqvists studie. Här menar vi 
att Malmqvists studie erbjuder vinster i form av utökade förklaringar av intentioner och 
tankegångar bakom åtgärder utan att någon reell förlust i form av validitet. Detta därför att 
syftet med vår undersökning innebär att specifika åtgärder skulle behöva tolkas utanför sin 
aktuella kontext (med validitetsförlust som följd). 

Likt Malmqvist (2018) erbjöd Malmqvist och Nilholm (2016) beskrivningar av stödinsatser 
som skolan erbjudit (och svarar därför mot forskningsfråga 3). Malmqvist och Nilholm (2016) 
erbjuder dessutom ytterligare information i form av en mer konkret beskrivning av frekvensen 
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av samt tillgången till stödinsatser för elever med ADHD. Vidare valdes studien för att den 
täckte in ett omfattande område (234 kommuner).  

Vidare valdes Johansson (2021) för att studien fokuserade på elever med ADHD och deras 
egna upplevelser av skolan. Ytterligare fördelar med studien var att den täckte in ett långt 
tidsspann samt att den hade möjlighet att täcka in ett bredare spann av upplevelser än 
exempelvis en enkätstudie. Detta innebar dock att antalet studiedeltagare var lågt, vilket i 
förlängningen gav en lägre generaliserbarhet vad gäller studiens resultat. Det skulle därför ha 
varit fördelaktigt ifall vår studie även kompletterades med ytterligare en studie där 
deltagarantalet var större. I de databaser vi undersökte saknades dock ytterligare material 
rörande elever med ADHD och deras upplevelser i svensk skola. Nämnvärt är också att 
åldersspannet på deltagarna innebär att delar av materialet rör läroplaner som är äldre än lgr 
11. Deltagarantalet och åldersspannet på deltagarna i studien innebär därför att frekvensen av 
upplevelser samt stödåtgärder riskerade att vara missvisande.  

Bolic Baric, Hellberg, Kjellberg och Hemmingsson (2015) var ytterligare en studie som 
valdes för att den beskrev elevers egna upplevelser av sin skolgång. Studien innehöll dock 
upplevelser både från elever med ADHD och från elever med Aspbergers syndrom. Att studien 
innehöll skildringar från båda dessa grupper medförde dock en ökad risk för felkällor. I relation 
till syftet och frågeställningarna i vår uppsats hade det möjligtvis varit optimalt att inkludera 
en studie där bara elever med ADHD intervjuats. Detta var dock inte möjligt av samma 
anledning som redan nämnts ovan; tillgången på material i databaserna som använts.  

Både Johansson (2021) och Bolic Baric, Hellberg, Kjellberg och Hemmingsson (2015) hade 
dock karaktäristik som var liknande.  Både studierna uppvisade fördelar i form av möjligheten 
att täcka in ett bredare spann av upplevelser samt beskrev elevers egna upplevelser. Utöver 
detta innebar antalet deltagare i båda studierna att generaliserbarheten kan anses vara lägre. 
Vår ansats har dock varit att, så långt det är möjligt, tolka resultaten i relation till andra större 
studier och/eller i relation till varandra samt påpeka de brister vi funnit (se kapitel 8.2).  

Slutligen valdes Bolic Barics et al. (2015) därför att den rörde stödinsatser (och svarade 
sålunda mot forskningsfråga 3). En annan fördel var också att studien utförts på ett stort antal 
deltagare (729 st, varav 254 med ADHD). Detta innebär en högre 
tillförlitlighet/generaliserbarhet hos resultaten. Då vi även undersökt resonemanget kring- samt 
vilken typ av- stödinsatser som gjorts tillgängliga av skolan, menar vi att Bolic Baric et al. 
(2015) erbjuder ytterligare möjlighet till nyansering; en vetenskapligt prövad stödåtgärd. 
Vidare erbjöd studien både en identifiering av elevers behov (svarar mot forskningsfråga 1 och 
2) samt förslag på en typ av åtgärd som inte var allt för ämnesspecifik.  

 
6.3.2. Urvalskriterier/insamlingsmetod rörande materialet i forskningsöversikten 
(kapitel 3) 
Materialet i detta kapitel är insamlat uteslutande ifrån ERIC – Educational Research 
Information Center (via ProQuest) som är en internationell databas för pedagogisk forskning. 
Vi valde att göra sökningen i ERIC då ERIC innefattar både internationell och svensk forskning 
samt erbjuder en omfattande mängd material. Vi valde att begränsa sökningen till att bara 
inkludera studier vars abstract innehöll både ”school” och ”learning” samt tre variationer på 
ordet ”challanges”. Anledningen till det var att vi bara önskade inkludera studier som var 
riktade mer direkt mot lärandeproblematik i skolan. Vi valde också att begränsa sökningen till 
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att bara innefatta studier med etiketterna ”peer reviewed” samt ”full text”. Det bör dock 
tilläggas att vi inte använder oss av ett slumpstyrt urval. Även här har vi använt oss av målstyrt 
urval och kriterierna för urvalet presenteras nedan. De första kriterierna var att studier som 
direkt fokuserade på skolproblematik i relation till ADHD skulle priorieteras. Vi har med andra 
ord valt bort studier vars fokus ligger mer på problem inom andra livsområden, då syftet med 
vår studie är att undersöka hur ADHD yttrar sig i en skolsituation. Ytterligare kriterier var att 
vi prioriterat forskningsstudier som rör ADHD-symtomens övergripande effekter på elevers 
lärande framför studier som behandlar skolämnesspecifika effekter av ADHD-symtom. Vi har 
också inkluderat ett fåtal studier som rör stödinsatser för ADHD. Här har vi prioriterat större 
studier samt studier som rör arbetsmetoder i förhållande till ADHD. Detta därför att vi strävat 
efter att förmedla en helhetsbild av hur arbetet med stödinsatser enligt forskningen skulle kunna 
se ut. 
 
6.4 Etiska ställningstaganden 
I genomförandet av föreliggande studie har etiska överväganden gjorts genom att vi har beaktat 
Vetenskapsrådets (2017) forskningsetiska riktlinjer gällande forskningsstudier i Sverige. 
Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013, s. 141) poängterar att god etik är väsentlig 
till all forskning och därmed bör intresset för att bidra med nya kunskaper inte orsaka skada till 
studiedeltagarna (Ibid).  
 Vidare nämner Vetenskapsrådet nio punkter som bör beaktas för god forskningssed: 
 
1) Du ska tala sanning om din forskning. 
2) Du ska medvetet granska och redovisa utgångspunkterna för dina studier. 
3) Du ska öppet redovisa metoder och resultat. 
4) Du ska öppet redovisa kommersiella intressen och andra bindningar. 
5) Du ska inte stjäla forskningsresultat från andra. 
6) Du ska hålla god ordning i din forskning, bland annat genom dokumentation och arkivering. 
7) Du ska sträva efter att bedriva din forskning utan att skada människor, djur eller miljö. 
8) Du ska vara rättvis i din bedömning av andras forskning. 
(Vetenskapsrådet (2017), s.9) 
 
Med bakgrund av detta vill vi klargöra att vi i denna uppsats strävat efter att tala sanning om 
vår forskning. Vidare har vi efter bästa förmåga strävat efter att; granska utgångspunkterna för 
våra studier, öppet redovisa metoder och resultat, vara rättvisa i vår bedömning av andras 
forskning, öppet redovisa de källor som använts. Vad gäller punkt 6 och punkt 7 så är dessa 
inte applicerbara på vår undersökning då vi inte hanterat känsligt material eller på annat sätt 
hanterat material som riskerat skada människor djur eller miljö. Slutligen rapporteras inga 
bindningar (kommersiella eller andra) kopplat till vår studie. 
 

