
Student  

Ht 2018 

Examensarbete, 30 hp 
Speciallärarprogrammet läs-, skriv- och språkutveckling, 90 hp 

 
 
“Om jag inte vet eller förstår varför 
man ska göra en uppgift, lägger jag 
ner!” 
 

En studie om anpassningar och stöd för elever med ADHD eller 
autism  

 

Jenny Nilsson och Karin Pousette 
 

 

 

 





 

Förord 

 

Denna studie har genomförts av Jenny Nilsson och Karin Pousette. Avsnitten i vår 

litteraturgenomgång har delats upp mellan oss skribenter på följande vid. Skollagen 

(Jenny), Diskrimineringslagen (Karin), Salamancadeklarationen (Jenny), Anpassningar 

enligt skolverkets allmänna råd och läroplan (Jenny), Normer (Karin), Inkludering och 

delaktighet (Jenny och Karin), Specialpedagogiska perspektiv (Jenny och Karin), 

Speciallärarens funktion (Jenny och Karin), ADHD och skola (Jenny och Karin), Autism 

och skola (Jenny och Karin), Självbild och motivation vid läs- och skrivsvårigheter 

(Karin), Skolsituationen för elever med ADHD eller autism (Jenny och Karin), 

Tydliggörande pedagogik (Jenny) och Lågaffektivt bemötande (Karin). Resterande 

avsnitt såsom inledning, metod, resultat och analyser, diskussion och slutsatser, 

metoddiskussion och förslag på framtida forskning har skrivits gemensamt. 

 

Vi vill tacka rektor, undervisande lärare och elever på undersökt skola. Utan er medverkan 

hade det varit omöjligt för oss att utföra vårt avslutande arbete i vår utbildning till 

Speciallärare med inriktning mot läs- skriv och språkutveckling. Vi vill även tacka vår 

handledare Ingmarie Mellenius som under arbetets gång har väglett oss fram till vårt mål. 

 

Sundsvall, januari 2019. 

 

Jenny Nilsson & Karin Pousette 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

 
The purpose of this study is to investigate how an elementary school works with additional adaptations 

for students with ADHD or autism spectrum disorder and how pupils with either of above diagnoses 

experience teaching and how it affects their learning. Another aim is to show which expectations the 

teachers have regarding the special education teachers´ responsibilities towards diagnosed students. 

The methods that are used in this study are the following: a survey directed towards teachers, 

interviews with teachers and students and classroom observations. The study indicates that teachers 

need more knowledge about both diagnoses but mainly about autism spectrum disorder. The role of 

the special education teacher needs to be more specified in relations to teachers. The students need 

lessons and teaching that are engaging and teachers that show interest and respect. 
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1 Inledning 

Skollagen (SFS 2010:800) betonar att utbildningen ska anpassas efter elevernas skilda 

behov. “En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar 

att tillgodogöra sig utbildningen” (1 kap. 4§). Enligt Skolverket (2014) är det av vikt att 

rektor involverar elevhälsan och att den specialpedagogiska kompetensen används för att 

kartlägga och anpassa den pedagogiska lärmiljön efter elevernas olika behov och 

förutsättningar. Om detta inte sker och en elev på grund av funktionsnedsättning inte får 

sina rättigheter tillgodosedda kan skolan göra sig skyldig till diskriminering (SFS 

2010:800). I förlängningen kan detta leda till ett livslångt utanförskap för eleven. 

 

Skolan är en arena där alla möts och där ska alla barns behov tillgodoses, oavsett 

förutsättningar. En undersökning gjord av tidskriften Skolvärlden visar enligt Josefsson 

(2018) att elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, exempelvis ADHD och 

autism, inte ges en likvärdig undervisning. Undervisningen anpassas inte tillräckligt för 

dessa elever. Skolan måste vara rustad för att kunna möta och bemöta individer och inte 

en homogen massa. Kunskap om anpassningar av undervisning för elever med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar var inget som ingick i våra respektive 

lärarutbildningar och inte heller i vår pågående utbildning till speciallärare i läs- och 

skrivinlärning. 

 

Autismspektrumtillstånd innebär enligt Bühler, Karlsson och Österholm (2018) att man 

har begränsningar i samspel och kommunikation samt att man är rutinbunden och har 

specifika intressen. ADHD står för attention deficit hyperactivity disorder och är en 

diagnos som fokuserar på förmågan att rikta och styra uppmärksamheten. Likheten 

mellan dessa diagnoser är att alla påverkar de exekutiva funktionerna vilket exempelvis 

innefattar förmågan att planera, reglera känslor och uppmärksamhet samt att vara 

flexibel.  Dessa funktionsnedsättningar kan även innebära läs- och skrivsvårigheter och 

kan förvärras om lärmiljön inte matchar elevens behov. Undervisande lärare ska se till att 

undervisning bedrivs inkluderande med delaktighet i förgrunden. Frågan är vad som 

händer i den faktiska klassrumssituationen när flera behov ska tillgodoses och 

undervisning ska bedrivas så att skillnader uppvägs?  

 

I en undersökning av Skolvärlden om anpassningar och NPF i skolan visar det sig enligt 

Josefsson (2018) att 82 % av lärarna upplever att de inte hinner planera undervisningen 

utifrån de anpassningar som elevernas behov kräver. Vidare upplever man att elevhälsan 

inte fungerar optimalt och att man inte har tillgång till speciallärare i den utsträckning 

man skulle önska. Detta väcker frågor hos oss kring vilka förväntningar lärarna har på 

speciallärarens roll i arbetet med elever med ADHD eller autism samt hur eleverna 

upplever undervisningen. 

 



6 

1.1 Syfte och frågeställningar  

Syftet med studien är att undersöka hur en grundskola arbetar med anpassningar och 

stödåtgärder för elever med ADHD eller autism samt vilken uppfattning eleverna har om 

undervisningen och hur det påverkar deras lärande. 

 

 Hur definierar lärarna diagnoserna?  

 Hur arbetar lärarna med undervisning, anpassningar och stöd för dessa elever? 

 Vilka förväntningar finns bland lärarna om vad som ingår i speciallärarens 

uppdrag kring elever med ADHD eller autism? 

 Hur upplever eleverna att undervisningen fungerar utifrån deras behov och hur 

påverkar det deras lärande? 
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2 Bakgrund 

Detta avsnitt inleds med en genomgång av olika styrdokument som skolans arbete vilar 

på. Avsnittet följs vidare av normer, inkludering och delaktighet, specialpedagogiska 

perspektiv och speciallärarens roll och funktion i verksamheterna. Vidare behandlas de 

medicinska funktionsnedsättningarna ADHD och autism och vad dess nedsatta förmågor 

får för konsekvenser i kunskapsinhämtningen samt hur undervisningen kan bedrivas för 

att tillmötesgå elevernas behov. Slutligen berörs vikten av anpassningar, bemötande och 

relationer för elevernas livslånga lärande. 

2.1 Skollagen 

I juli 2018 tillkom ett förtydligande i Skollagen (SFS 2010:800) gällande extra 

anpassningar och särskilt stöd i 3 kap. 8§. Där anges det att om en elev är i behov av stöd 

är det av största vikt att skolan har en helhetssyn på elevens utbildning. Vidare poängteras 

vikten av att rektor involverar elevhälsan och att den specialpedagogiska kompetensen 

används för att kartlägga och anpassa den pedagogiska lärmiljön efter elevernas olika 

behov och förutsättningar.  

2.2 Diskrimineringslagen 

I diskrimineringslagen (SFS 2008:567) definieras funktionsnedsättning som en icke 

övergående begränsning av fysisk, psykisk eller begåvningsrelaterad art. Diskriminering 

sker när det är en bristande tillgänglighet. Detta kan vara när det inte genomförts åtgärder 

tillräckliga för att en individ med en funktionsnedsättning ska kunna delta i samma 

utsträckning som en person utan funktionsnedsättningen. Vidare står angivet att 

diskrimineringsförbud råder i skolan.  

2.3 Salamancadeklarationen 

Salamancadeklarationen är en internationellt förankrad överenskommelse kring elever i 

behov av särskilt stöd och anpassningar. I deklarationen betonas vikten av att 

undervisningen ska vara evidensbaserad för att samtliga elever ska utvecklas utifrån sin 

kapacitet mot uppsatta mål (Unescorådet, 2006). Denna överenskommelse betonar att 

extra anpassningar och särskilt stöd ska ha en betydande roll för hur undervisningen ska 

genomföras för att samtliga elever, oavsett förmåga, ska nå sin unika kunskapsutveckling. 

I Salamancadeklarationen (2/2006) står det: 

 

Undervisning av elever med behov av särskilt stöd bygger på den sunda pedagogikens välbeprövade 

principer som kan komma alla barn tillgodo. Den utgår från att alla skillnader människor emellan är 

normala och att inlärningen följaktligen måste anpassas till barnets behov snarare än att barnet skall 

formas i enlighet med i förväg fastställda antaganden om inlärningsprocessens takt och natur (s. 17).  

 

För att detta ska vara möjligt måste varje skola se till att ha en välfungerande och 

genomtänkt organisation som är förberedd på att möta svårigheter i lärmiljön, på både 

grupp- och individnivå. 
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2.4 Anpassningar enligt skolverkets allmänna råd och läroplan 

Enligt Skolverkets allmänna råd Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och 

åtgärdsprogram (2014) anges det att: ”En del elever är i behov av ytterligare stöd, utöver 

den ledning och stimulans som ges i den ordinarie undervisningen, för att utvecklas i 

riktning mot kunskapsmålen i läroplanen eller mot att nå de kunskapskrav som minst ska 

uppnås” (s. 10). Skolverket (2014) poängterar vikten av att se över strukturen i 

organisationen i elevens närhet innan individuella insatser sätts in. De stödinsatser som 

kan ges är extra anpassningar och särskilt stöd. Extra anpassningar är möjligt att 

genomföra inom ramen för den ordinarie undervisningen. Särskilt stöd är insatser som 

kräver större insatser än vad som är genomförbart inom ramen för den ordinarie 

undervisningen. Särskilt stöd är till skillnad från extra anpassningar en insats som sträcker 

över en längre tid. 

 

I läroplanen framhålls vikten av individuell utformning av undervisningen. I 

styrdokumentet kan man läsa: ”Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika 

anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen 

aldrig utformas lika för alla” (s. 8). Detta tydliggör skolans ansvar att skapa en god 

lärandemiljö där elevernas utveckling gör det möjligt att nå de uppsatta kunskapsmålen. 

I Skolverket (2014) betonas betydelsen av att elevhälsans samlade kompetens i 

kombination med ett välfungerande samarbete med skolans övriga personal skapar 

förutsättningar för en god lärmiljö för eleverna. Elevhälsans uppdrag är att vara 

förebyggande och hälsofrämjande och se till att eleverna ges möjlighet att utvecklas i 

undervisningsprocessen utifrån individuella behov i samtliga lärmiljöer. Socialstyrelsen 

(2014) framhåller dessutom vikten av att de insatser som sätts in för eleverna ska vara 

långsiktiga.  

