
 

 

 

”Jag tror det skulle vara bättre för dig 

om du satt här framme.” 

En studie om hur gymnasielärare anpassar sin undervisning till elever 

med ADHD 

 



 

 

 

Sammanfattning 

Denna studie har undersökt hur lärare på gymnasiet anpassade sin undervisning till elever 

med ADHD. Genom intervjuer med fyra lärare och analys av dessa intervjuer, har studien 

kommit fram till att dessa lärare anpassade sin undervisning på olika sätt, beroende på hur 

lärarna själva var och hur deras elever var. Allmänna strategier som användes var struktur och 

tydlighet i instruktioner, vilket applicerades på hela klassen då det gynnade alla elever. 

Strukturen skapade en trygghet som de tyckte delvis motverkade den oro som de identifierade 

hos flera av sina elever med ADHD. En av lärarna använde sig av fasta placeringar i hela 

klassen, då hon såg förbättrade resultat från alla sina elever genom detta. De flesta andra 

lärare brukade endast erbjuda eleven med ADHD som hade svårt att koncentrera sig att byta 

plats. Lärarna upplevde att många elever med ADHD hade svårt att komma igång med sina 

uppgifter, samt fortsätta och avsluta dessa uppgifter, vilket ledde till att lärarna ofta var 

tvungna att ge ett konstant stöd till dessa elever. Motivation var något som alla lärarna fann 

utmanande att jobba med, och även om det var individuellt vad som fungerade för olika elever 

så nämndes intressanta ämnesval och uppmuntran som framgångsrikt motiverande funktioner. 

Lärarnas förståelse av respektive elev blev en viktig faktor i att veta hur undervisningen 

kunde individualiseras. 
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1. Inledning 

Den svenska skolan ska vara en skola för alla, alla ska få en likvärdig utbildning, oavsett 

bakgrund. Detta ideal stöter på flera utmaningar i sitt verkställande, så som för stora klasser, 

dåliga lokaler, bristande material och riktlinjer, vilket alla är typiska yttre ramfaktorer som 

påverkar undervisningen (Lindblad och Sahlström 1999). Men det finns även inre ramfaktorer 

som påverkar hur man når upp till detta ideal, till exempel elevens inlärningsstil och 

inställning till skolan, och lärarens kunskaper och utlärningsstil (Jakobsson och Nilsson 2011; 

Lindblad och Sahlström 1999). Alla elever är olika, och lärarens uppgift blir därmed att 

anpassa sin undervisning till alla sina elever för att de ska kunna lära sig (Gy11). Bland alla 

dessa elever finns det vissa elevgrupper som stöter på liknande svårigheter i sin utbildning, till 

exempel svårigheter att sitta still och koncentrera sig under längre perioder. En av dessa 

grupper är elever med Attention Deficit Hyperactivity Disorder (Jakobsson och Nilsson 

2011), vilket är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som diagnostiseras hos ca fem 

procent av befolkningen (Polanczyk et al. 2007). Många av dessa människor finner skolan 

mer utmanande än de flesta andra elever. ADHD kännetecknas av koncentrationssvårigheter, 

bristande impulskontroll och överaktivitet. Dessa faktorer påverkar ofta elevens studier och 

sociala liv negativt, då eleven kan få svårt att sitta stilla och koncentrera sig och både störa, 

samt störas av, de andra eleverna, men så behöver nödvändigtvis inte vara fallet. Tvärtom så 

kan elever med ADHD bli enormt fokuserade och produktiva under anpassade arbetsformer, 

vilket kan vara beroende av motivation inför uppgiften i fråga eller struktur och engagemang 

från läraren, vilket kan vara svårt att ordna i stora klasser eller bullriga lokaler (Jakobsson och 

Nilsson 2011). För att dessa anpassade arbetsformer ska kunna fungera så måste både lärare 

och eleven få tid att arbeta med dessa, vilket blir allt svårare ju högre upp i skolgången man 

kommer, eftersom utbildningsinnehållet som ska läras utökas och beteendestrategier får ett 

allt mindre lärarfokus (Nowacek och Mamlin 2007). Dessutom blir utbildningsstoffet i sig 

abstraktare i sin natur och mer baserat på att elever förstår relationer mellan olika fenomen, 

vilket kan bli onaturligt eller utmanande för elever med ADHD (Kadesjö 2008). Elever med 

ADHD får det alltså oftare svårare i gymnasiet än i högstadiet. Majoriteten av forskningen 

som har studerat elever med ADHD och deras förutsättningar i skolan har fokuserat på 

grundskolan, trots att många delar av denna forskning visar att problematiken ökar efter 

grundskolans slut, då många fortsätter till gymnasiet. 
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Eftersom läraren har större förmåga att modifiera undervisningen än vad eleven har, så är det 

väldigt viktigt att läraren vet hur den bör göra för att hjälpa elever med diagnosen ADHD i 

deras lärandeprocesser (Kadesjö 2008). Strategierna beror väldigt mycket på just den elev och 

just den situation som eleven befinner sig i. En elev som på en lektion kanske inte har några 

som helst svårigheter kan på en annan lektion ha jättestora svårigheter (Sherman, Rasmussen 

och Baydala 2008). Detta betyder att det finns någonting i den ena lektionen som borde gå att 

överföra till den andra lektionen, för att hjälpa elevens lärande. För att ta reda på vad detta 

skulle kunna vara, så måste läraren ta reda på hur omständigheterna har sett ut för just denna 

situation. En diskussion med lärare och hur de har hanterat liknande situationer och hur de 

resonerar med utgångspunkt i deras handlande blir därför centralt. Det denna studie ämnar 

undersöka är hur lärare på gymnasiet anpassar sin undervisning för elever med ADHD, för att 

se vad som verkar fungera bra och mindre bra i syfte att hantera och bemöta de svårigheter 

som dessa elever stöter på. 

 

1.1 Syfte 

Det övergripande syftet med studien är att undersöka vilka medvetna pedagogiska strategier 

lärare använder sig av för att stötta elever med ADHD på gymnasiet i deras lärande. 

 

De frågor som arbetet försöker besvara är: 

- Hur anpassar lärare undervisningen till elever med ADHD? 

- Hur arbetar lärare med att motivera elever med ADHD? 
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2. Bakgrund om ADHD 

2.1. Historia 

ADHD har identifierats i någon form sedan slutet av 1800-talet, men då med en helt annan 

förståelse och därmed benämning. Det som då beskrevs var de beteenden som är vanligt 

förekommande hos barn med ADHD, det vill säga koncentrationssvårigheter, men framför allt 

bristande impulskontroll och hyperaktivitet, men även motoriska svårigheter och 

inlärningsvårigheter jämfört med andra barn. Under följande decennier identifierade man 

samma beteenden hos barn som hade haft en hjärninflammation, vilket ledde till att 

läkarvärlden antog att barn som redan hade dessa beteenden också måste ha erfarit en minimal 

hjärnskada, vilket blev det nya begreppet för dessa symptom: MDB – minimal brain damage . 

Begreppet var dock kontroversiellt och utmanades till den grad att D:et i förkortningen 

ändrades från damage (skada) till dysfunction (dysfunktion) under 1960-talet (Gillberg 2005). 

MDB-begreppen var båda fokuserade på ursprunget till beteendena, det vill säga att hjärnan 

inte fungerade som den borde, men de sa inget om de faktiska orsakerna bakom de beteenden 

som observerades. Detta beror på att denna syn kom från läkarvärlden, som var traditionellt 

mer intresserad av fysiologiska orsaker till diagnosen. I kontrast till detta fanns under 1960-

talet psykiatriker som refererade till barn med samma beteenden som ”utåtagerande”, vilket 

de menade skulle ha berott på en stress som skapades av, till exempel en dålig social miljö i 

form av dåliga hemförhållanden. Dessa psykiatriker letade alltså efter psykologiska och 

sociala orsaker till diagnosen. Oavsett vilken skola man tillhörde, så var det överaktiviteten 

och den bristande impulskontrollen som fick mest fokus i forskningen kring diagnosen (Smith 

2012). 

Under 1980-talet så myntades ett nytt begrepp för diagnosen, ADD, som står för Attention-

Deficit Disorder (koncentrationssvårigheter), vilket markerade ett nytt perspektiv på 

diagnosen, eftersom benämningen lämnade orsakerna till beteendena och istället fokuserade 

på vad beteendena faktiskt var. Det innebar även ett nytt fokus då koncentrationssvårigheterna 

i stället hamnade i centrum, och överaktivt beteende ansågs som en bieffekt. Detta nya fokus 

gjorde även att flickor med ADHD uppmärksammades, då dessa tenderade att vara mindre 

utåtagerande än pojkarna med ADHD, men likväl ha svårt att klara av skolan. Lärare 
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uppmuntrades att identifiera inte endast de uppenbart stökiga, men även de tysta, 

dagdrömmande eleverna (Smith 2012; Jakobsson och Nilsson 2011). 

Symptomatisk diagnostisering, ADHD till exempel, blir därför viktigt för lärare, då detta 

fokus innebär att det finns beteenden som de kan påverka via olika pedagogiska strategier. 

Fokuseras för mycket på orsakerna bakom symptomen så finns det en risk att lärare inte hittar 

lösningar eftersom orsakerna bakom beteendena inte kan ändras (Jakobsson och Nilsson 

2011). 

 

2.2. ADHD 

ADHD står för Attention Deficit Hyperactivity Disorder, och är ett neuropsykiatriskt 

funktionshinder som utmärks av tre huvudsakliga symptom; koncentrationssvårigheter, 

bristande impulskontroll och överaktivitet. Beroende på vilka av symptomen som visar sig 

starkast, så delas diagnosen in i tre underkategorier: ADHD med primärt 

uppmärksamhetssvårigheter, ADHD med primärt bristande impulskontroll och överaktivitet, 

och ADHD kombinerat, det vill säga en diagnos där alla symptomen visar sig lika mycket 

(Jakobsson och Nilsson 2011; Kadesjö 2008).  

Barn med ADHD som primärt har uppmärksamhetssvårigheter tenderar att ha större 

svårigheter att koncentrera sig på den uppgift som den har framför sig. De kan väldigt lätt bli 

distraherade av rörelse och oljud runt i kring dem, samt dagdrömma eftersom de har problem 

att filtrera bort irrelevanta intryck och tankar (Beckman 1999; Jakobsson och Nilsson 2011; 

Kadesjö 2008).  

Barn med ADHD som primärt har bristande impulskontroll och är överaktiva har väldigt svårt 

att kontrollera sina energinivåer. Vid en för tillfället för hög energinivå kan det göra att de har 

svårt att sitta still, vilket kan resultera i att även om de sitter stilla så kan de inte koncentrera 

sig på den uppgift de har framför sig, vare sig det är skolarbete eller en långfilm. Likadant så 

kan en för hög energinivå leda till att de till slut blir utmattade och får därefter för låg 

energinivå för uppgiften i fråga. Den bristande impulskontrollen leder till att barnet ofta 

reagerar direkt på infall och glömmer bort det som den höll på med innan. Detta resulterar 

ofta i att barnet inte kan koppla ihop reaktioner på det som den tidigare höll på med, eftersom 

den inte är mentalt kvar i den situationen. Forskare brukar beskriva det som att dessa barn 

lever enbart i nuet (Beckman 1999; Jakobsson och Nilsson 2011; Kadesjö 2008). 
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Barn med ADHD som har en kombination av båda svårigheterna upplever lika mycket 

problem på båda områdena.  

Områden som kan vara problematiska för alla tre kategorier är bland annat tid och planering, 

vilket innebär att barn med ADHD ofta har svårt för att distribuera den tid de har för en viss 

uppgift, vilket ofta leder till att de skyndar sig igenom uppgiften så att den blir slarvigt gjord 

(Beckman 1999; Jakobsson och Nilsson 2011).  

Det är väldigt viktigt att veta var de primära svårigheterna ligger, då samma beteende kan ha 

olika grund, och därmed måste bemötas olika. En elev som har svårt att koncentrera sig på en 

uppgift i skolan för att hen är överaktiv kan behöva få göra sig av med energi för att återfå 

koncentrationen, medan en elev som har samma problem på grund av att hen har 

uppmärksamhetsvårigheter kan behöva en lugnare studiemiljö (Jakobsson och Nilsson 2011). 

Det är även viktigt att veta vad som är ett symptom av ADHD och vad som kan vara ett 

symptom av något annat, då många personer med ADHD har andra diagnoser i samband med 

sin ADHD (Gillberg 2004). För att exemplifiera, om en elev med kombinationerna ADHD 

och dyslexi har svårt att förstå en text så kan det antingen bero på att den har svårt att 

koncentrera sig, vilket i så fall beror på personens ADHD, eller så kan det bero på att den har 

svårt att läsa meningarna, vilket i så fall beror på personens dyslexi. 

Det finns olika teorier om vad som orsakar förekomsten av ADHD, men själva orsaken verkar 

ligga i hjärnan. Exekutiva funktioner, så som arbetsminne, organiseringsförmåga och 

koncentration styrs till stora delar utav frontalloben och hos människor med ADHD har det 

observerats vissa skillnader i frontalloben jämfört med människor utan ADHD, vilket kan 

förklara varför just dessa funktioner, som påverkas. Det finns även en teori som menar att 

ADHD kan bero på en obalans mellan två signalsubstanser i hjärnan, då dessa 

signalsubstanser påverkar just de funktioner som påverkas av ADHD. Dessa signalsubstanser, 

dopamin och noradrenalin, har dessutom stimulerats och hämmats i medicinsk behandling av 

ADHD med positiva resultat, vilket styrker teorins legitimitet (Barkley 2010). 

När det kommer till förekomsten av ADHD finns det studier som visar att ADHD är ärftligt 

då det förekommer oftare hos familjer med tidigare diagnoser av ADHD. Det finns även 

studier som visar att tidig miljöpåverkan kan orsaka, eller åtminstone förvärra, ADHD-

symptom via att det skadar hjärnan. Exempel på en sådan tidig miljöpåverkan är huvudskador, 

blyförgiftning eller att mamman röker eller dricker alkohol under graviditeten (Barkley 2010). 
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Olika undersökningar visar på olika siffror men de flesta studier uppskattar att omkring fem 

procent av världens befolkning har ADHD (Polanczyk et al. 2007; Kadesjö 2008). 