6.5 Metodreflektion 

Enligt Bryman (2018) är en litteraturstudie en lämplig typ av undersökning för att studera 
huruvida olika typer av interventioner ger önskade resultat och på så sätt komma fram till nya 
lösningar som fungerar i praktiken.  
 En viktig punkt att nämna i relation till vårt val av metod är att vi valde att använda oss 
av studier som rörde svenska förhållanden. Anledningen till att endast svenska förhållanden 
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undersöktes kan kopplas till vår tolkning av ramfaktorernas innebörd. Som nämnts i kapitel 4 
utgörs ramarna, inom vilka undervisning kan bedrivas, av en kombination av 
”konstitutionella”, ”organisatoriska” samt ”fysiska” ramfaktorer. Som en konsekvens av detta 
blir en djupare undersökning av behovet av stöd hos elever med ADHD, i relation till 
ramfaktorerna (se forskningsfråga 4), beroende av den kontext i vilken undersökningen sker. 
Hur behovet av stöd förhåller sig i relation till ramfaktorerna blir här en jämförelse mellan de 
behov som identifierats i vår undersökning och de ”konstitutionella” resurser som enligt vår 
undersökning finns tillgängliga. Eftersom ramfaktorerna samspelar påverkar de 
”konstitutionella” ramfaktorerna i sin tur vilka ”organisatoriska” samt ”fysiska” ramfaktorer 
som rent juridiskt måste finnas tillgängliga. Då vi intresserat oss för vilka utmaningar elever 
med ADHD möter i relation till sitt lärande blir undersökningen beroende av att dessa 
utmaningar undersöks under liknande förutsättningar. Detta därför att juridiska bestämmelser, 
fördelning av resurser, etcetera, kan skilja sig åt mellan länder. Vidare valde vi att undersöka 
svenska förhållande då svenska förhållanden kan anses mer didaktiskt relevanta för en 
undersökning som utförs i Sverige. 
 En konsekvens av att svenska förhållanden undersöktes blev dock att tillgången på 
material blev mer begränsad än vi skulle ha önskat. Som nämnts tidigare hade bristen på 
material störst påverkan när det gällde elevers egna upplevelser. Vidare fanns en begränsad 
mängd material direkt rörde ”konstitutionella” ramfaktorer. Detta därför att vi valt att även 
begränsa materialet i tid (dvs att vi använde oss av material som utgivits 2012 eller senare). 
 

7 Resultat och analys 

I detta avsnitt presenteras och analyseras de sex studierna som ingick i denna litteraturstudie. 
Kapitlet är strukturerat i sex underrubriker däri varje har fokus på en specifik studie. 
 
7.1 Artikel 1: Bolic Baric, Hellberg, Kjellberg och Hemmingsson (2015) 

7.1.1. Sammanfattning  

Bolic Baric, Hellberg, Kjellberg och Hemmingsson (2015) har genomfört en studie som 
fokuserade på att undersöka och beskriva de återberättade upplevelser av stöd i skolan från 13 
elever med ADHD eller Aspergers syndrom. Datamaterialet samlades in med hjälp av 
kvalitativa semi-strukturerade intervjuer som sedan analyserades tematiskt. Intervjuerna 
påpekade att eleverna upplevde svårigheter av akademisk, social och emotionell karaktär, 
vilket de ansåg ha en inverkan på deras lärande. Svårigheterna med att hantera skolarbetet blev 
bara större genom åren, vilket ledde till en negativ inställning mot skolan. Det framgick också 
av studiedeltagarnas intervjusvar att de i allmänhet hade en negativ bild av skolan eftersom den 
förknippades med känslor av meningslöshet och uttråkning. Dessutom drabbades deltagarna 
av sociala och emotionella problem som exempelvis mobbning, depression, ångest, känsla av 
exkludering, och så vidare. Med utgångspunkt i elevernas berättelser hänvisar studien till ett 
antal insatser som ansågs vara effektiva för att stödja och främja lärandet så som: arbete i 
mindre grupper, individanpassade undervisningsmetoder samt emotionellt och praktiskt stöd 
från engagerade pedagoger. Studiens resultat förefaller bekräfta att stöd för lärandet ska helst 
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bestå av både akademiskt och känslomässigt stöd för att uppnå den bästa effekten på individens 
utveckling i skolan. Det sticker ut i sammanhanget att det var avgörande för elevernas lärande 
att ha ”teachers who care” (s. 8), alltså lärare som bryr sig, vilket pedagogerna visade genom 
att: skapa en nära relation med eleverna, var uppmärksamma på deras välmående, lyssna på 
dem, visa intresse för dem som personer samt ge stöd och uppmuntran. 

 
7.1.2 Analys i förhållande till ramfaktorer 
I Bolic Barics et al. (2015) studie framgår det att elever med ADHD har ett antal olika behov 
såsom att de som finns runt omkring ska lyssna på dem, få det stöd som de behöver och ha 
tillgång till några insatser som ska främja deras lärande. Bland annat nämns det stödinsatser 
såsom arbete i mindre grupper under lektioner, undervisningsmetoder som anpassas till 
elevernas behov och emotionellt stöd från lärare. Dessa behov anses svara mot organisatoriska 
ramfaktorer. Det är i denna kategori där dessa aspekter ingår. Den psykosociala miljön i skolan 
spelar en stor roll för elevers lärande och utveckling. 

 Den organisatoriska ramfaktoren kan kontrolleras eller påverkas av lärare i en 
begränsad utsträckning. Lärare behöver byta på sina undervisningsmetoder, för att de ska 
anpassa elever med ADHD. Om dessa elever inte får det stöd och de lämpliga förutsättningar 
som de behöver, då kan deras lärande och utveckling förhindras. Lärare kan ha en stor påverkan 
över den sociala och psykologiska miljön, genom att erbjuda möjligheter för samarbete och 
visa eleverna med ADHD att de bryr sig om dem och deras välbefinnande i skolan. En lärare 
som bygger sin undervisning genom att ta hänsyn till organisatoriska faktorer ökar 
förutsättningar och möjligheter för elever med ADHD att delta och ha en bättre humör. Trots 
att stödåtgärderna som ska tas i undervisningen inte är omöjliga, kan lärarna möta några hinder 
när hen ska implementera dem. Till exempel, att arbeta i mindre grupper är en lämplig metod 
för elever med ADHD, men det är samtidigt också tidskrävande. Läraren behöver extra tid för 
att förklara vad de ska göra i grupper och ge varje grupp stöd. Ibland finns det inte tillräckligt 
med tid för att genomföra en sådan uppgift i undervisningen.  

 
7.2 Artikel 2: Bolic Baric, Lidström, Thelin och Hemmingsson (2013) 

7.2.1. Sammanfattning  

En tvärsnittsstudie av Bolic Baric, Lidström, Thelin och Hemmingsson (2013) har inriktat sig 
på att undersöka användandet av datorer i utbildningssyfte hos studenter med ADHD i 
jämförelse med andra elevgrupper. Författarna lyfter fram att det finns stöd i tidigare forskning 
för att användningen av datorer i undervisningen är ett effektivt alternativt till traditionell 
undervisning eftersom digitalt verktyg fångar elevernas uppmärksamhet, hjälper dem att 
fokusera på arbetsuppgifter och förefaller förbättra prestation när det gäller läsförståelse samt 
matematik. Resultatet påpekade att mindre än hälften av eleverna med ADHD hade tillgång till 
en dator i klassrummet och de använde sig av datorn i betydligt mindre utsträckning än sina 
jämnåriga. Utöver detta, var dessa elever ofta inte nöjda med datoranvändandet och uttryckte 
intresse för att använda datorer oftare i undervisningen. Författarnas slutsats är att 
rekommendera att fler insatser görs för att främja datoranvändandet hos elever med ADHD 
eftersom detta anses kunna gynna deras långsiktiga lärande och utveckling. 
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7.2.2 Analys i förhållande till ramfaktorer 
Med utgångspunkt i Bolic Barics et al. (2013) artikel kunde det konstateras att studenter med 
ADHD hade ett behov för att koncentrera sig bättre under lektioner och på så sätt förbättra 
deras prestation i klassrummet. I studien framgår att studenternas behov svarar mot den fysiska 
ramfaktorn. Datorer behöver integreras mer i undervisningen av studenter med ADHD för det 
gav bra resultat i jämförelse med nuläget, när dessa studenter inte har mycket tillgång till dem. 
Eleverna själva uttryckte sin vilja för att använda datorer mer för de känner sig mer fokuserade 
när de gör det. Eftersom datorer ingår i kategorin av fysiska ramfaktorer, kan lärare eller elever 
inte har kontroll över det. Studien tar upp att studenter med ADHD ska ha tillgång till datorer 
i samma utsträckning som resten av elever. Dock innebär dator en fysisk resurs vars antal och 
tillgänglighet inte bestäms av elever eller lärare. Det handlar om varje skolas ekonomiska 
tillgångar för att kunna köpa flera datorer.  