2.5 Litteraturgenomgång 

2.5.1 Normer 

Normskapande i skolan bygger förväntningar om vad som är normalt respektive 

avvikande vilket härrör till det som sker i samhället och de strukturer som råder, vilket 

både Eek-Karlsson (2012) och Diskrimineringsombudsmannen (2012) betonar. Eek-

Karlsson (2012) poängterar att alla pedagoger har en grundtanke kring skolans 

fostransuppdrag och vad eleven bör ha utvecklat genom skolåren. Den makt som 

pedagoger har över sina elever kommer enligt Eek-Karlsson (2012) till uttryck genom hur 

undervisningen ser ut, lärmiljöns uppbyggnad och hur eleverna bedöms. Därmed är det 

avgörande att pedagoger är medvetna om den makt som yrkesrollen innebär och hur den 

bör hanteras. Vidare betonar Eek-Karlsson (2012) att språket och hur vi uttrycker oss om 

skeenden kan bli normativt gällande och skapa riktlinjer för hur vi ska agera i olika 

sammanhang. Diskrimineringsombudsmannen (2012) pekar på att skolan måste tillämpa 

ett normkritiskt synsätt för att lyfta normer som kan vara en källa till diskriminering. Det 

handlar även om att visa vilka som gynnas av rådande normer och konsekvenserna för de 

som är avvikande. Diskrimineringsombudsmannen (2012) betonar att alla ska vara 

delaktiga i likabehandlingsarbetet och för att arbetet ska vara verksamt krävs delaktighet. 
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Vidare framhäver Diskrimineringsombudsmannen (2012) att främjandet av 

likabehandlingsarbetet görs genom att fokusera på tillgänglighet i skolan. ”Det handlar 

om att se alternativ för att stärka elevers delaktighet istället för att acceptera hinder som 

utestänger.” (s. 31)  

2.5.2 Inkludering och delaktighet 

Sundqvist och Lönnqvist (2016) hänvisar till ett flertal forskare som menar att en 

inkluderande skola innebär att allmänundervisning och specialundervisning inte är 

uppdelade. Det handlar snarare om att pedagogik och specialpedagogik ska kopplas ihop 

till en inkluderande pedagogik som innebär att lärare skapar en undervisningssituation 

där lärmiljön ger alla elever en undervisning i gemenskap. Kotte (2017) lyfter att elever i 

behov av särskilt stöd ska vara inkluderade i skolans ordinarie lärmiljöer med samma 

förutsättningar som övriga elever. Både Kotte (2017) och Jensen (2017) menar att 

samtliga lärare bör ha en viss specialpedagogisk kompetens. Detta förutsätter en 

lärarutbildning där specialpedagogik ingår i en större utsträckning för att pedagoger ska 

kunna möta och anpassa undervisningen utifrån elevers individuella behov. Nilholm och 

Alm (2010) beskriver att ett inkluderande klassrum kännetecknas av att instruktionerna 

är anpassade efter elevernas unika behov. I klassrummet ska det finnas tydliga regler och 

ramar. Reglerna innefattar att alla visar respekt för varandra genom att låta alla komma 

till tals och lyssna. Det är aldrig tillåtet att förlöjliga någon annans åsikt. Ett positivt 

bemötande är en framgångsfaktor likväl som att i konfrontationer och dispyter aldrig låta 

eleven förlora ansiktet. Detta berör även Aspeflo (2015) som framhäver att de viktigaste 

delarna för att skapa en god relation till eleverna är att bekräfta och se eleven som en 

individ, skapa tillit och visa engagemang för eleven och dennes lärande. Att bekräfta 

eleven handlar om att se eleven och dennes styrkor. Tilliten skapas genom tydlighet av 

regler och ramar och att visa att man som lärare håller sitt ord. Det har även att göra med 

att skapa ett klassrum där man vill och vågar be om hjälp. Engagemanget består enligt 

Aspeflo (2015) av att visa förståelse för eleven och att man som lärare strävar efter att se 

elevens perspektiv. 

 

Inkludering ska genomsyra hela verksamheten och vara en pågående process, enligt 

Jensen (2017). Det ska finnas en tydlig beredskap för elever i behov av särskilt stöd, 

såsom hjälpmedel och kunskap om olika funktionsnedsättningar. Kompetensutveckling, 

samverkan och höga förväntningar är viktiga aspekter för en elevs kunskapsutveckling. 

Vidare betonar Jensen (2017) vikten av att pedagoger hittar former som möjliggör att 

planering och att tidigare gynnsamma insatser kommer till användning. Detta för att 

effektivisera och spara tid. 

 

Fischbein (2009) nämner i sin text att särskilda undervisningsgrupper varit ett vanligt sätt 

att hantera elever med läs- och skrivsvårigheter. Fischbein (2009) framhäver att det finns 

en dubbel attityd till detta. Å ena sidan vill man flytta eleven från klassrummet för att 

övriga elever ska tillgodogöra sig undervisningen, å andra sidan vill man att eleven med 

svårigheter ska få hjälp att lyckas. Nilholm (2007) problematiserar inkludering som 

begrepp då det å ena sidan innebär att undervisningen ska anpassas efter varje elevs unika 
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behov men å andra sidan ska samtliga elever ges likställda kunskaper. Nilholm (2007) 

menar att detta leder till ”[...] en spänning mellan det gemensamma och en anpassning till 

elevers olikheter” (s. 62).    

 

Kotte (2017) lyfter även elevers rätt att delta, lära och utvecklas tillsammans med andra. 

Szönyi och Söderqvist Dunkers (2015) har vidareutvecklat en modell för delaktighet som 

inbegriper sex delar. Dessa delar är tillhörighet, tillgänglighet, engagemang, 

samhandling, autonomi och erkännande. Den första aspekten i delaktighetsmodellen är 

tillhörighet vilket innebär att alla elever har rätt att höra till en grupp eller en klass. 

Tillgänglighet avser att alla elever ska ha rätt att vistas i en lärmiljö som är tillgänglig 

utifrån deras behov och förutsättningar. Tillgängligheten påverkar de övriga 

delaspekterna. Tillgängligheten består av dels den tillgänglighet som ges genom den 

fysiska miljön. Vidare består tillgängligheten även av tillgängligt meningssammanhang 

och avser huruvida eleverna får den information de behöver för att förstå vad som ska ske 

i en aktivitet, vad de förväntas göra eller vad som sägs. Om detta brister, brister även 

delaktigheten. Ytterligare en aspekt är den sociokommunikativa tillgängligheten som 

handlar om att alla ska kunna förstå det som sägs, vad man får eller inte får göra och vilka 

regler som gäller. För en person med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning kan det 

enligt Szönyi och Söderqvist Dunkers (2015) innebära att det är svårt att tolka skillnader 

i olika uttalanden. 

 

Samhandling handlar om att flera deltar i en gemensam aktivitet. Det kan vara genom en 

diskussion eller en gemensam uppgift och behöver inte innebära att alla gör samma sak. 

Huruvida det är en hög eller låg grad av samhandling avgör hur tillgängligheten sett 

ut.  Erkännande beskriver Szönyi och Söderqvist Dunkers (2015) som hur man accepteras 

och erkänns som delaktig i en aktivitet. Det handlar även om hur man uppfattas av andra; 

ser övriga i gruppen på eleven som någon som tillför något eller ej. Under denna aspekt 

bör man ta in vilken syn på normalitet som lärmiljön avspeglar. Engagemang härrör till 

hur upplevd delaktigheten är. Goda förutsättningar för detta ges genom att skapa 

tillgänglighet och förutsättningar för samhandling. Även erkännandet påverkar graden av 

engagemang. Szönyi och Söderqvist Dunkers (2015) betonar att om en elev upplevt att 

den inte får vara med slutar den efter ett tag att sträva efter att få vara med. Detta kan i 

sin tur medföra att de runt om tolkar detta som att eleven väljer att inte vara med och tror 

att eleven är nöjd med detta. Därmed bestäms engagemanget av hur övriga delar 

samspelar. Autonomi handlar enligt Szönyi och Söderqvist Dunkers (2015) om 

individens möjlighet att påverka kring sin livssituation. En god fysisk tillgänglighet kan 

öka autonomin för en person med fysisk funktionsnedsättning.  

2.5.3 Specialpedagogiska perspektiv 

Synen på elever i behov av särskilt stöd avgörs av vilket perspektiv man intar. Nilholm 

(2007) menar att skeenden inte är objektiva, utan att den som åskådliggör intar ett 

perspektiv omedvetet. Det finns olika perspektiv inom specialpedagogik, vilka ser 

individen utifrån olika synvinklar. De mest frekventa är det kompensatoriska, det kritiska 
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och dilemmaperspektivet. Aspelin (2013) lyfter fram det relationella perspektivet som 

ytterligare ett perspektiv. 

 

Det kompensatoriska perspektivet ser att individens svårigheter ska kompenseras utifrån 

behov. Enligt Nilholm (2007) ser man att individen är bärare av svårigheter och diagnoser 

är betydande för att komma till stånd med det som är besvärligt. Inom det kritiska 

perspektivet utgår man från att alla individer har olika förutsättningar i relation till hur 

olikheterna hanteras i lärmiljön och i samhället. Nilholm (2007)  menar vidare att det är 

en kritik mot specialpedagogiken, eftersom man i specialpedagogiken gör en uppdelning 

mellan det som anses vara normativt respektive avvikande. Inom det specialpedagogiska 

fältet har det kompensatoriska perspektivet fått en mindre betydande roll under de senaste 

decennierna, enligt Aspelin (2013). Specialpedagogikens fokus har allt mer flyttats mot 

det relationella perspektivet, där man ser omgivningen och inte individen som ägare av 

hinder i undervisningen. Uttrycket ”elever med svårigheter” har bytts ut till ”elever i 

svårigheter”. Aspelin (2013) beskriver relationell pedagogik som ”ett synsätt på 

utbildning där det som sker människor emellan står i centrum” (s.14). Även Byström och 

Bruce (2018) berör detta i följande citat:  

 

Prepositionsskiftet från med till i kan tyckas vara en bagatell men förändrar faktiskt en hel del av 

hur vi ser på elever och deras lärande. Vi tvingas ta ställning till om det verkligen är eleven - eller 

läraren - som är i behov av särskilt stöd eller om det i själva verket är brister i pedagogik eller 

lärmiljö som leder till svårigheter för både eleven och läraren. Kanske det rentav är en pedagogik i 

behov av särskilt stöd, eller varför inte en lärmiljö i behov av särskilt stöd? (s. 59) 

 

Aspelin (2013) redogör för att goda relationer skapar motivation och en tro på sin egen 

förmåga. Enligt Nilholm (2007) är dilemmaperspektivet tudelat, då det både anger att 

elever ska ges samma kunskaper och erfarenheter som andra samtidigt som elever ska ges 

möjlighet att utvecklas utifrån sina individuella förutsättningar.  