Diagnostiseringen av ADHD hos barn utgår ifrån ett kriterium som finns i American 

Psychiatric Association’s Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, förkortat 

DSM-IV (vilket är den fjärde upplagan av en diagnosteringsmanual för psykiatriska tillstånd). 

Diagnoser kan även utgå ifrån en liknande diagnostiseringsmanual som ges ut av World 

Health Organisation, International Classification of Diseases, förkortat ICD (Jakobsson och 

Nilsson 2011). Då beteendena som utmärker ADHD kan förekomma hos alla människor i 

olika situationer och perioder, så krävs det att beteendena och problematiken har existerat 

under en lång period och i flera situationer för att fastställa diagnosen ADHD (Jakobsson och 

Nilsson 2011). Utredningar av barn med ADHD sker via intervjuer och undersökningar med 

och av läkare och psykologer, och i samarbete med föräldrar, lärare och 

sjukgymnaster/arbetsterapeuter. Dessa undersökningar försöker fastställa både vilka 

problemområden som existerar hos barnet i fråga, men de söker även finna vilka behandlingar 

och lösningar som skulle kunna användas (Beckman 1999). Förutom att hjälpa eleven genom 

att ta reda på dess problemområden så används även diagnosen som ett argument i elevens 

skolgång för hur mycket extraresurser och stöd som ska göras tillgängligt för eleven 

(Jakobsson och Nilsson 2011; Kadesjö 2008).  

 

2.3. ADHD och undervisning 

Då ADHD påverkar elevers förmåga att koncentrera sig och sitta stilla, samt deras 

organiseringsförmåga (Kutscher 2010), så blir skolan en väldigt utmanande miljö. Dessa 

färdigheter krävs för att klara av vanliga teoretiska lektioner, vilket stora delar av vanlig 

undervisning brukar bestå av (Beckman 1999). Elever med ADHD som har fått sitt 

funktionshinder diagnostiserat får ofta medicin för att hantera sina svårigheter (Kadesjö 

2008). De behöver även lära sig tekniker för att göra av med till exempel överskottsenergi så 

att de klarar av att sitta still en hel lektion, samt tekniker för att kunna fokusera på uppgiften 

och materialet de ska arbeta med, då medicinen i sig inte är hela lösningen (Rønhovde 2006). 

Hela ansvaret kan dock inte läggas på eleven, då denne inte har förmåga att påverka alla 

faktorer som påverkar dem (Kutscher 2010; Jakobsson och Nilsson 2011), utan läraren måste 

hjälpa till med de faktorer som den kan påverka. Detta innebär att det inte endast blir eleven 

som utmanas, utan även lärarens sätt att hantera undervisning. Elever med ADHD brukar ha 
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lättare för att bli utåtagerande när deras impulskontroll brister eller när de tappar 

koncentrationen. Vilket riskerar att störa resten av klassen så att även andra elevers 

koncentration och arbetsförmåga påverkas. Detta innebär att alla i klassrummet utmanas, 

vilket gör det än viktigare att läraren, som ansvarar för klassrummet, gör allt den kan för att 

förebygga sådana situationer och använda sig av strategier och tekniker som stöttar elever 

med ADHD i deras studiesituation. Att utgå ifrån en elev med ADHD och anpassa delar av 

undervisningen behöver inte ske på bekostnad av andra elever. Tvärtom så kan de flesta 

elever dra nytta utav många av de tekniker och strategier som fungerar bra för elever med 

ADHD (Jakobsson och Nilsson 2011). Det viktigaste att tänka på i anpassningen av 

undervisningen till elever med ADHD är att undersöka vad som fungerar för just den enskilda 

eleven, då behoven kan skilja sig enormt mellan olika elever. För att kunna göra detta så krävs 

det att läraren har en bra relation till eleven i fråga, så att hen vågar berätta och diskutera med 

läraren om vad den själv anser fungerar bättre och sämre (Jakobsson och Nilsson 2011). 

2.3.1. Styrdokument 

Enligt Läroplanen för gymnasieskolan (Skolverket 2011) så ska ”Undervisningen […] 

anpassas till varje elevs förutsättningar och behov”. Vidare säger den att: 

Skollagen föreskriver att utbildningen inom varje skolform ska vara likvärdig, oavsett vart i 

landet den anordnas. Normerna för likvärdigheten anges genom de nationella målen. En 

likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas på samma sätt överallt eller att 

skolans resurser ska fördelas lika. Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar, behov och 

kunskapsnivå. Det finns olika vägar att nå målen. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt de 

elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan 

undervisningen aldrig utformas lika för alla. Skolan har ett särskilt ansvar för elever med 

funktionsnedsättning. (Skolverket 2011, s.6) 

Då ADHD är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (Barkley 2010) innebär det att skolan, 

och i den faktiska undervisningen lärarna, har ett särskilt ansvar för att anpassa 

undervisningen till elever med ADHD. Som tidigare nämnt så tenderar dessa elever att ha 

andra förutsättningar och behov än många andra elever (Jakobsson och Nilsson 2011), vilket 

innebär att lärarna är skyldiga att utforma sin undervisning så att den fungerar även för dessa 

elever, utan att för den skull ta bort väsentliga moment som skulle göra att deras utbildning 

blir mindre värd än den ska vara. Att den anpassade undervisningen ska vara stimulerande och 

utmanande utvecklas vidare i läroplanstexten: 
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Varje elev ska få stimulans att växa med uppgifterna och möjlighet att utvecklas efter sina 

förutsättningar. Varje elev ska möta respekt för sin person och sitt arbete. Eleverna ska bli 

medvetna om att nya kunskaper och insikter är förutsättningen för personlig utveckling. Detta 

ska syfta till att grundlägga en positiv inställning till lärande och att återskapa en sådan 

inställning hos elever med negativa skolerfarenheter. Skolan ska stärka elevernas tro på sig 

själva och framtiden. (Skolverket 2011, s.8)   

Läroplanen lägger även indirekt vikt på motivation hos eleven genom att värdesätta en positiv 

inställning till lärande, samt genom att den påpekar det faktum att vissa elever har negativa 

skolerfarenheter. Speciellt då grundskolan inte har lyckats anpassa undervisningen särskilt väl 

till eleverna i fråga (Gillberg 2005). 

2.3.2. Undervisningsstrategier 

Då elever med ADHD brukar ha svårigheter med organiseringsförmåga, planering och 

arbetsminne, det vill säga exekutiva funktioner (Kutscher 2010), så är det viktigt att lärare 

skapar en tydlig struktur som gör det lättare för dessa elever att veta vad de ska göra. Detta 

kan ske i form av tydliga, uppdelade instruktioner, som startpunkt i varje uppgift, som gör att 

eleven direkt förstår vad hen ska göra först, och vad hen ska göra härnäst (Jakobsson och 

Nilsson 2011). Det kan även ske i form av att majoriteten av uppgifter följer samma typ av 

upplägg, så att eleven har en trygg struktur att följa, vilket hjälper hen att veta vad som ska 

göras. En tydlig återkommande struktur gör det lättare för eleven att planera hur och vad den 

ska lägga sin energi på i skolarbetet. Utan en stabil och trygg struktur så kan det bli mycket 

svårare för eleven att komma igång med sitt skolarbete, och även om hen gör det så kan det 

vara svårt att hålla igång koncentrationen tillräckligt länge för att avsluta uppgiften. Rutiner 

och struktur är viktiga strategier för att hjälpa elever med ADHD. Här kan fasta sittplatser 

vara ett bra arbetssätt, då detta skapar trygghet och gör att eleverna inte slösar energi på att 

fundera på vart de ska sitta (Rønhovde 2006; Beckman 2007; Kutscher 2010). Förutom 

upplägget så bör nivån på uppgifterna och mängden text anpassas, i den mån det går, till 

elevens aktivitetsnivå. Om eleven ges alltför utmanande uppgifter med för mycket innehåll så 

kan det blir överväldigande för denne, men samtidigt så kan allt för lätta uppgifter med för lite 

innehåll bli för simpla för att eleven ska utmanas av dem (Jakobsson och Nilsson 2011). Om 

läraren dessutom planerar dessa sittplatser ordentligt, så kan eleverna dra ännu mer nytta utav 

strategin, då elever som stör varandra kan placeras långt bortifrån varandra, och de som 

behöver mer hjälp kan placeras närmare läraren (Jakobsson och Nilsson 2011; Rønhovde 

2006). 
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2.3.3. Miljö 

En lugn arbetsmiljö är väldigt viktigt för att kunna behålla koncentrationen, då personer med 

diagnosen ADHD brukar ha svårigheter med att filtrera bort intryck. Detta innebär helst en 

stimulusfattig miljö, det vill säga undvika starka färger, störande mönster eller oljud och 

rörelse, då dessa faktorer kan störa eller fullkomligt stjäla uppmärksamheten för en elev med 

ADHD. Även om läraren inte är den som har inrett klassrummet i fråga, så har denne ändå en 

möjlighet att påverka hur klassrummet utformas, speciellt om läraren ofta undervisar i samma 

klassrum (Men som sagt så är inte läraren och eleven de enda personerna i klassrummet, utan 

de andra eleverna påverkar också arbetsmiljön). Det kan även vara av nytta att betona och 

efterleva god ordning i klassrummet, så att det inte blir stökigt, vilket också kan bli ett 

störningsmoment för elever med ADHD (Jakobsson och Nilsson 2011). Det blir alltså viktigt 

att ha tydliga regler som efterföljs för att skapa arbetsro och att läraren betonar en lugnt och 

tyst arbetsmiljö i klassrummet. 

2.3.4. Motivation 

På grund av de svårigheter som de flesta elever med ADHD upplever i sin skolgång så blir 

motivation en annan viktig faktor för att genomföra det arbete som krävs för att de ska lära sig 

och för att de ska få godkända betyg (Kadesjö 2008). För att en elev ska känna sig motiverad 

så behöver den rätt arbetsformer, annars blir det en stor utmaning för hen att komma igång 

med en uppgift och avsluta den (Rønhovde 2006). Denna motivation bör komma utifrån en 

positiv känsla, snarare än en negativ då det finns undersökningar som visar att elever med 

ADHD reagerar dåligt på hot och bestraffningar (Kutscher 2008; Jakobsson och Nilsson 

2011). Belöningar förespråkas som effektiva lösningar för att motivera dessa elever 

(Jakobsson och Nilsson 2011). Dessa kan vara både i form av beröm utifrån positiva saker 

som eleven har gjort, exempelvis genom att eleven har varit produktiv i ett grupparbete, det 

vill säga skolrelaterat, eller att låta eleven utöva ett fritidsintresse efter avslutade uppgifter, 

exempelvis att rita, det vill säga icke-skolrelaterat (Jakobsson och Nilsson 2011). Beröm bör 

dessutom uppmärksamma eleven på hens färdigheter, i syfte att utveckla en positiv 

självkänsla. Motgångar i tidig skolår kan dock ha fostrat en negativ självbild hos eleven, 

vilket dämpar motivation inför skolan (Jakobsson och Nilsson 2011). 
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3. Teori 

Elever med ADHD möter ofta på svårigheter i skolan, både rent studiemässigt och socialt. 

Stereotypa bilder av elever med ADHD som stökiga och störande i klassrummet har sin grund 

i att miljön inte är anpassad för hur dessa elever ofta fungerar. För att bemöta detta har olika 

strategier utvecklas, med olika fokus och förståelse av ADHD och dess svårigheter. Då dessa 

strategier behandlar samma symptom har många teorier mycket gemensamt. I detta arbete 

baserar sig analysen på i huvudsak två teorier, då dessa två fokuserar på relevanta områden 

och kompletterar varandra. Nedan redogörs de strategier och teorier som detta arbete har 

utgått ifrån. 

 

3.1. Neuropsykologisk strategi 

Neuropsykologisk strategi är en särskild pedagogik som initialt utvecklades för att hjälpa 

personer med hjärnskador, men strategin har även visat sig vara användbar för personer med 

beteendestörningar, till exempel ADHD. Neuropsykologiska strategier går ut på att begränsa 

de stimulus som finns i inlärningsmiljön, till exempel genom att inte ha färgglada och 

mönstrade tapeter i klassrummet, samt ha tydlig struktur och rutin i arbetet, exempelvis 

genom att ha samma typ av upplägg på lektioner, arbeten och instruktioner som tydliggör 

arbetsprocessen. Arbetsprocessen ska dessutom vara anpassad till elevens nivå och ha en 

stigande svårighetsgrad ju längre in i uppgiften eller momentet man kommer. Även stoff som 

ska läras ut ska anpassas och tydligt framhäva det som är relevant och viktigt och ”intressant 

extra-läsning” nedprioriteras (Ogden 2001).  

 

3.2. Beteendemodifikation 

Med perspektivet att icke-önskvärt beteende är en produkt av miljön, så använder 

beteendemodifikation miljön som ett verktyg för att ändra detta beteende. Hos elever med 

ADHD finns det flera beteenden som har negativa konsekvenser för elevens inlärning, och 

med beteendemodifikation söker man att förstärka elevens positiva beteende genom diverse 

belöningar och uppmuntringar. För att göra eleven i fråga delaktig i sin egen 
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beteendemodifikation så kan läraren göra avtal med eleven gällande ett visst beteende och ge 

en belöning för uppnåendet av detta beteende. Vilket resulterar i en så kallad kognitiv 

beteendemodifikation. med denna strategi undersöks även vilka faktorer som utlöser ett icke-

önskvärt beteende i syfte att identifiera och undanröja dessa faktorer, vilket exempelvis kan 

vara andra elever som springer i klassrummet och därmed distraherar eleven med ADHD 

(Ogden 2001). 

