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Sammanfattning 

Syftet med studien var att undersöka hur lärare i de tidigare skolåren beskriver sina kunskaper 

om och erfarenheter av att undervisa elever med adhd och elever med adhd-relaterade 

beteenden. Undersökningen utgick från de fyra frågeställningarna: Hur beskriver lärarna sina 

kunskaper och erfarenheter av elever med adhd eller elever med adhd-beteenden? Hur 

beskriver lärarna sin anpassning av undervisningen för att stödja elever med adhd eller med 

adhd-beteenden i sitt lärande med avseende på arbetsformer, innehåll och klassrumsmiljö? 

Vilka specialpedagogiska perspektiv ger lärarna uttryck för gällande undervisningen? Hur 

skiljer sig lärarnas kunskaper och erfarenheter av att undervisa elever med adhd eller med 

adhd-beteenden beroende på om de arbetar i den lilla respektive stora kommunen? Finns det 

några likheter och/eller skillnader?  

Kvalitativa intervjuer användes som metod och genomfördes i två kommuner i mellersta 

Sverige, varav den ena i en storstadskommun och den andra i en mindre kommun. I studien 

presenteras lärarnas uppfattningar och resultatet visar på skilda uppfattningar om den 

specialpedagogiska verksamheten. De visar på för- och nackdelar gällande den anpassade 

undervisningen samt beskriver vad som skulle kunna förändras och förbättras. I resultatet 

framkommer bland annat att lärarna känner ett behov av mer handledning för att kunna 

bemöta och undervisa elever med diagnosen adhd och elever med adhd-relaterade beteenden, 

att de behöver inskaffa mer kunskaper.  En skillnad mellan kommunerna gällande 

specialpedagogiska perspektiv framkommer. I storstadskommunen anpassades 

undervisningen genom att eleverna var inkluderade i klassrummet, i vissa fall med assistent. I 

den lilla kommunen anpassades undervisningen delvis genom att eleverna exkluderades då de 

togs ut ur klassrummet till en liten grupp med speciallärare. 

 

Nyckelord: Specialpedagogik, Lärare, Intervju, Adhd/ Adhd-beteenden.  
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Inledning 

I lärarutbildningen på Uppsala Universitet har endast en liten delkurs på fyra högskolepoäng 

ingått gällande specialpedagogik. Under denna delkurs växte vårt intresse för 

specialpedagogiken fram och vi anser att detta område borde få en mycket större plats i 

lärarutbildningen . Det är av stor vikt att blivande lärare erhåller kunskaper för att kunna 

bemöta elever i behov av särskilt stöd och för att kunna anpassa undervisningen.  

Under den verksamhetsförlagda utbildningen har vi mött elever med adhd-beteenden där 

beteenden medfört problem för elevernas lärandesituation. Dessa möten har inspirerat oss till 

att undersöka hur olika lärare i de tidigare skolåren anpassar undervisningen till elever med 

diagnosen adhd eller elever med adhd-beteenden. 

Med denna studie vill vi i en liten kommun respektive en storstadskommun undersöka 

vilka faktorer som kan påverka lärandesituationer för elever med adhd eller med adhd-

beteenden. Vi vill också ta tillfälle att på egen hand bredda våra kunskaper om 

specialpedagogik och adhd. Med dessa kunskaper kan vi få en ökad trygghet när vi så 

småningom kommer ut i arbetslivet som verksamma lärare.  Då vi är två lärarstudenter som 

skriver detta examensarbete tillsammans har vi valt att dela upp ansvaret genom att Malin 

ansvarar för fem intervjuer och dess resultat den lilla kommun och Johanna ansvarar för fem 

intervjuer och dess resultat i den stora kommunen. Båda kommunerna ligger i mellersta 

Sverige och lärarna som intervjuas arbetar i förskoleklass, åk 1, åk 2 eller åk 3. De övriga 

delarna i examensarbetet som bakgrund, litteraturöversikt, metod, analys, diskussion och 

konklusion är skrivet gemensamt.  
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Bakgrund 

Redan år 1902 beskrevs barn med koncentrationssvårigheter och överaktivitet av läkaren 

George Still, han observerade tjugo barn och uppmärksammade att de hade brist i moralisk 

kontroll av det egna beteendet. Still beskrev att barnen var viljehämmade,             

                                                                                            

                                                                         gen var ärftlig. Inte 

förrän under 1900-talets tidigare hälft gavs ett namn för dessa svårigheter. När ett flertal barn 

år 1917 drabbats av en epidemisk hjärninflammation uppvisade barnen flera av de symtom 

som George Still beskrivit. Dessa annars normalbegåvade barn troddes ha drabbats av en 

minimal hjärnskada, där av uppstod diagnosen mbd  ”                    ” (Beckman, 

2012, s.8-9). Denna diagnos                                                                     

                                                                                         

                   -                                                                     

                                                       . Diskussioner uppstod senare kring 

begreppet mbd då damage hade en negativ klang. Betydelsen av bokstaven d byttes då från 

damage till dysfunktion. I samband med detta delades också diagnosen in i två o               

                                                       (ad – attention-deficit) och en gren 

som begränsade termen till barn med allvarlig hyperaktivitet (hd - hyperactivty disorder) 

(Beckman, 2012, s. 9). Den dominerande termen i dag är adhd och add. Add (attention deficit 

disorder) innebär att en person har endast svårigheter med koncentrationen och inte med 

överaktivitet som personer med adhd har. Hos barn med add är även perceptuella och 

kognitiva svårigheter samt en dålig utvecklad motorik vanligt (Duvner, 1994 s.49).   

 

I dagens samhälle har ca fem procent av alla elever i skolåldern diagnosen adhd (Kadesjö, 

2008, s. 68) och det är två till tre gånger vanligare förekommande hos pojkar än hos flickor 

(Socialstyrelsen, 2004, s. 10; Almer & Mandel Sneum, 2012, s. 31). Adhd betraktas i dag som 

en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Olika svårighetsgrader och kombinationer av 

symtom finns men de vanligaste symtomen är svårigheter som ouppmärksamhet, 

hyperaktivitet och impulsivitet. Dessa beteenden kan skapa                                

omgivningen, speciellt i skolan då det är i skolsituationen som symtomen är mest 

framträdande (Socialstyrelsen, 2010, s. 19-23). De beteenden som är utmärkande vid adhd 

anses vara beteenden som kan hindra lärande och undervisning (Socialstyrelsen, 2010, 15). 
Det är viktigt att dessa svårigheter upptäcks så tidigt som möjligt för att utredning ska 

genomföras och resurser sättas in då detta kan underlätta för elevernas skolgång (Kadesjö, 

2008, s. 61-62). För att bemöta dessa elever krävs en specialpedagogisk medvetenhet hos 

läraren och övrig personal på skolan då elever med funktionsnedsättning oftast uppnår skolans 
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mål i lägre utsträckning än övriga elever (Bååth, 2013). Läraren har ett särskilt ansvar för att 

elever med svårigheter ska kunna uppnå skolans mål, detta innebär till exempel att läraren 

utformar lärmiljön och anpassar undervisningen efter elevens behov, detta belyses i 

läroplanen (Lgr11):  

 

Lärare ska stimulera, handleda och ge särskilt stöd till elever som har svårigheter och organisera 

och genomföra arbetet så att eleven utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt stimuleras 

att använda och utveckla hela sin förmåga (s. 11). 

 

I Skolan ställs det krav på elever att bland annat ska kunna sitta still, koncentrera sig och ta 

eget ansvar för att de ska kunna fungera som demokratiska medborgare i samhället, det 

handlar alltså inte endast om att uppnå skolans mål.  

 

Undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för att aktivt 

delta i samhällslivet. Den ska utveckla deras förmåga att ta ett personligt ansvar (Lgr11 s. 8) 

 

Förutom att kunna koncentrera, sitta still och arbeta självständigt ställs det andra krav idag på 

eleverna idag, de ska bland annat att kunna planera och organisera sitt arbete på egen hand, 

följa regler och instruktioner, kunna samarbeta och fungera socialt i en grupp med andra barn. 

Detta är just sådant som brukar vara särskilt svårt för barn med adhd (Hellerstöm, 2007, s.3).  

I dagsläget diskuteras det om att många skolor inte utnyttjar det stöd som finns gällande 

specialpedagogisk undervisning. Vissa argumenterar för att fler skolor borde vända sig till 

SPSM (specialpedagogiska skolmyndigheten) för att ta tillvara på de stöd och resurser som 

SPSM kan erbjuda för att förbättra undervisningen och lärmiljön (Bååth, 2013). Barn med 

adhd är beroende av vuxna som förstår dem och kan hjälpa dem (Kadesjö, 2008, s. 67), därför 

är det av stor vikt att lärare har kunskaper om adhd och adhd-beteenden och hur man på bästa 

sätt kan bemöta elever med dessa svårigheter i klassrummet. Socialstyrelsen (2004, s. 43) 

menar att pedagoger behöver mycket kunskaper och handledning då barn med adhd många 

gånger kräver mycket av pedagogerna och att pedagogerna därmed måste vara speciellt 

utbildade för uppgiften (Socialstyrelsen, 2004, s. 43). Det krävs alltså en hel del av lärare för 

att kunna undervisa och pedagogiskt bemöta barn och elever med adhd. Lärare kan känna sig 

vilsna eller till och med uppgivna inför dessa barn som kräver en individuellt anpassad 

undervisning (Hellerstöm, 2007, s.3). Att undervisa barn med dessa svårigheter är en 

intressant utmaning för lärare, vad lärare känner till och förstår om funktionsnedsättningen 

spelar en stor roll. Ju mer kunskap läraren har om funktionsnedsättningen ju mer säker och 

rustad kan han eller hon känna sig för att stödja eleven i sin utveckling (Habilitering & Hälsa, 

2013, s.1).   

Hur ser det då ut i dagens skolor i Sverige? Är lärare tillräckligt utbildade för att bemöta 

och undervisa elever med adhd och elever med adhd-relaterade beteenden? Vad har 
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verksamma lärare för erfarenheter av att möta elever med dessa svårigheter i klassrummet? 

Denna studie syftar därför till att undersöka vad lärare i två olika kommuner har för kunskaper 

och erfarenheter av att undervisa elever med adhd och elever med adhd-relaterade beteenden. 

Diagnosen adhd 

Adhd är alltså en   rkortning för attention-deficit/hyperactivity disorder som på             

 versättas som uppmä                                     (Hellström, 2012). En vanlig 

gruppindelning inom diagnosen adhd är:  

 

 Personer som huvudsakligen har uppmärksamhetsproblem  

 Personer som huvudsakligen har hyperaktivitets-/ impulsivitetsproblem 

 Personer som har en kombination av uppmärksamhetsproblem och 

hyperaktivitets/impulsivitetsproblem (Hellström, 2012).  

 

Adhd är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som innebär att vissa kognitiva funktioner i 

hjärnan är nedsatta. Det är brister i de exekutiva funktionerna, exempelvis arbetsminnet     

  r det svårt att hålla kvar och bearbeta information och intryck. Nedsatt funktion på 

arbetsminnet orsakar ofta problem med tidsuppfattning och planering samt svårigheter att 

kontrollera sitt handlande vilket i sin tur kan leda till impulsivitet (Socialstyrelsen, 2010, 

s.15).  

  r att få diagnosen adhd i Sverige måste personen ha problem inom områdena 

uppmärksamhet, överaktivitet och impulsivitet (Beckman, 2012, s.128 ). Det är i den 

amerikanska diagnosmanualen DSM-IV som adhd klassificeras. En annan diagnosmanual 

som används i Sverige är ICD-10 och i denna manual beskrivs symtom men den fastställer 

inte en diagnos (Socialstyrelsen, 2004). Symtomen                   -          

            re sju års ålder och ska existera inom minst två områden, som till exempel i 

hemmet och i skolan. Symtomen ska kunna bevisas och orsaka en funktionsnedsättning 

socialt eller i arbete och studier. Oftast har personer med adhd även andra svårigheter. 

Ungefär hälften av barn med adhd har motoriska och perceptuella svårigheter, i dessa fall 

brukar diagnosen damp (deficits in attention, motor control and perception) användas. 

Ytterligare problem kan vara psykiatriska problem som ångest och depression, försenad tal- 

och språkutveckling, dåligt minne, svårigheter att läsa av sociala signaler med mera 

(Socialstyrelsen, 2004, s. 14). Adhd                                        diagnoser, d     

      ra det svå           ra vilken diagnos som gäller (Gillberg, 2005, s. 106). Nedan 

beskrivs de svårigheter och beteenden som elever med adhd eller med adhd-beteenden 

eventuellt kan uppvisa i skolan. Om en elev har någon eller några av dessa svårigheter kan det 

innebära att inlärningssituationen påverkas negativt (Duvner, 1994, s.90) .  
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Uppmärksamhetsproblem 

Barn som huvudsakligen har uppmärksamhetsproblem har problem med att koncentrera sig, 

de störs mycket lättare av saker runt omkring dem. Om en elev håller på med exempelvis en 

uppgift och mot förmodan blir avbruten så har eleven svårt att återgå till uppgiften igen. 

Andra svårigheter som barn med uppmärksamhetsproblem kan ha är till exempel att 

organisera och planera samt att de ibland kan ha svårt att komma igång med uppgifter då de 

lätt kan sitta och dagdrömma. De som huvudsakligen har uppmärksamhetsproblem har alltså 

inga problem som hyperaktivitet eller impulsivitet (Socialstyrelsen, 2010, s.19). 

 

Impulsivitet 

Barn med bristande impulshämning avleds lätt av nya intryck och tankar. Exempel på olika 

beteenden kan vara att barnet som elev i skolan ofta kastar ur sig svar på frågor innan läraren 

är färdig, eleven avbryter och stör andra samt har svårt att vänta på sin tur. Humörsvängningar 

är vanligt hos barn med adhd, de har svårt att kontrollera humöret och har ofta svårt att 

acceptera ett nej eller när ett löfte bryts (Duvner, 1998, s. 20). Barnet styrs av impulser och 

den impuls de har i stunden styr deras handlande och detta utan någon eftertanke eller 

reflektion, barnen handlar utan att tänka efter. Just att reflektera innan en handling blir ett stort 

problem då de inte lär sig av sina misstag, de förstår inte varför det blev som det blev 

(Socialstyrelsen, 2010 s. 19-20). Även Jakobsson & Nilsson (2011, s. 161) menar att barn 

med adhd har svårigheter med att hämma och styra sina impulser och att detta kan yttra sig på 

många olika sätt. De menar att många barn kan känna ett misslyckande att det bara blev som 

det blev, detta på grund av att de inte riktigt hinner tänka efter, att de gör ogenomtänkta 

handlingar.  

 

Hyperaktivitet 

Överaktivitet eller hyperaktivitet innebär att barnet är överaktivt och rör sig mer än andra 

barn. Duvner (1998, s. 19) menar att barn med hyperaktivitet inte har någon ro i sina händer 

och fötter, de har svårt att sitta stilla, de verkar ofta vara på språng eller högvarv och pratar 

ofta överdrivet mycket. Vidare skriver också Duvner (1998, s. 20) att barn med adhd har ett 

lågt belöningssystem, de har ofta svårt med sin motivation om något inte är självvalt eller 

lustfyllt för dem. De har svårt att arbeta mot långsiktiga mål samt att de har svårigheter med 

kort uthållighet. Barn med adhd söker ofta spänning och omväxling. Dessa hyperaktiva 

beteenden gör det svårt för eleverna att klara av skolgången om inte specialpedagogiska 

resurser sätts in.   
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Specialpedagogik 

Specialpedagogik är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde som innebär att det både är ett 

forskningsområde samt ett verksamhetsområde. Specialpedagogiken hämtar sin teori från 

discipliner som bland annat psykologi, sociologi och medicin och handlar i stort om samspelet 

mellan individ, utbildningsmiljö och samhälle (Persson, 2008, s. 26; Jakobsson & Nilsson, 

2011, s.23).  