Denna studie visar att fysiska ramfaktorer, som är datorer i detta fall, kan påverka djupt 
elevernas lärande och utveckling. Bristen på datorer kan hindra förutsättningarna som eleverna 
skulle ha fått om de hade tillgång till datorer. Studien tar också upp att elever med ADHD inte 
har samma möjligheter med att använda datorer som de andra studenterna. Det är viktigt att 
elever med ADHD får det stöd som de behöver. Skolor behöver arbeta mer för att vidga dessa 
fysiska ramfaktorer och bidra till en förbättring av elevernas lärande. Elever med ADHD 
behöver särskilda insatser och stöd för att kunna klara av uppgifter. Tillgång till datorer i skolan 
för elever med ADHD kan begränsas av skolans budget. Därför finns det något som elever eller 
lärare kan ha kontroll över. Datorer ska ge elever med ADHD förutsättningar som ska bidra till 
deras lärande. Datoranvändning innebär en lockande aktivitet för dessa studenter och därför 
skulle de får mer njuta av det. Elever med ADHD för stödjas genom aktiviteter som hjälper 
med deras koncentrationsförmåga, till exempel datoranvändningen.  
 
7.3 Artikel 3: Johansson (2021)   

7.3.1. Sammanfattning  

Analysmaterialet hämtades från studien: Looking back on compulsory school: narratives of 
young adults with ADHD in Sweden (Johansson, 2021). Syftet med studien var att presentera 
en retrospektiv bild av upplevelsen av åren i svensk grundskola hos unga vuxna med ADHD. 
Deltagarna i studien bestod av nio vuxna med ADHD, vars ålder var mellan 18–31 år. Sju av 
deltagarna diagnosticerades med ADHD efter 18 års ålder och två deltagare diagnosticerades 
under sin tid i grundskolan. Materialet till studien samlades in med hjälp av intervjuer. 
Intervjuerna skedde vid ett flertal tillfällen under i genomsnitt två års tid (Ibid, s.165 & 166).  

 Resultaten av studien visade att sex av deltagarna upplevde lågstadiet som en 
genomgående positiv erfarenhet. Dessa elevers upplevelse av mellanstadiet var dock fulla med 
beskrivningar av konflikter, att de blev missförstådda, att de hamnade i problem samt negativa 
känslor. De tre övriga deltagarnas upplevelser var färgade av negativa känslor redan i 
lågstadiet. Författarna påpekar vidare att mellanstadiet markerade starten på gradvis försämring 
av skolupplevelsen för merparten av deltagarna, varav gymnasiet pekades ut som den värsta 
skolupplevelsen för nästa alla deltagare (bara en deltagare ansåg att gymnasiet var en positiv 



 

29 
 

upplevelse). Vidare nämner författarna att några av deltagarna förlitade sig på familjens stöd 
för att kunna färdigställa uppgifter i skolan. Två av deltagarna uppgav att de hade problem att 
förstå eller inte alls förstod uppgifterna i skolan. De uppgav att de var helt beroende av att 
föräldrarna förklarade uppgifterna för dem för att de förstå dem överhuvudtaget. Ytterligare 
fyra elever uppgav att de fick direkt stöd av sin familj i form av praktisk hjälp med uppgifter 
eller med hemuppgifter under perioder av sin skolgång. Studien nämner också att 8 av eleverna 
erbjöds någon form av stöd under sin skolgång.  (Ibid, s.167-169). Det vanligaste stödet som 
erbjöds bestod av undervisning i mindre grupper, men även individuell tid med lärare, extra tid 
med lärare, tid med speciallärare samt möjlighet att arbeta i mindre klassrum förekom. Tre 
deltagare menade att undervisning i mindre grupper inte hjälpte dem nämnvärt medan en 
deltagare menade att detta innebar en positiv effekt på koncentrationen, ökad möjlighet till 
individuellt stöd samt möjlighet till individuell förklaring av uppgifter. Ytterligare en deltagare 
menade att de mindre grupperna innebar utökade möjlighet till raster samt utökade möjligheter 
att individuellt strukturera och anpassa skolarbetet. Deltagarna nämnde också möten mellan 
skola, föräldrar och i vissa fall socialtjänsten samt olika former av interventionsåtgärder samt 
intensifiering av interventionsåtgärder. Deltagarna menade dock att effekten av dessa åtgärder 
var marginell till följd av att deltagarna själva upplevde att de inte var mottagliga för dem vid 
de tillfällen åtgärderna erbjöds (Ibid, s.169).  

 Vidare nämner författarna de hinder som deltagarna i studien upplevde under sin 
skolgång. Alla deltagare nämnde kraven i skolan som det största hindret för dem. En del syftade 
på studiekraven, andra syftade på krav i form av beteenden i klassrummet eller läxkrav. Två av 
eleverna menade att kraven blev hinder på grund av otydliga eller för dem svårförståeliga 
instruktioner medan en tredje menade att för honom ouppnåeliga krav på konformitet var det 
största hindret. Ytterligare andra nämnde skolspecifika krav som ett hinder i skolan. I studien 
nämns som exempel på detta, skolspecifika formalia såsom krav på att använda linjal för att få 
raka linjer i matteboken. Vidare nämndes negativa relationer med lärare, för stora klasser. Två 
av deltagarna hade dock gått i klasser som var mindre och menade att en mindre klass inte 
gjorde någon större skillnad eftersom pedagogiken i klasserna inte passade dem (Ibid, s.169 & 
170). 

 
7.3.2 Analys i förhållande till ramfaktorer 
Inledningsvis nämns i Johansson (2021) att merparten av eleverna förlitade sig på skolhjälp 
från den egna familjen. Då graden av hjälp sträckte sig från praktisk hjälp med uppgifter till att 
helt förklara uppgifterna, kan vi här identifiera ett behov i form av organisatoriska resurser. 
Detta därför att eleverna inte kunde färdigställa uppgifterna endast med den hjälp de blivit 
erbjudna i skolan. Då två av eleverna även nämner att de inte förstod uppgifterna alls i skolan 
och helt förlitade sig sina föräldrar kan två typer av organisatoriska behov identifieras: 1. hjälp 
att färdigställa uppgifter samt 2. hjälp att förstå uppgifter. Vidare erbjöds följande resurser av 
skolan: undervisning i mindre grupper, individuell tid med lärare, extra tid med lärare, tid med 
speciallärare, möjlighet att arbeta i mindre klassrum samt interventionsåtgärder/intensifiering 
av interventionsåtgärder. Av dessa kan fyra organisatoriska resurser identifieras: 1. 
undervisning i mindre grupper, 2. Individuell tid/extra tid med lärare, 3 tid med speciallärare 
och slutligen 4. Interventionsåtgärder/intensifiering av interventionsåtgärder. En fysisk resurs 
kan också identifieras: 1. Möjlighet att arbeta i mindre klassrum. Vidare upplevde deltagarna 
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följande hinder i skolan: studiekrav, krav på uppförande, läxkrav, anpassningskrav, 
skolspecifika krav, negativa relationer med lärare, för stora klasser, undervisningsmetoder som 
inte passar deltagare. Från dessa kan följande organisatoriska behov identifieras: 1. hjälp att 
färdigställa uppgifter, 3. flexiblare uppförande regler/hjälp att följa regler, 4. läxhjälp, 5. 
flexiblare regler kring skolspecifika formalia, 6. ADHD-utbildning för lärare, 7. mindre klasser, 
8. anpassad pedagogik.  
 