 

3.3. Motivation 

Motivation är ett mångfacetterat begrepp som söker förklara varför människor handlar som de 

gör och hur koncentration och energi kan riktas mot specifika uppgifter. Uppgifter är lättare 

att genomföra om en person känner sig motiverad att göra dem, men beroende på vem 

personen är, vilken situationen är och vad uppgiften är så kan det finnas olika saker som kan 

motivera beteendet hos personen.  Det finns olika teorier som med olika fokus försöker 

förklara hur motivation påverkas av olika faktorer. Inom en grupp av motivationsteorier som 

kallas för behovsteorier har David McClelland utvecklat en teori som försöker att förklara hur 

motivation skapas och förändras, inte bara hur den kan tillgodoses (Abrahamsson och 

Andersen 2005). Enligt McClellands teori motiveras personers handlingar utav en strävan att 

tillgodose ett grundläggande behov. Det finns tre typer av centrala behov, som blir mer eller 

mindre relevanta i olika situationer (McClelland 1987).  

Prestationsbehovet innebär att en person försöker tillgodose behovet av att prestera, alltså att 

genomföra en handling effektivare än tidigare eller i jämförelse med andra. Detta behov är 

starkt knutet till personen själv (McClelland 1987; Abrahamsson och Andersen 2005), vilket 

innebär att i skolans värld så lämpar sig individuella uppgifter väl till att stimulera beteendet 

för denna typ av motivation.  

Maktbehovet innebär att en person försöker tillgodose behovet av att utöva makt över andra. 

Handlingar motiveras i detta fall av att personen får känna ansvar över andra människor eller 

deras arbeten, kunna se sig själv påverka andras beteenden eller helt enkelt bestämma vad och 

hur saker ska utföras (McClelland 1987; Abrahamsson och Andersen 2005). I skolans värld så 

lämpar sig grupparbeten och elevdemokratiska arbetsmetoder till att stimulera beteendet för 

denna typ av motivation. 
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Samhörighetsbehovet innebär att en person försöker tillgodose behovet av att skapa och 

behålla bra och nära relationer med andra personer. Handlingar som motiveras av 

tillhörighetsbehovet är oftast sociala och känslomässiga i sin grund. Handlingar som 

tillgodoser detta behov får personen att känna samhörighet i en ny grupp men kan även 

bekräfta dess samhörighet i en redan etablerad grupp (McClelland 1987; Abrahamsson och 

Andersen 2005). I skolans värld så lämpar sig grupparbeten och samarbetsövningar till att 

stimulera beteendet för denna typ av motivation. 

Varje person brukar generellt sett motiveras huvudsakligen av ett av dessa behov, men dessa 

behov är inlärda vilket betyder att de kan läras om, det vill säga ändras. Detta kan ske 

oavsiktligt, via de erfarenheter och konsekvenser som personen i fråga erfar genom sina 

handlingar i enlighet med dessa behov. Det kan även ske avsiktligt, via belöningar och 

situationer som valts ut för att premiera handlingar som motiveras av ett visst behov 

(McClelland 1987) (Abrahamsson och Andersen 2005). För lärare blir det viktigt att veta vad 

en elevs huvudsakliga motivationsbehov är för att kunna utforma uppgifter och arbetssätt som 

tillgodoser detta. 
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4. Metod 

4.1. Metodval 

För att fånga lärares uppfattningar och resonemang kring deras undervisning har denna studie 

valt att använda sig av en kvalitativ undersökningsmetod. Eftersom olika elever med ADHD 

har olika svårigheter i sin utbildning, måste lösningar ses i sin kontext, därför blir kvalitativa 

intervjuer med lärare en lämplig metod för att undersöka detta (Kvale och Brinkmann, 2014). 

Kvalitativ forskning står som motsats till kvantitativ forskning, även om båda metoderna kan 

användas i olika delar av samma studie som komplement till varandra (Kvale och Brinkman, 

2014). Kvalitativ forskning brukar samla in mer data från ett mindre antal undersökningar, till 

exempel intervjuer, än kvantitativ forskning, som brukar samla in mindre data från ett större 

antal undersökningar, till exempel enkäter (Backman, 2008). Kvantitativ forskning brukar 

oftast användas när man är ute efter att kunna göra generaliseringar utifrån analysen av den 

insamlade datan (Kvale och Brinkmann, 2014). Kvalitativ forskning brukar däremot användas 

för att undersöka varför något är som det är, det vill säga resonemanget bakom en företeelse 

utifrån informantens perspektiv, vilket för denna studie är relevant för att förstå varför lärare 

gör de anpassningar och val som de gör i undervisningen (Kvale och Brinkmann, 2014).  

 

4.2. Intervju som metod 

Inom kvalitativ forskning så är intervju en vanlig metod, och i intervjuer är intervjuguider ett 

vanligt redskap. En intervjuguide är i förväg formulerade frågor och följdfrågor som man 

använder för att leda intervjun (Kvale och Brinkmann, 2014). Dess funktion, förutom att se 

till att forskaren ställer genomtänkta och relevanta frågor, är att vid flera intervjuer göra så att 

forskaren ställer samma eller åtminstone liknande frågor till alla informanter. Intervjuer kan 

vara ostrukturerade, semistrukturerade och helstrukturerade. Ostrukturerade intervjuer är 

oförberedda och frågor ställs helt och hållet utifrån vad forskaren anser relevant vid tillfället. 

Helstrukturerade intervjuer följer en intervjuguide steg för steg, utan rum för följdfrågor som 

kan dyka upp i forskarens huvud utifrån oväntade svar från informanten (Kvale och 

Brinkmann, 2014). Denna studie använder sig av en blandning av de båda, det vill säga 

semistrukturerade intervjuer. Dessa intervjuer har en intervjuguide som leder 
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datainsamlingen, men beroende på vilka svar som kommer fram i intervjun så har frågor tagits 

i olika turordning och vissa oförberedda följdfrågor har ställts som plötsligt har blivit 

nödvändiga för att utveckla förståelsen av svaren (Kvale och Brinkmann, 2014). 

Semistrukturerade intervjuer ger intervjun möjlighet att utvecklas som ett naturligt samtal. 

 

4.3. Urval av informanter 

Informanter valdes ut enligt kriteriet att de skulle vara lärare på gymnasiet samt att de hade 

erfarenhet av att undervisa elever med ADHD. Deras erfarenhet som lärare, 

ämneskombinationer och program som de undervisade på varierade, vilket skapade 

förutsättningar för en bredd av strategier beträffande hur de anpassade sin undervisning.  

 

4.4. Informanterna 

Alla informanter jobbar på en gymnasieskola i norra Sverige, som bland annat erbjuder 

specialidrotter i kombination med traditionella program. Informanterna har fått fiktiva namn 

för att skapa en känsla av att det faktiskt finns en person bakom svaren som de ger, och första 

bokstaven i dessa fiktiva namn är i alfabetisk ordning för att läsaren lättare ska kunna hålla 

reda på respektive informant. 

 

Informant 1 – Anna 

Anna har jobbat som lärare i cirka 12 år. Hennes ämnen är samhällskunskap, tyska och hon 

håller även i dramakurser då det funnits som estetiskt val eller som valfri kurs. Hon jobbar för 

nuvarande främst på samhällsprogrammet (Hon tycker sig se nästan en elev med ADHD i 

varje klass hon har). 

Informant 2 – Berit 

Berit har jobbat som lärare i cirka 15 år. Hennes ämnen är svenska och engelska. Hon jobbar 

för nuvarande på samhällsprogrammet, hantverksprogrammet och barn- och 

fritidsprogrammet (Hon tror sig ha ungefär en elev med ADHD i varje klass hon har). 

Informant 3 – Carin 
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Carin har jobbat som lärare i cirka 12 år. Hennes ämnen är engelska och religion. Hon jobbar 

för nuvarande på samhällsprogrammet, naturprogrammet och teknikprogrammet (Hon tycker 

sig se ungefär en elev med ADHD i varannan klass hon har).  

Informant 4 – Diana 

Diana har jobbat som lärare i cirka 18 år. Hennes ämnen är historia och religion, och hon har 

även hållit i kultur- och idéhistoriakurser som en del av kulturinriktningen på 

samhällsprogrammet. Hon jobbar för nuvarande på samhällsprogrammet och 

naturprogrammet (Hon tror att hon kanske har en elev med ADHD i varje klass hon har, men 

inte fler än så). 

 

4.5. Genomförande 

Utifrån de faktorer som påverkar undervisningen av elever med ADHD, enligt den 

specialpedagogisk litteratur (Jakobsson och Nilsson 2011), forskningsartiklar (Barkley 2010; 

Nowacek och Mamlin 2007) och handböcker (Kadesjö 2008; Rønhovde 2006; Gillberg 2005), 

(som utgjorde bakgrunds- och teoriarbetet) så utformades en intervjuguide. Denna 

intervjuguide innehöll frågor relaterade till de teman som var återkommande och centrala 

faktorer i undervisning av elever med ADHD enligt litteraturen. Lärarna kontaktades via 

personliga mejl och informerades om studiens syfte. Från början svarade sex lärare, men två 

av dessa avböjde senare, vilket resulterade i ett bortfall som inte hann åtgärdas. De fyra 

återstående intervjuerna blev sedan analyserade, tematiserade och jämförda mot teoretiska 

bakgrunden. Detta i syfte att försöka hitta bakomliggande faktorer och utveckla de 

resonemang som förklarar varför lärarna använder sig av de strategier som de gjorde, samt 

varför dessa strategier verkade fungera eller inte fungera.  

 

4.6. Forskningsetiska kraven 

Vetenskapsrådet har tagit fram fyra etiska principer, eller krav, som riktlinjer för alla 

forskningsintervjuer. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet. Inför varje intervju har informanterna blivit upplysta om syftet med 

denna studie, det vill säga att den ämnar undersöka hur lärare på gymnasiet anpassar sin 
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undervisning till elever med ADHD, samt varför de gör de anpassningar de gör. De har även 

blivit informerade om deras rätt att avbryta intervjun när helst de känner att de inte vill 

fortsätta, i vilket fall dokumentation av deras bidrag skulle raderas inför dem, eller om de i 

efterhand ångrar deras bidrag så skulle det tas ut från studiens resultat. Informanternas 

identiteter, samt identiteterna hos de personer som de relaterar till i olika exempel, skyddas 

via anonymiserade namn och medveten otydlighet gällande geografisk information, så som 

vilken typ av samhälle deras arbetsplats ligger i. Slutligen har de även informerats om vilka 

som kommer ta del av arbetet, det vill säga mig själv och en opponeringsgrupp, samt att 

slutrapporten kommer finnas tillgänglig för studenter och lärare elektroniskt via Umeå 

Universitets hemsida. 

 

4.7. Tillförlitlighet 

Eftersom den empiri som studien bygger på, det vill säga intervjuerna med lärare, har 

inspelats, transkriberats och tematiserats, har dessa data bearbetats i flera olika steg. Analysen 

av det empiriska materialet inleddes med en transkribering av varje intervju. Sedan 

tematiserades svaren i varje intervju för att undersöka om det fanns liknande strategier och 

resonemang hos andra lärare och om dessa skiljde sig åt. Dessa tematiserade svar 

analyserades och jämfördes sedan med etablerade teorier och källor inom området ADHD för 

att försöka utveckla resonemangen och utveckla förståelsen av undervisning för elever med 

diagnosen ADHD. 
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5. Resultat och analys 

Resultatet består av utvald och analyserad dad från fyra olika informanter. Resultatet kommer 

att presenteras tematiskt och jämförs i relation till den bakgrund och teori som har 

presenterats i tidigare avsnitt. Dessa tematiska frågor är tagna från huvudfrågorna som 

utgjorde faktorer i intervjuguiden, då dessa faktorer är viktiga för utformningen och 

genomförandet av undervisning av elever med ADHD.  

 

5.1. Hur lärarna ser på ADHD och dess symptom 

5.1.1. Varför elever med ADHD har svårt att sitta stilla och koncentrera sig 

Alla fyra lärare nämnde samma typer av beteenden och symptom som vanliga för de elever 

med ADHD som de undervisar, men deras förstående av dessa beteenden och orsaker till detta 

skiljde sig åt. Diana tycker till exempel att svårigheter att sitta still är det tydligaste och mest 

förekommande symptomet, vilket hon tolkar som en grund för andra typer av beteenden och 

svårigheter. Det vill säga att när en elev har svårt att koncentrera sig på en uppgift, så tror hon 

att det beror på att eleven har svårt att sitta still, vilket stör dess koncentration. Detta skiljer 

sig åt från vad till exempel Berit ser som grunden för samma beteende. Hon tolkar oftast 

svårigheter att koncentrera sig som symptom av uppmärksamhetssvårigheter och svårigheter 

att sitta still som symptom av överaktivitet.  

Detta är intressant då forskning kring ADHD har pekat ut att just samma beteende kan ha 

olika orsaker, beroende på individen. Förmodligen så innebär det här att båda har rätt i vissa 

fall, men inte alla. Det är dock väldigt viktigt att veta vad beteendet beror på i varje enskilt 

fall, då de måste bemötas olika för att lösas. Faran med att dra alla över samma kam är att 

elever riskerar att få lösningar som inte passar dem (Jakobsson och Nilsson 2011). 

5.1.2. Oro hos Elever med ADHD 

Något som alla lärare förutom Berit har identifierat som ett symptom är en sorts oro hos 

elever med ADHD. Diana beskriver det endast som en svårighet för de flesta elever med 

ADHD att komma till ro i det vanliga klassrummet på grund av små störningsmoment, medan 

Anna och Carin utvecklar det hela och verkar se det som ett tydligare symptom. Anna tolkar 
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denna oro som ett symptom för överaktivitet, vilket hon motiverar med att hon tidigare har 

undervisat elever med ADD, det vill säga koncentrationssvårigheter utan överaktivitet 

(Gillberg 2005), och såg inte denna oro hos dessa elever. Hon styrker detta även via att hon 

inte har märkt av denna oro hos elever med ADHD när de sysslar med specialidrotter. På 

sådana lektioner är eleverna lugnare och har lättare för att koncentrera sig, vilket hon 

attribuerar till att deras överaktivitet blir tillgodosedd av den fysiska ansträngningen som 

specialidrottslektionerna innebär.  