Det kan vara svårt att utforma en generell definition av begreppet specialpedagogik då det 

finns många olika tolkningar av begreppet beroende på vilket perspektiv som utgås ifrån 

(Jakobsson & Nilsson, 2011, s.29). Denna studie utgår från Perssons (2008) definition av 

specialpedagogik: 

 

Kunskapsområde med rötter i den pedagogiska disciplinen med uppgift att stötta pedagogiken 

då variationen av elevers olikheter medför att den vanliga pedagogiken inte räcker till (Persson, 

2008, s 12). 

 

Besparingar och andra ekonomiska orsaker har medfört att många skolor valt att spara in på 

resurser som speciallärare och specialpedagoger (Vernersson, 2007, s. 22). 

Speciallärarutbildningen upphörde i slutet av åttiotalet och i och med att denna utbildning 

upphörde förändrades grundskolelärarutbildningen. Grundskollärarutbildningen hade nu ett 

krav på sig att innehålla ett visst antal poäng inom specialpedagogik. Dessa poäng syftade till 

att de studerande skulle vara förberedda att möta elever med särskilda behov. I praktiken 

genomfördes aldrig denna specialpedagogiska satsning i de olika utbildningsorterna. I stället 

för speciallärare kom en ny yrkeskår, så kallade specialpedagoger som hade andra 

arbetsuppgifter till skillnad mot speciallärarens arbetsuppgifter (Vernersson, 2007, s. 21). 

Generellt har den specialpedagogiska verksamheten inneburit att specialpedagogen har arbetat 

mer som en rådgivare och handledare än vad specialläraren har gjort. Den nya yrkeskåren 

påverkade de nyutbildade grundskollärarna då de nu förväntades att själva bemöta och 

undervisa alla elever i klassrummet. Enligt Vernersson (2007, s. 21) kände sig 

grundskollärarna utelämnade och tyckte sig inte få den hjälp som de behövde.  

I dagens skola ska elever i behov av särskilt stöd få den hjälp de behöver enligt 

lagstiftning, de har alltså rättigheter till stöd och hjälp enligt lagen (Vernersson, 2007, s. 22).  
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Litteraturöversikt 

Tidigare forskning 

När det gäller tidigare forskning finns det rikligt med specialpedagogisk forskning 

men inte så mycket forskning som berör adhd i skolan med utgångspunkt 

i lärares kunskaper och erfarenheter. I detta avsnitt behandlas forskning om 

specialpedagogiska insatser i skolan. Två av studierna som presenteras nedan har intervju som 

                      P        (   7)        ”                                       ”     

    N                (2  6)        ”                                             A /H -

                       ”   I Perssons (1997) studie är grundskollärare, speciallärare, 

specialpedagoger och rektorer informanter och i Nordfeldts (2006) studie består 

informanterna av föräldrar till elever med diagnosen adhd.  

Den tredje studien i detta avsnitt är en avhandling av Velasquezs (2012) som handlar om 

”A /H                   ”. Avhandlingen är en observationsstudie som utgår från en särskild 

undervisningsgrupp i en grundskola där även samtal med föräldrar, lärare, elever och rektorer 

har genomförts löpande. Dessa tre studiers innehåll organiseras och delas in de olika 

delområdena: skolans insatser, samverkan, förhållningsätt till och uppfattning om diagnosen 

adhd samt kritiska aspekter. Nedan behandlas de resultat från de tre studierna som är mest 

relevanta för denna studie.  

 

Skolans insatser 

Nordfeldt m.fl. (2006) intervjuade föräldrar till barn med adhd och syftet var bland annat 

att kartlägga vad som varit bra och vad som skulle kunna förbättras ytterligare när det gäller 

stöd och resurser i skolan. I studien framkom att hjälpinsatserna utifrån skolans perspektiv i 

samtliga fall var att personalen utökades med en elevassistent och att detta gjordes en tid efter 

att utredningen gjorts. I flera fall blev även assistenten en resurs för andra barn med problem i 

klassen. En annan hjälpinsats var i några fall i denna undersökning att skolan ordnade en liten 

grupp som var anpassad, en så kallad pedagogisk verkstad (Nordfeldts m.fl., 2006).  

Persson (1997) intervjuade olika befattningshavare i skolan med syftet att undersöka hur 

dessa beskriver sin skolas specialpedagogiska verksamhet och dess förutsättningar, 

motiveringar och genomförande. Informanterna i studien hade olika uppfattningar om vad 

som är avgörande för vilka elever som får specialpedagogiskt stöd. Dock var adhd och adhd-

beteenden under den grupp som var minst prioriterad till att få specialpedagogiskt stöd. 

(Persson, 1997).  
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Valesquezs (2012) avhandling baseras på ett fältarbete där hon använder sig av 

observationer med fältanteckningar och videoinspelningar. Syftet med Valesquezs (2012) 

studie var att studera hur diagnosen adhd förstås och hanteras inom ramen för skolans 

konkreta verksamhet i en särskild undervisningsgrupp, och vad det innebär för elevers 

identitet. I studien framkom det att ett flertal lärare var kluvna gällande den särskilda 

undervisningsgruppen. De ansåg att det fanns både för- och nackdelar med att placera elever 

med adhd i en särskild grupp. En fördel med detta menade lärarna var att de kunde skapa en 

djupare relation till eleverna och att det var lättare att hantera elevernas svårigheter mer 

specifikt i den särskilda gruppen. Några av lärarna ansåg dock att den särskilda 

undervisningsgruppen var en stor utmaning då det inte var tillräckligt med resurser för att 

hjälpa eleverna i denna grupp. De ansåg att en bättre lösning kunde vara att låta eleverna gå i 

vanlig klass med assistent. Lärarna i den särskilda undervisningsgruppen anser att skolan och 

klasslärarna ofta är snabba att bli av med elever som stör i stället för att åtgärda problem på 

plats.  

 Persson (1997) undersökte i vilka former den specialpedagogiska verksamheten bedrevs 

genom att fråga olika lärare och rektorer i skolan. Det visade sig att det vanligaste sättet att 

organisera specialpedagogisk verksamhet var att ibland låta eleverna arbeta i klassrummet och 

ibland låta eleverna gå på specialundervisning avskilt från klassrummet. Det skäl som ofta 

framfördes för att lämna klassrummet var att de elever som behövde stöd krävde lugn och ro, 

framför allt därför att de hade koncentrationssvårigheter eller att de var svårt för lärarna att 

hantera dessa elever tillsammans med de övriga eleverna i klassen. I Nordfeldts m.fl.(2006)  

studie visade det sig att det i många fall fanns barn som fick ett extra stöd från skolpersonal 

såsom personlig assistent, lärare, skolpsykolog och skolsköterska. I studien framkom också att 

det i de flesta fall fanns en fördröjning av hjälpinsatser på så mycket som fyra till åtta år. 

Orsaken till dessa stora fördröjningar var enligt föräldrarna att de professionella personerna 

som de vänt sig till med sin oro inte velat se problemen (Nordfeldt m.fl., 2006). 

 

Samverkan 

I Nordfeldts m.fl. (2006) studie ansåg föräldrarna som intervjuades att det var av stor vikt att 

lärare lyssnade på dem och att det skulle finnas ett gott samarbete mellan hemmet och de 

inblandade lärarna. I två andra fall ansåg mödrarna i familjerna att det var viktigt att lärarna 

såg barnen individuellt och att de visade barnen och föräldrarna respekt. Andra föräldrar i 

studien gav råd till lärarna att inte särskilja dessa barn från övriga barn (Nordfeldts m.fl., 

2006). I Valesquezs (2012) studie fanns det en oenighet mellan en lärare och en förälder 

gällande en elevs diagnos. Eleven var utredd och hade fått diagnosen adhd, föräldern uttryckte 

en motvilja mot diagnosen och mot att placera sitt barn i en särskild undervisningsgrupp. 

Lärarna till denna elev ansåg att en liten grupp med mycket tillsyn skulle vara det bästa för 
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eleven.  Lärarnas beskrivningar av elevens problem lyftes och var av stor vikt för utredningen 

i förhållande till föräldrarnas beskrivning som inte lyfte fram dessa problem. 

 

Förhållningssätt till och uppfattning om diagnosen adhd 

I Valesquezs (2012) studie undersöktes lärarnas förhållningssätt till elever med adhd genom 

att samtala med lärarna och på så sätt få höra lärarnas beskrivningar av diagnosen adhd. Hon 

observerade även när lärarna spontant beskrev svårigheter som barn med adhd har. De 

begrepp och meningar som lärarna kom fram till var bland annat:



 Okoncentrerade 

 Hög aktivitetsnivå 

 Emotionella 

 Svåra kamratrelationer och 

relationer i största allmänhet 

 Explosiva 

 Deprimerade 

 Våldsbenägna 

 Luststyrda 

 Skapar oro när de kommer in i ett 

sammanhang. Det ska hända något 

som stör lugnet 

  Egoistiska, egocentriska 

 Dålig vokabulär, fula ord 

 Har ticks 

 Inte kunna sluta med något 

 Fastnar i beteende 

 Snabba kast 

 Euforiska 

 Startsträckan är lång och har svårt 

att avsluta 

 Stora individuella variationer, 

somliga är duktiga på att känna 

empati

  

Lärarna i den studerande gruppen framställer adhd som ett funktionshinder som bara syns på 

elevernas sätt att bete sig och prata på.  En av lärarna beskriver diagnosen som ett handikapp 

trots att det både i 1994 års handikappslagstiftning och i 1995 års psykatrieform framkommer 

att adhd inte längre benämns som ett psykiskt handikapp eller sjukdom. Läraren ger uttryck 

för en förståelse av att elevens adhd problematik är kopplad till biologiska orsaker och arv. 

Läraren menar att miljön, det vill säga faktorer i elevens omgivning knappt har någon 

betydelse för hur elevens problem ska förstås och hanteras.  

 

Kritiska aspekter 

Nordfeldt m.fl. (2006) beskriver att föräldrar riktade kritik mot hur skolan löste frågan om 

extra resurser till barnen, kritiken riktade sig mot frånvaro av insatser, det vill säga att 
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föräldrarna upplevde att de inte hade blivit lyssnade på. I resultatet framkom det att resurser är 

något som kan se olika ut beroende på ekonomi och olika lokala förhållanden. En förälder 

ansåg att den pedagogiska verkstaden var problematisk då de innefattade att eleverna i 

gruppen hade olika problem och att detta inverkade negativt på förälderns barn.  

Fördröjning av insatser i skolan var enligt föräldrarna en kritisk aspekt då de flesta 

föräldrar upplevde att hjälpen dröjde alltför länge. De ansåg att BVC-, skol- och BUP-

personal borde ha lyssnat mer på dem och tagit deras oro på allvar.  Det framkom också ett 

råd från föräldrar till lärare att inhämta mer kunskap om adhd för att läraren på så vis ska 

kunna förstå och bemöta barnet. En av föräldrarna i intervjun påtalade även att kunskapen om 

adhd borde ingå i lärarutbildningen och att det är viktigt att kunna få nya idéer om på vilket 

sätt dessa barn ska undervisas. De flesta föräldrarna ansåg att skolans beslut om anpassningar 

behöver grundas både i kunskap, erfarenhet och i dialog med föräldrar (Nordfeldts m.fl., 

2006).   

  Valesquez observerade att en elev vid ett flertal gånger uttryckte ett motstånd om att 

tillhöra den särskilda undervisningsgruppen. Eleven berättade att denne inte trivdes då 

gruppen var stökig och att eleven hellre ville flytta tillbaks till sin gamla skola. Eleven 

berättade vidare om att det var lärarna på den gamla skolan som ville att eleven skulle 

omplaceras i denna lilla grupp på en annan skola. Eleven uttryckte också att denne inte ville 

vara ett barn med adhd och konstaterade att diagnosen inte var riktigt satt än och att fler tester 

skulle genomföras. I samtal med en av lärarna till eleven framkom att föräldern till eleven inte 

ville acceptera sitt barns placering i den särskilda undervisningsgruppen. Läraren menade 

vidare att det inte alltid är så att föräldrar har rätt att vara med och bestämma om hur 

undervisningen ska anpassas för barnet. Att föräldern inte kan påverka denna placering 

upplever elevens förälder vara kritiskt (Valesquez, 2012). 

Gällande specialundervisning utanför klassrummet ansåg flera av klasslärarna att eleverna i 

behov av särskilt stöd kom efter i klassen när dessa elever lämnade klassrummet då det ofta 

var andra uppgifter som genomfördes i den specialpedagogiska undervisningen. 

Speciallärarna upplevde ofta att klasslärarna förväntade sig att det skulle hända mer i 

specialundervisningen, att eleverna i behov av särskilt stöd skulle få sådan hjälp av 

speciallärarna att de blev i bättre skick att följa klassundervisningen (Persson, 1997). I 

Perssons (1997) studie visar det sig också att många speciallärare och specialpedagoger ibland 

var tvungna att acceptera rektors beslut om att de skulle arbeta som assistent i klassen, där 

deras hjälp var direkt riktad till eleverna i behov av särskilt stöd. Detta istället för att arbeta 

som specialpedagog/speciallärare för en liten grupp som de annars brukar arbeta. 

Det kritiska moment som uppstod när de skulle arbeta som assistenter i klasserna var att ett 

flertal av speciallärarna/pedagogerna kände sig kluvna då de inte ville avböja hjälpen till 

övriga elever och samtidigt rikta den största hjälpen till de elever som behövde stöd utan att 

de blev utpekade. 
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Teoretiska utgångspunkter 

Specialpedagogiska synsätt 

Analysen av intervjuerna utgår från Perssons (1998) specialpedagogiska synsätt relationellt 

perspektiv respektive kategoriskt perspektiv. Dessa perspektiv skiljer sig från varandra och 

kan innebära helt olika förutsättningar för elever med diagnosen adhd eller med adhd-

beteenden beroende på vilket perspektiv som skolan och läraren utgår ifrån i undervisningen. 

De två perspektiven visar på olika sätt att förstå elevers svårigheter i skolan men behöver inte 

utesluta varandra (Person, 1998). Ett tredje perspektiv som kan ses som en blandning av det 

relationella perspektivet och kategoriska perspektivet är dilemmaperspektivet (Jakobsson & 

Nilsson, 2011).  

 

Relationellt perspektiv 

Med det relationella perspektivet menar Persson (1998, s.167) att den specialpedagogiska 

verksamheten bör sträva mot och ses som relationell. Med detta menas att den 

specialpedagogiska verksamheten bör ses i interaktion med skolans övriga pedagogiska 

verksamhet, det gäller att inte endast titta på elevens uppträdande eller beteende. Fokus bör i 

stället läggas på samspel och interaktion mellan olika aktörer samt på att omgivningen har en 

stor påverkan för elevens förutsättningar att nå upp till skolans mål och krav. När det gäller 

orsaken för behov av specialpedagogiskt stöd så ses elever i svårigheter i stället för elever 

med svårigheter. I detta perspektiv har miljön en betydande roll då svårigheterna kan uppstå 

under vissa omständigheter i till exempel elevens utbildningsmiljö eller uppväxtmiljö. 