7.4 Artikel 4: Paulsrud (2022) 

7.4.1 Sammanfattning  

Analysmaterialet är hämtat från studien: ”Inclusion in the light of competing educational 
ideals: Swedish Policy approaches to differentiation and their implications for inclusive 
education” (Paulsrud, 2022). Målet med studien var att undersöka hur arbetet med inkluderande 
undervisning påverkas av politisk styrning. Studien undersökte också vilka problem i 
undervisningen som styrdokumenten är tänkta att lösa samt vilken kunskapssyn och 
antaganden, i relation till utbildning, som formuleringarna i dokumenten grundar sig på (Ibid, 
s.172). Materialet i studien bestod av politiska styrdokument och analys av materialet skedde i 
två steg: identifiering av underliggande syfte samt identifiering av bakomliggande 
problemformulering (Ibid, s.173 & 175).  

Resultaten av studien presenterades samt strukturerades efter de fem huvudproblem 
som Paulsrud har identifierat:  

 
1. Traditionell undervisning är inte intressant och/eller meningsfull för eleverna,  
2. Skolan begränsar elevers möjligheter att nå sin fulla potential,  
3. Skolan reproducerar ojämlika förhållanden i samhället genom att ge vissa studenter bättre 
förutsättningar än andra,  
4. En del elever har svårigheter i skolan och behöver stöd samt  
5. Skolan exkluderar elever genom att inte erbjuda utbildning som passar alla (Ibid, s.176–179).  
 

Paulsrud menar att problem 1 kan härledas till progressiva, elevcentrerade idéer om kunskap 
som ett subjektivt fenomen. Vidare nämns att Lgr11 behållit många idéer från Lpo94. där vikten 
av varierad och balanserad undervisning poängteras. I Lgr11 tonas dock kopplingen mellan 
elevintresse och undervisning ner något. Vad gäller problem 2 menar Paulsrud att 
styrdokumenten (Paulsrud refererar här till SFS 2010:800) pekar på att elever skall inspireras 
och uppmuntras att nå så lång det är möjligt utefter läroplanens mål. Studenter som lätt når 
målen skall också ges ledning och stimuleras till att nå längre i sin egen kunskapsutveckling. 
Här menar författaren också att styrdokumenten pekar på en annan kunskapssyn. Kunskap i 
Lgr 11 ses mer eller mindre som någonting objektivt. Vad som skall läras ut blir då, till skillnad 
från tidigare läroplaner, någonting som redan är fastställt. Vidare menar Paulsrud att 
undervisningen då begränsas till differentiering av metoder, uppgifter, material, tempo samt 
omfattning. I relation till problem 3 menar författaren att styrdokumenten förmedlar en 
grundsyn där jämlikheten i övriga samhället inte kan påverkas av skolan. Det är i stället skolans 
roll att kompensera för konsekvenserna av detta. Undervisningen skall enligt styrdokumenten 
stödja elever med sämre förutsättningar och hjälpa till att kompensera för dem. Paulsrud tolkar 
det här som att det underliggande syftet i styrdokumenten är att främja social rörlighet. I 
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relation till styrdokumenten (SFS 2010:800) kan problem 4 enligt författaren kopplas till 
huruvida eleven uppfyller minikraven för att få godkänt i skolämnena. Stöd erbjuds här under 
förutsättning att eleven inte uppfyller kraven för godkända resultat i ett eller flera ämnen. 
Ansvaret ligger här på läraren att utreda elevens behov av stöd antingen genom att föreslå att 
en individuell studieplan upprättas och/eller genom extra anpassningar av undervisningen. 
Slutligen menar Paulsrud att problem 5 kan härledas till elever med olika typer av 
funktionsnedsättningar. Han menar att det framgår av styrdokumenten att specialundervisning 
primärt bör ske inom ramarna för normal klassrumsundervisning. Vidare menar Paulsrud att 
styrdokumenten strävar efter att förhindra en stagnation i kunskapsutvecklingen för elever med 
funktionshinder.1 Det påpekas också i styrdokumenten att individuell undervisning eller 
undervisning i speciella grupper endast skall ske ifall det finns speciella skäl för detta. I de 
nyare läroplanerna (Paulsrud syftar här på Lgr 11 samt Lpo 94) saknas dock diskussion eller 
precisering rörande dessa speciella skäl. Vidare påpekas at intentionen i styrdokumenten 
handlar om individers rätt att inte bli exkluderade, då det i styrdokumenten uttrycks förståelse 
för skolans indirekta roll som en social arena vid sidan av undervisningen (Ibid, s.176–179). 
 Avslutningsvis menar Paulsrud att konflikter uppstår dels mellan vad som 
kommuniceras av styrdokumenten sinsemellan, dels mellan styrdokumenten och arbetet med 
inkluderande undervisning i den praktiska verksamheten. Författaren pekar här på skillnaderna 
mellan den progressiva kunskapssynen hos problem 1 och vad som förmedlas av problem 3 
och 5, där kunskap anses besitta en mer objektiv kvalitet. Vidare påpekas konflikten mellan en 
anpassad undervisning och en minskad möjlighet att påverka undervisningens innehåll. 
Konflikter mellan kollektiva idéer om inkludering sägs också kollidera med idéer om 
individuellt anpassat stöd (Ibid, s.180 & 181).  
 
7.4.2 Analys i förhållande till ramfaktorer 
Materialet innehåller inga beskrivningar av problem som negativt påverkar elever med ADHD. 
I materialet förkommer inte heller förslag på stödåtgärder eller beskrivningar av utförda 
stödåtgärder. Utifrån denna artikel kan följande rättigheter till stöd identifieras: 1. Elever har 
rätt till varierad och balanserad undervisning, 2. elever skall inspireras och uppmuntras att nå 
så lång det är möjligt utefter läroplanens mål, 3. studenter som lätt når målen skall också ges 
ledning och stimuleras till att nå längre i sin egen kunskapsutveckling, 4. elever med sämre 
förutsättningar skall erbjudas stöd och skolan skall arbeta för att kompensera för detta, 5. Elever 
som riskerar att bli underkända i ett eller flera ämnen skall erbjudas stöd för att uppfylla 
kunskapsmålen för dessa ämnen (i form av individuella studieplaner och/eller extra 
anpassningar) 6. Elever med funktionsnedsättningar skall erbjudas stöd för att så långt det är 
möjligt motverka funktionsnedsättningens konsekvenser (i relation till betygskriterier) 7. 
Elever med funktionsnedsättningar skall så långt det är möjligt delta i normal 
klassrumsundervisning (eleven har rätt att inte bli exkluderad). 

 
1 Vi gör här tolkningen att Paulsrud syftar på SFS 2010:800 och följande formulering i ”Barnens och elevernas 
lärande och personliga utveckling, §2”: ”Elever som till följd av en funktionsnedsättning har svårt att uppfylla 
de olika betygskriterier eller kriterier för bedömning av kunskaper som gäller, ska ges stöd som syftar till att så 
långt som möjligt motverka funktionsnedsättningens konsekvenser.”. Skillnaden mellan detta och vad som 
preciseras i relation till problem 4 är att det i problem 5 inte rör sig om minimikrav. Formuleringen i samband 
med funktionsnedsättningen rör istället alla kriterier och sträcker sig över hela betygsskalan.    
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Här kan identifieras en diskrepans mellan elever med ett diagnosticerat funktionshinder 
och elever utan diagnos. Detta därför att punkt 4 förutsätter att eleven riskerar att bli underkänd 
för att stöd skall erbjudas. Punkt 5 å andra sidan förutsätter att eleven har ett funktionshinder 
som begränsar elevens kunskapsutveckling på något sätt. En elev med odiagnostiserad ADHD 
skulle på grund av detta endast ha rätt till stödåtgärder ifall eleven inte uppfyller målen i något 
ämne. Då eleven inte bevisligen anses ha en funktionsnedsättning får eleven inte tillgång till 
speciella åtgärder för att nå mål bortom minimikraven för skolämnena. Det kan argumenteras 
för att punkt 2 och 3 skulle gälla i det fallet, det kan dock anses vara skillnad på inspiration, 
ledning samt stimulans och specifika åtgärder för att motverka konsekvenserna av ADHD. 
Punkt 7 kan också ifrågasättas då det enligt Paulsrud inte längre tydligt framgår i läroplanen 
vilka specifika skäl som gör det möjligt för skolan att åsidosätta elevers rätt att inte bli 
exkluderade. Paulsrud nämner också att det rör sig om elevens rätt att inte bli exkluderas. Om 
eleven har rätt att inte bli exkluderad så kan tolkningen göras att de specifika skäl som anges 
för exkludering bör utgå ifrån eleven behov och inte ifrån skolans behov. Som exempel kan 
nämnas att exkludering av ekonomiska skäl (exempelvis ADHD-grupper där exkludering sker 
för att göra undervisningen kostnadseffektiv) enligt denna tolkning inte skulle vara ett giltigt 
skäl därför att eleven har rätt att inte bli exkluderad. Om de speciella skäl som anges utgår från 
de behov eleven har till följd av sin funktionsnedsättning skulle det däremot finnas fog för 
exkluderingen, då den skulle kunna anses vara i elevens intresse.  