2.5.4 Speciallärarens funktion 

Enligt Examensordningen (SFS 2011:186) för speciallärare med specialisering mot språk, 

läs- och skrivutveckling ska specialläraren efter sin utbildning uppvisa kunskaper och en 

förmåga att utveckla lärmiljöer så att dessa blir anpassade efter elevernas behov. 

Specialläraren ska även kunna utarbeta och implementera åtgärdsprogram samt stötta 

enskilda elever. Vidare ska specialläraren vara ett stöd gentemot övrig personal runt 

elevers språkutveckling. Specialläraren ska följa upp, utvärdera och arbeta systematiskt 

för att elevernas olika behov tillgodoses. För detta krävs att specialläraren har förmåga 

att genomföra pedagogiska utredningar och utreda vilka hinder som föreligger i elevens 

lärmiljö. Slutligen ska specialläraren kunna analysera och använda olika metoder 

beroende på elevens utveckling och behov. 

 

Byström och Bruce (2018) betonar att speciallärarens roll är att med sin specialistkunskap 

kunna stötta ämnesläraren med att göra undervisning tillgänglig utifrån ett språkligt 

perspektiv. Speciallärarens roll kan delas in i tre delar enligt Byström och Bruce (2018). 
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Dessa delar utgörs av undervisning, utredning och utveckling. Speciallärarens roll i 

undervisning innebär att fokus ligger på språkutvecklande aktiviteter. 

Utredningsuppdraget omfattar pedagogiska utredningar på organisation-, grupp- och 

individnivå. På organisationsnivå handlar det om resurser, på gruppnivå om att skapa 

delaktighet och inkludering och på individnivå om att kartlägga elevernas förutsättningar 

och behov för att tillgodogöra sig kunskap. Den tredje aspekten i speciallärarens arbete 

är utvecklingsarbete. Detta innefattar förebyggande och utvecklande arbete för att 

undanröja hinder för alla elever i lärmiljön. Det innebär även att specialläraren ska kunna 

ge råd och vara en samtalspartner till undervisande lärare. 

2.5.5 ADHD och skola 

Enligt Socialstyrelsen (2014) är ADHD en medicinsk benämning som utmärks av stora 

och ihållande problem med uppmärksamhet, impulsivitet och överaktivitet. Dessa 

karaktäristiska drag leder till att de påverkar vardagen så pass att de medför en 

funktionsnedsättning.  

 

Kutscher (2016) förklarar att individer med ADHD har bristfälliga bromsar i hjärnans 

pannlob. De delar av hjärnan som har till uppgift att föra bort irrelevanta händelser har 

tagit paus, när de egentligen borde prestera.  

 

Personer med ADHD har svårt att reglera sina handlingar. Det ger även en förklaring till 

de svårigheter som uppstår. Karaktäristiskt för personer med ADHD är att de har 

svårigheter med de exekutiva funktionerna. De har svårt att hålla uppmärksamhet under 

en längre tid. Bühler, Karlsson och Österholm (2018) kopplar brister i uppmärksamhet 

till förmågan att hantera och hålla kvar information i arbetsminnet. Detta i kombination 

med en inre rastlöshet leder till brister i uthållighet och överaktivitet. Det är även svårt att 

reglera aktivitetsnivån i olika situationer och förhålla sig till de krav som ställs. 

 

Bråten (2008) nämner att kognitiva förmågor som uppmärksamhet och visuell 

föreställningsförmåga påverkar läsförståelsen. När det kommer till koncentration och 

uppmärksamhet betonar Bråten (2008) att ADHD kan vara en påverkansfaktor men att 

det inte ska tas för givet att det är där problematiken står att finna. Övriga anledningar till 

problem med uppmärksamhet kan härledas till låg läsmotivation, inget intresse för det 

som ska läsas, bristande förkunskaper och mindre problem med ordavkodningen.  

 

Jacobsson (2010) hänvisar till forskning som visar att man i tester inte funnit några 

differenser mellan vuxna med eller utan ADHD när det kom till ordavkodningsförmåga 

och fonologiska test men att man däremot såg en skillnad mellan grupperna vad avsåg 

läsförståelsetest. Där hade de med ADHD ett lägre resultat. Jacobsson (2010) pekar på att 

detta kan härröras till att läsförståelsen påverkas av kognitiva kontrollfunktioner, vilka 

påverkas av ADHD. 

 

Enligt Sjölund, Jahn, Lindgren och Reuterswärd (2017) kan ett nedsatt arbetsminne göra 

att det blir svårt för elever med ADHD att ta till sig längre muntliga instruktioner. Det är 
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även vanligt att dessa elever glömmer både saker och instruktioner. Jensen (2017) 

poängterar att elever med ADHD kan vara i behov att säga saker högt för att inte glömma 

bort dem. 

 

Sjölund et al. (2017) framhäver att arbetsminnet kan kopplas till förmågan att reglera 

fokus och koncentration. Om en elev har nedsatt koncentrationsförmåga och bristande 

impuls- och aktivitetskontroll kan eleven lätt tappa fokus från en pågående uppgift. 

Brister i att kunna reglera sin aktivitet kan även medföra att eleven kan ha svårt med att 

sätta igång med en uppgift samt sitta still. Det kan också leda till att den språkliga 

förmågan påverkas då det blir svårt att bibehålla en röd tråd i sitt berättande. Jensen 

(2017)  beskriver det som att för att behålla fokus behöver en elev med ADHD kraftigare 

intryck.   

 

Sjölund et al. (2017) berör att organisationsförmågan och tidsuppfattningen är nedsatt. 

Detta gör att det blir svårt att få en överblick över vad som ska göras, hur och när. I 

undervisningen innebär det att elever med ADHD behöver hjälp med att strukturera 

uppgifter och dela upp stoff i mindre delar. Utan uppfattning om hur lång tid som passerat 

och hur lång tid saker ska ta, skapas en stark stress enligt Jensen (2017).  

 

Balldin och Hedevåg (2013) lyfter den tydliggörande pedagogiken som en framgångsrik 

metod för att kompensera för bristande förmågor, främst de exekutiva funktionerna. 

Författarna betonar även att skolan måste ha kunskap om vilka nedsatta förmågor som 

påverkar elever med ADHD och vilka förutsättningar det ger för inlärningen. En 

avgörande faktor för elever med ADHD är enligt Balldin och Hedevåg (2013) ett positivt 

bemötande. Författarna menar att en ökad vilja till förståelse för elevernas agerande, leder 

till ett nyanserat sätt att se på eleverna.  

2.5.6 Autism och skola 

Enligt Gillberg, grundare av Gillberg Neuropsychiatric Centre Sahlgrenska Acacdemy 

(2014 a), uppkommer autism vanligtvis före tre års ålder och är en avvikelse i hjärnans 

funktion. De autistiska symptomen är permanenta livet ut men kan variera i omfattning. 

Enligt Gillberg Neuropsychiatric Centre Sahlgrenska Acacdemy (2014 a) och Bühler et 

al. (2018) har personer med autism begränsningar inom olika områden, såsom ömsesidigt 

socialt samspel, kommunikation samt beteende- och föreställningsförmåga. Autism 

karaktäriseras av bristfällig perception, central koherens, theory of mind samt exekutiva 

funktioner.  

 

Perception är förmågan att kunna hantera sinnesintryck, enligt Sjölund et al (2017). 

Personer med autism har svårigheter med att använda flera sinnen samtidigt och samordna 

dessa till en helhet. Om alla sinnesintryck samspelar blir personer med autism ofta 

överbelastade. Det kan vara övermäktigt att i kommunikation både lyssna och titta 

samtalspartnern i ögonen, vilket ofta resulterar i att personer med autism avskärmar sig. 

Sjölund et al. (2017) nämner att det kan innebära att elever med autism blir överväldigade 

av alla intryck som de omges av under en skoldag. Olika sinnen kan bli förstärkta 
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exempelvis kan en elev med förstärkta synintryck uppleva att lysrören i klassrummet blir 

för skarpa. Detta påpekar även Jensen (2017). Tufvesson (2007) har skrivit en avhandling 

om hur lärmiljön kan tillmötesgå elever med bland annat autism. Enligt studien är det 

viktigt att anpassa lärmiljön utifrån individuella behov beroende av hur 

perceptionsförmågan är påverkad. Faktorer som påverkar koncentrationen negativt i 

lärmiljön enligt studien är att arbeta i grupp, väggar med många bilder och mycket 

information samt flera fönster. Barn med autism behöver enligt Tufvesson (2007) en 

personlig plats med begränsat stimuli och tydligt utformade uppgifter. 

 

En annan svårighet för personer med autism är central koherens. Det är förmågan kunna 

sätta ihop delar till en helhet och att dessutom kunna förstå samband och orsak med det 

som händer. Sjölund et al. (2017) beskriver även att en elev med svag central koherens 

tolkar information på ett annorlunda sätt, genom att de ser detaljer före helheter. Det 

handlar även om att kunna förstå vilka konsekvenser det egna handlandet leder till, enligt 

Bühler et al. (2018). Jensen (2017) betonar att eleverna får större svårigheter med den 

centrala koherensen när information ges muntligt. Sjölund et al (2017) nämner att 

autistiska elever har svårt med det icke-verbala språket, vilket påverkar det sociala 

samspelet och interaktionen. Elever med autism tolkar ofta budskap bokstavligt. Jensen 

(2017) framhäver att elever med autism behöver stöd och vägledning kring 

kommunikation för att kunna skapa en förutsägbarhet. Sjölund et al. (2017) lyfter sociala 

manus som ett tillvägagångssätt för att träna färdigheter i det sociala samspelet.  

 

Vanligt vid autism är att man har en bristande theory of mind som enligt Bühler et al. 

(2018) innebär att man har en bristande förmåga att kunna förstå andra människors tankar, 

känslor och avsikter. Theory of mind innefattar även förmågan att förstå hur andra 

uppfattar det egna jaget. Denna förmåga är central i all kommunikation och brister i detta 

leder till att man får svårt att samspela med andra människor. Kommunikation kan delas 

in i två olika färdigheter, verbal och icke-verbal. Kutscher (2016) menar att det finns 

brister i icke-verbala färdigheter hos personer med autism. Detta inbegriper förmågor 

såsom drivkraft till interaktion och dialog, att kunna använda ett anpassat språk utifrån 

situation samt ett kunnande om oskrivna regler. Bristande theory of mind gör enligt 

Sjölund et al. (2017) att eleven får problem med att föreställa sig vad som ska ske. I 

lärmiljön kan det exempelvis innebära att eleven har svårt med friare skrivuppgifter och 

grupparbeten. Enligt Jensen (2017) kan det även vara svårt med rollspel och att 

fantasilekar. 