Ansvaret för den pedagogiska verksamheten ligger på arbetslaget och lärare med stöd från 

rektorn. Då ansvaret ligger på arbetslaget och den enskilda läraren måste de kunna anpassa 

undervisningens innehåll och material efter elevers olika förutsättningar och behov för 

lärande, detta med kvalificerad hjälp. När det gäller pedagogiska åtgärder är eleven, läraren 

och lärandemiljön det centrala och arbetet ska ses som långsiktigt. (Persson, 1998, s.167). 

 

Kategoriskt perspektiv 

I det kategoriska perspektivet definieras och behandlas orsakerna till elevens svårigheter som 

om de vore medfödda eller på något annat sätt individbundna, det är alltså individens 

egenskaper skilt från sammanhang och miljö som är i fokus (Persson, 2008, s. 167). 
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Orsakerna till elevens svårigheter är ofta kopplade till någon diagnos. Kategoriseringar syftar 

alltså ofta till att finna lösningar på problem som kan uppstå i samband med diagnoser och 

passande åtgärder utvecklas för att behandla dessa elever. Det sker en sortering av elever i 

skolan där elever i svårigheter hamnar i ett särskilt fack, eleverna blir kategoriserade. 

Kategoriseringarna sker utifrån en idé om vad som ska vara skolans uppdrag och vilka 

prestationer som förväntas från eleverna. Elevernas handlingar blir problematiska om de inte 

följer normen för vad en elev ska klara av (Runström, 2012, s.24-25). Stödet i detta perspektiv 

ansvaras och ges av specialpedagoger, speciallärare och elevvårdspersonal. Den pedagogiska 

kompetensen anses vara ämnesspecifik och undervisningscentrerad där hjälpen relateras till 

elevens uppvisade svårigheter. Till skillnad från det relationella perspektivet sker arbetet i 

detta perspektiv mer kortsiktigt, problemen löses tillfälligt (Persson, 2008, s.167). 

Kategorisering är ett sätt att lösa problemet med att det finns elever som inte platsar i en skola 

för alla (Runström, 2012, s.24). 

 

Dilemmaperspektiv 

Jakobsson & Nilsson (2011) intar en tredje position relativt till de relationella och kategoriska 

perspektiven, dilemma perspektivet. Ett dilemma är ett problem som inte har någon klar 

lösning. Det som kan vara en önskad lösning på ett problem kan innebär det skapas andra 

problem på ett annat viktigt område. En åtgärd för ett problem kan på så vis ha både för och 

nackdelar. I dilemmaperspektivet framhålls en komplexitet och motsägelsefullhet i 

utbildningssystemet och skolans verksamhet, att det ofta inte finns någon slutgiltig bästa 

lösning i många frågor (Jakobsson & Nilsson, 2011s.35-36). Dilemmaperspektivet innebär 

olika dilemman som kan uppstå gällande bland annat skolans uppdrag att bemöta alla elever 

(Nilholm, 2007, s.62).  I Lgr 11                                           utbildning och att 

                                                                     (Lgr 11, 2011, s.9)      

                                   , att dels anpassa undervisningen till varje enskild individ 

                                                      t ta till sig samma kunskaper.  

Ett dilemma som kan uppstå i skolan är kategoriseringar, att elever i behov av särskilt stöd 

blir kategoriserade, dessa elever hamnar i en och samma grupp som oftast blir speciella i en 

negativ betydelse. Men kategoriseringar kan också ses som positiva då individ               

stöd kan identifieras genom att kategoriseras (Nilholm, 2007, s. 68). Ett annat dilemma kan 

vara hur olikhet ska ses                                                                H   

                                                                                            

                                                                                           

                                                                 (N        2  7     67-72)      
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de                                                                                     

inblandade (Nilholm, 2007, s. 22). 
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Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare i de tidigare skolåren beskriver sina 

kunskaper om och erfarenheter av att undervisa elever med diagnosen adhd samt elever med 

adhd-relaterade beteenden.  

Frågeställningar 

 

 Hur beskriver lärarna sina kunskaper och erfarenheter av elever med adhd eller med 

adhd-beteenden? 

 

 Hur beskriver lärarna sin anpassning av undervisningen för att stödja elever med 

adhd eller med adhd-beteenden i sitt lärande med avseende på arbetsformer, 

innehåll och klassrumsmiljö?  

 

 Vilka av de specialpedagogiska perspektiven (kategoriska, relationella, dilemma) 

ger lärarna uttryck för gällande undervisningen? 

 

 Hur skiljer sig lärarnas kunskaper och erfarenheter av att undervisa elever med 

adhd eller med adhd-beteenden beroende på om de arbetar i den lilla respektive 

stora kommunen? Finns det några likheter och/eller skillnader?  
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Metod 

Metod för datainsamling 

Den metod som valts för datainsamling studie är kvalitativa intervjuer. Motiveringen för valet 

av kvalitativa intervjuer som datainsamlingsmetod är att studiens syfte och frågeställningar 

som bland annat lärares erfarenheter blir bäst besvarade genom intervju som metod. I 

kvalitativa intervjuer kan följdfrågor ställas och mer djupa svar från få respondenter kan ges 

till skillnad från den kvantitativa metoden (som till exempel enkätundersökning) där mer 

ytliga svar från flera personer ges. I kvalitativa intervjuer kan respondenterna välja sina 

uttryck och utveckla sina synpunkter till skillnad mot enkäter som består utav färdiga 

alternativ. Andra utmärkande drag av den kvalitativa metoden är att den är flexibel och 

öppnar för det oväntade. Intervjuerna kommer att vara enskilda, detta för att få en god inblick 

i respondenternas egna tankar och erfarenheter. Det finns olika former av intervjuer, från helt 

öppna intervjuer till helt strukturerade intervjuer. I denna studie används en halvstrukturerad 

form, det vill säga att intervjun följer en viss struktur som samtidigt är anpassningsbar 

(Esaiasson m.fl., 2012). 

Intervjuerna i denna studie är tematiskt uppbyggda, dessa teman är baserade på studiens 

huvudsakliga frågeställningar och bildar en intervjuguide (bilaga 1). Att under 

intervjugenomförandet utgå från olika teman i intervjuguiden kan vara till en fördel då 

intervjuaren inte blir lika knuten till de frågor som skrivits. Samtalet kan flyta på och 

respondenten kan berätta om sina upplevelser.  En annan fördel med att ha teman istället för 

en massa frågor är att man kan hoppa i samtalet och är inte så låst till att ställa sina frågor i en 

viss ordning (Esaiasson m.fl., 2012). Intervjuguiden är uppbyggd i huvudteman med olika 

underteman och frågor ifall samtalet inte flyter på så bra och som stöd för intervjuaren om det 

skulle vara svårt att komma på någon följdfråga exempelvis. Huvudteman i denna studie är 

bakgrundsfrågor, kunskaper, lärarens erfarenheter och slutligen specialpedagogik. 

Ljudupptagning sker i samband med intervjuerna som ett stöd för minnet då det är 

problematiskt att hinna samla in all data genom enbart anteckningar.  

 

Urval 

De tio respondenter som väljs att intervjua är alla utbildade lärare som arbetar i förskoleklass 

till och med årskurs 3. De flesta förskollärare och grundskollärare är personliga känningar 

från VFU-platser och några är inte bekanta och kontaktade på annat sätt. För att tydliggöra 

ansvarsuppdelningen i studien samt för att besvara studiens ena frågeställning så ansvarar 
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lärarstudenterna för varsin mellansvensk kommun och fem respondenter var. Den ena 

lärarstudenten genomför en intervjuundersökning i en mellansvensk liten kommun och den 

andra lärarstudenten genomför en intervjuundersökning i en mellansvensk storstadskommun.  

Studiens deltagare 

Lärare verksamma i storstadskommunen 

L1 (Lärare 1), 36 år gammal, född i storstadskommunen bor där och arbetar på en skola i den 

kommunen. Har arbetat som lärare i 13 år och har lärarexamen med svenska och samhälls 

orientering som inriktning samt engelska som specialisering. Hon har en 

grundskolelärarexamen där hon kan undervisa elever från årskurs 1 till 7. 

L2 (Lärare 2), 41 år gammal, född i storstadskommunen och bor i denna kommun. Har 

varit verksam förskollärare i 20 år på sammanlagt fem olika arbetsplatser i både förskola och 

förskoleklass. Just nu arbetar hon i en förskoleklass och på fritids. Hon har ingen speciell 

inriktning i sin utbildning och den specialpedagogiken som ingick var på ca tre 

högskolepoäng.  

L3 (Lärare 3), 51 år gammal, född i storstadskommunen och bor och arbetar också i denna 

kommun. L3 har arbetat som grundskollärare i 10 år och som förskollärare i 20 år. Hon har en 

barnskötarutbildning, en förskollärarutbildning och en grundskolelärarexamen. Hon har 

arbetat i förskola, förskoleklass och grundskola(elever från årsk.1-3). Just nu arbetar hon i en 

klass med elever i årskurs 1. Hennes inriktning på utbildningen var svenska och matematik 

och hon har även läst lite om specialpedagogik i utbildningen, en fem poängs kurs.   

L4 (Lärare 4), 43 år gammal, arbetar och bor i storstadskommunen, är född och uppvuxen i 

storstadskommunen. Har arbetat som förskollärare i 19 år och arbetat på totalt fyra olika 

arbetsplatser i förskola och förskoleklass. Hon har också arbetet som barnskötare i fyra år.  

Hon har en förskollärarexamen men är också barnskötare i botten. Hon har inte läst någon 

speciell inriktning på förskollärarutbildningen. Hon har studerat ett år och tre månader extra 

för att bli förskollärare. Barnskötarutbildningen som hon läste var två år. På 

barnskötarutbildning har hon fått läsa lite inom området specialpedagogik men minns inte hur 

många poäng. Hon arbetar nu i en förskoleklass och på fritids. 

L5 (Lärare 5), 51 år gammal, är född i Norra Sverige men bor och arbetar i 

storstadskommunen nu. Hon är utbildad lågstadielärare och när hon läste på lärarutbildningen 

då hade hon ingen speciell inriktning. Under hennes utbildning fick man välja om man ville 

läsa en del som handlade om specialpedagogik och hon valde att läsa den, kursen hette barn i 

behov av särskilt stöd och stimulans men var en endast en liten kurs.  Hon har arbetat som 

lärare i 30 år och har under sin verksamma tid arbetet på totalt tre olika skolor. Just nu arbetar 

hon i en årskurs 3.  
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Lärare verksamma i den lilla kommunen 

LA (Lärare A), 46 år gammal, är uppvuxen i en stadsdel tillhörande huvudstaden i Sverige 

men bor och arbetar numera i den lilla kommunen. Hon har varit verksam lärare i 13 år och 

arbetat på tre olika arbetsplatser som lärare i förskola, förskoleklass och i en klass F-2, alla i 

den lilla kommunen. Tidigare arbeten har varit med psykiskt utvecklingsstörda vuxna och 

innan hon studerade till förskollärare arbetade hon som barnskötare i förskola och på fritids. 

Förskollärarutbildningen pågick i två och ett halvt år och var skräddarsydd då LA redan 

arbetat i skol- och barnomsorgen i över fem år. Utbildningen formades så att LA endast 

studerade de områden som hon själv ansågs behöva mer kunskaper inom. Specialpedagogik 

var inbakat lite här och var i lärarutbildningen. LA är för tillfället verksam i en förskoleklass.  

LB (Lärare B), 37 år gammal, bor och arbetar i den lilla kommunen. Hon är uppvuxen i 

storstadskommunen. Hon har arbetat som lärare i 14 år på två olika arbetsplatser, i förskola 

och förskoleklass, båda i den lilla kommunen. LB har tidigare vikarierat inom äldreomsorgen 

och tog därefter förskollärarexamen. Specialpedagogik fanns till en liten del i 

universitetsutbildningen. LB arbetar i en förskoleklass. 

LC (Lärare C), 39 år gammal, arbetar i den lilla kommunen men bor i en närliggande större 

kommun. Hon är uppvuxen i annan närliggande kommun . Hon arbetat som lärare i 18 år på 

fyra olika arbetsplatser i förskola, förskoleklass, åk1 och åk 2. Tidigare arbeten har varit som 

lokalvårdare och aupair. LC har en förskollärarexamen. Högskoleutbildningen innehöll en 

viss del specialpedagogik. LC är lärare i en förskoleklass.  

LD (Lärare D), 46 år gammal, bor och arbetar i en den lilla kommun där hon också är 

uppvuxen. Hon har arbetat som lärare i 26 år på två olika arbetsplatser i åk 1 och åk 2, båda i 

den lilla kommunen. Innan LD tog examen som lågstadielärare arbetade hon som 

elevassistent i en åk1. Specialpedagogik ingick endast som en liten del i lärarutbildningen. LD 

arbetar i en blandklass – åk 1 och 2.  

LE (Lärare E), 53år gammal, är uppvuxen i bosatt i storstadskommunen och arbetar i den 

lilla kommunen. Hon har varit verksam lärare i 31 år och arbetat i åk 1 och åk 2 på fyra olika 

arbetsplatser i storstadskommunen och i den lilla kommunen. Innan läraren studerade till 

lågstadielärare arbetade hon som undersköterska. Specialpedagogik fanns med i 

universitetsutbildningen. LA är för tillfället verksam i en årskurs 1. 
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Genomförande 

Genomförandet av intervjuerna har skett på lärarnas arbetsplatser, detta främst för att 

underlätta för lärarna då de inte behöver ta sig någonstans samt att det kan skapa en trygghet. 

Vid intervjun satt endast deltagaren och den som intervjuar tillsammans, alltså var inga andra 

personer närvarande och det var en tyst och lugn plats.  

 

Bearbetning och analysmetod 

Intervjusamtalen spelas in med hjälp av mobiltelefoners röstmemo. Inspelning av samtalen är 

en fördel då inget av informationen uteblir och data sparas vilket underlättar vid 

transkribering. Efter en genomförd intervju bearbetas materialet på så sätt att inspelningen 

lyssnas igenom och en sammanfattning sammanställs av de olika teman som diskuterades i 

intervjun. Dessa sammanställningar läggs ihop och bildar ett resultat och analysavsnitt. 

Resultaten delas upp i rubriker utifrån intervjuguidens huvudteman. I resultatet och 

analysdelen förekommer delar av transkriberingen, dessa ord och meningar är uttryckta av de 

intervjuade lärarna och förtydligas genom att kursiveras. En innehållsanalys görs och 

delteman bildas under varje huvudtema på basis av lärarnas svar. Efter innehållsanalysen görs 

en jämförande analys mellan kommunerna där skillnader och likheter mellan de identifierade 

deltemana tas upp. I den jämförande analysen analyseras resultaten också med hjälp av de 

specialpedagogiska perspektiven: det relationella perspektivet, det kategoriska perspektivet 

(Persson, 1998) och dilemmaperspektivet (Nilholm, 2011; Jakobsson & Nilsson, 2011) där 

detta är relevant. Det inledande huvudtemat lärares kunskaper om adhd har inte analyserats 

med dessa kategorier då de inte handlar om specialpedagogiska reflektioner.  

 

Validitet och reliabilitet   

En strävan efter hög validitet och reliabilitet i forskning bör alltid eftersträvas. Hög validitet 

förutsätter god reliabilitet, men inte nödvändigtvis tvärtom. Validitet är att slags mått på att 

studien mäter det som studien är avsedd att mäta, att genomförandet är relevant för studiens 

syfte och ger svar på frågor som ställs. I denna studie har kvalitativa intervjuer som metod 

valts då det är lärarnas uppfattningar som är intressanta för studiens syfte och frågeställningar 

(Esaiasson m. fl., 2012, s. 61). 