Sammanfattningsvis kan sägas att endast punkt 6 och punkt 7 kan anses specifikt röra 
elever med ADHD. Punkt 4 kan dock också anses rör elever med ADHD men bara under 
förutsättningen att eleven inte uppnått målen. Därför kan sägas att punkt 6 och punkt 7 samt i 
viss mån punkt 4 utgör de ”konstitutionella” resurser som enligt Paulrud rör elever med ADHD. 

Paulsruds (2022) artikel berör ramfaktorer eftersom det konstateras att konstitutionella 
faktorer i form av läroplaner, riktlinjer, direktiv och andra dokument har en inverkan på de 
fysiska och organisatoriska förutsättningar som varje skola erbjuder till sina elever. På så sätt 
har ramfaktorerna en effekt på den undervisningen och stödet som elever med ADHD får i 
skolans vardag. Olika idéer om differentiering som kommer till uttryck i policyer som rör 
skolornas resursfördelning medför didaktiska konsekvenser för hur undervisningen 
organiseras, hur elevers behov tillgodoses samt influerar på vad som anses ingå i en adekvat 
utbildning.   
 
7.5 Artikel 5: Malmqvist och Nilholm (2016)  

7.5.1. Sammanfattning  

Malmqvist och Nilholm (2016) undersökte hur olika kommuner i Sverige organiserar skolan 
för att ge elever med ADHD det stöd som de behöver ur ett inkluderande perspektiv. Fokus 
inriktades på särskilda undervisningsgrupper däri elever med ADHD placerades i syfte att få 
en utbildning som är anpassad till deras behov. Studiens syfte var att ta reda på hur 
kommunerna beskriver ADHD-klasserna gällande de pedagogiska omständigheterna som finns 
i dessa klasser. Datainsamlingen genomfördes med hjälp av ett frågeformulär som skickades ut 
till alla 290 kommuner i Sverige. Svarsfrekvensen nådde upp till 76 procent. Enkäten bestod 
av två delar, varav den andra delen handlade i stor utsträckning bara om ADHD. Resultatet av 
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studien tyder på att en ADHD diagnos inte är den centrala aspekten som skolor tar hänsyn till 
när det gäller resursfördelningen för elever med särskilda behov. Bara 13 av de 234 
kommunerna som deltog i studien ansåg att det bör tas hänsyn till en ADHD-diagnos när 
resurserna delas upp. 40 kommuner påstod att de har särskilda ADHD-klasser, vilket enligt 
författaren bör granskas vidare ur ett inkluderingsperspektiv i syfte att avgöra huruvida 
eleverna får lämpliga förutsättningar att känna sig socialt och utbildningsmässigt inkluderade. 
Vad som kännetecknar undervisningen och i allmänhet stödet som eleverna med ADHD får i 
dessa klasser är aspekter såsom: struktur, samarbete med föräldrar och lärarledd undervisning. 
Aspekter som samarbete mellan elever och individuellt arbete nämns också, dock som mindre 
drag i undervisningen. Slutsatsen som studien har kommit fram till är följande: det finns en 
brist på dokumentation angående vilka elever har fått en ADHD-diagnos och samtidigt inte 
tillräckligt med specialpedagoger som kan ge stöd till dessa elever. Även det stöd som dessa 
elever får i vissa kommuner ges inte systematiskt och riskerar att bli otillräckligt. En 
utvärdering av ADHD-klassernas effektivitet anses viktigt för att bedöma huruvida insatserna 
ger resultat på långsikt. 
 
7.5.2 Analys i förhållande till ramfaktorer 
 
I Malmqvist och Nilholms (2016) studie framgår den organisatoriska ramfaktorn. Elever med 
ADHD fick delas in i särskilda undervisningsgrupper för att få en utbildning som svarar på 
deras behov. Skolans ledning och organisation är en organisatorisk ramfaktor som kan bidra 
eller hindra i stor utsträckning verksamheten och hur den utformas för att gynna lärande av 
elever med särskilda behov, som är de med ADHD. Studien visar att några kommuner 
prioriterade i deras organisation skapandet av ADHD-klasser, men inte resursfördelningen som 
ska tillgodose deras behov. Elever med ADHD behöver särskilda insatser i undervisning för att 
främja deras lärande och det kan de få bara om lärarna får tillräckligt med lämpliga resurser 
från skolan. Dessutom påpekar studien att eftersom resursfördelningen inte prioriteras för 
elever med ADHD, bidrar inte ett sådant förhållningssätt till att skapa ett 
inkluderingsperspektiv. ADHD-klasser kan inte anses som effektiva bara för att de finns. Det 
behövs flera insatser som verkligen bidrar till dessa elevers lärande och utveckling. 
Undervisningen ska anpassas till deras behov och intresse. De förslag som studien tar upp 
tillhör också den organisatoriska ramfaktorn, såsom struktur, lärarledd undervisning och 
samarbete med föräldrar. 
 