 

Sjölund et al. (2017) menar att för att kunna vara flexibel och snabb i att anpassa sig i 

samtal krävs goda exekutiva förmågor. Förmågor såsom arbetsminne, kognitiv flexibilitet 

och tidsuppfattning måste samverka med andra förmågor omedvetet för att 

kommunikationen ska fortgå problemfritt. Personer med diagnostiserad autism avkodar 

information långsamt vilket påverkar vid samtal med andra människor. Svårigheter med 

exekutiva förmågor påverkar bland annat flexibilitet och problemlösning. För en elev med 

autism kan det innebära att det är svårt att ställa om vid förändringar som till exempel i 

schemat eller vid ny lärare.  



15 

 

Specialpedagogiska myndigheten (2018) menar det viktiga är att man ser varje individ 

som unik och att diagnosen endast är en vägledare. Det är individens egenskaper och 

behov som ska styra bemötande och de pedagogiska insatser som sätts in. Jensen (2017) 

poängterar att en fallgrop är ”att se diagnosen som stämpel istället för en karta” (s. 68). 

2.5.7 Självbild och motivation  

Fischbein (2009) belyser att självuppfattningen är i topp vid skolstart för att sedan dala. 

Taube (2009) menar att eleverna tidigt utvecklar en läs- och skrivsjälvbild och att detta 

påverkar motivationen för lärande och de strategier eleven kommer att använda sig av. 

Enligt Fischbein (2009) påverkas självbilden av att ha känt ett utanförskap genom att man 

inte kunnat följa undervisningen fullt ut.  

 

Damber (2010) lyfter i sin avhandling Reading for life framgångsfaktorer för en gynnsam 

läs- och skrivutveckling. Avgörande faktorer som framhävs är deltagande i litterära 

sammanhang, en intresseväckande läsning, samarbete i klassrummet och samverkan med 

hemmet, uttalade förväntningar, ett positivt klassrumsklimat med stödstrukturer och 

tydliga krav och slutligen höga förväntningar i ett framåtsträvande perspektiv. Damber 

betonar även vikten av att bli sedd som individ vid inlärningen och skriver: ”Students 

need that feeling that there is someone who believes in you” (s. 245). Även Tjernberg 

(2013) lyfter framgångsfaktorer för läs- och skrivinlärning och betonar att undervisningen 

ska präglas av flexibilitet där olika metoder används för olika individer. Läraren ska ha 

tillit till eleverna och en tydlighet i både struktur, innehåll och syfte. Tjernberg (2013) 

menar kompensatoriska hjälpmedel och anpassat material ska vara en naturlig del i 

undervisningen. Klassrummet ska vara tillåtande och präglas av ett förhållningssätt som 

accepterar olikheter. 

 

Fischbein (2009) lyfter fram att en elev med stor läs- och skrivproblematik inte kan arbeta 

självständigt och behöver mycket pedagogiskt stöd. Att inte kunna möta lärares 

förväntningar och genomföra uppgifter på egen hand skapar ett beteende med 

undvikandestrategier i form av att göra andra aktiviteter eller dylikt. Denna bild bekräftas 

av Carlström (2010) som pekar på att det skapar en stark stress som hämmar inlärningen 

för elever som har en stark rädsla för att behöva göra något man inte klarar. Taube (2009) 

lyfter att om ett barn upplevt få framsteg i sitt lärande och därefter slutar att anstränga sig 

kan detta vara ett tecken på att eleven strävar efter att skydda sin självbild. Även Frisk 

(2010) betonar att läs- och skrivsvårigheter kan skapa svårigheter i att anpassa sig i skolan 

och leda till svårigheter med skolprestationer och ett problematiskt beteende. Lutz (2013) 

betonar att individens möjlighet att skapa och omskapa sin identitet avgränsas när eleven 

börjar tala om sig själv som att denne har ADHD.  

 

Bråten (2008) hävdar att läsmotivation minskar genom skolåren då eleven blir varse om 

vad den har lättare respektive svårare för, att skolan inte lyckas skapa ett intresse för 

ämnena, samt att eleven upplever en brist på delaktighet. Om pedagoger är medvetna om 

detta och aktivt arbetar mot detta kan läsmotivationen öka. Även Fischbein (2009) och 
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Taube (2009) betonar detta. Vidare skriver Fischbein (2009) att barnets egen tilltro till 

bemästrandet av uppgifter ökar om barnet känner ett engagemang från lärarens sida och 

upplever stöttning och en positiv inställning från läraren. Detta styrks av Lutz (2013) som 

betonar att ett negativt bemötande kan ge långtgående konsekvenser. Taube (2009) ser att 

självbilden kan förbättras genom ett medvetet arbete kring detta. Ett tillåtande klimat i 

klassrummet där eleverna känner att de inte behöver dölja sina svårigheter och där 

eleverna känner att pedagogen har kunskap om deras individuella behov är en 

framgångsfaktor för motivationen. Forskning har enligt Fischbein (2009) vittnat om att 

struktur och engagerande undervisning är positivt och att det kan skapa stora svårigheter 

för elever i läs- och skrivsvårigheter med en undervisning som bygger på elevernas 

självkontroll och egna arbete. Vidare nämner Fischbein (2009) att kompensatoriska 

hjälpmedel är positiva men att forskning visar att det behövs stöttning kring hur dessa ska 

användas och att detta inte kan bygga bort relationen mellan lärare och elev. 

2.5.8 Tydliggörande pedagogik 

Fernell, som är verksam vid Gillberg Neuropsychiatric Centre Sahlgrenska Acacdemy 

(2014 b), skriver att TEACCH är ett pedagogiskt arbetssätt som är utvecklat för personer 

med autism. Det innebär att man använder sig av tydliggörande pedagogik och bildstöd, 

exempelvis strukturstöd, tydliggjorda scheman, tydlig struktur och en tydlig 

arbetsordning. Metoden är enligt Gillberg Neuropsychiatric Centre Sahlgrenska 

Acacdemy (2014 b) effektiv och evidensbaserad enligt vetenskapliga studier. 

 

Sjölund et al. (2017) utgår från TEACCH och betonar att miljön i skolan ställer krav på 

den enskilde individen. Målet är att samtliga elever oavsett behov och förutsättningar ska 

få en anpassad lärmiljö som är begriplig och meningsfull. Sjölund et al. (2017) nämner 

Antonovsky som hävdar att begriplighet uppstår när det man ska utföra är förståeligt, 

sammanhängande och strukturerat. Vidare betonas att det som ska utföras ska vara 

meningsfullt, eftersom det skapar engagemang och motivation.  

 

Socialstyrelsen (2014) framhåller att en elev med svårigheter behöver hjälp med att skapa 

en förutsägbarhet i undervisningen och där lyfts den tydliggörande pedagogiken in som 

en framgångsfaktor. Enligt Sjölund et al. (2017) innebär tydliggörande pedagogik att man 

kompenserar bristande förmågor gentemot omgivningens krav. Tanken bakom 

tydliggörande pedagogik enligt Sjölund et al. (2017) är att man i förväg ger svar på frågor 

som är svåra att ställa eller som sannolikt kommer att ställas. Att förtydliga och anpassa, 

kompenserar samtliga elevers förmågor i lärmiljön. Inom tydliggörande pedagogik finns 

det nio nyckelfrågor som man bör ha i åtanke såsom varför, vad, var, med vem, när, hur, 

hur länge, hur mycket och vad händer sedan.  

 

Sjölund et al. (2017) ger utifrån diagnoserna ADHD och autism förslag på hur man 

praktiskt kan tillämpa de nio nyckelfrågorna i klassrumssituationen.   

 

Att redogöra för varför kompenserar för de elever som har svårt med central koherens, 

förmågan att föreställa sig saker och se sammanhang. För elever som har svårt att reglera 



17 

sin uppmärksamhet och koncentration, arbetsminne eller perception är det viktigt att det 

är tydligt vad som ska göras och varför. Sjölund et al. menar att dessa elever behöver 

detaljerade instruktioner helst i kombination med bildstöd. Instruktioner bör både 

visualiseras på tavlan och vid elevens arbetsplats. Vidare är det viktigt att skapa visuella 

ledtrådar i lärmiljön så att de elever som har svårt att hålla kvar en muntlig instruktion i 

minnet kompenseras i svårigheter med orienteringsförmågan. För att underlätta kan man 

skriva ner dagens schema, vad som ska göras och i vilken ordning på respektive lektion, 

på vilken plats och med vem. För elever som har svårt med tidsuppfattningen kan time 

timer och timstock vara ett kompensatoriskt hjälpmedel. Sjölund et al. (2017) betonar 

vikten av att som pedagog ger tydliga instruktioner om hur mycket text som ska 

produceras och vad som uppgiftens fokus är. Det kan innebära att instruktioner tydliggörs 

ytterligare. Elever som har bristande arbetsminne och föreställningsförmåga kan 

dessutom behöva förberedas på vad ska hända senare.  

2.5.9 Lågaffektivt bemötande 

Enligt Bühler et al. (2018) är lågaffektivt bemötande ett förhållningssätt som är framtaget 

av psykologen Andrew McDonnell. Bemötandet grundar sig i fyra delar vilka är 

neuropsykologi, affektteori, stressteori och etik. Etiken härrör enligt Bühler et al. (2018) 

till en humanistisk människosyn som utgår från att man som människa strävar efter 

självkontroll och att utvecklas. Ross W Greene (2016) är en annan förespråkare av den 

synen och menar att om barn får rätt förutsättningar visar de ett önskat beteende. Hejlskov 

Elvén (2014) framhäver att om eleven inte kan bör vi se över vilka förutsättningar som 

ges och kravanpassa runt elevens förmågor.  

 

Hejlskov Elvén (2014) poängterar att vi alltid bör tänka igenom vem det är som äger 

problemet. Detta kopplas till ansvarsprincipen som utgår ifrån att ”den som tar ansvar kan 

påverka” (s. 42). Hejlskov Elvén (2014) framhäver att vi måste se över vårt eget beteende, 

vilka förväntningar vi kommunicerar och hur dessa korrelerar med elevens faktiska 

förmågor. Eleverna måste få möjlighet att utveckla de förmågor de inte hunnit utveckla.  

 

Hejlskov Elvén (2014) belyser att bestraffning inte fungerar optimalt för att förändra ett 

beteende till det bättre och att forskning snarare visat motsatsen. Hejlskov Elvén (2014) 

lyfter fram forskning som visade att barn upp till 11 år lär sig när de lyckas medan barn i 

åldern 11-15 år lär sig genom att misslyckas. Med detta i åtanke betonas att det i skolan 

gäller att lyfta det positiva snarare än att åtgärda det negativa. Det lågaffektiva 

bemötandet utgår även från principen att självkontroll krävs för samarbete med andra. 

För att självkontrollen ska vara möjlig krävs det att pedagoger och andra vuxna också 

innehar självkontroll. Det centrala är att hitta strategier och sätt för att behålla 

självkontrollen. Här lyfter Hejlskov Elvén (2014) att skolan bör hjälpa eleven att hitta en 

strategi som fungerar. 

 

Ledarskapet i klassrummet handlar enligt Hejlskov Elvén (2014) om olika komponenter. 