 Reliabilitet innebär en tillförlitlighet inom testning och mätningar och studien har 

genomförts med noggrannhet. För att en undersökning ska ha en hög reliabilitet måste 

likvärdiga resultat uppnås vid upprepade analystillfällen. För att öka reliabiliteten i den 

föreliggande studien används en intervjuguide för att säkerhetsställa att samma teman och 
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någorlunda lika frågor ställs i varje intervju (Esaiasson m.fl., 2012). Reliabiliteten i denna 

studie kan också sägas bygga på noggrannhet i form av att lärarstudenterna är utvilade och 

skärpta när intervjuerna genomförs så att informationen inte försummas på grund av till 

exempel glömma att sätta på inspelningen på röstmemon (Esaiasson, 2012, s 70). Ett annat 

sätt att öka reliabiliteten i denna studie har varit att forskningsprocessen noga presenteras och 

att kritisk reflektion över litteraturval görs (Kvale, 1997).  

 

Etiska aspekter 

De viktigaste kraven på en samhällsvetenskaplig studie enligt Vetenskapsrådet (2012) är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa fyra 

aspekter tas det hänsyn till i denna vetenskapliga studie. Med informationskravet menas att 

respondenterna blir informerade om studiens syfte, vilken metod som används samt att det är 

frivilligt att delta och att de deltagande närsomhelst kan avbryta sin medverkan. 

Samtyckeskravet innebär att forskaren måste inhämta undersökningsdeltagarens samtycke. 

Detta har meddelats till respondenterna via ett informationsbrev som de fått läsa och 

godkänna innan intervjun startade (Bilaga 2). I denna studie kommer deltagarna i intervjuerna 

vara vuxna och myndiga vilket innebär att det inte behövs någon vårdnadshavare tillstånd. 

Respondenterna måste också bli informerade om konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Konfidentialitetskravet innebär att deltagarna inte kommer kunna gå att känna igen i 

undersökningen när resultatet redovisas. Personuppgifter och annan fakta om deltagarna får 

inte avslöjas för någon annan är den som är ansvarig för studien, det innebär att namnen är 

fingerade och övriga uppgifter anonymiserade i resultatdelen. Nyttjandekravet innebär att den 

information som samlas in till studien endast får användas i det ändamål som studien avser 

och inget annat.  

Deltagarna kommer även informeras om att det kommer ske en ljudinspelning men att det 

som spelas in endast kommer avlyssnas av undersökningsansvariga samt att dessa 

inspelningar kommer att raderas efter att studien är genomförd (Vetenskapsrådet, 2012).  
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Resultat och analys  

I detta avsnitt presenteras resultat från intervjuerna i båda kommunerna samt analys. Resultat 

och analys- kapitlet är uppdelat i fem olika teman. Där tema ett är kunskaper, tema två är 

erfarenheter, tema tre är undervisning, tema fyra är stöd & samverkan och tema fem är 

förändringar. Inom ramen för varje tema presenteras först resultatet av en innehållsanalys av 

lärarnas svar i respektive kommun, innehållsanalysen innebär att varje tema struktureras upp 

med olika underteman som kan ses som centrala utifrån respondenternas svar. 

Innehållsanalysen följs upp direkt av olika analyser som till exempel jämförande analys 

mellan kommunerna. Det som är kursiverat i texten under de olika deltemana är 

respondenternas egna uttryckta ord från intervjuerna.  

Tema 1: Kunskaper 

Lärare i storstadskommunen 

Utbildning  

Var storstadskommunens lärares kunskaper om adhd kommer ifrån ser lite olika ut, två av 

lärarna har bekanta som har adhd och de flesta lärarna berättar att de har fått kunskap om adhd 

utifrån deras egna erfarenheter och i samtal med kollegor. Några av lärarna berättar att de har 

läst om adhd i böcker eller tidningar och att de också har fått sin kunskap från speciallärare 

och specialpedagoger. Gemensamt för alla lärarna är att de anser att specialpedagogiken har 

en för liten plats i lärarutbildningen, några av lärarna har endast läst ett fåtal poäng och en av 

lärarna har inte läst någonting alls om specialpedagogik under sin utbildning.  

Orsaker  

Det finns en osäkerhet bland lärarna om vad adhd och adhd-beteenden beror på. De flesta av 

lärarna tror att adhd beror på någon form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning i hjärnan, 

men på lite olika sätt.  En av lärarna uttrycker att det beror på en skada till följd av syrebrist 

vid förlossning, att det inte är något som uppstår under barnets uppväxt. L4 menar också att 

det är något i hjärnan och att en del personer kan få medicinering om de har beteenden som 

hyperaktivitet.  L5 menar dock att adhd är ärftligt, vilket kan tolkas som att det har med gener 

att göra och inte förvärvad skada.  L5 uttrycker också att adhd är ett handikapp som kan ta sig 

uttryck på många sätt, det vill säga att L5 även fokuserar på sociala aspekter av diagnosen.  

Utmärkande beteenden 

Alla de intervjuade lärarna i storstadskommunen påstår att de känner till adhd och det 

utmärkande beteende som lärarna i första hand beskriver är koncentrationssvårigheter. De 
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nämner också att barn med adhd eller med adhd-beteenden ofta är hyperaktiva, att dessa barn 

ofta är mycket rörliga, de är oroliga i kroppen, aktiva och allmänt speedade. L4 uttryckte 

”Svårigheter med koncentration, hyperaktiva och rör på sig jätte mycke och så. Kan va 

utagerande… å ha svårt med kompisar... å slåss”. Andra beteenden som lärarna nämner 

under intervjun är bland annat impulsivitet. L4 berättar att vissa barn kan ha ett aggressivt 

beteende, att vissa är utagerande och slåss. L1 berättar att barn med adhd eller med adhd-

beteenden kan ha svårt för att ta in kunskap, att ingenting fastnar. Hon menar också att dessa 

barn ofta är aktiva, impulsiva och att det ofta händer saker runt dessa barn. Att det ofta händer 

saker runt sådana barn tror hon beror på att de just har svårt att styra sina impulser, hon ger ett 

exempel: ”Han sa de så då slog jag, inte tänka före”. En av lärarna talar om att beteendena 

kan skilja sig om man är pojke eller flicka. L5 menar att det är svårt att sätta diagnosen, att det 

kan tyckas vara en solklarhet att en elev har diagnosen adhd men att det oftast inte är solklart.  

L4 och L5 var en aning kritiska till att sätta diagnosen adhd på barn i de tidigare åldrarna. De 

påpekade att det kan vara svårt att se om det är adhd eller inte då barnet kan vara omoget eller 

att det också kan vara ett vanligt beteende hos barn i den åldern. L4 uttrycker ”De kan va 

svårt med diagnos när de är sexåringar… för de flesta sexåringar är rörliga av sig naturligt”. 

L5 menade också att det kan vara svårt att urskilja beteende, vad beteende beror på och att det 

kan finnas andra faktorer som kan ligga bakom elevens beteende. 

Svårigheter i skola och omgivning  

Alla lärare tycker att skolan påverkas för barn som har adhd eller adhd-beteenden. L1 anser 

att inlärningen blir påverkad för barn med adhd/adhd-beteenden, hon menar på att barnet kan 

ha svårt med att sortera, vad den ska lära sig. L2 tycker att skolarbetet definitivt kan bli 

påverkat och om man inte lägger upp undervisningen för dem kan det bli förödande. När det 

kommer till svårigheter i omgivningen och skolan anser de flesta av lärarna att barn med 

adhd/adhd-beteenden kan ha det. L4 säger att det kan vara så och att eleven inte ser sin egen 

del i konflikter, att eleven pucklar på, att den lättare slåss än att prata med munnen. Hon 

menar också att det finns ett stort ansvar för läraren att eleven inte får en stämpel, att det lätt 

kan bli så att eleven hör sitt namn hela tiden och att detta kan uppfattas som negativt. L2 tror 

att det kan skapas problem för elever med dessa beteenden, särskilt om de är impulsstyrda, att 

de inte kan hålla tillbaka sina känslor. Hon menar att det kan bli svårt för eleven att få 

kompisar och att man som lärare får hjälpa dem då. L3 tror också att dessa elever kan ha 

svårigheter och precis som L2 att de kan ha särskilt svårt om de är impulsstyrda. Hon ger 

exempel på en flicka som just nu utreds i klassen, att flickan ofta kan bli väldigt arg på sina 

kompisar. Hon springer då iväg och tycker även att allt är väldigt orättvist. L1 upplever till 

viss del att det kan uppstå svårigheter med kamrater för ett sådant barn men att dessa barn 

oftast inte bli exkluderande i skolan utan att det faktiskt kan vara så att dessa barn blir 

populära kompisar att leka med för att de ofta är bra på att komma på nya idéer. Hon upplever 
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också att det kan se annorlunda ut när barnet kommer upp i åldrarna då det ställs mer krav på 

mognad. 

 

Lärare i den lilla kommunen 

Utbildning  

Lärarna berättar att de fått kunskaper om adhd via arbetsplatsen och lite från 

lärarutbildningen. Via arbetsplatsen har de fått gå några kurser på habiliteringen. LA påpekar 

dock att den mesta kunskapen är inhämtad privat genom litteratur och media.  

Orsaker  

LA, LB och LC delar uppfattning om att adhd är en skada på hjärnan, LB tror också att adhd 

kan vara ärftligt. LA menar vidare att det beror på signaler i hjärnan som inte fungerar och 

LE uttrycker att adhd är en försvagning i hjärnan. LD uttrycker att adhd är en 

funktionsnedsättning. Några lärare säger att adhd är vanligare hos pojkar än flickor, att det är 

flest pojkar som får diagnosen adhd. 

Utmärkande beteenden  

Utmärkande beteenden hos elever med adhd kan vara hyperaktivitet och svårigheter med 

koncentrationen menar alla lärare. Lärare D menar också att elever med adhd kan vara 

impulsiva. LA påstår att dessa elever kan vara våldsamma och högljudda medan LC uttrycker 

att elever med adhd kan vara utåtagerande eller tvärtom. LD anser att elever med adhd oftast 

är passiva, okoncentrerade, rörliga och har dåligt minne.  

 

Svårigheter i skola och omgivning  

Lärarna är också ense om att skolarbetet blir mycket påverkat för barn med adhd. LA menar 

att de barn som har adhd inte klarar av det stora ansvar som läggs på eleverna i dagens skola, 

hon menar att de behöver mer struktur som i den gamla skolan. LD och LE anser att det inte 

bara är de typiska svårigheterna som gör det problematiskt i skolan, även en viss försenad 

språkutveckling brukar vara vanlig och ge konsekvenser menar LD. LE menar att det dåliga 

minnet gör det svårt för eleverna med adhd att hänga med i skolarbetet.  

Alla lärare anser att elever med adhd också har svårigheter i umgänget med kamrater och 

vuxna i skolan då dessa elever har svårt att förstå det sociala samspelet. De ser ofta till sig 

själva och har svårigheter att läsa av signaler, de har svårigheter att förstå andra. På så sätt kan 

det ofta ske konflikter menar lärarna.  
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Jämförande analys mellan kommunerna 

Gemensamt för lärarna i den stora och lilla kommunen är att de anser att specialpedagogiken 

har en för liten plats i lärarutbildningen. Lärarna i respektive kommuner har endast läst ett 

fåtal poäng specialpedagogik eller ingenting alls. De menar att den mesta kunskapen är 

hämtad från arbetsplatsen och lite från privata studier. En tydlig skillnad mellan kommunerna 

vara att alla lärarna i den lilla kommunen fått stor kunskap genom kurser på 

barnhabiliteringen. Endast en lärare i den stora kommunen hade fått gå en kurs om adhd via 

BUP.  

Lärarna i de båda kommunerna delade delvis uppfattning om vad adhd beror på. En likhet var 

att de flesta av lärarna i båda kommunerna visade kunskaper om att adhd beror på någonting i 

hjärnan.  

Att koncentrationssvårigheter är ett utmärkande beteende var ett vanligt svar bland 

respondenterna i båda kommunerna vilket blir en tydlig likhet. Alla lärare var också eniga om 

att skolarbetet blir påverkat för barn med adhd eller med adhd-beteenden. Några lärare i båda 

kommunerna menade att skolarbetet kan blir påverkat på grund av det dåliga arbetsminnet 

som dessa elever ofta har. Några av lärarna i de båda kommunerna nämnde under intervjun att 

det finns en könsskillnad när det gäller adhd, att adhd är vanligare hos pojkar. I stort sätt kan 

storstadskommunen sägas ha bredare kunskaper än i den lilla kommunen då lärarna i den 

stora kommunen visar på ett bredare spektrum i kunskaperna om adhd.  

 

Tema 2: Erfarenheter  

Lärare i storstadskommunen 

Adhd- relaterade beteenden 

                                                                                               

        -                                                                           hd-

beteenden, detta är något som L2,                           2                            

adhd-beteenden i sin klass. L3 har haft cirka 14 elever med adhd-beteenden under de år hon 

arbetat som lärare. 

Diagnosen adhd 

L1 har ingen elev i sin nuvarande kla                                                    

                                                                                          

                                                                                            

                                                                                            

                                H                                                        
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klassrummet, att det är sällsynt med assistenter som resurs. När det var rörigt i klassrummet 

kunde assistenten ta med sig eleven med adhd ut från klassrummet så att eleven kunde arbeta 

vidare i lugn och ro vilket hon anser vara bra en stor hjälp för eleven. L2 har aldrig haft en 

elev med diagnosen adhd i sin klass och L4 har endast haft en ti                           

                                                                                            

                                                                 . Hon nämner att den ena 

pojken en gång glömde ta sin medicin och att det snabbt märktes att hans beteenden 

förstärktes ”han fick då pro lem me fokusering å koncentration, han fick en oro i kroppen å 

lät mycket”. L5 berättar också att hon just nu har en assistent i klassen, den ena eleven får 

assistent men båda eleverna har hjälp av assistenten. På skolan där hon arbetar har det funnits 

en liten grupp för de som är i behov av extra stöd, men detta finns inte längre. Eleverna är nu i 

den ordinarie klassen med vuxenstöd istället för att vara i liten grupp. Den ena av eleverna i 

klassen som har diagnosen adhd får gå iväg till en speciallärare, detta för eleven har mer 

svårigheter i skolarbetet. L5 ansåg att assistenten mer kan hjälpa till med det sociala, se till så 

att det funkar i klassrummet medan specialläraren mer kan gå in och se till att eleven faktiskt 

lär sig precis det den behöver lära sig.                                                         

                                                                                         

vidare att hon tycker att det har bl                                                      ”att de 

har  livit som en trend, att  arn för nåra år sen inte utreddes lika sna  t”. 

Utredning  

                                                                                                v 

till att börja utreda flickan. En av anledningarna till att utredning görs är för att eleven 

                                            ”svårigheter me att avsluta....hon har svårigheter 

att  li nöjd.....hon  lir arg i klassrummet om hon inte får som hon vill”.                        

                       -                                                           

                                    ”vi vill ha lösningar på pro lem å vidta åtgärder sna  are”. 