7.6 Artikel 6: Malmqvist (2018)  
 
7.6.1. Sammanfattning  
 
I Paulsrud (2022) undersöks de styrdokument som behandlar skolverksamheten i Sverige. Vår 
analys av Paulsrud (2022) behandlar vilka ”konstitutionella” rättigheter som enligt studiens 
resultat är tillgängliga för elever med ADHD. Oavsett vilka rättigheter som enligt forskningen 
finns tillgängliga via styrdokument är det dock också viktigt att reda ut hur dessa dokument 
tolkas av huvudmän och av skolledare. De synsätt som ligger till grund för policybeslut och 
styrning av verksamheter har trots allt stor inverka på vilka resurser som är praktiskt 
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tillgängliga. En studie som behandlar detta är: ”Has schooling of ADHD students reached a 
crossroads?”. I studien jämförde två grupper, den ena bestod av fem kommuner med 
specialklasser för elever med ADHD och den andra bestod av fem kommuner utan 
specialklasser för ADHD. Målet med studien var att undersöka vilka synsätt, i relation till 
ADHD-undervisning, som kunde påvisas hos skolledningen i de respektive kommuner som 
ingick i studien (Malmqvist (2018), s. 390). Inledningsvis påpekar Malmqvist att ADHD-
klasser är ovanliga samt att de flesta elever med ADHD undervisas i vanliga klasser. Malmqvist 
pekar dessutom på de att  den vanligaste åtgärden för ADHD i skolmiljö, medicinering och 
behavioristiska beteendekorrigeringar, enligt forskning på området visat positiva resultat på 
elevernas beteenden men visat sig tämligen resultatlösa i relation till elvernas studieresultat 
(Ibid, s.390-392). 
 Studien genomfördes med hjälp av semi-strukturerade intervjuer av 25 deltagare. 
Materialet i studien bestod av transkriberad text från dessa intervjuer och analysen av materialet 
skedde stegvis. Skolledningens synsätt, i relation till undervisning av elever med ADHD, 
strukturerades i ett system bestående av tre olika nivåer. Då endast en av de tre nivåerna är 
relevant i relation till vår studie nöjer vi oss med att endast referera till nivå två, som bestod av 
tre huvudsynsätt i relation till specialundervisning. De tre huvudsynsätten var följande: 
undervisning baserad på neuropsykiatri, undervisning baserad på integrering samt 
undervisning baserad på inkluderande-utbildning. ”Neuropsykiatriskt baserad undervisning” 
definierades här som undervisning där man utgår ifrån neurologiska funktionsnedsättningar 
och försöker reducera konsekvenserna av ADHD-symtomen i syfte att underlätta för elever att 
färdigställa skoluppgifter. ”Integreringsbaserad undervisning” definierades som individuell 
anpassning av klassrumsundervisningen för elever med ADHD. Slutligen definierades 
”inkluderingsbaserad undervisning” som undervisning som syftar till att svara mot elevers 
individuella behov samt är avsedd att förändras ifall elever stöter på problem i undervisningen 
(Ibid, s. 392–396).   
 Resultatet av studien var blandat och visade starkt neuropsykiatriskt inflytande inom 
vissa kommuner och mindre inom andra. Resultatet visade dock att det fanns synsätt som avvek 
ifrån det förväntade. Tre skolledare i kommungruppen med specialklasser för elever med 
ADHD saknade exempelvis ett neuropsykiatriskt synsätt emedan två skolledare i den andra 
kommungruppen uppvisade ett neuropsykiatriskt synsätt. Vidare visade studien att den 
vanligaste påverkan ifrån psykiatrin härrörde från samarbeten med psykiatriska enheter. I vissa 
fall indirekt via föräldrar till barn med ADHD och i andra fall mer direkt genom tillgång på 
anställda skolledare med neuropsykiatrisk expertis. Malmqvist påpekar också att det fanns 
stora skillnader i skolgången för elever med ADHD beroende på vilken kommun de var bosatta 
i. I vissa kommuner segregerades eleverna ifrån de vanliga klasserna och i andra kommuner 
skedde detta inte alls (Ibid, s. 403 & 404). 
 I diskussionen konstaterar Malmqvist att det neuropsykiatriska synsättet hade starkt 
inflytande på många av de kommuner som undersöktes i studien. Vidare menar han att detta 
synsätt kännetecknas av ett fokus på mediciner, beteendeprofiler samt psykologisk terapi. 
Malmqvist pekar på att det finns risker med detta synsätt. Han menar att det finns en risk att 
problembeskrivningen glider över mot den enskilda eleven samt att fokus riskerar riktas mot 
neurologiska brister hos eleven i stället för att fokusera på en helhetsbild som även innehåller 
brister i undervisningen eller i undervisningsmiljön. Malmqvist nämner också att forskning 
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pekar på att segregering i form av ADHD-klasser mestadels påverkar elever negativt. 
Malmqvist nämner också en dom i högsta förvaltningsdomstolen, där domstolen menade att 
specifika ADHD-klasser var att avse som vanliga klassplaceringar och därmed tillåtna. 
Malmqvist menar här att domen riskerar att underlätta segregering av elever med ADHD. 
Avslutningsvis menar Malmqvist att trots att ADHD-klasserna motiveras med att elever med 
ADHD har behov av speciell pedagogik och speciella undervisningsmetoder så pekade studien 
på att specifika undervisningsmetoder saknades. Den speciella pedagogiken bestod istället 
mestadels av behavioristiska metoder för beteendekorrigering (Ibid, s.404–406).   
 
7.6.2 Analys i förhållande till ramfaktorer 
 
I vår analys av Paulsrud (2022) framgick att undervisning i särskilda grupper endast skall ske 
ifall det föreligger speciella skäl för detta. Av analysen framgick också att detta grundade sig i 
elevers rätt att inte bli exkluderade på grund av funktionsnedsättningar. En definition av dessa 
speciella skäl saknades dock enligt Paulsrud. Tolkningen av vilka rättigheter elever med 
funktionshinder har, i relation till dessa speciella, skäl visar sig i Malmqvist (2018) i form av 
den inledande uppdelningen mellan undervisning i specialklasser för ADHD och undervisning 
utan specialklasser för ADHD. Enligt resultaten av Malmqvists studier härrör uppdelningen i 
ADHD-klasser mestadels från ett neuropsykiatriskt synsätt. Effektiviteten hos ADHD-
klasserna kan dock ifrågasättas utifrån ett studieperspektiv då Malmqvist nämner att den 
specialpedagogik som erbjuds nästan uteslutande består av beteendekorrigering med hjälp av 
behavioristiska metoder (metoder som enligt Malmqvist är i stort sett verkningslösa i relation 
till studieresultat). Vidare finns skäl att ifrågasätta ifall elevers rätt att inte bli exkluderad till 
följd av funktionsnedsättning verkligen existerar fullt ut i den praktiska verksamheten. Då 
Malmqvist även nämner följden av högsta förvaltningsdomstolens beslut kan finnas fog för att 
så inte alltid är fallet. Då Malmqvist visat att det finns stora skillnader rörande exkludering 
beroende på vilken kommun elever med ADHD var bosatt i, så  kan tolkningen göras att 
huruvida en elev har rätt att inte bli exkluderad är beroende av var elevens skolgång sker. 
  Vidare kunde tre huvudsakliga förhållningssätt gentemot stödundervisning av elever 
med ADHD identifieras: 1. undervisning baserad på neuropsykiatri, 2. undervisning baserad 
på integrering samt 3. undervisning baserad på inkluderande-utbildning. De tre 
stödundervisningstyperna bedömdes svara mot följande utmaningar och behov: 1. Elever med 
ADHD har ibland till följd av neuropsykiatriska förutsättningar svårt att fullfölja skoluppgifter. 
1. Elever med ADHD behöver ibland stöd för att reducera konsekvenserna neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar. 2. Elever med ADHD har ibland svårt att följa med i den vanliga 
undervisningen och vissa elever med ADHD vill inte bli exkluderade från 
klassrumsundervisningen. 2. Eleven med ADHD behöver ibland individuella anpassningar av 
klassrumsundervisningen. 3. Elever med ADHD har ibland svårt att följa med i undervisningen 
och vissa elever med ADHD vill inte bli utpekade eller exkluderade. 3. Elever med ADHD 
behöver ibland stöd i undervisningen utan att bli utpekade eller exkluderade. Som synes finns 
i Malmqvist (2018) tre typer av förhållningssätt till stödundervisning för elever med ADHD. 
Det som skiljer dem åt är problembeskrivningarna och den sociala kontexten. Både typ 1 och 
typ 2 utgörs av en individinriktad problembeskrivning. Skillnaden dem emellan ligger i att typ 
1 inte berör miljön runt individen och att typ 2 medger för elevers behov av att ingå i ett socialt 



 

36 
 

sammanhang. Typ 3 har till skillnad från de andra två en miljöbaserad problembeskrivning men 
medger likt typ 2 för elevers behov av att ingå i ett socialt sammanhang. 

Malmqvists (2018) artikel förefaller fokusera på konstitutionella ramfaktorer eftersom 
studiens mål är att jämföra hur skolledningar förhåller sig till sina val angående skolgången för 
elever med ADHD. Ledarskap och allt som har med politiska och ledande beslut att göra ingår 
i konstitutionella ramfaktorer. Det var kommunerna, alltså ledarna, som bestämde att skapa 
specialklasser eller inte, för elever med ADHD. Detta visar att elever med ADHD eller lärare 
inte kan påverka indelningen i specialklasser. Som studien påpekade, finns det fler fördelar 
med att ha specialklasser för dessa elever i skolan.  

Elever med ADHD har svårt att koncentrera sig och det blir ännu svårare i klasser med 
ett stort antal elever. Elevgruppens storlek spelar en viktig roll när det gäller förutsättningarna 
som elever har för deras lärande. Elever med ADHD kan inte utvecklas och nå sin potential i 
en miljö där deras behov inte tillgodoses. Indelningen av eleverna i specialklasser möjliggör 
att lärarna kan vara mer uppmärksamma på elevernas behov och de får bättre möjligheter att 
utvecklas. Denna indelning kan dock inte påverkas av lärare eller elever. Det är upp till 
skolstyrningen eller kommunen att skapa dessa specialklasser.  
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8 Sammanfattning och diskussion 

Detta kapitel består av en sammanfattning av resultatet av denna studie utifrån 
forskningsfrågorna och en diskussion med hjälp av teori och tidigare forskning. Vidare 
redogörs i detta kapitel för några didaktiska implikationer som är baserade på föreliggande 
uppsats. 
 