Dels att ge förutsättningar för lugn i klassrummet. Detta kan göras genom att tänka på 

affektsmittan vilket innebär att affekt och känslor smittar. Vidare kan det göras genom att 
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skapa ramar som är begripliga för eleverna, att sätta samarbete först samt att vara tydlig 

med struktur i planering av lektionstid och raster. Hejlskov Elvén (2014) betonar vikten 

av att arbeta med relationerna till eleverna. Slutligen poängteras att det som eleverna ska 

genomföra ska vara engagerande och begripligt. 

2.5.10 Skolsituationen för elever med ADHD eller autism  

Skolinspektionen (2014) redogör för hur skolor möter upp elever med ADHD. De 

slutsatser som Skolinspektionen (2014) lyfter är bland annat att utvärderingar av insatser 

inte genomförs i tillräcklig utsträckning. Kartläggningar görs inte heller tillräckligt utan 

de anpassningar som genomförs är av en allmän karaktär. Mest framträdande 

anpassningar är enligt skolinspektionen en tydlig inledning och avslutning av lektionen. 

Skolinspektionen (2014) framhäver att problematiken delvis kan härröras till ett otydligt 

ansvarsförhållande och att inte samordningen fungerar i verksamheten. Detta kan leda till 

att insatser för elever uteblir. 

 

Skolinspektionen (2012) lyfter i en granskning att: ”Om skolpersonalen inte har den 

kompetens och flexibilitet som behövs kan detta leda till att eleverna inte klarar de mål 

som finns, vilket begränsar deras framtida yrkesval och möjligheter att delta i 

samhällslivet.” (2012. s. 6). Granskningen visar att en bredare kompetens kring autism 

saknas och precis som i granskningen av Skolinspektionen (2014) kring skolsituationen 

för elever med ADHD visar det sig att anpassningarna som ges är generella och att det 

inte görs tillräckliga utvärderingar. Skolinspektionen (2012) manar till 

kompetensutveckling inom detta fält.  

 

Lindblad, Westerlund, Gillberg och Fernell (2018) ifrågasätter huruvida alla barn i 

grundskolan har möjlighet att nå de gällande kunskapskraven. Lindblad et al.(2018) 

framhäver att det rådande betygssystemet gör det svårt för de elever som har kognitiva 

svårigheter. En undersökning gjord av Lindblad et al. (2018) visade att de elever i årskurs 

6 som inte nådde ett godkänt betyg, hade ett markant lägre resultat än de elever som hade 

godkända betyg i de kognitiva test som genomfördes. Författarna menar att detta kan vara 

en indikation på att det finns elever i grundskolan som saknar de kognitiva förutsättningar 

som krävs för att nå läroplanens krav. 

 

Bolic Baric, Hellberg, Kjellberg och Hemmingsson (2016) har genomfört en retrospektiv 

studie om hur stödet i skolan uppfattats i efterhand av elever med ADHD och autism. 

Studien visar att eleverna upplevde svårigheter både akademiskt, psykologiskt och socialt 

under sin skoltid. De hade upplevt olika typer av stöd och studien visar att akademiskt 

stöd i kombination med psykosocialt stöd är avgörande för lärandet. 

 

Bolic Baric et al. (2016) belyser att ett flertal studier visat att elever med ADHD och 

autism ofta får låga betyg och låga testresultat. Vidare upplevde eleverna brister i relation 

till de exekutiva funktionerna, exempelvis planering och organisering. Brister i den 

sociala förmågan visade sig i relation till klasskamrater och eleverna upplevde sig vara 

exkluderade, avvisade och missförstådda.  
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Inlärningssvårigheter gjorde enligt Bolic Baric et al. (2016) att eleverna upplevde skolan 

som en meningslös plats med många negativa förtecken. Dessa känslor ökade under 

skoltiden. Stödet som deltagarna fick var följande: stöd i mindre grupper, individualiserat 

stöd, engagerade lärare samt känslomässigt och praktiskt stöd. Det individuella stödet 

värderades högt av deltagarna i studien och innefattade individuellt utformade 

instruktioner och möjlighet till olika former av bedömning. Studien visade att individuellt 

schema och att bryta ner uppgifter till mindre delar upplevdes som positivt. Vidare var 

det även positivt med kompensatoriska hjälpmedel, exempelvis datorer. Datorer kunde 

vara positivt vid testsituationer samt vid genomgångar av instruktioner då det var möjligt 

att visualisera instruktionerna för att göra uppgiften lättare att förstå och greppa. Bolic 

Baric et al. (2016) framhäver deltagarnas positiva upplevelser av att lärarna lät dem välja 

utifrån intresse. Dock upplevde flertalet av deltagarna att stödet varierade beroende på 

vilken lärare man hade.  

 

Enligt Bolic Baric et al. (2016) betonas vikten av engagerade lärare. Att bli sedd som en 

individ gav deltagarna en känsla av samhörighet och gemenskap. Engagemang kan även 

ges från annan personal på skolan. Känslomässigt stöd var också en faktor som ökade 

motivationen. Föräldrars stöd vägde tungt. Vidare betonar Bolic Baric et al. (2016) att 

elevhälsans stöd var avgörande för dessa elever. Studien visar att differentierad 

undervisning och engagerade lärare som ser individen är positiva aspekter som påverkar 

lärandet. Enligt Bolic Baric et al. (2016) indikerar studien dock att skolan överlag har 

stödet kopplat mot akademiska resultat och att deltagarna hade önskat att skolan sett mer 

till det känslomässiga välbefinnandet.  

 

Velasquez (2012) har skrivit avhandlingen AD/HD i skolans praktik: En studie om 

normativitet och motstånd i särskild undervisningsgrupp. I avhandlingen visar det sig att 

de anpassningar som görs för elever med ADHD är generella och man utgår från 

elevernas brister. Svårigheter förläggs till eleven och andra faktorer såsom lärmiljö och 

undervisning betonas inte enligt Velasquez (2012). Vidare framkommer det att det finns 

en dubbel syn på bristen av impulskontroll. Å ena sidan är det något som betecknas som 

en brist. Å andra sidan som något normativt och förväntat för en elev med ADHD. 

Velasquez (2012) betonar att lärarens makt inbegriper att dels avgöra vad som är 

normativt och dels skapa förutsättningar för undervisningen. Därmed har läraren en makt 

att antingen inkludera eller exkludera. 

 

Wiener och Daniels (2016) har undersökt vilka upplevelser elever med ADHD har av 

skolan. Det som kommer fram i studien är att eleverna har svårt att ta egna initiativ i olika  

sammanhang. Den generella uppfattningen eleverna hade om sig själva var att de ansåg 

sig lata och oorganiserade. Explicit undervisning kring hur de ska planera och organisera 

sitt lärande är av vikt för dessa elever. Ungdomarna i denna studie önskade att lärarna 

skulle vara engagerade och undervisa intresseväckande. Vidare betonar eleverna vikten 

av arbetsro. Flertalet av eleverna i studien önskade dessutom att deras lärare hade höga 

förväntningar på att de skulle göra sina arbetsuppgifter. Lärarna skulle dessutom kräva 
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att de använde sig av den extra hjälp som fanns tillhanda på skolan och att de kontrollerade 

att läxor blev gjorda. 

 

Jordan (2005) betonar att det viktigaste i mötet med en elev med autism är att förstå hur 

dessa elever upplever skolan och undervisningen. Jordan (2005) vidhåller att den bästa 

undervisningen ges genom ett empatiskt och flexibelt förhållningssätt och att man ser till 

individen. Jordan (2005) betonar att det är viktigt att bygga på elevens starka sidor och 

inte enbart se till de nedsatta förmågorna.  

 

Ljusberg (2011) har studerat särskilda undervisningsgrupper för elever med 

koncentrationssvårigheter, exempelvis ADHD. Syftet med undervisningsgrupperna är att 

kompensera elevernas bristande koncentration, förbättra deras självuppfattning och öka 

kunskaperna. Enligt Ljusberg (2011) kan grupperna leda till en motsatt effekt då fokus på 

nedsatta förmågor kan leda till att skolan tar över ansvaret från eleverna. Förväntningarna 

blir lägre och Ljusberg (2011) ser en fara i att eleven börjar identifiera sig med sina 

svårigheter. Vidare belyser författaren att lärarna bör vara medvetna om att 

organiseringen av undervisningen bottnar i elevsynen och de positiva och negativa 

förväntningar som finns på eleven.  

 

 



21 

3 Metod 

Metodavsnittet inleds med att vi presenterar urval och deltagare i studien. Sedan återger 

hur vi genomförde enkät, observation samt intervjuer i vår undersökning. Avslutningsvis 

lyfter vi studiens reliabilitet, validitet och etiska ställningstaganden.   

3.1 Undersökningsmetoder 

För att besvara vårt syfte och våra frågeställningar valde vi att använda oss av tre olika 

metoder, enkät, observation och intervju. Olika metoder användes för att belysa 

frågeställningarna utifrån olika synvinklar. Vi var medvetna om att varje metod hade sin 

begränsning, men vår övertygelse var att en kombination av kvantitativ och kvalitativ 

metod skulle ge oss bredare bild av en komplex verklighet. Bryman (2011) betonar att en 

fördel med enkäter är att intervjuareffekten blir låg men att det finns en risk att den som 

svarar vill ge en positiv bild och att det därmed inte blir helt ärligt. Nackdelar med enkäter 

kan enligt Bryman (2011) vara att det är svårt att ställa följdfrågor vilket kan göra att 

mängden information blir knapphändig. Intervjuer är enligt Bryman (2011) flexibla vilket 

ger en möjlighet att få uttömmande svar genom följdfrågor, vilket även Kvale och 

Brinkmann (2014) berör. Bryman (2011) framhäver att en av nackdelarna med intervjuer 

är att det finns en stor risk för intervjuareffekt. Observationer är fördelaktiga när man vill 

genomföra en direkt observation av ett skeende enligt Bryman (2011).  

 

Enkäten i vår studie visade en övergripande bild av hur arbetet med extra anpassningar 

och särskilt stöd bland pedagogerna går till. Intervjuer med lärare gav en bredare 

förståelse för möjligheter och begränsningar i det pedagogiska arbetet. Intervjuer med 

eleverna visade hur skolsituationen upplevs. Observationerna visade hur lärmiljön och 

undervisningen anpassas utifrån dokumenterade anpassningar. 

3.2 Urval 

Studien har genomförts på en F-9 skola där det går 340 elever. Det är 24 undervisande 

lärare i verksamheten. På den undersökta skolan tas anpassningar fram av mentor och 

undervisande lärare i olika arbetslag. De anpassningar som genomförs utvärderas efter 5-

6 veckor och dokumenteras av mentor i en pärm som finns tillhanda för respektive 

arbetslag. Utvärdering görs i arbetslaget. 