                        ”detta e på gott å ont då diagnosen inte förändrar någonting men att 

den kan va  ra för att man på så vis vet att  arnet har de här svårigheterna”              

                                                                                                

                                            rna gjordes innan eleverna                  

klass. L4 har varit i kontakt med en psykolog angående de två pojkarna med adhd-beteenden 

som går i hennes klass. L4 och psykologen har kontakt med pojkarnas föräldrar men det har 

inte talats om att utreda pojkarna. L4 berättar att hon uppfattar diagnossättning som något 

problematiskt då ”sexåringar för de mesta är rörliga av sig naturligt”.   
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Lärare i den lilla kommunen 

Adhd- relaterade beteenden 

Lärarna i den                                                                  -            

               A                                                  -                       

eleverna går i hennes nuvarande klass och är flickor och LE har haft sju elever varav en av 

dessa går i hennes nuvarande klass. LD har en flicka i sin klass som uppvisar adhd-relaterade 

beteenden, hon har tidigare haft tio elever med adhd-beteenden. LB och LC har tidigare inte 

haft några elever med adhd-beteenden i sina klasser, det är först i deras nuvarande klasser som 

två elever med adhd-beteenden finns i varje klass. LC har för nuvarande ingen elev med adhd-

beteenden i sin klass men har tidigare haft fyra elever som uppvisat beteenden som kan 

relateras till adhd.                                                                     

lärarna koncentrationssvårigheter och sociala svårigheter. 

Diagnosen adhd 

LD är ensam om att i den nuvarande klassen ha en elev med diagnosen adhd, hon har tidigare 

haft sex elever med diagnosen. LA har också haft ca sex stycken med adhd-diagnos, LC 

endast en och LE tretton elever med diagnosen adhd. 

 

Utredning  

A           i den lilla kommunen                                                           

            . LA har haft tre elever som blivit utredda u                                     H   

                                                                                                

                                                                                              

                                                                                            

                                                                                                

eleven. De resurser som sattes in blev oftast i form av liten grupp eller                      

                                                                                         

                                                                                              A 

                                                                          . Resurser som 

sp                                                                                             

                                 -                                          . Ingen 

utredning av eleven med adhd-                                                               

                                                                                             

            . I hennes nuvarande klass finns en pojke med adhd-beteenden som uppvisar 

kon                                                                                        
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                                      . Eleverna utreds fortfarande                      

                                                                                           

                                                                                           

                                                                                              

                                                                                           

             , ut                                                  H                     

                                                    A                                            

                                                        A                              

              A                                                                           

                                                                                           

                                                                                              

        H                                                                             . 

 

Jämförande analys mellan kommunerna 

En likhet mellan kommunerna som framgår av resultaten är att lärarna under alla sina 

verksamma år haft någon eller några elever med diagnosen adhd eller elever med adhd-

beteenden i sina klasser. En skillnad som kan synas mellan kommunerna är bland annat att 

några av de intervjuade lärarna i storstadskommunen beskrev att de upplevde att det har skett 

en ökning av elever med adhd och adhd-beteenden i dagens skola. De menade att det idag 

finns en vilja att lösa problem snabbare och att diagnoser sätts på barn lägre ner i åldrarna. 

Detta var något som ingen av lärarna i den lilla kommunen nämnde. En annan skillnad mellan 

den lilla och den stora kommunen var att endast några lärare i storstadskommunen 

reflekterande kring medicinering när det gäller barn som har diagnosen adhd. Några av 

lärarna i den stora kommunen bland annat L4 och L5 var en aning kritiska till att sätta 

diagnosen adhd på barn i de tidigare åldrarna. De påpekade att det kan vara svårt att se om det 

är adhd eller inte då barnet kan vara omoget eller att det också kan vara ett vanligt beteende 

hos barn i den åldern. I den lilla kommunen var det inga av lärarna som uttryckte sig så om 

diagnosticering. Då intervjuerna utgick från olika huvudteman, där frågorna var öppna fanns 

det mycket utrymme för respondenterna att berätta om sina upplevelser. Därför kan svaren 

variera.   

Det finns en skillnad mellan lärarna och de kommuner de arbetar i. I den lilla kommunen 

hade lärarna erfarenheter av att eleverna exkluderades från klassrummet för att undervisas i 

liten grupp med speciallärare. Detta kan ses ur ett kategoriskt perspektiv då eleven i detta 

perspektiv oftast tas ut från den ordinarie klassen till en liten grupp. I denna grupp hamnar det 

största ansvaret på specialläraren vilket är typiskt i det kategoriska perspektivet. I 

storstadskommunen hade lärarna andra erfarenheter, enligt lärarna var det vanligare att 

eleverna var inkluderade i klassrummet och i vissa fall hade några elever assistent i 
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klassrummet som resurs. Genom att eleverna är kvar i klassrummet ligger ett större ansvar på 

klassläraren, läraren måste då anpassa undervisningen för eleverna istället för att skicka ut de 

till specialundervisning. Detta tillvägagångssätt kan ses mer utifrån det relationella 

perspektivet.   

 

Tema 3: Undervisning  

Lärare i storstadskommunen 

Klassrumsmiljön 

De flesta av respondenterna i storstadskommunen tycker att klassrumsmiljön är viktig och att 

placering av eleverna i klassrummet är något som de ständigt måste fundera över, speciellt när 

det gäller placering av elever med adhd-beteenden. L1 anser att man ska utgå från den 

enskilda eleven när man planerar placeringen i klassrummet. Hon menar att det beror på 

barnet, att en del barn kan behöva sitt enskilt eller att en del kan behöva sitta så de kan se allt 

som händer i klassrummet. L1 anser att det finns fördelar med att eleven sitter längst fram att 

det kan vara positivt för eleven för då är läraren mer tillgänglig och kan snabbt hjälpa och 

stödja eleven.  L1 menar dock också att det kan vara bra för vissa elever att sitta lite längre 

bak i klassrummet för då kan de se vad som händer och få en överblick.  L1 menar alltså att 

det helt enkelt beror på barnets behov och vad som fungerar bäst.  L2 arbetar i förskoleklass 

och barnen har endast fasta platser när de äter lunch tillsammans. L2 berättar att när de har 

samlingar så har eleverna bestämda platser i en ring och att de även har gett tillåtelse till vissa 

elever, de elever som är extra rörliga av sig och är okoncentrerade till att gå och sätta sig på 

en stol istället. L2 delar samma åsikt som L1, att man placerar och anpassar utifrån individens 

behov. Detta är något som alla de intervjuade lärarna verkar hålla med om.  

 L4 arbetar också i förskoleklass och menar på att man inte möblerar klassrummet som om 

man skulle haft en årskurs1. Hon tycker att närvaron av en vuxen är av stor vikt hos barn med 

adhd eller med adhd-beteenden, hon uttrycker ”att en vuxen sitter  revi eleven vid till exempel 

lunchen så den får stöd å hjälp”. Vidare berättar hon under intervjun att en metod som också 

kan fungera bra är att placera eleven vid en vägg. Under aktiviteter tänker L4 på att låta alla 

elever i klassen få chansen till att välja om de vill ligga på golvet när de har exempelvis 

mattelek eller sitta vid ett bord om de vill. L4 anser också att det är viktigt med rörelsepauser 

så att det inte blir att eleverna ska sitta mycket stilla. L4 använder kuddar på stolar i sin klass 

till de elever som är väldigt rörliga, dessa kuddar tycker hon är bra för då kan eleven röra på 

sig på stolen utan att trilla eller störa kompisen bredvid. L5 förespråkar att alla elever ska 

kunna sitta tillsammans och hon berättar att hon medvetet placerar eleverna i klassrummet, 

detta för att det ska bli en bra klassrumsmiljö. L5 gillar dock inte att man placerar eleven för 

sig själv.  



32 

 

 

Skapa ett lugn i klassrummet 

Alla respondenter i storstadskommunen strävar efter en att ha en bra ljudnivå i klassrummet 

och tycker att det är viktigt att ljudnivån inte är för hög. Några av lärarna har hörselkåpor 

tillgängliga i klassrummet och menar att dessa fungerar bra i hela klassen, en lärare beskriver 

att eleverna ofta använder dem när de sitter och tittar i böcker. L5 är däremot inte så förtjust i 

hörselkåpor och menar att det är bättre om det går att lära eleverna att ha en lugn samtalston, 

men hon påpekar dock att det finns hörselkåpor tillgängliga på skolan för dem som vill 

använda det. L2 och L4 som arbetar i förskoleklass använder sig att skyltar för att tydliggöra 

för eleverna vilken ljudnivå som förväntas av dem, de har en skylt för normal samtalston, en 

för viskning och en för helt tyst. L4 beskriver också att hon brukar släcka ner ljuset i början av 

dagen oftast vid samlingen då detta skapar ett lugn. Musik är något som några lärare också 

använder sig av för att skapa ett lugn i klassrummet och används då oftast i början på dagen.  

Innehåll och material 

Lärarna i storstadskommunen hade olika åsikter om hur undervisningen ska anpassas för 

elever med adhd och elever med adhd-beteenden. Att använda ett arbetsschema eller en 

arbetsbok med schema ansåg L1 och L3 är bra. Med arbetsschema menar L3 att eleven 

arbetar först med någon skoluppgift och gör sedan något mer aktivt eller kreativt och skiftar 

mellan dessa. Hon anser att det är viktigt för många elever att de vet exakt hur mycket de ska 

göra och inte bara jobbar på, att de vet vad som förväntas av dem. L3 förklarar att hon också 

brukar markera i boken till eleven, till exempel så markerar hon precis vart i boken eleven ska 

till. När eleven har räknat dit så får den en stjärnstund vilket innebär att eleven själv får välja 

vad den vill göra. L3 använder sig av sociala berättelser till elever med adhd-beteenden och 

detta gör också L4, detta för att eleven ska kunna se varför ett händelseförlopp blev som det 

blev.  Rutiner ansågs också vara bra enligt de flesta lärarna och att detta även gäller alla barn. 

L3 menar att elever med adhd/adhd-beteenden mår bra av det fyrkantiga, att det är likadant 

varje dag.  

Alla lärarna berättar att de använder samma uppgifter och material till elever med adhd eller 

med adhd-beteenden men att de få ge dessa elever stöd och hjälp. L1 menar att eleverna har 

samma mål som alla andra men att hon till exempel i vissa fall kan ge en text utan bilder för 

att bilder kan störa. Hon berättar också att ett alternativ kan vara att ge eleven lite större text 

på vissa uppgifter om det behövs. Att ta bort distraktioner kan vara bra för elever med adhd 

eller elever med adhd-beteenden menar hon. L1 menar även att anpassat innehåll är mindre 

bra, det skapar en känsla av att vara annorlunda och avundsjuka hos de andra barnen. L3 

tycker att det kan vara bra att eleven får skriva på dator men att det inte är möjligt på skolan 

där hon arbetar just nu. 
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Motiverande verktyg 

Poängbelöningssystem är något som alla lärare har kännedom om i storstadskommunen. 

Användningen av poängbelöningssystem ser dock olika ut mellan de olika lärarna, några av 

lärarna använder det just nu. Att använda kulor, ärtor eller något annat att samla i en burk har 

de intervjuade lärarna gemensamt en erfarenhet av. L5 använder inte poängbelöningssystem 

just nu i klassen men har använt detta tidigare. Hon menar att detta kan fungera ett tag men 

det är inget som räcker hela vägen ut. ”Det är en kortsiktig lösning för att bryta något dåligt”. 

De två eleverna som har diagnosen adhd i henne klass nu har båda haft poängbelöningssystem 

tidigare i sina smågrupper.  

L1 uttryckte en nackdel med poängbelöningssystem och menade att ”Belöningssystem bygger 

på att läraren ska komma ihåg och de gör inte ja å därför skapar de fler konflikter än vad de 

ger positiva resultat. Ja försöker belöna å motivera me positiv feed ack”. L4 talar endast om 

fördelarna med poängbelöningssystem och berättar att hon använder ett sådant system på en 

elev i klassen just nu, eleven har adhd- relaterade beteende. L4 använder kulor som 

belöningssystem och förklarar att han kan få fyra kulor på en dag, att han kan till exempel få 

en kula om han sitter stilla på sin plats vid samlingen eller om han sitter stilla vid lunchen. 

När hela burken är full med kulor får han göra något kul med sina föräldrar som belöning. 

Enligt L4 kan ett belöningssystem göra så att eleven kan känna att den har lyckats.  

Lärare i den lilla kommunen 

Klassrumsmiljön 

Alla lärare i den lilla kommunen är ense om att klassrumsmiljön är viktig att anpassa för 

elever med adhd eller med adhd-beteenden. LB som arbetar i förskoleklass utformar 

klassrumsmiljön genom att låta alla elever i klassen sitta på stolar med ryggstöd under 

arbetspass, LB menar att hon märkt att eleverna koncentrerar sig bättre om de sitter upprätt. 

På samlingarna placerar LB och LC eleverna med adhd-beteenden bredvid lärarna på golvet 

så att de har nära till hand att gripa in när så behövs. LD arbetar i en blandklass och placerar 

eleven med adhd längst fram i ena hörnet och eleven med adhd-beteenden längst fram i det 

andra hörnet, detta för att lättare få kontakt med eleverna och för att hålla de isär från 

varandra ”då de annars lätt kan uppstå konflikter mellan dom” menar LD. LA tänker också 

på hur eleverna är placerade i förskoleklassen. I den nuvarande klassen LA är verksam i 

placeras en av eleverna med adhd-beteenden på sidan, lite avskilt från de andra eleverna. LA 

menar att eleven då har möjlighet att skärma av då det är just koncentrationssvårigheter som 

är den största svårigheten hos denna elev. I denna klass berättar LA att det även finns en 

annan elev med adhd-beteenden men där hyperaktivitet är det mest utmärkande symtomet och 

inte koncentrationssvårigheter. Med denna elev tänker LA annorlunda när det gäller placering, 

hon placerar eleven i mitten av klassrummet och på så sätt bli eleven omringade av de övriga 
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eleverna i klassen. Likaså ser det ut i kapprummet enligt LA. LE brukar undvika att placera 

sina elever med adhd-beteenden nära fönster och dörrar, den nuvarande eleven med adhd-

beteenden sitter långt fram i klassrummet där inga fönster och dörrar stör elevens 

uppmärksamhet.  

Innehåll och material 

När det gäller anpassning av arbetsformer, innehåll och material är alla lärare i den lilla 

kommunen ense om att en strukturerad undervisning är en viktig faktor för att det ska fungera 

bra för elever med adhd eller med adhd-beteenden i skolan. LA, LB och LC som arbetar i 

förskoleklass uppger att de försöker underlätta för eleverna med adhd eller med adhd-

beteenden genom att ha bildstöd över hur dagen ser ut, genom att de har det menar LA, LB 

och LC att eleverna kan känna sig mer trygga i hur dagen ser ut. LE berättar att hon brukar 

anpassa undervisningen för elever med adhd eller med adhd-beteenden genom att minska 

deras arbetsuppgifter och korta ner deras arbetspass. 