Att oron minskar vid fysisk aktivitet tyder på att denna oro faktiskt är ett symptom av 

överaktivitet. Överaktivitet hos unga med ADHD brukar skapa en kroppslig oro, men som i 

senare tonår och framförallt vuxen ålder omvandlas till en inre oro, vilket skulle kunna vara 

vad hon beskriver (Rønhovde 2006; Jakobsson och Nilsson 2011). Det kan dock även vara 

relaterat till att eleven utsätts för en arbetsform som den är bekväm med och ett ämne som den 

är intresserad av, vilket skulle kunna vara en förklaring i specifika fall (Jakobsson och Nilsson 

2011).  

Carin beskriver samma oro, men har en annan förklaring till dess grund. Hon tolkar det som 

att denna orolighet beror på att dessa elever reagerar starkare på intryck, vilket stjäl deras 

fokus, och att de verkar vilja röra på sig mer än andra elever. Oron och dess grund som hon 

beskriver tror hon alltså beror på både koncentrationssvårigheter och överaktivitet.  

Naturligtvis så skulle oron som beskrivs kunna vara resultatet av flera olika faktorer som 

påverkar eleven i fråga, både externa och interna faktorer (Jakobsson och Nilsson 2011; 

Rønhovde 2006), speciellt i ett fall då eleven har kombinerade svårigheter snarare än att 

överaktiviteten eller uppmärksamhetssvårigheterna är primära (Beckman 1999; Jakobsson och 

Nilsson 2011).  

Anna har märkt flera skillnader hos elever med ADHD när de sysslar med specialidrotter 

jämfört med när de har vanlig klassrumsundervisning. Förutom att de har lättare för att 

koncentrera sig på uppgifter och lyssna på instruktioner när de har specialidrottslektioner, 

eller om de har utflykter och fysiska gruppövningar inom andra ämnen, så tycker hon att de 

uppvisar en stor social kompetens och fungerar väl med andra elever. Hon kontrasterar detta 

med när dessa elever hamnar i klassrummet, där det blir strukturerat och ”akademiskt med 

papper”, vilket blir till en situation då de ofta har svårt för att koncentrera sig och lättare stöter 

sig med andra elever.  
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Skillnaden i hur eleverna fungerar i respektive utanför klassrummet tyder på att de elever med 

ADHD som hon syftar på troligtvis har primärt överaktivitetssvårigheter (Beckman 1999; 

Jakobsson och Nilsson 2011), och därmed att den oro som hon beskrev tidigare troligtvis 

också skulle kunna bero på detta. Att unga med ADHD upplever problem i sociala situationer 

med andra elever är vanligt förekommande (Gillberg 2005) och förvärras oftast vid situationer 

och i miljöer som inte är anpassade till deras aktivitetsnivå och stimulusuppfattning (Beckman 

1999; Jakobsson och Nilsson 2011).  

5.1.3. Svårighet att filtrera bort intryck 

Två av lärarna, Anna och Carin, nämner elevernas problem med att filtrera bort intryck som 

ett vanligt förekommande symptom. Anna beskriver det som att elever med ADHD tar in små 

intryck som ”vi andra måste anstränga oss för att uppfatta”, vilket hon delvis ser som 

imponerande men hon ser även hur det blir till ett hinder i undervisningen, då det ofta är 

orsaken till varför en elev med ADHD har svårt att koncentrera sig eller känner att den måste 

röra sig runt i klassrummet. Carin förklarar att detta oftast är anledningen till varför en elev 

med ADHD går över till andra elever i klassrummet för att prata, det vill säga att den inte kan 

filtrera bort andra elevers bakgrundsprat utan måste gå över och undersöka vad de pratar om. 

Det sker alltså en skiftning i elevernas fokus (Gillberg 2005). När elevernas koncentration 

bryts, av till exempel andra elevers prat, så beskriver båda lärarna att detta inte behöver leda 

till att eleverna går över och undersöker vad det var som bröt deras koncentration, utan de kan 

även sitta kvar på sin plats och börja göra något annat än det skolarbete som de höll på med. 

Detta tycker Carin märks av väldigt tydligt när eleverna sitter med sina skoldatorer, för då 

tenderar eleverna att börja kolla på irrelevanta saker på internet när deras koncentration bryts, 

istället för att röra sig i klassrummet.  

Skiftningen av fokus behöver alltså inte omdirigera elevens uppmärksamhet till det nya som 

hände, vilket i exemplet är elever som pratar, utan det kan även bara omdirigera 

uppmärksamheten bort från den uppgift som låg i fokus innan, speciellt om den uppgiften inte 

upplevdes intressant (Gillberg 2005).  

5.1.4. Svårighet att stanna upp och lyssna på återkoppling 

Berit påpekar att hon tycker att elever med ADHD generellt sett är väldigt ”brighta”, det vill 

säga intelligenta och har lätt för sig, förutsatt att de är motiverade och förstår uppgiften i 



20 

 

fråga. Hon jämför sina två ämnen, engelska och svenska, i vilket eleverna ofta har goda 

förkunskaper, vilket kan bära dem långt.  

Dessa förkunskaper är troligtvis förvärvade via att personer med ADHD har svårt att filtrera 

bort intryck (Jakobsson och Nilsson 2011), och om de ser mycket film och har mycket musik i 

sin omgivning, så utsätts de för ett språkbad, vilket de i så fall skulle kunna absorbera bättre 

än personer utan ADHD.  

Dock så tycker hon att elever med ADHD tenderar att vilja avsluta en uppgift och gå vidare 

till nästa direkt, utan att stanna upp och lyssna på eventuell feedback till deras avklarade 

uppgifter. De slarvfel som uppstår vid detta hastiga arbetssätt ger dem fortfarande godkänt i 

ämnet engelska, men då ämnet svenska har högre betygskrav så kostar detta arbetssätt mer på 

betyget. Hon ser detta som ett tydligt exempel på skillnaden mellan en elev med ADHD och 

vad hon kallar en ”mainstream-elev”, det vill säga att ”mainstream-eleven” oftast klarar sig 

bättre då den oftare klarar av att lyssna till instruktioner och feedback ordentligt och utveckla 

sina arbeten, vilket en elev med ADHD tenderar att inte klara av särskilt bra. Denna hast kan 

vara både ett tecken på att eleverna, precis som läraren säger, vill göra färdigt sin uppgift och 

gå vidare till nästa.  

Det kan även bero på att de känner sig stressade, vilket kan leda till att de vill göra färdigt 

uppgifterna så snabbt som möjligt för att de är osäkra på om de kommer hinna göra färdigt 

nästa uppgift (Beckman 1999; Jakobsson och Nilsson 2011). 

 

5.2. Hur undervisningen anpassas till elever med ADHD  

5.2.1. Tydliga instruktioner och struktur 

Vanligtvis så använder sig alla lärarna av samma material till hela klassen, då de anser att 

extra tydliga och uppdelade instruktioner är något som alla kan dra nytta av. Detta poängteras 

även i specialpedagogisk litteratur där tydlighet och struktur diskuteras (Jakobsson och 

Nilsson 2011). Vissa av lärarna påpekar även att en av anledningarna till att ge samma 

material till alla elever i klassen är att det är praktiskt, då i stort sett alla instruktioner och 

arbetsmaterial går ut till eleverna via skolans läroplattform. För att vara så tydlig som möjligt 

och ge eleverna tid att smälta instruktioner, så brukar Diana lägga ut kortare beskrivningar av 

den kommande veckans uppgifter och moment varje söndag på skolans läroplattform. 
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Speciella instruktioner för elever med ADHD är något som de endast utformar och ger ut om 

det gäller ett större moment som kommer pågå under en längre tid.  

Denna typ av rutin, där läraren ger eleverna tid att förbereda sig på veckans kommande 

uppgifter, underlättar organiseringen för eleverna och ger dem en möjlighet att planera sin 

vecka utifrån sina egna förutsättningar och behov. Till exempel så kan de ha lågt med energi 

så att de passar på att läsa på innan eller förbereda så de kan läsa ikapp vid ett annat tillfälle. 

Den korta beskrivningen kan dessutom fungera som en introduktion, som gör det lättare för 

eleverna att hänga med när momentets ämne presenteras på riktigt i klassrummet (Jakobsson 

och Nilsson 2011; Kutscher 2010; Rønhovde 2006). Tydlig struktur och rutin i utformandet 

och presentationen av undervisningen är en del i neuropsykologisk strategi (Ogden 2001). 

5.2.2. Personligen förklara uppgifter för elever med ADHD 

En vanligt förekommande anpassning som flera av lärarna gör är att de brukar förklara en 

uppgift först inför hela klassen, sedan individuellt för vissa elever, däribland elever med 

ADHD, och då även se till att eleven i fråga kommer igång med första delen av uppgiften. 

Sedan går de runt och hjälper andra elever och ser hur det går för dem, och efter en stund så 

återvänder de till eleven i fråga och förklarar och ser till att hen kommer igång med den andra 

delen av uppgiften. Denna procedur fortsätter alltså tills hela uppgiften är färdig. Anna 

beskriver det som att man måste hjälpa eleven att ”bena ut” vad instruktionerna faktiskt säger 

och dela upp arbetsgången åt eleven. Carin arbetar på ett likartat sätt för att konstant hålla 

igång sina elever med deras uppgifter. Hon exemplifierar detta i ett realiaarbete i ämnet 

engelska, där eleverna skulle arbeta enskilt om olika miljöer som finns i ett valfritt 

engelskspråkigt land:  

[…] hjälpte jag honom att hitta nån sida, och så hitta han nån introduktion där; ”jamen att på 

nya zeeland, där finns det”, och så räknar dom upp dom olika naturtyperna. Och utifrån det, då 

sa jag ”okej, jamen ta dom här sex olika naturtyperna då, och så skriver du in dom på din […] 

och så tar du då, en och en, och skriver en liten kort beskrivning om… Vulkaner! Och så skriver 

du en kort beskrivning om regnskogen”. 

Carin menar att när hon sitter ned och diskuterar muntligt med eleven och ställer de frågor 

som står i instruktionerna så får hon svaret ifrån eleven, vilket hon sedan ber den att skriva 

ned. När eleven har gjort det så förstår den plötsligt vad den ska skriva om. Carin upplever 

alltså att elever med ADHD ofta kan göra arbetet och på sätt och vis förstår instruktionerna, 

men att de behöver ”skjuts” från läraren under stora delar av arbetsprocessen.  
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Anledningen till att lärarna måste dela upp arbetsprocessen genom att strukturera den och 

sedan följa upp arbetet konstant är att dessa är beroende av organiseringsförmåga, planering 

och minne, det vill säga de exekutiva funktioner som påverkas av ADHD. Detta blir 

naturligtvis svårare ju större och komplexare uppgiften är, då det kräver mer utav de 

exekutiva funktionerna (Kutscher 2010). Enligt neuropsykologisk strategi så skulle det kunna 

vara så att lärarnas instruktioner inte är tydliga nog eller att arbetsprocessen inte ligger på 

elevens nivå (Ogden 2001). Men eftersom Carin tycker att eleverna på sätt och vis förstår 

instruktionerna, så kan det vara så att instruktionerna och arbetet är anpassat, men miljön stör 

eleven, vilket leder till att läraren måste få tillbaka den på rätt bana igen (Jakobsson och 

Nilsson 2011). 

Det muntliga arbetssätt som Carin förklarar identifieras även av andra lärare som ett mer 

passande och produktivt arbetssätt för elever med ADHD än traditionell läsning och 

skrivande. Anna har observerat detta hos de flesta elever med ADHD som hon har haft och 

har därmed försökt planera uppgifter med muntliga delar i den mån det har varit möjligt, 

vilket till exempel kan vara en muntlig redovisning av en skriftlig uppgift. Hon känner dock 

ibland att hennes ämnen kräver att hela moment är skriftliga, vilket hon tycker är orättvist mot 

de elever som inte är gjorda för den arbetsformen. Diana försöker också se till att vissa delar 

av ett moment innehåller muntliga bitar, vilket hon exemplifierar med att vissa elever ibland 

får göra ena halvan av ett prov skriftligt och andra halvan muntligt. Denna blandning av 

skriftliga och muntliga arbetssätt tycker hon ger eleverna som inte fungerar bra med den ena 

arbetsformen en chans att visa att de ändå har lärt sig något via den andra arbetsformen, 

samtidigt som de får en chans att träna på den arbetsform som de inte är särskilt bekväma 

med.  

Då personer med ADHD kan vara väldigt utåtriktade, speciellt om de primärt har överaktivitet 

och impulssvårigheter (Beckman 1999; Jakobsson och Nilsson 2011), så är det inte särskilt 

konstigt om muntliga arbetsformer fungerar bättre, eftersom det är en mer utåtriktad 

arbetsform än att sitta och läsa och skriva. En muntlig redovisning kräver exempelvis en 

publik vilket gör att arbetet får en social dimension, även om det endast är läraren som är 

publik. Detta innebär att eleven får en personlig kontakt med läraren när den genomför 

arbetet. Genom att applicera McClellands motivationsteori (Abrahamsson och Andersen 

2005) kan detta förklaras genom att eleverna troligtvis motiveras av samhörighetsbehovet i 

detta exempel, då den sociala dimensionen får dem att anstränga sig mer. 
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5.2.3. Anpassade arbetsformer 

Carin påpekar styrdokumentens krav som tvingar henne att arbeta med eleverna på sätt som 

inte alltid passar dem. Hon säger bland annat att de nya betygskriterierna kräver en 

arbetsstruktur som hon inte tycker kommer naturligt för eleverna, samt att elever med ADHD 

generellt har svårare för att anpassa sig till strukturen i fråga även om de anstränger sig för 

uppgiften i fråga.  