 

För att besvara vårt syfte och våra frågeställningar använde vi oss av tre olika metoder, 

enkät, observation och intervju. Urvalet för enkäten och elevintervjuerna utgick från det 

som Bryman (2011) benämner som ett målinriktat urval. Detta är ett icke-

sannolikhetsurval vilket innebär att deltagarna är relevanta för de forskningsfrågor som 

formulerats. För att välja ut vilka lärare som skulle delta i våra intervjuer använde vi oss 

av ett bekvämlighetsurval vilket Bryman (2011) beskriver är de respondenter som finns 

tillgängliga. Vi valde att tillfråga lärare som undervisade i årskurs 3, 6 och 9 och de tre 

som tackade ja fick vara med i vår studie.   
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För att få tillgång till elever med ADHD eller autism skickade vi ut ett informationsbrev 

via mentorerna. Mentorerna har kännedom kring vilka elever som har diagnosticerad 

ADHD eller autism. I relation till de elever som tackade ja till att delta i intervjuer valde 

vi att observera dessa elever vid ett lektionstillfälle var. Vilka lektioner som vi valde att 

observera utgick från ett bekvämlighetsurval. Vi valde att genomföra våra observationer 

utifrån när vi var på den undersöka skolan och inte utifrån ämne. 

3.3 Deltagare 

De som gavs möjlighet att besvara enkäten var all undervisande personal på undersökt 

skola. Lärarna fick besvara enkäten under avsatt mötestid, eftersom ville vi ha en så hög 

svarsfrekvens som möjligt. Vi genomförde även intervjuer med tre lärare för att få en bild 

av hur de arbetar med elever med ADHD eller autism. Lärarna som vi har intervjuat har 

vi valt att namnge som lärare 1, 2 och 3. Vi valde att intervjua svensklärare som undervisar 

i årkurs 3, 6 och 9, eftersom det genomförs nationella prov i dessa årskurser.  

Observationer genomfördes i tre klasser, årskurs 7, 8 och 9 där det fanns elever med 

ADHD eller autism. De elever som vi studerade under observationerna intervjuades 

därefter enskilt av oss. I studien har vi valt att ange eleverna med fingerade namn, Lo, 

Billie och Pim. Vi har valt att inte ange vilken diagnos som observerats i respektive 

årskurs för att säkerställa anonymiteten i vår studie.  

3.4 Genomförande och utformning 

Före undersökningarnas genomförande frågade vi skolledningen på den berörda skolan 

om möjligheten att få göra undersökningarna där. Därefter skickade vi 

ett informationsbrev gällande våra undersökningsmetoder. Detta skickades till 

skolledningen, samt till undervisande pedagoger och mentorer. Vidare skickades även ett 

samtyckesbrev till de vårdnadshavare vars barn skulle medverka i våra intervjuer. 

Kontakten med vårdnadshavare förmedlades via elevernas mentorer. Informations- samt 

samtyckesbrev finns bifogade under respektive bilaga 1-4. 

 

Innan vi genomförde vår studie, genomförde vi pilotstudier på både våra enkätfrågor och 

våra intervjuguider. Detta för att dels säkerställa att frågorna var förståeliga och dels för 

att vi skulle ha möjlighet att omarbeta våra frågor inför utskick av enkät till skolans 

personal samt inför våra intervjutillfällen med våra informanter. Pilotstudierna var även 

till hjälp för att kunna beräkna hur lång tid de olika metoderna skulle ta i anspråk. Bryman 

(2011) och Ejlertsson (2014) menar att en pilotstudier är särskilt relevant vid enkät, då 

den som ska besvara frågorna inte har någon att vända sig till vid genomförandet. Om 

frågor inte uppfattas på avsett vis, kan det leda till ett missledande resultat. Vid 

intervjutillfällena med lärare och elever deltog vi båda två, där en fokuserade på att hålla 

igång samtalen medan den andra lyssnade och ställde följdfrågor. 

3.5 Enkät 

Vi genomförde en webbaserad enkät bland samtliga pedagoger på undersökt skola för att 

undersöka hur man arbetar med extra anpassningar i klassrumsundervisningen gentemot 
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elever med ADHD eller autism. Ejlertsson (2014) poängterar att dessa enkäter kräver 

mycket lite administrering av data, eftersom svaren lagras digitalt. Vi var medvetna om 

att metoden dock kunde innebära ett stort bortfall vilket även Bryman (2011) belyser.  

 

Deltagarna gavs möjlighet att genomföra enkäten på avsatt mötestid, för att personalen 

inte skulle känna att det var ytterligare en arbetsuppgift. Syftet med enkäten var att 

kartlägga hur den pedagogiska personalen arbetar med anpassningar och stödåtgärder 

gentemot elever med ADHD eller autism i kombination med läs- och skrivsvårigheter. Vi 

frågade även pedagogerna om speciallärarens roll i verksamheten gentemot elever med 

ADHD eller autism och vilka förväntningar som finns på den specialpedagogiska 

kompetensen och vilken kompetensutveckling som är önskvärd. Frågorna var av olika 

karaktär, såsom öppna frågor och slutna frågor, för att vi skulle få en bred och tydlig bild 

utifrån vårt syfte. Vi använde oss utav Brymans (2011) checklista för hur man kan ställa 

frågor i sin enkät. Det var 18 av 24 undervisande pedagoger som svarade på vår enkät. 

Detta innebär att vi hade en svarsfrekvens på 75 %. Bortfallet kan härledas till att personal 

var sjuk eller frånvarande på grund av utbildning. Se enkät i bifogad bilaga 1. 

3.6 Observation 

Backman (2016) beskriver att observation som en datainsamlingsmetod är att man 

studerar det faktiska skeendet för att kunna skapa en bild och eventuellt skönja mönster. 

Vi genomförde observationer för att få en bild av hur det faktiska arbetet med eleverna 

ser ut i klassrumssituationen.  

 

Vi valde att göra observationer utifrån det som Hammar Chiriac och Einarsson (2013) 

benämner som observation med hög grad av struktur.  Vi genomförde observationer i de 

klasser där det finns elever med diagnostiserad ADHD eller autism i kombination med 

läs- och skrivsvårigheter. Vi utgick från de anpassningar som fanns dokumenterade 

utifrån behoven för dessa elever och observerade vad som faktiskt sker i lärmiljön. Beslut 

om extra anpassningar fick vi tillgång till av mentor. För att möta upp de etiska kraven 

fick mentor i uppgift att meddela föräldrar och elever om vårt deltagande. Vid 

observationen utgick vi från ett observationsschema, där vi hade skrivit ner de 

dokumenterade anpassningar som eleven ska ha i lärmiljön. Observationsschemat som vi 

använde oss av bifogas i bilaga 2. Vid observationen figurerade vi som fullständiga 

observatörer. Detta innebär enligt Hammar Chiriac och Einarsson (2013) att man inte 

deltar utan endast finns där.  

3.7 Intervjuer 

Vi genomförde djupintervjuer med 3 undervisande pedagoger, för att ta reda på hur de 

arbetar med anpassningar och stöd i relation till dokumenterade anpassningar för de 

elever som har diagnostiserad ADHD eller autism. Djupintervju är fördelaktig som 

tillvägagångssätt enligt Stukat (2011) om man vill få en djupare förståelse för något 

enskilt. Intervju med pedagoger tog vardera 25-30 minuter och den intervjuguide som vi 

använde bifogas i bilaga 3.  
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Vidare intervjuades även 3 elever som studerar i årskurs 7, 8 och 9. Eleverna som 

intervjuades har diagnostiserad ADHD eller autism. Intervjuer med elever gjordes för att 

vi ville få en bild av hur de upplevde att undervisningen mötte deras behov. Varje 

elevintervju tog vardera 30-60 minuter. Den intervjuguide som användes vid intervjuerna 

med elev bifogas i bilaga 4. 

 

Samtliga intervjuer var halvstrukturerade. Frågorna utgick från studiens syfte och dess 

frågeställningar. Frågorna anpassades under intervjutillfällena utifrån svar och situation. 

Kvale och Brinkmann (2014) benämner detta som en intervju med explorativ karaktär då 

följdfrågorna inte kan vara fastställda i förväg utan ändras beroende på det som 

framkommer under intervjuns gång. Vi spelade in intervjuerna genom Iphones app 

Röstmemo och transkriberade resultatet skyndsamt, ett förfaringssätt som stöds av 

Bryman (2011).  

3.8 Bearbetning av data 

Då vi använde oss av flera olika metoder genomförde vi bearbetningen av insamlad data 

på följande sätt. Utifrån våra forskningsfrågor ville vi inledningsvis undersöka hur lärarna 

definierar ADHD och autism. Detta fick vi svar på genom vår enkät men även genom 

våra intervjuer med lärarna. Genom enkäten fick vi även svar på hur lärarna arbetade med 

undervisning och anpassningar gentemot elever med diagnoser. Vi fick även svar på vilka 

förväntningar som finns på speciallärarens roll i arbetet gentemot elever som är 

diagnostiserade med ADHD eller autism. Enkäten sammanställdes digitalt utifrån de svar 

vi fått in i en total sammanställning av samtliga svar. Denna sammanställning genererade 

de diagram som framförs i resultatdelen. Bryman (2011) framhäver att diagram är en 

fördel att använda när man presenterar resultat, eftersom dessa är överskådliga och lätta 

att tolka. De öppna frågorna sammanställdes i koncentrerad form där vi sökte efter 

mönster men även efter svar som skiljde sig från övriga. 

 

Även observationerna gav oss svar på hur lärarna arbetar med sin undervisning och hur 

anpassningar tillämpas. Vi skrev ner ett observationsschema för respektive elev och 

lektion med de anpassningar som satts upp för elevens kunskapsinhämtning. Tillgång till 

de dokumenterade anpassningarna fick vi av skolan. Observationerna analyserades 

genom att vi jämförde hur dokumenterade anpassningar tillämpades i en 

undervisningssituation.  

 

Vi genomförde intervjuer med lärare och elever. Lärarnas intervjuer gav oss svar på hur 

lärarna definierar diagnoserna och hur lärarna arbetar med undervisning och anpassningar 

gentemot elever med diagnoser. Intervjuerna gav oss även svar på vilka förväntningar 

som fanns bland lärarna på speciallärarens roll i arbetet gentemot elever som är 

diagnosticerade med ADHD eller autism. För att strukturera vårt resultat valde vi att 

använda oss av meningskoncentrering, som enligt Kvale och Brinkmann (2014) innebär 

att man att sammanfattar och omformulerar det som har blivit sagt i intervjuerna under 

transkribering. Kvale och Brinkmann (2014) menar att meningskoncentrering är att 
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föredra om man vill synliggöra och strukturera inhämtad data översiktligt. Intervjuerna 

bearbetades genom att vi jämförde intervjusvaren för att skönja mönster. Struktureringen 

av lärarnas intervjuer gjordes således utifrån de tre första av våra frågeställningar. 

Elevintervjuerna gav oss svar på elevernas upplevelse av undervisning och deras lärande. 