Motiverande verktyg 

Tre av de intervjuade lärarna i den lilla kommunen använder sig av motiverande verktyg. I 

denna studie används motiverande verktyg som ett samlingsnamn för olika tillvägagångssätt 

att motivera eleverna till att prestera i skolan. LE berättar att det belöningssystem som brukar 

fungera för de flesta elever med adhd eller adhd-beteenden har varit muntliga förhandlingar 

som resulterat i något positivt. Om eleven med svårigheter sköter sig bra under skoldagen 

brukar denne belönas med till exempel mer valfria uppgifter i dennes intresse. LC uppger att 

även hon använder sig utav belöningssystem som ämnar hela klassen för att få ett lugn och 

bättre fokus. När klassen sköter sig bra läggs en kula i en burk, när burken är full får eleverna 

ge förslag på något roligt som sedan genomförs. LD pratar också om motiverande verktyg. De 

gånger eleven med adhd finns med i klassrummet så arbetar de med att uppnå mål som till 

exempel att sitta still på sin plats under en lektion och så vidare. Om mer än tre mål uppnås 

per dag får eleven ett klistermärke som denne samlar i ett häfte. Om LD märker att eleven 

med adhd har extra svårt för någon uppgift brukar denne få arbeta mer med samma eller 

liknande uppgift, det vill säga att ofta repetera. Detta tillvägagångssätt berör även andra 

elever, men att de ofta inte behöver repetera lika mycket som en elev med adhd. LA förklarar 

att eleven med sociala svårigheter samt koncentrationssvårigheter ska börja med sociala 

berättelser. Det innebär att om en konflikt uppstått så ska eleven kunna använda sig utav 

bilder för att kunna förklara och få förståelse för vad som hänt. Alla lärare menar att 

bemötandet av eleverna också anpassas. Det kan förhindra överaktivitet om läraren har 

mycket ögonkontakt med dessa elever menar lärarna. Att också ge individuell information till 

eleverna som till exempel påminnelser kan motverka oroligheter. Både LA och LB är ense om 

att de anpassar undervisningen så gott det går men att de båda känner att de inte alltid räcker 

till. LA ger ett exempel på att känna sig otillräcklig när hon arbetade i en klass där 
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förskoleklass, årskurs ett samt årskurs två var i hopslagna. Det var trettio elever och många av 

dem var väldigt krävande, hur hon än försökte organisera så var det ändå en stökig miljö där 

eleverna inte fick den hjälp de behövde. Hon menar att flexibilitet är ett måste som lärare för 

att få det att fungera men att det många gånger också behövs sättas in resurser.  

Skapa ett lugn i klassrummet 

LA, LB och LC som arbetar i förskoleklass i den lilla kommunen berättar att de oftast 

försöker dela in klassen i mindre grupper, ofta placeras då eleverna med svårigheter i små rum 

där dörren kan stängas för att underlätta koncentrationen. Lärarna berättar vidare att eleverna i 

behov av särskilt stöd ibland också delas in i grupper där mer repetition förekommer. LD och 

LE brukar även låta eleverna arbeta i mindre grupper, detta för att det ska bli mer lugnt i 

klassrummet och eleverna ska få arbetsro.  

 

Jämförande analys mellan kommunerna  

Lärarna i de två kommunerna var ense om att klassrumsmiljön är viktig att anpassa för elever 

med adhd eller med adhd-beteenden. En likhet mellan kommunerna var att de ansåg att 

placeringen av elever i klassrummet ska utgå från varje elevs behov, då eleverna har olika 

svårigheter så behöver deras placering i rummet individanpassas. I den lilla kommunen ansåg 

en lärare i förskoleklassen att eleverna skulle sitta på stolor under arbetspassen medan en 

lärare i förskoleklassen i den stora kommunen var mer flexibel till var eleverna fick sitta 

under arbetspass.  Motiverande verktyg är något lärarna i båda kommunerna är bekanta med. 

Alla lärare ansåg att det kan höja elevernas ambitionsnivå genom att ha motiverande verktyg. 

Många använde sig utav poängbelöningssystem, en lärare uttrycker ”Flörtkula för varje bra 

grej…om han sitter stilla på sin plats i samlingen till exempel. Han kan få fyra på en dag. När 

hela burken är fylld med kulor får han hitta på nått skåj med sina föräldrar. En belöning 

allsså”. Två lärare i storstadskommunen använde sig för tillfället inte av 

poängbelöningssystem då den ena menade att hon hade för dåligt minne vilket krävs och den 

ena ansåg att poängbelöningssystem är en kortsiktig lösning och inget som fungerar i längden.  

En annan skillnad mellan kommunerna är att lärarna i den lilla kommunen förespråkade att 

dela in sina klasser i mindre grupper, vilket de ansåg resulterade i en lugnare miljö. Detta var 

ingenting som nämndes i den stora kommunen.  

En likhet mellan kommunerna var att lärarna                         

                                                                                                

                                                                                             

bland får förenklas till elever med adhd och elever med adhd-beteenden för att de ska kunna 

uppnå målen. Några exempel var att förstora upp texter, ta bort störande bilder från texter, 

förkorta arbetspass och minska arbetsuppgifter. En lärare i storstadskommunen uttrycker 
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”Anpassat innehåll e mindre  ra, de skapar en känsla av att vara annolunda å avunsjuka hos 

de andra barnen. Ja arbetar ju på lågstadiet där millimeterrättvisa ofta strävas efter hos 

 arnen”. Detta kan ses som ett dilemma då läraren har krav på sig att ge elever liknande 

kunskaper samtidigt som läraren har krav på sig att anpassa undervisningen efter varje 

individs behov.  

Tema 4: Stöd & samverkan  

Lärare i storstadskommunen 

Speciallärare och specialpedagoger 

De intervjuade lärarna i storstadskommunen har skilda erfarenheter av att samarbeta med 

speciallärare eller specialpedagoger. Några av lärarna har också erfarenhet av att samverka 

med psykolog. L2 berättar att hon inte har varit så mycket i kontakt med speciallärare eller 

specialpedagoger utan har endast varit i kontakt med skolpsykolog och att detta inte varit på 

grund av någon elev med adhd-beteenden utan elever som har haft läs och skrivsvårigheter 

eller svårigheter med talet. L2 säger att det inte finns någon skolpsykolog, speciallärare eller 

specialpedagog som arbetar på skolan utan att de hyr in eller kopplar in en skolpsykolog om 

det behövs. L2 önskar att det fanns en anställd på skolan som hon kunde diskutera och 

reflektera med gällande svårigheter kring elever. Detta menar hon är svårt på grund av 

ekonomi. Istället lyfter hon problem med kollegor och samtalar med dem hur de brukar göra 

och hur de brukar tänka. På L1, L3 och L5:s skolor finns det en speciallärare tillgänglig. På 

L1 skola finns också en skolpsykolog som är där några gånger i veckan. Där finns två 

utbildade speciallärare och några som har läst kurser inom specialpedagogik som också 

arbetar som speciallärare. De barn som oftast får gå ut från klassrummet är de elever som har 

problem med att läsa och skriva samt med matematik, inte de elever som har adhd-beteenden. 

Eleverna med adhd-beteenden finns kvar i klassrummet enligt L1. L1 berättar under intervjun 

att det finns en skillnad mellan specialpedagoger och speciallärare, hon menar att 

specialpedagogen är mer en handledare för den vuxne och specialläraren är mer som en 

handledare direkt till barnet. L1 poängterar också att ingen från kommunen kommer om de 

behöver hjälp, de använder sig av sina speciallärare på skolan istället. Detta anser hon är 

mycket bättre då specialläraren på skolan känner både personalen och barnen, hon uttrycker 

”de kan komma in och titta i klassen och det är inget konstigt alls att specialläraren är med i 

klassrummet i och med att alla känner personen”.  

L3 har som sagt också erfarenhet av att samarbete med speciallärare och hon berättar att 

det finns ett elevhälsoteam på skolan där hon kan få stöd och kan anmäla problem som 

uppstår i klassen. I elevhälsoteamet arbetar både speciallärare och skolpsykolog. L3 upplever 

att hon kan träffa specialläraren om det behövs, hon träffar henne ca en gång i veckan. Hon 

upplever även att hon kan prata med skolpsykologen men att det finns mindre tid för samtal 
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med skolpsykologen. Det finns alltså mindre tid med skolpsykologen och mer tid med 

specialläraren.  L3 poängterar också att hon oftast brukar prata med specialläraren en kort 

stund. Vidare berättar L3 att hon har anmält flera olika barn till elevhälsoteamet som finns på 

skolan där hon arbetar. Om hon misstänker uttalade koncentrationssvårigheter hos någon elev 

så kan hon gå till elevhälsoteamet och prata med dem. Vidare berättar hon att det sedan 

eventuellt kan göras en basutredning om det skulle behövs och då vet hon att denna utredning 

görs av psykologer och läkare. Enligt alla lärarna har inga resurser satts in gällande eleverna 

med adhd-beteenden, endast de intervjuade lärarna har anpassat sin undervisning till dem. När 

det gäller elever som har fått diagnosen adhd har resurser satts in.  

Hanledning 

L1 i storstadskommunen berättar att hon får tips, råd, stöd och hjälp för att hantera elever i 

behov av särskilt stöd från speciallärarna på skolan där hon arbetar. L5 påstår att det finns 

mycket stöd och hjälp att få och att detta finns utanför skolan i så kallade resursgrupper. Hon 

menar dock att det är ”väldigt mycket prat där, att det mest är tips på sådant som man som 

lärare förstår själv, till exempel att eleven kan sitta på en kudde, sitta för sig själva eller 

använda en tung penna”. Det som saknas är mer tips på det praktiska arbetet tycker hon. L5 

berättar också under intervjun att hon själv inte fått någon personlig handledning om hur hon 

ska kunna bemöta och stödja eleverna i klassen med adhd. L3 anser att hon får bra handling 

och stöd på den skolan hon arbetar på nu i jämförelse med tidigare skolor som hon har arbetat 

på. L4 och L2 har ingen de kan rådfråga eller få handledning av som är anställd på 

arbetsplatsen, de får hyra in till exempel psykolog eller speciallärare om det behövs för 

handledning till lärarna. L2 berättar också om en önskan att få mer handledning på hur hon 

kan utforma klassrummet på bästa sätt för elever med adhd eller med adhd-beteenden, hon 

          ”Stöd på hur man skulle göra de bättre, rent inredningssätt, hur jag ska tänka, tala 

med barnet, hur jag skulle kunna jobba för att förutsättningar skulle vara bättre på alla 

plan”.  

Fortbildning 

I storstadskommunen var det inte vanligt att lärarna blev skickade på kurser. L5 som har två 

elever med diagnosen adhd i sin klass just nu berättar att hon aldrig har fått gå någon kurs 

som handlar om adhd, detsamma gäller L2. Detta menar L2 beror på prioriteringar och 

ekonomi. L1 är den enda av de intervjuade som har fått gå någon form av kurs om adhd.  Det 

var när L1 arbetade på en annan skola fick hon gå på en kurs då en elev i den klassen hade 

diagnosen adhd. Kursen hon fick läsa var på Barn- och ungdomspsykiatrin. L1 förklarar att 

barnets föräldrar blev erbjudna att gå en kurs, även barnets assistent och lärare blev erbjudna 

att gå kursen. L1 gick alltså på kursen tillsammans med elevens assistentent. L1 menar att 

kursen gav information om adhd fast ur olika perspektiv beroende på om det var föräldrar 
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eller lärare som utbildades. Föräldrarna, assistenten och läraren fick samma information om 

adhd och vad man kan göra och hon tyckte att det var en väldigt bra kurs. 

Lärare i den lilla kommunen 

Speciallärare och specialpedagoger 

I den lilla kommunen har alla lärare erfarenhet av att samarbeta med speciallärare eller 

specialpedagog. De elever som fått diagnosen adhd har alla fått specialpedagogiska insatser i 

form av speciallärare. Inga resurser har satts in gällande eleverna med adhd-beteenden, endast 

de intervjuade lärarna har anpassat sin undervisning till dem. LA menar att det skulle behövas 

mer resurser men att personalen på skolan är professionella, att de löser problem på ett bra sätt 

trots den dåliga ekonomin. Hon menar också på att personalen har ett gott samarbete vilket 

hon anser vara viktigt för alla vägnar. Bland annat har de en speciallärare på skolan som i 

bland ansvarar för vissa barn i en liten grupp. Med specialläraren har även LA samråd där 

anpassat material och dylikt diskuteras. Denna samverkan anser LA vara värdefull, dels för att 

hon själv får tips och råd att hantera elever med bland annat adhd eller adhd-beteenden, dels 

för att dessa elever får extra stöd av specialläraren i form av liten grupp och/eller enskild 

undervisning. Även LB, LC, LD och LE påpekar att samverkan med bland annat skolornas 

specialpedagoger och speciallärare är mycket behövlig för allas skull. Även fast LB och LC 

inte har tillgång till speciallärare så har de mycket kontakt med specialpedagogen.  

Handledning 

Alla lärare i kommunen har fått handledning av en specialpedagog, en av lärarna har även fått 

handledning av en speciallärare. Lärarna menar att de alla får stöd i form av någon slags 

samverkan med antingen specialpedagoger, speciallärare, psykologer, kuratorer. Lärarna 

anser dock att det skulle behövas ännu mer stöd och samverkan. 

Fortbildning 

Alla lärarna har fått gå kurser på barn-habiliteringen och de beskriver en vilja av att få mer 

fortbildning och handledning för att känna sig ännu mer säkra då de anser sig ha ett stort 

ansvar för att eleverna med adhd och adhd-beteenden ska lyckas i skolan. 

Jämförande analys mellan kommunerna 

                                                   /                                    , en 

del skolor har också kuratorer och/eller psykologer. Lärarna ansåg att samverkan med dessa är 

tillfredsställande och att de även fått mycket hjälp av barnhabiliteringen, men de menar att de 

gärna tar emot mer stöd och samverkan om möjligheten skulle finnas. Lärarna påpekar att de 

skulle vilja ha mer fortbildning och handledning för att känna sig ännu mer säkra i sin 
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lärarroll då de anser sig ha stort ansvar för eleverna i behov av särskilt stöd, i alla fall gällande 

eleverna med adhd-beteenden då dessa sällan ges resurser. LD uttrycker ”Man  ehövs alltid 

uppdateras å de uppstår alltid nya frågor, så stöd å samverkan är jätteviktit, man kan aldrig 

få nog av de”. 

   I stora kommunen anses samverkan fungera ganska bra trots att några av skolorna måste 

hyra in speciallärare och specialpedagoger. L1 är den enda av lärarna i båda kommunerna som 

fått gå en kurs om adhd på BUP, detta ansåg hon var givande. L5 i den stora kommunen har 

varken       utbildning eller personlig handledning                                     ja 

eleverna i klassen med adhd. I den lilla kommunen har däremot alla lärare som haft elever 

med adhd fått gå utbildning samt fått hanledning. Det är alltså en skillnad mellan 

kommunerna gällande prioritering av fortbildning.  

I den lilla kommunen fick alla elever med diagnosen adhd något specialpedagogiskt stöd i 

form av                                                                              , eleverna 

exkluderas. Detta har starka kopplingar till                                            

                                              . En likhet mellan kommunerna är att inga 

resurser sattes in gällande eleverna med adhd-beteenden. Gällande två elever med adhd-

beteenden uttrycker LA att ”vi har inte tänkt gå vidare med de här… utan vi, vi lämnar de för 

att alltså till nästa årskurs för att, de e för att vi tycker att vi kan ändra våra, vårt arbetssätt 

hela tiden så att de passar”. En tolkning är att lärarna har en ganska stor påverkan om 

utredning ska påbörjas eller inte. 

 Till skillnad från den lilla kommunen som kan ses arbeta en aning exkluderande och 

kategoriskt verkar den stora kommunen arbeta på ett mer inkluderande sätt då eleverna oftast 

är kvar i klassrummet men i vissa fall med en assistent. Ansvaret ligger då                    

                     vilket innebär att läraren m             passa undervisningen       

                                                   . Detta kan förknippas med det relationella 

perspektivet. Två av lärarna i den stora kommunen hade inte tillgång till specialpedagogisk 

personal på skolan och behövde då hyra in professionellt stöd när de behövde handledning. 

Då skolorna i den stora kommunen på ett eller annat sätt erbjuder professionellt stöd till 

lärarna kan detta tillvägagångssätt ses som relationellt.  