8.1 Sammanfattning av resultat  
Den första forskningsfrågan som denna studie grundar sig i var: ”Vilka utmaningar, i relation 
till sitt lärande, möter elever med ADHD enligt de sex studierna som ingår i vår undersökning?” 
Studiens resultat visar att eleverna upplever ett antal svårigheter såsom problem med att hantera 
den stigande mängden skolarbete, negativa uppfattningar om skolan, dålig självkänsla, ångest, 
känslor av uppgivenhet, mobbning och sociala problem (Bolic Baric et al., 2015). Det framgår 
också av Johanssons studie (2021) att eleverna har svårt med att bli färdiga med arbetsuppgifter, 
följa skolformalia och andra instruktioner och över lag, är det en utmaning för dessa elever att 
tillgodogöra sig undervisningen i den ordinarie gruppen. 

Den andra forskningsfrågan som ingick i vår studies syfte var: ”Vilka behov av stöd har 
elever med ADHD, baserat på de problem som identifierats i de sex studier som ingår i vår 
undersökning?” Det sticker ut i sammanhanget att eleverna har behov av emotionellt och socialt 
stöd genom att etablera starka relationer med sina lärare (Bolic Baric et al., 2015). Dessutom 
trivs de bättre i skolan om de får arbeta i mindre undervisningsgrupper (Bolic Baric et al., 
2015). Att erbjudas digitala verktyg i form av tillgång till datorer samt annan teknik är ett annat 
sätt att tillgodose elevernas behov av stöd som eleverna visar intresse för (Bolic Baric et al., 
2013). Eleverna har också behov av att få läxhjälp, hjälp med att följa klassrumsreglerna, 
tillgång till anpassad pedagogik samt mer flexibilitet av sina lärare i fråga om skoluppgifternas 
utformning och slutförande (Johansson, 2021). 

Med avseende på den tredje forskningsfrågan, ”På vilket sätt svarar skolan mot 
stödbehov hos elever med ADHD, enligt undersökningarna i vår studie?”, har vi identifierat ett 
antal olika sätt att bemöta elevernas behov. Malmqvist (2018) är den fjärde artikeln som 
analyserades och den visade att elevernas behov ofta bemöttes utifrån ett neuropsykiatriskt 
perspektiv, alltså en syn på ADHD som ett medicinskt tillstånd. I detta sammanhang blev elever 
med ADHD placerade i särskilda undervisningsgrupper i syfte att de ska få bättre 
förutsättningar för lärande än i den ordinarie undervisningen. Malmqvist och Nilholm (2016) 
visade också att elevernas behov bemöttes av skolan genom speciella ADHD-klasser, dock var 
det tveksamt att den typen av insats var effektiv i att stödja elevernas utveckling. Bolic Baric 
et al. (2013) nämnde att eleverna med ADHD har tillgång till datorer, dock inte så ofta som de 
skulle egentligen behöva för att uppleva en skillnad i fråga om lärande och utveckling. Bolic 
Baric et al. (2015) poängterar även att elever med ADHD trivdes bättre när de fick mer 
emotionellt stöd och närhet från sina lärare, dock är detta inte en särskild stödinsats som 
planerades in, utan en form av stöd som intuitivt erbjöds av själva pedagogerna.  

Slutligen, var vår fjärde frågeställning: ”Hur yttrar sig behoven av stöd hos elever med 
ADHD i relation till de konstitutionella, organisatoriska och fysiska ramfaktorer enligt de sex 
studier som ingår i vår undersökning?” Det framgår av föreliggande studie att behoven av stöd 
hos denna elevkategori kan kopplas till samtliga ramfaktorer som Lundgren (1989) har 
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definierat. I den första studien som ingick i litteraturstudien påpekade eleverna att de skulle 
gärna vilja ha tillgång till fysiska faktorer såsom mer tid och interaktion med sina lärare samt 
organisatoriska faktorer såsom mindre undervisningsgrupper i skolan (Bolic Baric et al., 2015). 
I den andra studien uttrycker eleverna ett behov av förbättring av de fysiska faktorerna på deras 
respektive skolor eftersom de önskar ha tillgång till datorer i utbildningssyfte (Bolic Baric et 
al., 2013). Den tredje studien lyfter fram att eleverna behövde stöd som kan förknippas med 
fysiska faktorer, såsom mindre klassrum samt organisatoriska faktorer, vilka bestod av 
individuell tid med lärare, undervisning i smågrupper, möjlighet att träffa en speciallärare 
(Johansson, 2021). Den sista artikeln, Paulsrud (2022), berör konstitutionella ramfaktorer och 
dess inverkan på hur elevernas behov tillgodoses. 
 
8.2 Resultatdiskussion  
Med utgångspunkt i analysen som genomfördes i denna studie kan det konstateras att varje 
studie berör minst en typ av ramfaktorer (Bolic Baric et al., 2015; Bolic Baric et al., 2013; 
Malmqvist & Nilholm, 2016; Paulsrud, 2022), ibland även två typer (Johansson, 2021; 
Malmqvist, 2018). Ingen av studierna som inkluderas i denna litteraturstudie förefaller beröra 
alla tre typer av ramfaktorer.  

De organisatoriska ramfaktorerna har identifierats i fyra av de sex studierna (Bolic 
Baric et al., 2015; Johansson, 2021; Malmqvist, 2018; Malmqvist & Nilholm, 2016). En 
organisatorisk ramfaktor som sticker ut i sammanhanget är att elever med ADHD uttrycker ett 
kraftigt behov av att få emotionellt stöd och uppmuntran från sina lärare, vilket är särskilt 
värdefullt för elevernas välmående och utveckling i skolan eftersom de ofta upplever sociala 
problem och negativa känslor i skolan (Bolic Baric et al., 2015). Detta bekräftar slutsatserna i 
tidigare studier som påpekade att lärarnas relationskompetens (Plantin Ewe, 2022) och hänsyn 
till elevernas emotionella utveckling (Davis & Florian, 2004) är avgörande faktorer som 
underlättar elevernas tillgodogörande av utbildningen. 

Konstitutionella ramfaktorer synliggjordes i analysen i två av studierna i denna 
litteraturundersökning (Malmqvist, 2018; Paulsrud, 2022). Hur läroplanen tolkas av lärare och 
skolledning samt hur dess riktlinjer implementeras i praktiken visar sig spela en avgörande roll 
för hur undervisningen organiseras, vilken i sin tur påverkar huruvida elevernas behov 
tillgodoses. I fråga om fysiska ramfaktorer framgår dessa av två av de sex analyserade studierna 
(Johansson, 2021; Bolic Baric et al., 2013). Tillgång till datorer, besök hos speciallärare, 
mindre undervisningsgrupper och individuellt arbete med läraren är några av de fysiska 
faktorerna som framgår av vår studie, vilket bekräftar slutsatserna i DuPaul et al. (2011) som 
menar att elever med ADHD behöver en mängd olika insatser i skolan. 

Resultatet av Malmqvist pekar även på att en av de konstitutionella resurser som 
identifierats i Paulsrud (2022); elevers rätt att inte bli exkluderade till följd av funktionshinder, 
på grund av formuleringar i styrdokumenten är öppna för tolkning. Resultaten hos vår analys 
av Malmqvist (2018) pekade på att rätten att inte bli exkluderad under vissa omständigheter 
kunde åsidosättas beroende på hur styrdokumenten tolkats. En sådan omständighet är de 
specialklasser för ADHD som förkommer i vissa kommuner. Vidare menade Malmqvist (2018) 
att effektiviteten av specialklasser för ADHD visat sig sakna samband med förbättrade 
studieresultat. Han menar att både tidigare forskning och hans egna resultat stödjer denna 
tolkning. Även Johansson (2021) där elevers egna upplevelser beskrevs pekade på liknande 
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resultat då endast en av fem elever upplevde att undervisningen i mindre grupper utgjorde 
någon reell skillnad. Bolic Baric, Hellberg, Kjellberg och Hemmingsson (2015) pekar dock på 
att undervisning i mindre grupper upplevs som en positiv åtgärd. Det bör dock påpekas att 
denna studie även innehöll elever med Aspbergers syndrom. Då två andra studier, som endast 
rör elever med ADHD, pekar på att denna åtgärd inte gjorde någon reell skillnad kan dock de 
positiva effekterna ifrågasättas. Ytterligare en rimlig fråga att ställa är ifall undervisning i 
mindre klasser kan anses mer synonymt med lindring av symtombilden hos Aspbergers 
syndrom än att åtgärden är behjälplig i samband med undervisning av elever med ADHD.  