Inför struktureringen av elevernas intervjuer valde vi att utgå från begreppen 

undervisning och anpassning samt självbild och motivation. Intervjusvaren jämfördes 

dessutom för att se om det fanns skillnader och likheter dem emellan. 

3.9 Reliabilitet och validitet 

Enligt Stukat (2011) är en förekommande kritik mot kvalitativ forskning att den inte är 

objektiv och att den som genomfört studien har tolkningsföreträde. Vidare kan 

reliabiliteten (tillförlitligheten) påverkas av antalet personer som är med i studien då 

kvalitativa studier ofta är begränsade. Stukat (2011) menar därför att studiens resultat inte 

blir generaliserbar. 

 

Bryman (2011) anger stabilitet som en av de delar som medverkar till reliabiliteten. 

Stabilitet innebär att resultatet skulle bli detsamma om studien gjordes på samma sätt men 

med andra informanter. Då denna studie genomfördes på en relativt liten grundskola och 

undersökningspersonerna var ett fåtal gör att reliabiliteten och stabiliteten blir låg. 

Studiens resultat kan inte generaliseras eller överföras. Dock visar studien ett utsnitt av 

verkligheten som kan vara intressant att ta del av.  

 

Validitet är enligt Bryman (2011) och Kvale och Brinkmann (2014) ett mått på om man 

mäter det man förutsatt sig att mäta. Studien var liten och vi som forskare har 

tolkningsföreträde. Detta gör att validiteten är diskutabel. Å ena sidan mäter vi det vi 

förutsatt oss att mäta vilket vi säkerställt genom pilotundersökningar men å andra sidan 

ligger tolkningsföreträdet hos oss som genomför studien. Backman (2016) betonar att 

tolkning av resultat är komplext när man är flera forskare i en studie då alla har olika 

perspektiv utifrån förväntningar och tidigare erfarenheter.  

3.10 Etiska överväganden 

I relation till vår studie och dess resultat utgick vi från Vetenskapsrådets etiska riktlinjer, 

såsom informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav.  

 

För att uppfylla informationskravet som anges av Vetenskapsrådet (2002) informerade vi 

alla deltagare om studien. Samtyckeskravet uppfylldes genom att vi informerade om att 

det var ett frivilligt deltagande som kunde avbrytas när som helst. Vi informerade även 

om studiens syfte och hur den skulle genomföras. Nyttjandekravet uppfylldes genom att 

vi berättade om hur informationen i studien skulle brukas. Studien kommer att läsas av 

handledare, examinator och medstudenter. Vidare informerade vi om att de personer som 

ingick i studien inte skulle vara identifierbara för att på så vis möta upp 

konfidentialitetskravet. 
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Då vår studie innefattade både enkät, observation och intervju gavs både skriftlig och 

muntlig information. För att få tillgång till elever med ADHD eller autism och på så sätt 

få ett representativt urval för studien skickade vi ut ett informationsbrev via mentorerna. 

Mentorerna har kännedom kring vilka elever som har diagnosticerad ADHD eller autism. 

Brevet informerade om studien, samtycke och frivilligt deltagande, konfidentialitet och 

information om hur studien skulle användas när det var färdig. Vidare skulle brevet 

signeras av vårdnadshavarna, eftersom eleverna inte var myndiga. 
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4 Resultat 

I detta avsnitt redovisar vi det resultat vi fått fram utifrån enkät, observation, lärar- och 

elevintervjuer. Resultatet redovisas utifrån respektive metod och utifrån studiens 

frågeställningar.  

4.1 Enkät med undervisande personal 

4.1.1 Respondenterna 

Det var 18 av 24 stycken respondenter som besvarade enkäten. Drygt hälften har arbetat 

i skolan i 15 år mer, endast ett fåtal har en kortare erfarenhet är 5 år. Mer än hälften har 

arbetat på max 3 arbetsplatser. Av de som svarat på enkäten har 88,9 % lärarlegitimation 

och av dessa anger hälften att de fått kunskap om NPF-diagnoser i sin lärarutbildning.  

4.1.2 Erfarenhet av att undervisa elever med ADHD eller autism 

 

 

Figur 1. I skattningen motsvarar 1 ingen erfarenhet och 5 lång erfarenhet. 

Figur 1 visar hur respondenterna skattar sin erfarenhet av att arbeta med elever med 

ADHD.  De flesta respondenter anger att de har relativt stor erfarenhet upp till stor 

erfarenhet.  
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Figur 2. I skattningen motsvarar 1 ingen erfarenhet och 5 lång erfarenhet. 

När respondenterna svarar på samma fråga om autism är svaren fördelade på ett annat 

sätt. I skattningen motsvarar 1 ingen erfarenhet och 5 lång erfarenhet. Enligt figur 2 

skattar sig större delen av respondenterna på mitten av skalan och utöver det är det fler 

som anser sig ha liten erfarenhet än som anser sig ha stor kunskap. 

4.1.3 Anpassningar på gruppnivå 

Av de anpassningar som görs på gruppnivå är det främst bildstöd, hjälpmedel för att 

visualisera tid via Time Timer och timstock. Bildstöd kan vara att eleverna får schema, 

instruktioner och begrepp visualiserade genom bildstöd från program så som InPrint och 

Widgetonline. Timetimer och timstock finns både som fysisk klocka eller genom app och 

visualiserar tid genom nedräkning. Ett övervägande antal respondenter anger även att de 

använder sig av en återkommande struktur i sin undervisning och att de använder sig av 

schema på tavlan och Classroom screen för att synliggöra detta. Classroom screen 

används genom datorn via projektor. Där kan man ange mål för lektionen, synliggöra 

arbetssymboler exempelvis om något ska genomföras tyst eller parvis samt tid och datum. 

Det finns även tidtagare som räknar ner. Vidare anger några respondenter att de har fasta 

placeringar i klassrummet och att de lägger in extra pauser. En respondent anger att denne 

använder skärmar. 

4.1.4 Anpassningar gentemot elever med ADHD 

Ett flertal av respondenterna anger att de gör samma anpassningar för elever med ADHD 

som för övriga elever på gruppnivå. Övervägande delen av respondenter svarar att de 

tillhandahåller eleven med ett personligt schema. Vidare är det flertalet som svarar att de 

har kortare arbetspass med möjlighet att sitta i en mindre grupp. Även individuella 
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instruktioner och stöd med att sätta igång och att avsluta nämns av flera. Några 

respondenter anger att de talar med eleven och frågar vad denne upplever fungerar bra 

respektive dåligt. Någon nämner att denna arbetar med 1-2-3 schema där 1 avser en 

enklare uppgift, 2 lite svårare och 3 är en belöning. Vidare anger några att de 

tillhandahåller taktila hjälpmedel, exempelvis stressbollar eller erbjuder eleven att rita 

under genomgångar. 

4.1.5 Anpassningar gentemot elever med autism 

Flertalet respondenter svarar att de gör på samma sätt gentemot elever med autism som 

för elever med ADHD. Några respondenter anger att de inte gör några anpassningar och 

en säger sig aldrig haft en elev med autism. Andra anpassningar som nämns är till största 

delen att eleven har möjlighet att arbeta i kortare pass och med anpassade uppgifter. 

Övriga anpassningar som anges är en större flexibilitet som visar sig i att eleven ska ges 

möjlighet att avvika men även att avskärma sig. 

4.1.6 Utvärdering av anpassningar 

Enligt svaren sker utvärderingen av anpassningarna främst vid utvecklingssamtal och 

samtal med förälder och elev. I övrigt framhåller respondenterna arbetslagsmöten och 

samtal med kollegor som forum för utvärdering av anpassningar. 

4.1.7 Kompetensutveckling 

Figur 3. Behov av kompetensutveckling. 

En övervägande del av respondenterna anger att de känner ett behov av 

kompetensutveckling kring ADHD eller autism enligt figur 3. På frågan om vilken 

kompetensutveckling man önskar så är det mer kunskap kring autism som önskas. 

Vidare nämner flertalet respondenter att de önskar metoder och konkreta, vardagsnära 

förslag kring hur man möter upp dessa behov. Några nämner det faktum att det hela 

tiden kommer nya rön att hålla sig uppdaterad kring. 
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4.1.8 Upplevelse av specialpedagogiskt stöd 

 

 

Figur 4. I skattningen motsvarar 1 inte tillräckligt och 5 tillräckligt. 

I figur visualiseras respondenternas svar angående det specialpedagogiska stödet, där 1 

motsvarar inte tillräckligt och 5 tillräckligt. De flesta respondenter upplever att det 

specialpedagogiska stödet som ges inte är fullt tillräckligt enligt svaren som redovisas. 

Ett fåtal anger att det är tillräckligt. Den stöttning som efterfrågas är framför allt att 

speciallärarna är mer ute i klassrummet och arbetar elevnära samt att specialläraren 

hjälper till med att ta fram anpassat material. Vidare önskar man ytterligare handledning 

gärna utifrån observationer av lektioner. 

4.1.9 Diagnosen- en fördel eller nackdel 

De allra flesta ser positivt på diagnosens funktion. En respondent skriver: ”Fördel för då 

vet jag hur jag ska jobba vidare. Då vet jag varför jag inte lyckas få eleven att jobba. Jag 

behöver lära mig att tänka på att det är därför jag inte lyckas få eleven att göra något.” 

 

De fördelar som anges är att det blir enklare att sätta in rätt anpassningar samt att det ger 

en större tyngd om det behövs ytterligare resurser. En annan fördel som respondenterna 

lyfter är att det ger en förklaring och en förståelse som påverkar hur man ska bemöta 

eleven på bästa sätt. Några respondenter anger dock att en diagnos varken är en fördel 

eller en nackdel utan att anpassningar ska ges oavsett om diagnos föreligger. En 

respondent skriver: ”I lägre åldrar är det inte många som har utredd diagnos så vi arbetar 

utifrån elevens förutsättningar, med eller utan papper”. Ytterligare en respondent skriver 

”Alla elever är olika och oberoende om eleven har en utredd diagnos eller inte behöver 

jag anpassa min undervisning där jag ser att ett behov finns.” Slutligen nämner en 

respondent att en nackdel kan vara att det stämplar eleven.  
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4.2 Intervju med lärare 

4.2.1 Lärarnas definition av ADHD och autism 

På frågan om hur lärare 1 skulle beskriva en elev med ADHD nämner hen att det kan se 

väldigt olika ut. Lärare 1 säger att de elever med ADHD som hen undervisar i dagsläget 

generellt sett är omotiverade till skolarbete, överaktiva, har ett begränsat tålamod och 

svårt att koncentrera sig. Detta har enligt lärare 1 blivit bättre sedan eleverna börjat 

medicinera. Lärare 1 nämner att den största skillnaden sedan eleverna börjat medicinera 

främst märks för dem runt om. Lärare 1 pekar på att trots att eleven upplevdes som 

speedad lärde sig hen mycket. ”Jag tror inte att bara för att hen sitter i en bänk att hen lär 

sig jättemycket mer.” Lärare 1 förklarar det som att ”När allting går på högvarv behövs 

inte mer tid än så”. Lärare 1 säger att eleven nu kanske är lite mer avtrubbad av medicinen 

men det är en stor fördel för dem runt om.  