 

Tema 5: Förändringar  

Lärare i storstadskommunen 

En förändrad skola 

                                                            ”De har förändrats....vi  emöter 

eleverna där dom e..... å vi ska försöka utifrån var dom e se till att dom lyckas”  H          

                    , att de           som används mer i dagens skola. H                    
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                                                                . ”F rr i skolan kanske man  lev 

mer arg på en elev å skickade ut eleven ur klassrummet utan att förstå orsaken till elevens 

 eteende”.   

Övriga lärare kan ses tolka förändringar ur ett mer nutida perspektiv då de nämnde att det 

många gånger inte sker någon förändring då det handlar om ekonomi och prioriteringar. 

 

Resurser 

A                                                                                           . L1 

tycker att det vore bra om en assistent i varje klass skulle finnas ”som kan hjälpa till och se 

barnen med särskilda  ehov”.                                                                   

       ”eleverna skulle kunna vara i en liten grupp nåra timmar om dagen men också i 

klassrummet”. Hon menar dock att elever med liknande problem inte ska befinna sig i samma 

grupp då det lätt kan bli stökigt. L5 menar också att vuxenstödet är viktigt, att det borde finnas 

exempelvis fler rastvakter. L3 hade önskan om att klasserna skulle vara mindre. 

Lärare i den lilla kommunen 

En förändrad skola 

Alla lärare reson                                                                           

började arbeta som lärare.  A                                                                 

                                                                      . Tidig                  

                                                        A, LC, LD och LE. Detta kan tolkas 

som att skolan tidigare var mer exkluderande. LA, LC, LD och LE menar vidare att läraren 

har mer ansvar på sig. Detta kan tolkas som att skolan i                                     

                                                              t största ansvaret. 

    A                                                                                

                                           . De                                       

                                                                                             

                                                                                                

                                                                                              

LA och LE. 

Resurser 

                                                                                            

                                                                                                

                                               . LA uttrycker ” m klasserna skulle va mindre, 

fler lärare å assistenter skulle va anställda så skulle alla må  ra”. LE uttrycker ”Vi lärare 
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skulle slippa va stressade över att inte hinna med alla elever”  H                         

                                              . LC uttrycker ”Dom elever som  ehöver vara i 

liten grupp  orde vara i klassrummet i alla fall nåra timmar om dagen eller nåra dagar i 

veckan för att dom inte ska hamna helt utanför den vanliga undervisningen”. LD uttrycker 

”de kan va skönt att eleverna i land tas ut från klassrummet för specialundervisning....men 

de är väl mest humant att låta eleverna  efinna sig i samhörighet med deras klasskamrater”. 

                                                                                             

                                                                                             

A                                                                                                

inte blir                                 , att ekonomin sätter stopp för så mycket. 

 

Jämförande analys mellan kommunerna 

Det fanns många skillnader och få likheter mellan kommunerna i frågan om förändringar i 

skolan. Likheten är att lärarna i båda kommunerna har sett en förändring men att dessa 

förändringar skiljer sig mellan lärarnas svar. Lärarna i den lilla kommunen gav utförligare 

svar om förändringar och menande bland annat att ekonomin var bättre förut samt att 

speciallärare och assistenter är på väg att försvinna. De menande också att elever med adhd 

och adhd-beteenden blev mer exkluderade från klassrummet förr. De ansåg också att 

pedagogiken i skolan har förändrats, att eleverna förr var mer hårt hållna och undervisningen 

var mer strukturerad. Skolan idag ställer högre krav på att eleverna och de får ta mycket mer 

ansvar än tidigare menande två lärare. Detta kan tolkas som att elever med adhd och elever 

med adhd-beteenden har en större utmaning i skolan idag, detta kan innebära att symtomen 

lättare kan framträdas då elevernas tillvaro generellt sätt är mer ostrukturerad idag.  

Att det borde finnas mer resurser var en likhet bland lärarnas åsikter i de båda 

kommunerna, de menade att de bristande resurserna beror på ekonomins begränsningar. 

Något som kan urskiljas mellan kommunerna är att lärarna i den lilla kommunen ville ha 

mindre klasser, ökad personaltäthet samt assistent i varje klass. De ansåg att detta skulle vara 

en förbättring och att det skulle den vara bästa lösningen för alla parter. Att ha en assistent i 

klassrummet skulle kunna öka möjligheten till att individanpassa undervisningen mer. De 

menar att det kan vara svårt för läraren att hinna se och hjälpa alla elever och med extra resurs 

som assistent skulle detta kunna förändras. Trots en strävan mot ett mer inkluderande och 

relationellt synsätt kan en lärare i varje kommun tolkas ha ett något exkluderande och 

kategoriskt synsätt då de uttryckte en vilja att placera elever med adhd och elever med adhd-

beteenden i specialundervisning avskilt från klassrummet. 
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Diskussion 

Kunskaper 

Lärarna i de båda kommunerna hade måttliga och skilda kunskaper om adhd, vad adhd beror 

på samt utmärkande beteenden. Det flesta av lärarnas kunskaper var korrekta men ganska 

ytliga, detta är sådant som vi nedan tar upp i diskussion. 

Trots skilda kunskaper om adhd var lärarna i de båda kommunerna eniga om att skolarbetet 

blir påverkat för barn med adhd eller med adhd-beteenden. Vi frågade lärarna hur denna 

påverkan kan se ut och en lärare i den lilla kommunen menade att det dåliga minnet gör det 

svårt för eleverna att hänga med i skolarbetet. En lärare i den stora kommunen ansåg att 

eleverna kan ha svårigheter med att ta emot information och kunskap och att detta påverkar 

skolarbetet. Enligt forskning beror denna påverkan på skolarbetet bland annat på nedsatt 

arbetsminne och att detta kan påverka och ge svårigheter vid exempelvis läsförståelse, 

färdigheter i matematik samt att kunna följa instruktioner (Jakobsson & Nilsson 2011, s 161-

162). En av de intervjuade i storstadskommunen (L5) formulerade konsekvenserna av adhd 

som ett handikapp. I Valesquezs (2012, s. 106) studie framkom också att en lärare benämnde 

adhd som ett handikapp. Enligt Hallerstedt (2006, s.15) framkommer det i både 1994 års 

handikappslagstiftning och i 1995 års psykatrieform att adhd inte längre benämns som ett 

psykiskt handikapp eller sjukdom. Idag benämns adhd som en neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning (Jakobsson & Nilsson, 2011 s.160). Ingen i den stora kommunen och 

endast en i den lilla kommunen (LD) benämnde adhd som en funktionsnedsättning. Vidare 

menade L5 att adhd är ett handikapp som kan ta form i många olika uttryck. Detta kan 

kopplas till att personer med adhd kan ha olika symtom eller kombinationer av de tre 

huvudsakliga problemområdena impulsivitet, hyperaktivitet och uppmärksamhetsproblem 

(Socialstyrelsen, 2010, s. 19), att alla människor med adhd inte är lika (Jakobsson & Nilsson, 

2011, s. 176).  

Ett intressant resultat från intervjuerna är att lärarnas vanligaste svar gällande utmärkande 

beteende hos elever med adhd eller med adhd-beteenden var koncentrationssvårigheter. Detta 

kan bero på att lärarna känner igen koncentrationsvårigheter som ett hinder för lärande i 

undervisningen då beteenden som rastlöshet, orolighet, stökighet och distraktioner är vanligt 

förekommande i skolsituationen (Socialstyrelsen, 2010, s. 15). Kadesjö (2008, s. 17) menar 

att det är vanligt förekommande att lärare uttrycker att barn har svårt att koncentrera sig, att 

detta uttryck har blivit ett slags samlingsnamn för att benämna olika beteenden som barn 

uppvisar (Kadesjö, 2008, s.17). 
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Lärarna i denna studie hade några gemensamma beskrivningar av adhd med de 

observerade lärarna i Valesquezs (2012) studie, bland annat okoncentration, sociala 

svårigheter, svårt med att avsluta samt aggressionsproblem. Kan dessa uppfattningar om 

adhd-beteenden påverka lärares förhållningssätt till eleverna? Enligt Valesquez (1997) utgör 

dessa uppfattningar en förståelsegrund för hur eleven beskrivs och bemöts i skolvardagen, så 

på basis av den studien kan frågan besvaras jakande.  

En annan intressant fråga är om uppfattningarna kan bero på lärarens kunskap om adhd? 

Lärares kunskaper i de båda kommunerna hade inhämtats genom egenstudier samt från 

arbetsplatsen. Ett intressant resultat var att de intervjuade endast hade läst ett fåtal poäng 

specialpedagogik eller ingenting alls i lärarutbildningen. De intervjuade lärarna tog examen 

för cirka tjugo år sedan och lärarutbildningen verkar inte ha förändrats speciellt mycket sedan 

dess, det är lika lite specialpedagogik än idag. I Nordstedts studie (2006, s. 31) ansåg de flesta 

föräldrarna att lärarna borde inhämta mer kunskap om adhd för att kunna förstå och bemöta 

barnen bättre. En förälder menade att det i lärarutbildningen borde ingå mer kunskap om adhd 

(Nordstedt, 2006, s. 31). Då cirka fem procent i skolåldern har adhd (Kadesjö, 2008, s. 68) 

och de intervjuade lärarna påstår att de haft ungefär en till två elever med adhd-beteenden i 

varje klass är det viktigt att lärarna har den kunskap som krävs för att pedagogiskt kunna 

bemöta dessa elever. Varför får då inte specialpedagogiken en större plats i lärarutbildningen? 

Kanske för att skolan tidigare sett specialpedagogisk verksamhet ur ett kategoriskt perspektiv 

då den specialpedagogiska verksamheten traditionellt bestått av särskilda 

undervisningsgrupper eller assistent i klassrummet. Lärarna har på så sätt inte behövt ta 

samma ansvar som idag, tidigare låg ansvaret mer på speciallärare eller assistenter. I dag 

strävar skolan mot att den specialpedagogiska verksamheten ska ses ur det relationella 

perspektivet (Persson, 2008, s. 166-167), och lärarutbildning skulle behöva förändras i linje 

med den strävan. Lärare har ju                                                             

                                           (Lgr 11, 2011, s. 8-9). Detta skapar dock ett 

dilemma då de intervjuade lärarna beskriver att klasserna i dagsläget är större och menar att 

det blir en utmaning för dem att individanpassa undervisningen. Då skolan ska vara en skola 

för alla så krävs det att utbildningen är likvärdig, att eleverna får likande innehåll i 

undervisningen. I resultatet framkom det att de intervjuade lärarna i båda kommunerna gav 

eleverna med adhd-beteenden eller med diagnosen adhd samma uppgifter som de övriga 

eleverna, men dock mer hjälp och stöd. Eleverna bedöms inom samma ram som alla andra 

elever och har samma mål som de andra. Precis som läroplanen uttrycker ska utbildningens 

vara likvärdig (Lgr 11 s. 8-9). En skola för alla helt enkelt. 
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Undervisningsformer  

Den specialpedagogiska verksamhetens utformning skiljde sig mellan de två kommunerna.  

                                                                                              

                                           eleverna till största del medverkade i klassrummet 

och                                                                           

                                                                                  

                                                 (Persson, 2008, s. 166-167). Det kan dock 

även ses ur ett dilemmaperspektiv då skolans krav ofta är för höga för barn med adhd eller 

med adhd-beteenden och får då svårigheter att vistas i den reguljära undervisningen. Eleverna 

har krav på sig att kunna sitta still, vara tysta, koncentrera sig på uppgifter, lyssna, samt ta till 

sig information trots att det är mycket intryck i omgivningen. De är beroende av att miljön 

inte är stökig då de snabbt tappar fokus. Elever med adhd och elever med adhd-beteenden har 

svårt att planera och ta ansvar, därför behövs undervisningen vara strukturerad. De förväntas 

också ta hänsyn till och kunna samspela med andra vilket de ofta har svårigheter med 

(Socialstyrelsen, 2004, s. 41).  

Lärarnas erfarenheter i den lilla kommunen var att eleverna delvis exkluderades från 

klassrummet då eleverna i bland undervisades avskilt från klassrummet i form av liten grupp 

med speciallärare. Att ta ut eleverna från den reguljära undervisningen och lägga det största 

ansvaret hos specialläraren kan ses som att skolorna arbetar utifrån ett kategoriskt perspektiv 

(Persson, 2008, s. 167). Hur kommer det sig att den lilla kommunen inte kommit längre i 

strävan efter ett mer relationellt synsätt på den specialpedagogiska undervisningen? Att 

utforma den specialpedagogiska verksamheten som den lilla kommunen gjorde visade sig 

vara vanligt även i Perssons (1997) studie. Lärarna ansåg att eleverna kunde koncentrera sig 

bättre i liten grupp vilket lärarna i den lilla kommunen också höll med om. En liten grupp kan 

ses ha både fördelar och nackdelar vilket innebär dilemman. En orsak till att det kategoriska 

perspektivet är så förankrat i många skolor kanske kan bero på att dessa skolor ser till de 

fördelar som det kategoriska perspektivet innebär. Att placera elever i liten grupp kan enligt 

Socialstyrelsen (2004, s. 43) vara en fördel då en liten undervisningsgrupp kan hindra 

eleverna från att störa andra samt från att själva bli störda. En liten grupp ger även större 

möjligt att anpassa undervisningen efter dessa barns förutsättningar då det är färre elever i den 

lilla undervisningsgruppen (Socialstyrelsen, 2004, s. 43).  I en tidigare studie (Valesquez, 

2012) beskrevs en fördel med liten grupp vara att lärarna kunde skapa en djupare relation till 

eleverna och att det var lättare att hantera elevernas svårigheter mer specifikt i den särskilda 

gruppen (Valesquez, 2012). Nackdelar med liten grupp kan vara att det sker segregering då 

eleverna i den lilla gruppen särskiljs från den reguljära undervisningen, eleverna ses som 

avvikande från normen. Dock är den lilla gruppen integrerad i skolan (Socialstyrelsen, 2004, 

s. 43; Vernersson, 2007, s. 23). I Valesquezs (2012) studie framkom en annan nackdel, att det 

fanns en brist på resurser i den särskilda undervisningsgruppen vilket blev en utmaning för 
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lärarna i gruppen. Att istället låta eleverna gå i den vanliga klassen med assistent ansåg lärare 

i hennes studie vara en bättre lösning (Valesquez, 2012). Ett dilemma som kan uppstå genom 

att sätta elever i liten grupp kan vara att elever med liknande problem påverkar varandra 

negativt. Det kan då bli intensivt i gruppen och mycket fokus hamnar på att skapa trivsel och 

kamratrelationer, där av kan ambitionsnivån för elevernas inlärning bli för låg då fokus ligger 

på att hålla ihop gruppen (Socialstyrelsen, 2004, s. 43). Elever i svårigheter behöver vistas 

bland barn utan svårigheter också då dessa barn fungerar som förebilder (Socialstyrelsen, 

2004, s. 43).  I Valesquezs (2012) studie framkom att en elev inte ville befinna sig i en 

särskild undervisningsgrupp, att denne ville gå i vanlig klass och inte vara ett barn med adhd. 

Barnets förälder ville inte heller att barnet skulle placeras i liten grupp (Valesquez, 2012). De 

intervjuade lärarna i denna studie har inte nämnt någon sådan erfarenhet av att någon elev 

skulle ha misstrivts i den lilla gruppen eller att föräldrar varit kritiska mot hur den 

specialpedagogiska undervisningen utformats. Det finns säkerligen en del föräldrar och elever 

som är missnöjda över vilket stöd som satts in. Detta är något som lärare i Valesquezs (2012) 

studie bekräftar. Genom att lärarna i denna studie inte har beskrivit några större kritiska 

moment gällande samverkan mellan skola och hem så kan det antas att utformningen av den 

specialpedagogiska undervisningen fungerar bra men att det alltid kan förbättras.   