Angående vilka arbetsformer som fungerar bättre för elever med ADHD så tar Diana upp att 

elever med ADHD generellt sett har lättare för vissa undervisningsmedium än andra: 

Asså, jag vet inte, det här är totalt ovetenskapligt, men jag har upplevt lite grann, att vissa elever 

kan också ha lättare, om dom har ADHD, ibland har det varit kombination med dyslexi, om man 

till exempel ser en dokumentär så äre som att dom ibland verkar ha lättare att ta in det mediet än 

just att läsa. 

Detta gör att hon ibland försöker variera sin undervisning, så att hon visar en dokumentär 

istället för att hålla en föreläsning eller låta eleverna läsa en text om ett ämne. Speciellt 

textläsning upplever hon som ett problem för många elever med ADHD, men hon kan tänka 

sig att detta delvis beror på en kombination av bland annat dyslexi, vilket försvårar mediet. 

Själva texten, och inte bara situationen, det vill säga koncentration och stillasittande blir 

därför ett problem.  

Det är väldigt möjligt att elevernas preferens för att se på dokumentär istället för att läsa text 

beror på ADHD i kombination med dyslexi (Gillberg 2005), men det kan även bero på att 

dokumentärerna ligger på en lämpligare aktivitetsnivå för dessa elever och ger en lagom nivå 

av stimuli under en lagom tid (Ogden 2001). En annan möjlig faktor kan vara att resten av 

klassen är lugnare när den får fokusera på en film, vilket i så fall skulle begränsa 

distraherande stimuli för eleven med ADHD. 

Jämfört med de andra lärarna så har Berit en liten annorlunda syn på vad elever med ADHD 

generellt vill ha för typ av uppgifter. Hon upplever att ”mainstream-elever” vill ha 

”fyrkantiga” uppgifter, det vill säga uppgifter med definitiva och korrekta svar, till exempel 

lucktexter där man ska fylla i ord som saknas. Dessa uppgifter tycker hon inte fungerar 

särskilt bra för elever med ADHD, då hon tolkar det som att de är så simpla för dem att de 

slarvar sig igenom dem, eller i värsta fall inte ens vill göra färdigt dem. Hon tycker sig se en 

bättre reaktion och motivation hos elever med ADHD om de får alternativa och utmanande 
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uppgifter, ”något att bita i” som hon kallar det, snarare än avskalade och simplifierade 

uppgifter. Skillnaden mellan elever med ADHD och ”mainstream-elever” beror enligt henne 

på att ”mainstream-eleverna” vill ha uppgifter med svar som är lätta att jämföra mot ett betyg 

så att de kan gissa sig till hur de ligger till.  

Det som Berit diskuterar handlar alltså om en lämplig nivå för elever med ADHD, både 

intressemässigt, men även svårighetsmässigt, vilket går att likna vid en neuropsykologisk 

strategi (Ogden 2001). Uppgiftens svårighetsnivå måste stämma in på eleven i fråga, precis 

som hon säger, eftersom en för simpel uppgift blir slarvigt gjord och en utmanande uppgift 

lätt kan råka bli överväldigande om den är för komplex eller innehåller för mycket 

information (Jakobsson och Nilsson 2011; Beckman 2007). Motivationen för elever med 

ADHD skulle alltså vara huruvida en uppgift är underhållande eller om den lär dem något. I 

vilket fall som helst så verkar inte betyget vara den mest motiverande eller relevanta faktorn 

för deras arbetsinsats. Eftersom ett kursbetyg kan ligga väldigt långt bort i tiden från en 

uppgift i en kurs, så kan sambandet mellan uppgiften och kursbetyget bli svårt för en elev med 

ADHD att koppla till i situationen där de arbetar med uppgiften. Detta innebär att en direkt 

belöning, och därmed relevans, snarare måste kopplas in. En form av belöning skulle då 

kunna vara underhållning om uppgiften är intressant eller kunskapsutveckling, det vill säga 

om eleven känner att den lär sig något, förutsatt att uppgiften ligger på en lämplig 

svårighetsnivå vilket Kadesjö (2008) förordar.  

Berit beklagar sig dock över att hon har svårt för att kunna utforma den här typen av 

uppgifter, eftersom alla hennes försök kräver att stora textavsnitt måste läsas av eleverna. 

Detta gör att de oftast hinner tappa sin koncentration innan de kan komma igång med 

uppgiften.  

5.2.5. Färgkodning av instruktioner 

Trots att Anna använder samma instruktioner för hela klassen, så har hon en ambition att 

färgkoda de olika delarna i instruktionerna till en uppgift åt bland annat elever med ADHD, 

för att göra det lättare för dem att skilja åt vilket förtydligar uppgiften ännu mer. Denna 

ambition har dock inte realiserats då hon lägger ut instruktionerna på en allmän sektion av 

klassens digitala plattform, vilket gör det omständigt att ge ut enskilda instruktioner utöver de 

allmänna instruktionerna.  
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Detta kan även ses som omständigt för både lärare och elev, då det kan uppfattas som extra 

mycket för eleven att hålla reda på då två uppsättningar instruktioner måste hämtas från två 

olika ställen på läroplattformen. Eftersom detta inte skulle anammas av elevens alla lärare, så 

skulle det bli ett brott i strukturen som eleven är van vid, vilket i så fall motverkar den 

trygghet som struktur och rutin ska skapa enligt Ogden (2001). Samtidigt så är färgkodning i 

sig något som rekommenderas för att tydliggöra de relevanta delarna i en uppgift (Kutscher 

2010) i enlighet med Ogden (2001) och hans neuropsykologiska strategi. 

5.2.6. Rörelsepauser i undervisning 

Pauser är en strategi som Diana tycker att alla elever är i behov av, men hon ser ett extra stort 

behov hos elever med ADHD. Diana har väldigt långa lektioner, och därför brukar hon låta 

eleverna ta en paus där eleverna få röra på sig och lämna klassrummet en stund; 

Bensträckarpauser, är ju ett annat, vilket i och för sig inte bara elever med ADHD kan behöva, 

vi har ju ofta dom här 80-minuterspassen. 

Pauser är en väldigt vanlig teknik vid undervisningen av elever med ADHD, för att låta 

eleverna göra av med energi så att de klarar av att sitta ned och koncentrera sig längre efter 

pausen. Eftersom det kan vara svårt att hitta en lämplig aktivitetsnivå som eleven klarar av i 

flera timmar, så kan dessa pauser därför hjälpa eleven att balansera ut det hela (Kadesjö 

2008). 

5.2.7. Hur lärare ser på sina anpassningar av sin undervisning 

Rent allmänt så tycker inte Diana att hon tänker särskilt medvetet på hur hon anpassar sin 

undervisning för elever med ADHD. Speciellt utformade anpassningar är något som hon 

endast brukar tänka på när det gäller elever med diagnoser från autism-spektrumet.  

Även om hon inte tänker medvetet på hur hon anpassar sin undervisning så är det möjligt att 

Diana från början har gjort anpassningar till elever med ADHD, men sedan applicerat dem på 

alla sina elever. Med tanke på hur länge hon har jobbat som lärare så kan denna metodik ha 

automatiserats för henne, speciellt som hon har märkt goda resultat från alla elever. 

Symptomen vid ADHD finns till stor del hos alla elever till olika grad och vid olika tillfällen 

(Jakobsson och Nilsson 2011) och därmed så hjälps ofta merparten av elever av samma 

generella principer, exempelvis struktur, pauser där de får röra på sig, tydliga instruktioner, 

och så vidare. Det kan också vara så att hennes erfarenhet har gjort att hon tycker att ADHD 
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är så pass vardagligt idag, att hon helt enkelt inte ser de anpassningar hon gör som 

anpassningar vid en jämförelse med något mer avancerat, så som autism-relaterade diagnoser 

och de anpassningar hon gjort för dessa elever i undervisningen.  

Anna tänker inte heller särskilt medvetet på att hon anpassar undervisningen till elever med 

ADHD. Hon ser det snarare som att hon hittar lösningar till omotiverade elever, eftersom 

lösningen på bristande motivation och missanpassade arbetsformer oftast är individuella och 

då spelar det enligt henne inte någon roll om eleven har ADHD eller inte, eftersom lösningen 

kommer skilja sig i vartenda fall.  

Förutsatt att läraren har en god kontakt med eleven och en informerad bild av hur hen 

fungerar så är det här en väldigt sund inställning att ha, eftersom det är väldigt individuellt 

vilka arbetsformer, ämnen och nivåer som fungerar för varje elev med ADHD menar 

Jakobsson och Nilsson (2011).  

 

5.3. Hur lärarna motiverar elever med ADHD 

Lärarna arbetar på olika sätt med att motivera sina elever, men alla ser motivation som en 

extra viktig faktor för en framgångsrik undervisning för elever med ADHD kontra elever utan 

diagnoser. 

5.3.1. Kontinuerlig uppmuntran 

Både Anna och Carin nämner allmänna kontinuerliga uppmuntringar som en viktig och 

framgångsrik metod för att skapa motivation hos elever som är omotiverade, däribland elever 

med ADHD. Anna ser en ”klapp på axeln [i form av] bra jobbat idag!” som hänvisande till 

elevens arbetsinsats snarare än resultat, vilket är viktigt för att hålla igång eleven så att den 

kan motivera sig själv att avsluta uppgiften.  

Då många elever med ADHD har svårt för att behålla fokus på en uppgift, speciellt om 

uppgiften i sig upplevs som ointressant, så är denna typ av kontinuerlig positiv förstärkning 

väldigt värdefull menar lärarna. Eftersom avståndet mellan arbetsprocessen och målet kan 

upplevas som långt för en elev med ADHD så blir den positiva förstärkningen en morot för att 

fortsätta och avsluta uppgiften. Positiv feedback uppmuntrar alltså elevens beteende till att 

göra en arbetsinsats, även om arbetsinsatsens resultat inte brukar bli särskilt bra när de ställs 

mot betygskriterierna (Jakobsson och Nilsson 2011). Genom att applicera McClellands 
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motivationsteori så kan denna typ av uppmuntran skapa och delvis tillgodose ett 

prestationsbehov hos eleven. Hen skulle med andra ord känna att den har presterat bättre än 

sitt tidigare jag och dessutom ha fått bekräftelse på det (Abrahamsson och Andersen 2005).  

 

 

5.3.2. Återkoppling 

Anna jobbar väldigt strukturerat med återkoppling på sina elevers arbeten och skoluppgifter. 

Hon ger ut en matris till eleverna där hon har fyllt i vad som var bra, mindre bra, samt vad och 

hur vissa delar kan förbättras.  

Då elever med ADHD generellt sett har svårt för att stanna upp och gå igenom något som 

redan är avklarat så blir denna korta, effektiva återkoppling något som de lättare kan ta åt sig. 

Eftersom det följer samma struktur varje gång så kan eleven enkelt lära sig hur den ska gå 

igenom sitt arbete igen utan att behöva gå igenom hela arbetet. Denna rutinerade och 

strukturerade återkoppling, som tydliggör de olika delarna i arbetet, skulle kunna tolkas som 

ett exempel på neuropsykologisk strategi (Ogden 2001). Förutsatt att Anna skriver ned något 

positivt varje gång så fungerar denna formativa bedömning även som en positiv förstärkning 

av elevens arbetsinsats, vilket kan bli en form av belöning. Om eleven dessutom ser en 

utveckling hos sig själv, via att den inte får samma typ av feedback längre, så kan dessutom 

ett prestationsbehov skapas, vilket skulle kunna motivera eleven att anstränga sig ännu mer i 

framtiden (Abrahamsson och Andersen 2005). Det kan dock bli farligt om eleven får samma 

typ av kommentarer varje gång, då det riskerar att få hen att ignorera återkopplingen eftersom 

den redan vet vad återkopplingen kommer att innefatta.  

Berit är positivt inställd till möjligheten som formativ bedömning innebär beträffande att ge 

eleverna en bättre syn på sitt egen lärande med konsekvensen att detta skulle innebära en ökad 

motivation hos dem. Hon erkänner dock att hon inte anammar arbetssättet särskilt mycket, då 

hon upplever det som väldigt tidskrävande. Hon tror dessutom att introduktionen av formativ 

bedömning skulle ses som ett extra arbete av elever med ADHD, då de ofta är ovilliga att gå 

igenom avslutade uppgifter igen, utan snarare vill gå vidare till nästa uppgift när den första är 

färdig.  
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Detta verkar vara ett vanligt beteende hos elever med ADHD, men genom en strukturerad 

metod så är det möjligt att det kan omvandlas till en trygghet på grund av att det följer en rutin 

(Rønhovde 2006).  

5.3.3. Relation mellan lärare och elev 

Anna nämner den personliga relationen till eleven i fråga som en viktig aspekt för att de ska 

våga diskutera eventuella svårigheter som kan stå i vägen för motivationen. Detta innebär att 

hon spenderar en del av sin tid och energi på att bygga upp denna relation. Hon tillägger att 

hon har testat ett dataspel som var designat för att simulera hur personer med ADHD uppfattar 

intryck i syfte att få en bättre förståelse för vissa av sina elevers problematik.  

Denna typ av självutbildning är enligt Jakobsson och Nilsson (2011) väldigt viktig för att 

läraren ska kunna designa lösningar tillsammans med eleverna, men är även viktiga för att 

kunna visa för eleven att man bryr sig, vilket hjälper läraren att kunna bygga en positiv och 

förtroendeingivande relation (Jakobsson och Nilsson 2011). Om eleven har ett 

samhörighetsbehov, och läraren har en bra relation med eleven, så kan det bli en motivation 

för eleven att diskutera med läraren om sig själv, eftersom upprätthållandet av relationen då 

tillgodoses menar Abrahamsson och Andersen (2005). 