Vidare finner vi det av intresse att nämna stödåtgärderna som presenterades i 
forskningsöversikten. Szép et. al. (2021) visade att undersvisningsspecifik utbildning av lärare 
var mer effektivt (i relation till effektivt användande av ”Classroom Management Strategies 
(CMS)”) än utbildning utan direkt koppling till undervisningen. I kombination med resultaten 
i Sibley, M.H. et. al (2019) skulle det vara tänkbart med åtgärder som riktar sig mot exekutiva 
funktioner samtidigt som de specifikt anpassas till undervisningssituationer. Det bör dock 
nämnas att resultaten i Szép et. al. (2021) specifikt riktas mot användandet av ”CMS” och 
därför inte kan betraktas som bevisligen överförbara till en annan kontext. Möjligheten till en 
koppling är dock av stort intresse och skulle med fördel kunna undersökas ytterligare i framtida 
studier. 

Vad gäller Johansson (2021) bör också nämnas att antalet deltagare i studien var relativt få 
samt att studien på grund av deltagarnas ålder också i vissa fall rör en skolgång som skett före 
lgr 11. Detta i kombination innebär att frekvensen av stödåtgärden ”undervisning i mindre 
klass” riskerar att vara missvisande. I Johansson studie uppger över hälften av eleverna att de 
varit föremål för denna åtgärd. Denna åtgärd nämns även i Malmqvist och Nilholm (2016) med 
skillnaden att en betydligt lägre frekvens uppges. Här menar författarna istället att 40 av 234 
kommuner uppgav att de använde sig av specifika ADHD-klasser. Slutsatsen kan därför dras 
att frekvensen i Malmqvist och Nilhom (2016) är mer tillförlitlig, då denna studie inbegriper 
betydligt fler deltagare.  

Det fanns dock element i Johanssons studie som var mer i linje med tidigare forskning. Här 
syftar vi på att problemen som eleverna upplevde i Johanssons studie tycktes öka med elevernas 
ålder. Detta är ett mönster som även återfinns i Bolic Baric, Hellberg, Kjellberg och 
Hemmingsson (2015), där de problemeleverna upplevde även här tycktes öka med elevernas 
ålder. Detta mönster liknar det mönster vi tidigare diskuterat (i kapitel 3.5) där nedsättningar i 
högre kognitiva funktioner medförde en, med ålder, ökande problembild till följd av 
skolarbetets ökande krav på högre kognitiva funktioner.  
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9 Slutsatser 

Syftet med denna uppsats har varit att ta reda på vilka svårigheter i relation till sitt lärande 
elever med ADHD möter i skolmiljön, hur skolan svarar mot dessa svårigheter samt analysera 
hur dessa svårigheter yttrar sig i relation till de ramfaktorer som begränsar undervisningen 
enligt de sex studier som ingår i vår undersökning. Detta har uppnåtts med hjälp av en 
litteraturstudie som syntetiserade resultaten i sex svenska studier kring elever med ADHD och 
analyserade dess fynd med hjälp av ramfaktorteorin som teoretisk utgångspunkt (Lundgren, 
1989). 

Föreliggande studie belyser att det är väsentligt att läraren tar hänsyn till de olika 
ramfaktorerna som påverkar undervisningen på respektive skola där hen är verksam. Med 
avseende på elever med ADHD kan det konstateras att deras behov av stöd ställer höga krav 
på lärarnas didaktiska förmåga att anpassa undervisningen, i synnerhet när det gäller de tre 
olika typer av ramfaktorer som samspelar i skolans vardag. Att kunna göra medvetna didaktiska 
val bygger på lärarens förmåga att ta hänsyn till de ramfaktorerna som kännetecknar dess 
arbetsmiljö och utforma en lämplig undervisning som lyckas tillgodose elevernas behov, precis 
som skollagen (2010:800) fastslår. Ur en didaktisk synpunkt är alltså ramfaktorerna av 
avgörande vikt för undervisningens planering med avseende på elevernas behov av stöd i 
lärandeprocessen. 

Som blivande lärare har skrivandet av denna uppsats varit lärorikt och givande eftersom 
den har varit en förberedelse till vår framtida karriär samt ett sätt att inhämta nya kunskaper 
om våra elevers behov av stöd och hur vi skulle kunna tillgodose dessa behov genom vår 
yrkesutövning. 
 
9.1 Förslag till vidare forskning 
 
Denna studie har bidragit till nya insikter gällande hur ramfaktorer inom ett svenskt 
sammanhang påverkar den undervisningen och stödet som elever med ADHD får i skolans 
lärmiljö. Dock anses det givande att fortsätta studera detta område eftersom det är väsentligt 
att samla in så mycket kunskap som möjligt om hur lärare kan bäst stödja sina elever i alla 
situationer som uppstår i skolan. 

Det skulle vara av intresse att vidare undersöka samma forskningsområde genom att 
belysa hur lärare i grundskolans tidigare år (F-3) resonerar kring dessa ramfaktorers påverkan 
på huruvida de lyckas tillgodose sina elevers behov, i synnerhet när det gäller barn med ADHD. 
I detta syfte skulle vi kunna genomföra en ny studie av kvalitativ karaktär som grundar sig i 
djupintervjuer med ett antal verksamma lärare och på sätt samla in primära data om deras 
uppfattningar och erfarenheter i detta område. På detta sätt kan vi bidra till att bygga en 
undervisning som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, vilket gynnar både 
lärarna samt eleverna.  
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Bilaga 1 - Analysschema för forskningsstudier 

 
Analysåtgärd        Svarar mot 
Identifiering av problem                           Forskningsfråga 1   
Identifiering av behov       Forskningsfråga 2 
Identifiering tillhandahållna stödresurser     Forskningsfråga 3 
Sortering av behov/resurs i förhållande till ”ramfaktorerna”  Forskningsfråga 4 
 
Identifiering av problem 
Innehåller materialet en beskrivning av problem som negativt påverkar lärandet för elever med 
ADHD? 
Om ja, vilket/vilka problem kan identifieras? 
Om ja, vad/vilka är konsekvenserna av problemet? 
 
Identifiering av behov 
Kunde problem som negativt påverkade lärandet för elever med ADHD identifieras i 
materialet? 
Om ja, vilket/vilka behov kan identifieras som resultat av de problem som identifierats? 
 
Identifiering av föreslagna/förväntade behov av/beskrivningar av/ utförda stödåtgärder 
Förekommer förslag på stödåtgärder i materialet? 
Om ja, vilken/vilka stödåtgärder kan identifieras? 
Förkommer beskrivningar av vilka behov stödåtgärderna svarar mot? 
Om ja, vilken/vilka behov svarar stödåtgärderna mot? 
Förekommer beskrivningar av utförda stödåtgärder i materialet? 
Om ja, vilken/vilka behov svarar stödåtgärderna mot? 
Om ja, förkommer beskrivningar av vilka konsekvenser stödåtgärderna hade? 
Om konsekvenser förkom, vad/vilka var konsekvensen/konsekvenserna av 
stödåtgärden/stödåtgärderna? 
Förekommer beskrivningar eller tolkningar av styrdokument i förhållande till elevers rätt till 
stöd i undervisningen? 
Om, ja vilken/vilka rättigheter till stöd i undervisningen kan identifieras?  
Om, ja vilken/vilka rättigheter till stöd kan kopplas till elever med ADHD?  
 
 
Sortering av behov/resurs i förhållande till ramfaktorerna 
Kunde behov hos elever med ADHD identifieras utifrån materialet? 
Om ja, vilken/vilka ”ramfaktor”/”ramfaktorer” kan behovet anses svara mot? 
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Kunde förslag på/förväntningar på/beskrivningar av utförda/ stödåtgärder identifieras i 
materialet? 
Om ja, vilken/vilka ”ramfaktor”/”ramfaktorer” kan den förslagna/förväntade/utförda 
stödåtgärden anses svara mot? 
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