 

Klassrumsmiljön 

En likhet mellan den stora kommunen och den lilla kommunen var att lärarna var ense om att 

det är viktigt att anpassa klassrumsmiljön för elever med diagnosen adhd och för elever med 

adhd-beteenden. I forskning finns en del reflektioner kring detta och Gillberg (2005, s. 146) 

menar att dessa elever är bäst att placera längst fram i klassrummet så nära läraren så möjligt. 

Detta för att läraren och eleven ska kunna samspela samt för att eleven inte ska bli distraherad 

av vad de övriga eleverna gör (Gillberg, 2005, s. 146). Kan inte detta bli en motsatt effekt då 

eleven gärna vill ha kontroll på vad som sker i klassrummet? Kadesjö (2008, s. 197) menar att 

det finns ett annat alternativ till att placeras längst fram. Detta är att eleven får en plats utefter 

långsidan vänd mot de övriga eleverna. På detta sätt slipper eleven vända sig om för att se vad 

de andra håller på med samt slipper känna sig hotad bakifrån (Kadesjö, 2008, s. 197).   

De intervjuade lärarna i båda kommunerna ansåg att placering i klassrummet ska utgå från 

eleven och elevens behov, om eleven trivs bäst med att ha kontroll bör den placeras som 

Kadesjö förespråkar och trivs den bäst att sitta längst fram för att slippa distraktion så är 

Gillbergs metod att föredra. Enligt lärarna finn det alltså inte en lösning för alla elever utan 

varje enskild individ behöver specifikt utformade åtgärder utifrån individens behov och 

förutsättningar. Detta kan också jämföras med Socialstyrelsen (2010, s. 46). Det finns 

dessutom forskning som tyder på att en skolmiljö som inte anpassas efter elevernas 

förutsättningar kan innebära att elevernas problem förstärks (Socialstyrelsen, 2004, s. 9).  
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Könsskillnader 

Ett fåtal av lärarna i de båda kommunerna nämnde under intervjuerna att det finns en 

könsskillnad när det gäller adhd, att adhd är vanligare hos pojkar än flickor. Dessa lärares 

kunskaper om detta kan ses stämma, då flera studier visar att adhd är två till tre gånger 

vanligare bland pojkar än hos flickor (Almer & Mandel Sneum, 2012, s. 31) i forskning har 

man försökt att göra dessa iakttagelser. Kadesjö (2008) menar till exempel att det kan bero på 

att pojkar generellt är mer omogna än flickor eller att pojkar under sin uppväxt inte har 

vuxnas förväntningar på sig att bromsa sådana beteenden på samma sätt som flickor har.  

Några av lärarna i den stora kommunen var en aning kritiska till att sätta diagnosen adhd 

på barn i de tidigare åldrarna. De påpekade att det kan vara svårt att se om det är adhd eller 

inte då barnet kan vara omoget eller att det också kan vara ett vanligt beteende hos barn i den 

åldern. Detta område är omdiskuterat i dagens samhälle och socialstyrelsen har i en artikel i 

DN (2012-0510) visat ny statistik på att barn som är födda senare på året löper en kraftigare 

samt högre risk att få en adhd-diagnos än barn som är födda tidigare på året. I artikeln säger 

Kadesjö (2012-05-10) att detta kan handla om omognad och att det kan på så vis finnas barn 

som missförstås ha adhd. Det är främst de pojkar som är sent födda på året som enligt 

Kadesjö inte klarar av att möta skolans krav. Han menar att dessa elever kanske inte hade 

behövt få så stora problem om omgivningen hade lyckats möta barnen utifrån deras egna 

förutsättningar på ett bättre sätt. Han säger också i artikeln att vissa barn kanske kan börja 

skolan ett år senare istället eller eventuellt det kommande läsåret, detta på grund av att 

kravnivån skulle kunna bli mer rimlig och en minskning av problem skulle kunna undvikas. I 

artikeln framkommer också att det främst handlar om de yngsta barnen i skolan och att det är 

de som löper störst risk att få diagnosen adhd. I den lilla kommunen nämndes däremot ingen 

kritik om att sätta diagnos på barn lägre ner i åldrarna. Orsak till detta skulle till exempel 

kunna bero på att lärarna inte är så insatta i debatter om adhd och diagnossättning eller att de helt 

enkelt inte nämnde detta då de ansåg att det kanske inte var så relevant för studien.  
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Konklusion 

Syftet med denna studie var att undersöka hur lärare i de tidigare skolåren beskriver sina 

kunskaper om och erfarenheter av att undervisa elever med diagnosen adhd och elever med 

adhd-relaterade beteenden.   

 Studiens resultat visar att lärarna i båda kommunerna har mest erfarenhet av elever med 

adhd-beteenden. Elever med diagnosen adhd har de mindre erfarenheter av då några av 

lärarna tror att det kan ha med ålder att göra, att det oftast tar tid med utredning och att 

diagnossättningen på så sätt fördröjs och eleverna har då hunnit bli äldre. I resultatet framkom 

att respondenternas lärarutbildning inte innehållit någon specialpedagogik alls eller endast en 

liten del. Lärarna ansåg att specialpedagogik borde ingå mer i lärarutbildningen samt att 

verksamma lärare borde få mer fortbildning och stöd i deras yrke. Detta resultat kan ses som 

intressant då både socialstyrelsen (2004, s. 43), Hellerström (2007, s. 3) och Habilitering & 

Hälsa (2013, s. 1) påpekar att det är viktigt att pedagoger behöver mycket kunskaper och 

handledning för att undervisa elever med adhd. I de olika skolorna i de två undersökta 

kommunerna framkom alltså att lärarna behöver mer kompetens som krävs för utmaningen. 

Den största orsaken till att lärarna inte får mer kompetens beror på ekonomi och 

prioriteringar. Lärarna menar också att ekonomin påverkar resurserna som i sin tur leder till 

att elever med adhd och elever med adhd-beteenden många gånger inte får den hjälp de 

behöver samt att lärarna känner otillräcklighet. Om kommunerna hade det bättre ställt 

önskade lärarna att pengar i så fall lades på mer resurser eller att klassernas storlek minskades 

ner.  

I analysen kunde en skillnad ses mellan kommunerna beträffande specialpedagogiska 

perspektiv. I storstadskommunen kan skolorna ses arbeta utifrån ett relationellt perspektiv 

medan skolorna i den lilla kommunen kan ses arbeta mer utifrån ett kategoriskt perspektiv. I 

den stora kommunen anpassades undervisningen genom att eleverna var inkluderade i 

klassrummet, i vissa fall med assistent. I den lilla kommunen anpassades undervisningen 

genom att eleverna delvis exkluderades då de i bland undervisades skilt från klassrummet i en 

liten grupp med speciallärare. 

Flera av de intervjuade lärarna hade uppfattning om att adhd och adhd-beteenden beror på 

biologiska orsaker men att även miljön spelar en stor roll. Miljön kan ha stor betydelse för hur 

allvarliga konsekvenserna av de biologiska orsakerna blir. Graden av funktionsnedsättning 

beror både på individens förutsättningar samt vad olika situationer kräver. Med olika 

situationer menas till exempel samhälle och skola. Vilka krav ställs på barnen i dagens 

samhälle och skola? Att barnen till exempel ska vara självständiga och ha anpassningsbart 

beteende kan vara sådana krav som finns i samhället vi skapat och i skolans verksamhet. 

Något att tänka över är om miljön är stödjande eller hindrande? I sin utveckling möter barnen 
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nya miljöer och människor, och dessa miljöer och möten har en stor betydelse för deras vidare 

utveckling (Duvner, 1998, s. 27-28). Miljön definieras här som en psykosocial faktor som har 

likheter med det relationella perspektivet. Det finns det inga belägg för att uppkomsten av 

adhd skulle bero på miljön, men däremot kan en sådan faktor ha en stor betydelse för hur 

funktionsnedsättningen skulle kunna utvecklas och blir allvarligare (Hellström, 2012).  Det är 

därför viktigt att personer med adhd eller med adhd-beteenden har en förstående och en 

stödjande omgivning omkring sig och genom att de har det så kan beteendena förhindras att 

bli förstärkta. Miljön som psykosocial faktor skulle kunna vara en teoretisk utgångspunkt i 

fortsatt forskning där en undersökning av hur skolans psykosociala miljö påverkar elever med 

adhd eller med adhd-beteenden och deras lärande. Undersökningen skulle då, i likhet med 

Valesquez, kunna bygga på observation istället för intervju. Då skulle respondenternas adhd-

beteenden och omgivningens roll för dessa kunna synliggöras på ett sätt som är svårt i en 

intervjustudie.  

Genom denna studie ges en möjlighet att ta del av några lärares uppfattningar, erfarenheter 

och kunskaper om att undervisa elever med adhd-beteenden och elever med diagnosen 

adhd. Studien bidrar till en viss ökad förståelse om hur det kan se ut på några skolor i Sverige, 

den ger en inblick i vad några lärare har för kunskaper om adhd och vilka arbetssätt och 

specialpedagogiska insatser olika lärare föredrar. Studien bidrar också till en viss ökad 

förståelse om att det verkar vanligt förekommande att lärare i dag möter elever med 

adhd/adhd-beteenden i skolan och att lärare ställs inför utmaningar i sitt yrke som de behöver 

mer kunskaper och mer professionellt stöd för att kunna hantera. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Intervjuguide 

Huvudtema 1: Bakgrundsfrågor 

Undertema 1.1: Hemort och ålder 

» Födelsestad? 

» Bor just nu? 

» Ålder? 

 

Undertema 1.2. Utbildningserfarenheter 

» Lärarexamen, år, inriktning? 

» Annan examen?  

» Området specialpedagogik inom lärarutbildning och utanför? 

 

Undertema 1. 3: Yrkeserfarenheter 

» Tidigare arbeten? 

» Verksamma år som lärare? 

» Antal arbetsplatser som lärare? 

 

 

Huvudtema 2: Kunskaper  

Undertema 2.1: Innebörd och kunskaper om adhd och adhd-beteenden 

» Vad känner du till om adhd?  

» Känner du till vad adhd beror på?  

» Utmärkande beteende hos elever med adhd? 

» Tror du skolarbetet blir påverkat för barn som har adhd?  

» Svårigheter för eleven i umgänget med kamrater och vuxna i skolan? 

» Hur känner du till adhd, var kommer dina kunskaper ifrån?(Genom utbildning, 

egenstudier, arbetsplats, samhället/tv, umgängeskrets) 

 

Huvudtema 3: Lärarens erfarenheter 

Undertema 3.1: Tidigare erfarenheter 

» Antal elever med adhd och elever med adhd-beteenden under verksamma år som lärare? 

» Ålder, årskurs? 

» Utmärkande beteenden hos eleven/eleverna? 

o Hyperaktivitet? 
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o Impulsivitet? 

o Uppmärksamhetsproblem? 

» Har någon av eleverna blivit utredda och fått diagnosen adhd? 

» Om ja, berätta kort om hur utredningarna gick till? 

 

Undertema 3.2: Nuvarande elevgrupp 

» Hur gamla är eleverna i din klass nu?  

» Finns det någon elev i klassen med diagnosen eller med adhd- beteenden? 

» Om ja vilka beteenden uppvisar eleven i skolan?  

» Om eleven har diagnosen adhd, hur gick utredningen till? 

 

Huvudtema 4: Specialpedagogik 

Undertema 4.1: Lärare och specialpedagoger – Samverkan 

» Har du själv någon erfarenhet av att samarbeta med en specialpedagog/speciallärare? 

» Vet du vad för stöd och hjälp du som lärare kan få för att hantera/hjälpa ett barn med 

adhd/adhd-beteenden i klassen?  

» Vad för stöd får du som lärare? 

o kurser? 

o handledning?  

o specialpedagoger/speciallärare? 

o övrigt? 

 

Undertema 4.2: Anpassad undervisning 

» Hur anpassar du klassrumsmiljön till elever med adhd eller adhd-beteenden? 

o Anpassade uppgifter och material? 

o Placering i klassrummet? 

o Ljudnivå (Hörselkåpor, lugn musik)? 

 

» Hur anpassar du arbetsformer och innehåll till elever med adhd? Till exempel: 

o personligt bemötande? 

o personlig stödassistent? 

o individuellt arbete/grupparbete? 

o speciallärare/liten grupp? 

o strukturering av elevens arbetsschema?  

o motiverande verktyg(till exempel poängbelöningssystem)? 

o anpassat innehåll i olika ämnen? 

o andra metoder? 
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» Vilka arbetsformer och vilket innehåll anser du fungerar bra/ mindre bra? 

» Anser du att den anpassade undervisningen är tillräcklig? 

» Finns det något som skulle kunna göras annorlunda (resurser, ekonomi osv.)? 
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Bilaga 2: Informationsbrev till respondenten  

Etiska aspekter   

 

Informationskravet: 

Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare i de tidigare skolåren beskriver sina 

kunskaper om och erfarenheter av att undervisa elever med diagnosen adhd och elever med 

adhd-relaterade beteenden.  

 

Frågeställningar: 

 

 Hur beskriver lärarna sina kunskaper och erfarenheter av elever med adhd eller med 

adhd-beteenden? 

 

 Hur beskriver lärarna sin anpassning av undervisningen för att stödja elever med 

adhd eller med adhd-beteenden i sitt lärande med avseende på arbetsformer, 

innehåll och klassrumsmiljö?  

 

 Vilka av de specialpedagogiska perspektiven (kategoriska, relationella, dilemma) 

ger lärare uttryck för gällande undervisningen? 

 

 Hur skiljer sig lärarnas kunskaper och erfarenheter av att undervisa elever med 

adhd eller med adhd-beteenden beroende på om de arbetar i den lilla respektive 

stora kommunen? Finns det några likheter och/eller skillnader?  

 

Metod: Studien består av enskilda och halvstrukturerade intervjuer. Med denna kvalitativa 

metod kan följdfrågor ställas och mer djupa svar från få personer kan ges till skillnad från den 

kvantitativa metoden där mer ytliga svar från flera personer ges. På så sätt kan era 

uppfattningar komma till uttryck, då vi vill få en god inblick i de intervjuades egna tankar och 

erfarenheter. Jag kommer att utgå från en intervjuguide som är uppdelad i olika teman. För 

minnets skull kommer ljudupptagning ske med min mobil om du godkänner det, då det är 

problematiskt att hinna samla in all data genom enbart anteckningar, samt att det underlättar 

vid transkriberingen då man kan pausa, spola tillbaks osv. Det som spelas in kommer endast 

avlyssnas av mig och raderas efter att studien är genomförd. 

 

Medverkan: Det är frivilligt att delta, du behöver inte svara på det du inte vill, och du kan när 

som helst avbryta din medverkan. 
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Konfidentialskravet: 

Personuppgifter och annan fakta om deltagarna kommer inte avslöjas för någon annan, det 

innebär att namnen kommer vara fingerade och övriga uppgifter anonymiserade i studien. 

 

Nyttjandekravet: 

Den information som samlas in till studien kommer endast användas i det ändamål som 

studien avser och inget annat. 

 

Samtycketskravet: 

Eftersom du är vuxen och myndig behövs ingen tillåtelse från vårdnadshavare, endast 

samtycke från dig. Har du några funderingar eller kan vi sätta i gång? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