5.3.4. Belöningar och straff 

Berit har testat att ”ryta till” mot störande elever, det vill säga tillsägningar, samt hota med att 

ge dem extrauppgifter, ringa föräldrar eller skicka dem till rektorn för att få dem att göra det 

arbete som ska göras eller för att få dem att sluta störa resten av klassen. Hon tycker dock att 

elever med ADHD har reagerat dåligt på detta till den grad att hon inte använder denna metod 

längre. Belöningar och ”mutor” är något som hon däremot tycker sig ha haft större framgång 

med när det kommer till att få elever med ADHD att bete sig i klassrummet eller få dem att 

göra sina uppgifter.  

Negativ förstärkning, det vill säga tillsägningar, kan motarbeta oönskat beteende, men om 

personen i fråga inte fullt ut kan kontrollera sina utfall, vilket kan vara fallet för en person 

med ADHD som har låg impulskontroll, så blir tillsägningarna omotiverade eftersom eleven 

straffas för något denne inte avsåg att göra. Kognitivt kopplas inte straffet till brottet för 

eleven. Att Berit har sett större framgång med belöningar, det vill säga positiv förstärkning, 

ligger i linje med andra studier av fenomenet (Kutscher 2010; Jakobsson och Nilsson 2011).  



29 

 

Berit upplever att även om en elev med ADHD är skärpt och har ganska lätt för sig i skolan så 

tycker eleven med ADHD att skolan och tillhörande skolarbete är ”pest”. Detta innebär att få 

sluta tidigare kan bli en sorts belöning, som hon brukar erbjuda i utbyte mot att de jobbar 

flitigt några minuter. Hon försöker dock så gott hon kan att ge belöningar som håller kvar 

eleven i klassrummet, vilket ofta blir relaterat till en elevs specialintresse. Om en elev gillar 

att rita så kan hon ha rita som en belöning. Hon önskar att hon kunde ge skolrelaterade 

belöningar, till exempel roliga engelskaövningar, men detta ses sällan som en belöning av 

hennes elever.  

Att en elev med ADHD ser skolan som ”pest” kan bero på att den har haft flertalet negativa 

erfarenheter av sin skolgång, vilket fostrat en negativ syn på allting som är relaterat till det 

enligt Gillberg (2005). Om eleven i fråga arbetar mer ett tag på grund av belöningen, 

exempelvis att få rita, så är det fortfarande en belöning som motiverar ett gott beteende menar 

Jakobsson och Nilsson (2011).  

5.3.5. Personlig och omedelbart relaterbar motivation till uppgifter 

Berit, Carin och Diana ser en generell skillnad mellan elever med ADHD och ”mainstream-

elever” när det kommer till förmågan att acceptera att en uppgift är något som de måste göra 

för att ”det står i kursplanen” eller att ”dom kan ha nytta av det i framtiden”, som Berit 

uttrycker det. Berit upplever att detta leder till att elever med ADHD generellt brukar 

ifrågasätta varför uppgifter ska göras mer än andra elever, något som hon har svårt att 

diskutera med dem, då hon ofta känner att hon sympatiserar med deras synsätt att vissa 

uppgifter är onödiga.  

Eftersom elever med ADHD ofta behöver en direkt anledning till varför de ska lära sig något, 

så är det logiskt att eleverna inte känner sig motiverade inför en uppgift om inte läraren kan 

motivera den i en diskussion (Kadesjö 2008).  

Carin känner att ”andra elever kan, på ett annat sätt […] nu kör jag, borra ner huvudet lite 

granna”. För elever med ADHD förstår hon det som att de behöver förstå en personlig och 

omedelbar nytta med varför en uppgift ska göras för att känna motivation inför den. Då hon 

tycker att det är svårt att skapa motivation hos andra människor så försöker hon så gott hon 

kan, med hjälp av tydliga och strukturerade uppgifter, förklara vad uppgiften går ut på och 

hoppas att hon och eleven kommer fram till något som motiverar hen.  
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Då olika elever motiveras av olika saker så kan denna typ av diskussion vara nyttig för att 

kunna hitta motiverande faktorer för just den eleven. I vissa fall så kanske eleven motiveras 

av ämnet som uppgiften behandlar, i andra fall så kanske det har att göra med metoden, och i 

endera fall så blir det något som läraren kan försöka arbeta in i framtida undervisning menar 

Jakobsson och Nilsson (2011). 

5.3.6. Motivation vid anpassade arbetsformer 

Diana beskriver hennes uppfattning av hur elever med ADHD generellt sett tänker kring 

vanlig klassrumsundervisning som att; 

I klassrummet, i den situationen så tycker jag i allmänhet att den [motivationen] är sämre än 

generellt andra elever, om man nu ska generalisera […] därför att helt enkelt att man tycker 

”men gud, man kan inte göra nånting.”.  

Hon förstår det alltså som att elever med ADHD som är omotiverade känner sig så för att de 

presterar dåligt. Som motvikt tillägger hon att hon har haft elever med ADHD som har varit 

väldigt motiverade när de har fått det stöd som de behöver. Detta stöd har varit allt från 

tydliga instruktioner till muntliga kompletteringar efter skolan. Långa arbetspass med mycket 

textläsning och långa föreläsningar, vilket innebär konstant stillasittande, uppfattar hon som 

negativa för motivationen hos elever med ADHD, trots att den arbetsformen tenderar att 

fungera bra för hennes ”generella elever”. Men när hon försöker hitta andra vägar så tycker 

hon att det fungerar bättre för elever med ADHD.  

Genom att möjliggöra en arbetsform, både en direkt och en kompletterande, så ger hon dessa 

elever en möjlighet att tillgodose ett prestationsbehov, vilket hade varit för svårt annars. Även 

om ett behov finns, så motiverar det inte en handling om personen i fråga inte får möjlighet att 

försöka tillgodose det (Abrahamsson och Andersen 2005). Att hon har haft många elever med 

ADHD som har känt av detta beror i så fall förmodligen delvis på att de inte har fått ha 

arbetsformer som passar just dem. Kutscher (2010) menar att i brist på lektionstid för eleverna 

att hinna göra sina uppgifter så anses komplettering vara en bra strategi för elever med 

ADHD. 

5.3.7. Motivation och intressen 

Motivationsarbete är något som Diana upplever att hon måste jobba med mer än vad hon 

brukade göra för flera år sen, med alla elever:  
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Jag tycker överhuvudtaget att jag får tänka mer, hur ska jag göra för att få med mig eleverna, 

som helhet. 

Detta är dock något som hon tror är starkt knutet till programmet som hon undervisar på. Hon 

undervisar i ett akademiskt ämne på ett akademiskt program, men eftersom skolan erbjuder 

flera olika specialidrotter, så upplever hon att det finns flera elever som har valt programmet 

för att det passar in schemamässigt med deras specialidrott, snarare än de har valt programmet 

för att de är intresserade av programmets innehåll. När eleverna inte är intresserade av 

programmets fokus och natur blir motivationsarbete en stor utmaning. Även om hon inte 

märker av någon tydlig skillnad direkt relaterad till den orsaken, så kan hon tänka sig att om 

man har motivationsproblem på grund av svårigheter med arbetsformerna på grund av ADHD 

så blir motivationsaspekter extra problematiskt.  

Att kunna undervisa flera elever samtidigt med helt olika kunskaps- och färdighetsnivåer, 

samt olika intressen och inlärningsstilar, gör det självklart att det blir svårt att utforma en 

individualisering som passar så många som möjligt menar Jakobsson och Nilsson (2011). 

Men när gruppen inte är homogen och dess medlemmar motiveras av olika faktorer, så blir 

motivationsaspekter ännu viktigare, då läraren kan bli tvungen att motivera elever att arbeta 

på ett sätt som inte naturligt motiverar dem menar Rønhovde (2006).  

För att öka motivationen hos sina elever så har Diana försökt välja så intressanta ämnen som 

möjligt när det finns möjligheter att göra val. Som exempel nämner hon att när hon ska 

undervisa om källkritik för sina elever så har hon tagit fram exempeltexter om andra 

världskriget, skrivna av tyskar strax efter kriget, istället för Vasa-dokumenten, som är ett lika 

bra exempel för källkritiksarbete. I detta fall tror hon att hennes elever tycker att andra 

världskriget är ett mer intressant exempel än äldre svensk historia. Dessa ämnesval som hon 

gör för att motivera eleverna tycker hon går emot hennes bild av vad samhällsprogrammet 

borde och brukade vara, det vill säga att hon väljer bort akademiska klassiker till förmån för 

populära exempel.  

Det är dock denna typ av lösningar som kan fungera väldigt väl för elever med ADHD, 

speciellt när det kommer till att uppehålla elevens fokus. När det viktiga i momentet dessutom 

är källkritik, snarare än ämnesexemplet, så är det en bra anpassning eftersom eleven 

fortfarande får lära sig färdigheten även om den inte lär sig den specifika historiska 

kunskapen. Om man applicerar neuropsykologisk strategi på exemplet, så kan man se det som 

att innehållet har anpassats till att vara relevant och viktigt, eftersom det fungerar för 
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färdigheten som ska tränas upp och är intressant för eleven, och att Vasa-dokumenten i detta 

fall kan klassificeras som intressant extra-läsning, även om det snarare är i form av ämnesval 

snarare än mängd (Ogden 2001).  

 

5.4. Hur elever med ADHD påverkas utav undervisningsmiljön 

Den mest uppenbara påverkan som arbetsmiljön, enligt lärarna i studien, har på elever med 

ADHD är ljudnivån. Samtidigt så tycker de att ljudnivån är något som påverkar alla elever. En 

lugn stämning i klassrummet brukar generera bättre resultat från eleverna, även om det kan 

vara svårt att uppnå, menar lärarna.  

5.4.1. Stökiga lektioner 

En lärare som erkänner att hon har svårt att uppnå en lugn stämning, och därmed arbetsro, i 

klassrummet är Berit. Hon beskriver sina egna lektioner som generellt ”stökiga”. Hon är 

medveten om att en högljudd och stökig miljö är väldigt distraherande för elever med ADHD, 

och hon har märkt en markant förbättring hos denna typ av elever på de få lektioner som hon 

lyckats skapa arbetsro.  

En lugn arbetsmiljö tenderar att innehålla mindre distraherande stimuli, både visuellt och 

auditivt menar Kadesjö (2008).  

Detta underlättar för elever med ADHD att koncentrera sig (Jakobsson och Nilsson 2011). 

Vid ett fåtal tillfällen så har hon diskuterat med elever med ADHD om de skulle arbeta bättre 

om de fick sitta ensamma i ett grupprum, när hon har uppmärksammat att de inte får något 

gjort i klassrummets miljö. Genom att poängtera att de får flytta på sig för att kunna arbeta 

bättre så vill hon påminna dem om att fokusera på arbetet, för vid de tillfällen då hon har 

skickat ut en elev med ADHD för att hen själv har varit det störande momentet i klassrummet 

så har hon upptäckt att inget skolarbete blir gjort. Hon kan inte komma på att hon har sett ett 

initiativ till att byta plats hos eleven själv, även om den har varit i ett uppenbart behov av det 

enligt henne.  

Att eleverna själva aldrig tar initiativ till att byta arbetsplats kan bero på att de inte identifierar 

orsaken till problemet, det vill säga att sin distraherande miljö. Enligt Kadesjö (2008) beror 

detta på att det ofta är svårt för elever med ADHD att dra kopplingar mellan sitt beteende och 

andra faktorer. Högljudda elever behöver inte betyda att elever med ADHD riktar sin 
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uppmärksamhet till dem när hen förlorar sin koncentration, utan hen kan även rikta sin fokus 

till något annat, och då blir det svårt att koppla orsaken, det vill säga distraherande miljö, till 

problemet, det vill säga att hen har förlorat fokus på uppgiften. Genom att poängtera för 

eleven att den får flytta på sig för att arbeta, så sätter Berit upp ett sorts avtal med eleven, där 

den erbjuds en lugnare miljö förutsatt att den gör sitt skolarbete (Ogden 2001). 

Som tidigare nämnts så verkar Berit uppvisa en viss sympati för sina elevers perspektiv på 

situationer i klassrummet. Detta exemplifieras genom att hon förklarar hur hon sällan avbryter 

elever som börjar prata om icke-skolrelaterade saker i klassrummet. Hon känner instinktivt att 

det är oförskämt att avbryta en person som uppenbarligen tycker att den har något att säga, 

trots att hon vet att det distraherar de flesta elever från skolarbetet. Hon ser detta som en 

bidragande orsak till hennes bristande auktoritet. Hon tycker förvisso att ett enstaka fall av ett 

par elever som pratar inte är särskilt farligt, men när ett par börjar prata så börjar snart ett 

annat par att prata, och ett till, och så vidare.  

Även om det är positivt att kunna förstå sina elevers perspektiv, så är detta ett fall då det är 

uppenbart negativt att följa deras perspektiv. Även om hon själv inte ser enstaka fall av 

elevpar som pratar som ett problem, så innebär detta en auditiv distraktion för en elev med 

ADHD. Att begränsa stimuli är en viktig faktor inom neuropsykologisk strategi eftersom 

visuella och auditiva intryck är de mest disruptiva elementen inom arbetsmiljön för en elev 

med ADHD menar Ogden (2001). Berits inkonsekventa beteende när det kommer till att 

avbryta elevers prat blir enligt Rønhovde (2006) dessutom en form av bristande struktur, 

vilket skapar en osäkerhet och lär eleverna att regler inte alltid gäller.  

5.4.2. Avskärmning och att arbeta i grupprum 

Lärarens placering i klassrummet anger de flesta lärare vara en viktig faktor för hur 

disciplinen och stämningen är i klassrummet. Berit tycker till exempel att hon har bättre 

disciplin i klassrummet när hon sitter vid katedern och kan övervaka vad alla elever gör. 

Majoriteten av hennes lektionstid brukar dock gå åt till att gå runt och hjälpa olika elever, 

vilket försvårar för henne att kunna uppehålla disciplinen. 

Carin ser ett liknande problem, då hon har observerat att även om en elev med ADHD får 

arbeta ostört i ett grupprum, utan distraktioner i form av oljud och visuella intryck, så saknas 

det lärarövervakning, vilket oftast resulterar i att lite arbete blir gjort. Även om eleven i fråga 

försöker få något gjort så kan hen behöva hjälp av läraren som då inte finns till hands. Hon 
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önskar därför att det fanns ett avskärmat hörn i klassrummet som kunde ge eleven den 

arbetsmiljö den behöver, men hon har inte hittat någon passande rekvisita på skolan för att 

kunna skapa detta.  

Här visar Carins undervisning tecken på neuropsykologisk strategi, då hon försöker skapa en 

stimulifattig miljö för eleven i fråga, men hon finner det svårt att omvandla hela klassrummet 

till en stimulifattig miljö. Att elever med ADHD inte får mycket gjort i grupprum, trots bristen 

på distraktioner i form av andra elever och därmed utgör en stimulusfattig miljö, beror 

förmodligen på, precis som Carin utvecklar, att läraren inte finns där för att ge eleven det stöd 

den behöver. Enligt neuropsykologisk strategisk tänkande så skulle denna situation kunna 

förbättras genom tydligare instruktioner och en mer anpassad svårighetsnivå på uppgiften 

(Ogden 2001). 

Diana har elever med ADHD som också har ett behov av ett lugnare klassrum ibland. Hon 

brukar erbjuda dem att sitta i ett hörn av klassrummet med hörsnäckor med musik på för att 

avskärma sig eller att de få gå iväg och jobba i ett grupprum.  

Därmed ser hon inte samma typ av problem som Carin, eftersom hon lyckas skapa en 

stimulifattigare miljö för dessa elever, då de kan begränsa störande ljud genom att dränka dem 

med egen musik, och störande rörelser genom att sätta sig i ett hörn där de ser så lite som 

möjligt av resten av klassen och klassrummet. På skolan finns det, förutom grupprum, även en 

studiegård, vilket är ett klassrum som är öppet för alla elever och som alltid har en lärare 

tillgänglig, så att elever kan gå dit och arbeta ostört och samtidigt få lärarledd hjälp.  

5.4.3. Fasta sittplatser 

Placering av eleverna på specifika platser verkar vara en annan strategi som lärare använder 

sig av. När det kommer till placering av elever i klassrummet säger exempelvis Anna: 

Jag brukar jobba ganska mycket med fasta placeringar när jag har ADHD-elever, men då gör jag 

det med hela klassen så klart. 

Hon ser förbättrade resultat och arbetsförmåga hos alla elever när hon har använt sig av fasta 

placeringar av sina elever, även om det endast är ett fåtal elever, däribland elever med ADHD, 

som har gjort att hon har bestämt sig för att använda fasta placeringar i varje klass. Hon har 

inte en allmän strategi för placering av elever, utan påpekar att det är något som blir olika i 

varje klass, beroende på hur de olika eleverna fungerar. Vissa elever med ADHD tycker hon 
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arbetar bättre om de får sitta längst fram i klassrummet, andra om de får sitta längst bak. Vissa 

elever med ADHD tycker hon jobbar bättre om de får sitta nära vissa personer och långt bort 

från vissa andra.  

Detta är en viktig faktor att beakta inom beteendemodifikation, då individspecifika utlösare av 

dåligt beteende bör identifieras och undanröjas utav läraren menar Ogden (2001). Även om 

detta inte blir till en direkt undanröjning av vissa personer som stör elever med ADHD, så blir 

det en undanröjning av dess kontakt med dessa personer.  

Det är alltså flera faktorer som ingår i planerandet av sittplatser. Anna berättar även att hon 

ibland har nyttjat ”duktiga” elever genom att placera dem nära en elev som har det svårt, till 

exempel en elev med ADHD, så att de kan hjälpa till genom att bjuda in till diskussion och 

reflektion. Anna poängterar dock att hon aldrig gör detta på den ”duktiga” elevens bekostnad, 

utan hon gör det bara om hon vet att det är något som eleven klarar av utan att den själv 

tappar fokus eller störs av den andra eleven. Förutom ett bättre resultat så tycker hon sig se en 

trygghet hos eleverna när de får denna struktur i sin vardag.  

Användning av fasta sittplatser är ett bra exempel på neuropsykologisk strategi via struktur 

och rutin, vilket gör att eleven får en bättre arbetsmiljö relativt till sina klasskamrater även om 

det fysiska klassrummet är densamma. Eleven slipper att ödsla tid och energi på att bestämma 

sittplats, utan vet vart den ska vara (Ogden 2001). Tryggheten som detta innebär fungerar 

dessutom troligtvis som ett motverkande av den oro som har beskrivits tidigare utav flera 

lärare. Att placera eleven nära vissa elever, istället för att endast placera hen bort från andra, 

tyder på ett positivt tankesätt, där lösningen inte endast är att isolera eleven med ADHD 

(Rønhovde 2006; Kadesjö 2008). 

Enligt Anna är arbetet med fasta placeringar väldigt energi- och tidskrävande, men hon tycker 

att det är väl värt det utifrån de goda resultat hon ser.  Hon möts alltid av ett stort motstånd 

från elevernas sida när hon presenterar konceptet för första gången, men de brukar alltid ge 

med sig till slut, vilket hon attribuerar till sin auktoritet som lärare men även att de själva ser 

ett gott resultat när de väl prövar på det.  

För elever med ADHD, behöver oftaen personlig anledning till varför något ska göras, snarare 

än att det bara är så menar Kadesjö (2008).  

Carin har också testat på att använda fasta placeringar har sett ett väldigt gott resultat utav det, 

men det var i en klass som enbart bestod utav elever med diverse diagnoser som brukar 
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försvåra traditionell undervisning. Anledningen till att hon inte använder denna metod i sina 

vanliga klasser är att hon inte känner sig bekväm med hur auktoritärt det är. ”Hur auktoritär 

ska man va mot honom?” säger hon i relation till en elev med ADHD som hon brukar föreslå 

ska byta plats när han stör sig på andra elever, ”jag tror det skulle vara bättre om du satt här 

framme”, men hon brukar aldrig beordra honom om att byta plats.  

Förutsatt att hon lyckas få eleven att byta plats, så att hen kan arbeta ostört, så kan det vara 

positivt att hon föreslår sittplatsbytet istället för att beordra om det, då det enligt Jakobsson 

och Nilsson (2011) kan tolkas av eleven som ett straff. Som tidigare nämnts så tenderar elever 

med ADHD att reagera dåligt på hot och bestraffningar (Kutscher 2010). 

5.4.4. Trivselregler 

I syfte att skapa en lugnare arbetsmiljö för eleverna så har mentorerna i Dianas arbetslag 

utformat trivselregler för eleverna, det vill säga hur de ska bete sig i och utanför klassrummet, 

samt gått igenom studieteknik med dem. De har även haft perioder då lärarna har konfiskerat 

mobiltelefoner i början av lektioner för att undvika att de blir distraktionsmoment för ägarna 

och de andra eleverna. Diana uppskattar de goda resultaten av denna typ av insats, men tycker 

samtidigt att det är en massa ”extrajobb” som hör hemma på mellan- och högstadiet snarare 

än gymnasiet. Denna inställning är delvis anledningen till att hon inte har jobbat med fasta 

placeringar trots att hon känner till de goda resultaten som det kan medföra. Hon tycker att det 

känns konstigt att bestämma vart ”människor som snart är vuxna får och inte får sitta”.  

Denna typ av trygghet och struktur ingår i neuropsykologisk strategi, och även om det känns 

konstigt så kan dessa elever, oavsett ålder, inte nödvändigtvis rå för att de behöver denna 

organiserade struktur (Ogden 2001). 

 

5.5. Hur dialogen ser ut mellan elever med ADHD och lärarna 

5.5.1. Att diskutera strategier med eleven 

Lärarna har lite olika erfarenheter av hur pass bra eller dåligt det går att prata med elever med 

diagnosen ADHD om vad som fungerar och inte fungerar för dem. Generellt sett så upplever 

lärarna att det går relativt bra att diskutera möjliga strategier som skulle kunna förbättra 

elevernas lärande, men det sker sällan på elevernas initiativ utan det är nästan alltid läraren 

själv som måste komma med förslag. Diana tillägger att även om läraren och en elev kommer 
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överens om att prova en ny teknik så betyder det inte att den kommer att fungera, eller att 

eleven alltid klarar av att uppehålla det nya arbetssättet.  

Genom att testa sig fram så kan de både eleverna och läraren notera vad de har prövat, och om 

det inte fungerar så vet de att de inte ska pröva på detta arbetssätt igen. Genom att diskutera 

med eleven och tillsammans komma överens om en ny teknik etableras ett avtal mellan lärare 

och elev, där eleven får ett ansvar för att testa det nya arbetssättet. Med andra ord så får 

eleven känna sig delaktig i sin egen utbildning, vilket kan göra den mer engagerad i den 

menar Jakobsson och Nilsson (2011). 

5.5.2. Elever med ADHD reflekterar inte särskilt mycket över sitt lärande 

Carin tycker att eftersom eleverna själva inte reflekterar över sitt eget lärande så får hon inte 

ut särskilt mycket av en personlig dialog med dem, eftersom de inte har något eget att komma 

med utan bara reagerar på de förslag hon lägger fram. Hon har dock haft vissa elever med 

ADHD som har tagit initiativ till att gå till studiegården istället för att sitta i klassrummet. 

Vilket hon ser som ett positivt steg, vare sig de lyckas göra färdigt sina uppgifter där eller 

inte, eftersom det är ett tecken på att de i alla fall försöker.  

Detta blir ett annat exempel på vad Diana nämnde, det vill säga att även om eleven försöker 

så betyder det inte att metoden fungerar. Det Carin menar är dock att eleven ibland gör färdigt 

sina uppgifter när den går till studiegården, och ibland inte. Eftersom metoden fungerar 

ibland, så betyder det troligtvis att studiegården är en bättre studiemiljö, men att det ibland 

finns andra faktorer, så som dagsform eller den specifika uppgiftens svårighetsgrad, som 

spelar in och gör att eleven ibland inte blir färdig (Jakobsson och Nilsson 2011). 

5.5.3. Elevers inställning 

Som tidigare nämnts så har lärarna haft både elever med ADHD som haft god självinsikt om 

sitt eget lärande och elever som inte haft det. Både Diana och Berit påpekar att många elever 

med ADHD har haft dåliga erfarenheter från sin tidigare skolgång vilket har gjort dem 

negativt inställda till skolan och därmed olika försök till förbättring via nya arbetssätt och 

metoder. Berit uppfattar det som att den här negativt inställda typen av elever ser sådana 

försök som extraarbete, vilket de inte är intresserade av.  

Det kan dock bero på hur dessa förändringar presenteras då det enligt Gillberg (2005) finns 

många elever med ADHD som har utvecklat en negativ inställning till skolan. Rønhovde 
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(2006) menar också att en förändring helst så ska ske i så små steg som möjligt för att eleven i 

fråga ska hinna smälta det nya konceptet. 

Diana tycker sig däremot ha sett en förändring de senaste åren i form av fler positivt inställda 

elever. Denna positiva trend tillskriver hon ”att det kanske har överhuvudtaget att göra med 

hela samhället, att folk är öppna och pratar om allting nu för tiden”. Dianas långa erfarenhet 

som lärare och denna nya öppenhet gör att hon misstänker att hon i början av sin karriär 

förmodligen hade flera elever med ADHD utan att veta om det.  

Detta kan mycket väl stämma, då diagnosticeringen av ADHD har blivit effektivare i och med 

att det har forskats mer inom området och att denna forskning har hunnit nå ut i samhället, 

menar studier av Smith (2012) och Jakobsson och Nilsson (2011). När Diana började jobba så 

tyckte hon att de flesta lärare var oroliga inför att undervisa elever med ADHD, men idag så 

tycker hon att det finns en allmän känsla av att det inte är något konstigt eller ovanligt med att 

en elev har ADHD, ”jag tror det är lite avdramatiserat”, säger hon. Hon tror att denna 

avdramatisering bidrar till att dessa elever vågar tala mer öppet om deras specifika 

svårigheter.  

Jakobsson och Nilsson (2011) lyfter fram att en god relation mellan lärare och elev främjar 

samarbete för att hitta lösningar och anpassningar i undervisningen, och om eleverna är mer 

villiga att prata om det så kan denna relation snabbare byggas upp. 

5.5.4. Elevers ambitioner 

I början av varje kurs så brukar Anna alltid fråga varje elev vad deras ambition och mål med 

kursen är. När det kommer till elever med ADHD så uppfattar hon det som att de generellt 

sett endast är ute efter ett godkänt betyg. I linje med det så sätter hon endast krav på att de ska 

klara E-nivån av kursmålen. Trots dessa låga ambitioner så har hon sett några fall där eleven i 

fråga har större potential än så och har då försökt motivera eleven att kämpa till ett högre 

betyg, men det har nästan aldrig fungerat.  

Studier av Rønhovde (2006) och Gillberg (2005) trycker på att betydelsen av arbetsformer 

och inställning till skolan i detta fall kanske har varit fel för att kunna skapa en motivation hos 

eleven i fråga. Eller så är det en effekt av en negativ inställning till skolan och allting som är 

skolrelaterat. 

5.5.5. Effekter av diagnosticering 
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Anna känner att elever som har blivit diagnostiserade med ADHD i ett tidigare skede är 

lättare att hjälpa och att hitta rätt arbetsformer och tekniker. De har utretts under en längre tid 

och har därmed oftast en bättre bild av vad som hjälper, och stjälper, dem. En tidig utredning 

innebär också att de kan vara bättre på att uttrycka detta för en lärare, då de kan ha fått öva på 

det med tidigare lärare under till exempel högstadiet.  

Detta verkar väldigt troligt, men kan naturligtvis skilja sig i olika fall. Enligt Jakobsson och 

Nilsson (2011) får vissa elever som blir diagnostiserade, precis som Anna säger, en bättre 

grund för att förstå hur de fungerar i undervisningssammanhang.  
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6. Diskussion 

6.1. Resultat och analys 

Genom alla intervjuer så beskrevs klassrummet som en dåligt anpassad miljö för elever med 

diagnosen ADHD. Dessa elever stördes av både visuella och auditiva intryck, och hade få 

möjligheter att avskärma sig från dessa. Diana erbjöd i och för sig sina elever att sitta i ett 

hörn med hörsnäckor, men det är inte en komplett lösning. Naturligtvis så vore en konstant 

lugn arbetsmiljö att föredra, men jag tror att det är extremt svårt att uppnå med så många 

personer i klassrummet som en hel klass innebär. Carins idé, gällande flyttbara skärmar, 

tyckte jag lät som en bra lösning, då det potentiellt skulle avskärma visuella och auditiva 

distraktioner och samtidigt hålla kvar eleverna i klassrummet, istället för att de ska flytta till 

ett separat grupprum eller studiegården.  

Genomgående i litteratur kring ADHD så rekommenderas klassrum som är kalt inredda, i 

syfte att begränsa störande mönster och färger som kan distrahera elever med ADHD 

(Jakobsson och Nilsson 2011). Inget av lärarnas klassrum i studien eller de klassrum jag själv 

haft erfarenhet v verkar anamma detta. Frågan är om det beror på okunskap från lärare och de 

som designar klassrummen, eller om de är medvetna om det men inte anser att det är en allt 

för påverkande faktor? Med tanke på hur fåordiga lärarna i intervjuerna var kring 

klassrummens inredning och utformning så kan det bero på endera anledningarna.  

 

Det märktes en skillnad i hur de olika lärarna talade om ADHD när det kom till deras 

förståelse av det. Anna utmärkte sig i detta genom att ha en djupare förståelse till orsakerna 

bakom elevernas beteenden och svårigheter. Detta tror jag beror på hennes självutbildning 

inom området, bland annat genom att ha testat ett spel som skulle simulera hur personer med 

ADHD uppfattar intryck och hur deras tankebanor går. En ökad utbildning för lärare kring 

ADHD tror jag därmed skulle hjälpa dem att bemöta denna typ av elever och lättare och 

snabbare hitta lösningar och anpassningar tillsammans med dem, då förståelse och dialog 

enligt Kadesjö (2008) är viktiga faktorer i ett anpassningsarbete. Dock så kan arbetet med att 

hitta individuella lösningar fortfarande vara väldigt utmanande i stora klasser, då det innebär 

fler personer och faktorer som innebär individuella anpassningar. 
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En strategi som togs upp, men endast verkställdes av en lärare, var fasta placeringar av 

eleverna. Denna strategi upplevdes av alla medföra goda resultat för hela klassen, oavsett om 

elever hade diagnoser eller inte. Den största anledningen till att så få använde sig utav fasta 

placeringar verkade bero på hur tidskrävande det är att utforma dessa ordentligt. Om detta var 

en metod som användes gemensamt över hela skolan så skulle lärarna kunna samarbeta för att 

utforma placeringar i alla klasser, vilket skulle minska den tid som varje lärare måste lägga 

ner. De skulle dessutom få en inblick i hur eleverna fungerar mellan olika lärare, då det skulle 

kunna ge dem en djupare förståelse av varje individuell elev, vilket blir en del av dialogen och 

förståelsen för individuella behov som poängteras av Kadesjö (2008).  

 

I intervjuerna så nämns flera gånger att elever med ADHD som har en negativ syn på skolan, 

det vill säga elever som har gett upp. Det bekräftar vad som har nämnts i litteraturen kring 

ADHD som vanligt förekommande synsätt (Gillberg 2005; Jakobsson och Nilsson 2011) och 

visar på vikten av att hjälpa elever med ADHD tidigt i sin skolgång med att hitta lösningar 

och strategier som fungerar för just dem, för att hindra att detta fortgår. Motivation blir en 

viktig faktor att arbeta kring och än en gång kan ett samarbete mellan lärare skulle vara 

fördelaktigt på den punkten. Även om relationen mellan lärare och elev kommer att skilja sig 

åt mellan olika lärare, så skulle liknande regler och metoder för belöningar, beröm och 

återkoppling skapa en allrådande struktur och rutin. Detta tror jag skulle bli till en trygghet för 

eleven, vilket premieras av neuropsykologisk strategi (Ogden 2001).  

 

Det finns flera anpassningar av undervisning som gynnar alla elever, så som tydlighet i 

instruktioner, allmän struktur och rutin i arbetet och arbetsro i klassrummet. Men även andra 

anpassningar som inte passar alla elever, så som svårighetsnivå på uppgifter, ämnesval i 

uppgifter och arbetsform. Gymnasieskolans nuvarande läroplan säger att: ”Hänsyn ska tas till 

elevernas olika förutsättningar, behov och kunskapsnivå. Det finns olika vägar att nå målen.” 

(Skolverket 2011, s.6) och att ”Varje elev ska få stimulans att växa med uppgifterna och 

möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar.” (Skolverket, s.8). Detta är vad lärarna i 

studien har försökt att göra och de har nämnt problem med detta. Ett problem har bland annat 

varit att en uppgift som passar bra för en elev passar mindre bra för en annan elev, vilket Berit 
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beskrev när hon lade fram att hon tror att elever med ADHD blir mer stimulerade av 

alternativa och utmanande uppgifter, medan många ”mainstream-elever” arbetar bättre med 

”fyrkantiga” avskalade uppgifter. Hon hade svårt att lyckas skapa denna typ av uppgifter, då 

det var väldigt tidskrävande. Ett annat tidskrävande planerande som har nämnts är 

utformningen av fasta sittplatser, vilket nämndes av alla lärare, men som endast en orkade 

använda sig utav. För att kunna uppfylla ambitionerna i läroplanen så krävs det alltså en 

väldigt individualiserad undervisning, vars största utmaning verkar vara just tid. En uppenbar 

lösning på detta vore givetvis att ha mindre klasser, vilket till exempel skulle göra fast 

placering-pusslet simplare då det kommer bestå av färre bitar som ska passa ihop. Detta blir 

dock en ekonomisk fråga, eftersom mindre klasser innebär fler klasser vilket i sin tur innebär 

fler lärare och fler lokaler. Förutom de ekonomiska problemen med en sådan lösning så kan 

det även vara ett problem att få tag på kvalificerade lärare, vilket också går att tolka som ett 

ekonomiskt problem eftersom den nuvarande kostnadseffektiva modellen som stora klasser 

innebär, kombinerat med lärarnas lön, kan göra yrket oattraktivt, vilket kan ses som bekräftat 

av den rådande lärarbristen. Men om samhället vill att lärare ska kunna följa läroplanens 

ambitioner att tillgodose alla elevers behov så kan det behövas en högkostnadslösning, det vill 

säga mindre storlek på klasserna och fler lärare.  

 

6.2. Metoddiskussion  

På grund av svårigheter att få tag på informanter så har empirin tyvärr hämtats från relativt få 

informanter. Från början accepterade sex lärare att intervjuas, men i intervjuskedet skedde det 

ett bortfall då två av dem var tvungna att lämna återbud med kort varsel. Då detta skedde i ett 

så pass sent skede blev det svårt att få tag på fler informanter och samtidigt hinna bearbeta 

intervjumaterialet. Trots detta kan svaren från informanterna som deltog i studien anses vara 

representativa för lärare. Lärarna i studien har både exemplifierat hur de har anpassat sin 

undervisning till elever med ADHD och gett exempel på situationer där de har misslyckats att 

göra anpassningar, vilket skapat en ökad förståelse för problematiken.  

Eftersom det finns flera olika typer av teorier för motivation och pedagogiska strategier så 

hade det varit önskvärt att använda sig utav fler till analysarbetet. Detta hade kunnat ge en än 

mer nyanserad förståelse för de strategier som framfördes utav lärarna.  
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6.3. Förslag på vidare forskning 

Då den största delen av studier och litteratur kring pedagogik och ADHD som tidigare nämnts 

behandlar antingen elever med ADHD på grundskolan eller då dessa elever har blivit vuxna, 

så är det angeläget med fler studier på gymnasiet. 

Med tanke på att flera av lärarna nämnde skillnader mellan hur sina elever med ADHD 

fungerar på deras lektioner jämfört med specialidrottslektioner så vore det intressant att 

undersöka denna skillnad närmre genom intervjuer med specialidrottslärare. En sådan studie 

skulle även kunna göra en jämförelse mellan lärare i praktiska och teoretiska ämnen på 

gymnasiet för att undersöka skillnaden mellan ämnena, dess arbetsformer och miljöerna. 

Då denna studie endast innefattar kvinnliga informanter så vore det intressant att även 

undersöka om det finns skillnader i resonemang mellan manliga och kvinnliga lärare. En 

sådan studie skulle även kunna fokusera på skillnader i resonemang och uppfattningar 

specifikt relaterat till manliga respektive kvinnliga elever med ADHD. 

Som tidigare nämnt i metoddiskussionen så finns det flera olika typer av teorier för 

motivation och pedagogiska strategier, till exempel psykodynamisk pedagogik, och 

användning av andra typer av teorier i en liknande studie skulle kunna ge alternativa 

förklaringar till den typen av strategier som informanterna i denna studie har lagt fram.  
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7. Slutsatser 

Denna studie visar att hur lärare arbetar med elever med ADHD skiljer sig åt. Detta beror på 

både lärarnas egen kunskap och förståelse för sina elever, men också på elevernas individuella 

skillnader.  

En av de viktigaste anpassningarna lärare kan göra för elever med ADHD är en väldigt tydligt 

och strukturerad undervisning, vilket alla elever kan dra nytta av. Dock upplever flera av 

lärarna att hur tydliga och strukturerade de än är så måste de konstant finnas till hands och 

stötta elever med ADHD så att de kommer igång med, fortsätter med och avslutar de 

uppgifter de får. Vid motiveringen av elever har moroten mer effekt än piskan, då elever med 

ADHD presterar bättre vid beröm och belöningar än vid tillsägningar och straff. 

För att konstant kunna finnas till hands för dessa elever och se till att kunna motivera dem 

varenda bit av vägen, vore ett mindre antal elever per klass, samt ett mindre antal klasser per 

lärare, en lösning för att ge lärarna tid att ta hand om sina elever.  

En annan viktig faktor som påverkar undervisningen av elever med ADHD är 

klassrumsmiljön. Både i dess fysiska utformning och som social arbetsmiljö. Då det inte fanns 

någon möjlighet till avskärmning från distraherande intryck för elever med ADHD i 

klassrummet, så erbjöd några lärare dessa elever att avskärma sig genom att antingen sitta i ett 

hörn och lyssna på musik i hörsnäckor eller genom att flytta till ett grupprum. Att se över 

normen för utformningen av klassrum så att de följer de råd som ges i specialpedagogiska 

studier, det vill säga att de är kala och inte innehåller störande färger och mönster, samt att det 

finns möjligheter till avskärmning redo i själva klassrummet så att elever med ADHD inte 

behöver avlägsna sig från klassrummet för att kunna uppleva studiero.  

Fasta placeringar för eleverna är en viktig strategi för en framgångsrik undervisning av elever 

med ADHD. För att kunna skapa genomtänkta och därmed effektiva placeringar av elever så 

krävs det, precis som med möjligheten att finnas till hands för eleven, väldigt mycket tid, 

vilket bäst kan lösas genom mindre elevgrupper och elever per lärare.  

Allt detta blir givetvis till en stor ekonomisk fråga, vilket förmodligen är förklaringen till 

varför det är så stora elevgrupper och antal klasser per lärare som det generellt är idag.  

Även om lärare möter många svårigheter i deras undervisning av elever med ADHD, så 

kommer studien fram till att genom god kontakt med eleverna så blir en framgångsrik 

individanpassad undervisning möjlig, även om den kräver mycket arbete. 
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9. Bilagor 

1.1. Intervjuguide 

Bakgrund 

Hur länge har du jobbat som lärare? 

Vilka ämnen undervisar du på vilka program? 

Har du någon utbildning relaterat till ADHD? Om ja, vad är det för typ av utbildning? 

 

Huvudfrågor 

1. Vilken är din erfarenhet av elever/ungdomar med ADHD? 

- Hur många elever med ADHD har du ungefär i varje klass? 

- Hur upplever du att dessa elevers symptom yttrar sig under lektionerna? 

o Koncentration-relaterat 

o Impulsivitet-relaterat 

o Överaktivitet-relaterat 

 

2. Skiljer sig din undervisning av elever med ADHD från din generella undervisning? 

Om ja, hur? Om nej, hur resonerar du kring det?  

- Görs det någon form av strukturella skillnader? Kan du exemplifiera? T.ex tydliga 

rutiner eller upplägg på moment och uppgifter. 

- Görs det någon sorts anpassning av innehållsliga skillnader? Kan du exemplifiera? 

T.ex val av ämne för uppgifter eller svårighetsnivå, eller extra tydliga instruktioner? 

 

3. Hur motiverar du elever med ADHD?  
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- Hur ger du dessa elever feedback på deras arbete och insats? Skriftligt/muntligt? 

Fortlöpande eller efter avslutade uppgifter/moment? Skiljer sig denna feedback från 

hur andra elever får feedback, och i så fall, hur? 

- Använder du någon form av belöningar? Om ja, på vilket sätt? 

 

4. Hur tänker du kring arbetsmiljön för elever med ADHD?  

- Känner du att dessa elever påverkas av vissa färger eller oljud?  

- Brukar du ha speciella placeringar av dessa elever? Nära dig? Bort från vissa andra 

elever? 

 

Hur tänker du kring inkludering när det kommer till elever med ADHD?  

- Hur görs gruppindelningar?  

- Hur placeras dessa elever i klassrummet? Av sig själva eller har du speciella 

placeringar? 

- Får dessa elever speciella instruktioner eller uppgifter som skiljer sig från resten av 

klassen? Om ja, hur skiljer sig dessa? 

 

Hur ser din dialog med elever med ADHD ut?  

- Diskuterar ni vilka strategier som fungerar bra och dåligt?  

- Kommer elever själva med förslag på förändringar eller anpassningar? 

 