 

På frågan om vad ADHD kan ge för konsekvenser i tillägnandet av undervisningen svarar 

lärare 1 att det stora problemet ofta är att eleven inte stannar kvar i klassrummet under 

hela lektionen och därmed missar undervisning. Detta kan bero på lektionens längd eller 

konflikter i klassrummet enligt lärare 1. Hen nämner att dessa elever ofta är känsligare 

för tillsägelser från både barn och vuxna. En annan konsekvens som lärare 1 berör är att 

eleven kan ha ett begränsat tålamod och uthållighet och ger då upp snabbare än övriga 

vid motgångar. ”De här kanske ger upp när det blir för jobbigt, vill inte lika gärna sträva 

efter att det ska bli svårare och svårare och lära sig mer utan helst ska det vara lite lätt 

hela tiden.”  

 

Lärare 1 beskriver en elev med autism som att eleven fått för sig att saker ska vara på ett 

visst sätt. Eleven kanske inte kan äta maten om den är blandad eller behöver göra saker 

på ett visst sätt. ”Det är väl så för dem, det går inte”. Lärare 1 betonar att det kan te sig 

olika för olika barn med autism. De kan också ha svårt att få ro men inte på samma sätt 

som för de med ADHD.  

 

På frågan om hur hen skulle beskriva ADHD svarar lärare 2 att det gör att eleven har svårt 

att sitta still och svårt att koncentrera sig på uppgiften. ”Det är svårt att få någonting 

gjort”. Vidare nämner pedagogen att det kan bli mycket konflikter med kamrater och med 

skolpersonal. Hen menar att konflikterna är en följd av den bristande koncentrationen då 

eleven ofta stör andra när fokus brister. Hen upplever att många med ADHD söker 

uppmärksamhet. 

 

Lärare 2 beskriver en elev med autism lite som motsatsen till en elev med ADHD, eleven 

sitter på sin plats men kan kanske inte koncentrera sig på uppgiften. De kanske är uppe 

och går i klassen och pillar på saker men utan att störa och utan att kräva uppmärksamhet. 

 

Lärare 3 beskriver elever med ADHD med följande ord: ”Ja- jag tycker nog att de kan 

vara lite olika. Så att jag har ju inte träffat två elever som är lika men jag kan ju se drag 

av det”. Kort stubin, dåligt tålamod, behov av struktur, att man som lärare måste 
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dubbelkolla nämner lärare 3 som specifika drag för ADHD. Detta ser lärare 3 även hos 

elever utan diagnos och då beskriver hen att man kan misstänka att det behövs att man 

dubbelkollar att de förstått och att de inte bara blir sittande och inte vet vad de förväntas 

göra. Andra karaktärsdrag är att eleven behöver upp och gå lite. När det kommer till hur 

lärare 3 tänker kring autismdiagnosen nämner hen att de blir fixerade vid ett intresse och 

att man får utgå från just det i undervisningen. ”Man får närma sig dem försiktigt och inte 

klampa på” säger lärare 3. Det är viktigt att hitta deras intresse och att vara beredd på att 

det kan växla.  

4.2.2 Lärarnas arbete med undervisning, anpassning och stöd för elever med ADHD 

eller autism 

På den inledande frågan om huruvida man som lärare har fått kunskap om NPF-diagnoser 

under sin lärarutbildning svarar lärare 1 att det ingick som en specialisering. Hen betonar 

dock att det var ganska många år sedan och att saker och ting förändras.  

 

Lärare 1 beskriver att hen arbetar med belöningar för att få eleverna att jobba när orken 

tryter. ”Man får tänka på vad de tycker är roligt.” Lärare 1 berättar att eleverna skulle 

skriva en faktatext nyligen och den skulle även illustreras med en teckning. Detta 

medförde enligt lärare 1 att eleven med ADHD ville börja med bilden. Lärare 1 sa då till 

eleven att bilden fick vänta tills skrivuppgiften var klar. När hen kom tillbaka till eleven 

en stund senare var texten klar och eleven frågade om hen fick börja rita bilden. Lärare 1 

var positivt överraskad över att detta motiverat eleven att slutföra skrivuppgiften. En 

annan belöning kan vara att klippa ut en bild och då är det lättare för eleven att ta tag i 

huvuduppgiften när eleven vet att den får göra något som den tycker är roligt efteråt. Vad 

som känns som belöning för eleven kan vara svårt att veta utan det gäller att lyssna in 

eleven enligt lärare 1.  

 

Vanliga anpassningar för lärare1 är till exempel att tänka in placeringen i klassrummet 

för vissa elever, ex avsides eller extra nära läraren. Lärare 1 ser anpassningar som något 

naturligt och hen differentierar uppgifter och arbetssätt beroende på elevernas behov 

dagligen.  

 

Lärare 1 understryker att det är svårt att förutse exakt hur lektionen kommer att bli och 

att hen är flexibel i sin planering och sitt förhållningssätt. Nyckeln i arbetet i hens klass 

är enligt lärare 1variation och att det hela tiden händer nya saker. Det är viktigt att läsa av 

situationer och snabbt tänka ut alternativ. Eleverna arbetar med Chromebooks, en bärbar 

dator med Chrome som operativsystem, men det är inte så populärt bland eleverna enligt 

lärare 1. Hen säger att eleverna är lite för otåliga.  

 

Lärare 1 upplever att hen har möjlighet att testa anpassningar och svarar att: ”Ja, det måste 

vi ju göra och det gör man. Det som man kanske inte gör lika som man borde är att 

dokumentera det där”. Lärare 1 menar att hen ibland provar anpassningar för att 

konstatera att det inte var tillräckliga och då provar hen andra anpassningar. Lärare 1 

framhäver att det skulle vara gynnsamt att dokumentera detta för övriga lärare. Lärare 1 
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upplever också en skillnad i hur mycket tid som finns utifrån sin tidigare erfarenhet av att 

undervisa i årskurs 1 jämfört med att undervisa i årskurs 3. Tidsbristen spiller över på 

dokumentationen då läraren tvingas prioritera. Lärare 1 betonar även att det är en styrka 

att kunna följa eleverna från årskurs 1 genom att man då vet vilka behov som finns.  

 

Lärare 2 berättar att hen inte fått någon kunskap om ADHD eller autism genom sin 

lärarutbildning. Fokus låg då snarare på att skapa intressanta lektioner och att det var 

lösningen på alla problem då. På frågan om hur hen lägger upp undervisningen för en elev 

med ADHD svarar lärare 2 att hen försöker att skapa en undervisning som ska passa den 

stora gruppen. Efter ett tag lär man sig vad eleven kan vara med på och inte och utifrån 

det skapa alternativ. Lärare 2 beskriver hur hen försöker att hålla sig lugn om en elev inte 

kan koncentrera sig och stör och betonar att det är positivt om det finns grupprum. Hen 

framhäver att hen aldrig skulle tolerera att eleven får störa övriga. De utmaningar som 

lärare 2 kan se är mer att skapa koncentration för elever med ADHD. Vidare nämner hen 

att de elever som hen har nu med ADHD ofta själva känner när det blir för mycket och 

då kan man ha en överenskommelse om kortare pauser med eleven. Lärare 2 menar att 

elever med ADHD kan bli uppspeedade vid grupparbeten och att det kan vara problem 

med olika konstellationer. De anpassningar som hen gör för elever med ADHD är att 

erbjuda muntliga uppgifter. Hen beskriver att de ofta får skriva först och sedan ställer 

lärare 2 fördjupade frågor efteråt.  

 

Den erfarenheten som lärare 2 har kring en elev med autism var att eleven inte kunde vara 

med i gruppkonstellationer och grupparbeten och där erbjöd hen enskilda uppgifter 

istället. Lärare 2 betonar även att elever med autism trivs med att arbeta i böcker och med 

instuderingsfrågor och inte är så mycket för att skapa.  

 

Lärare 2 nämner att hen inte anpassar material vid gruppuppgifter. Hen nämner att hen 

ofta läser högt för att alla ska vara med i texten och att man då kan följa upp ord. ”Det 

finns inte utrymme att störa så mycket”. Lärare 2 arbetar med en fast mall kring upplägg 

av lektion- en tydlig struktur med genomgång av vad som händer under lektioner och en 

sammanfattning av vad man gjort i slutet av lektionen. Vidare beskriver hen att hen 

arbetar med variation. Lärare 2 vill gärna ha med egen läsning av text, eget arbete och en 

gruppuppgift som knyter an till det de arbetat med enskilt. Hen beskriver att 

återkommande inslag skapar förutsägbarhet som ger en trygghet för eleverna. 

Kompensatoriska hjälpmedel som används är enligt lärare 2 att hen erbjuder dator istället 

för penna. Hen trivs inte bra med enbart digitala läromedel men det är positivt som 

variation. Hen använder sig av Time Timer. Alla elever har tillgång till böckerna via 

inläsningstjänst men lärare 2 menar att det inte används så mycket då hen ofta använder 

högläsning i gruppen. Hen ser till att de som vill läsa får läsa. Eleverna får även möjlighet 

att fota tavlan istället för att skriva av det som står. 

 

På frågan om hur hen arbetar med att upprätta egna anpassningar svarar lärare 2 att det är 

tiden som gör att det blir svårt.  ”Ibland blir det kanske inte jättebra men jag har inte haft 

tid till något bättre, så enkelt är det. Jag kan inte jobba ihjäl mig för att hitta jättebra 
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anpassningar.” Lärare 2 menar att undervisningen fungerar bra ändå genom att det är 

mycket gemensamt arbete. Hen betonar att det går att hitta förenklat material men säger 

att det inte blir mycket gjort i alla fall om eleven inte klarar av att arbeta i klassrummet 

och måste sitta ensam och arbeta i ett annat rum.  

 

När det gäller kunskapen om NPF-diagnoser från utbildningen nämner lärare 3 att hen 

inte fick någon större kunskap om det under utbildningen. Lärare 3 säger att det är viktigt 

att tänka på upplägget när det gäller undervisningen, särskilt i relation till dessa 

elever.  Anpassningarna är individuella och hänger inte ihop med diagnosen. Lärare 3 

beskriver hur hen lär känna eleven och läser av hur de mår. Det är viktigt med variation 

under lektionen. Lärare 3 ger ett exempel från en lektion då hen hade en elev som blev 

klar tidigare. Eleven tycker inte om att läsa men lärare 3 erbjöd eleven att hämta några 

varianter på tunnare böcker som eleven kunde tycka om och detta blev positivt för eleven. 

Vidare understryker lärare 3 att detta fungerade den aktuella lektionen men hade kanske 

inte fungerat vid ett annat tillfälle. ”Jag tror man måste vara jätteöppen och ha många 

planer i huvudet- vad är det som passar idag? Vad ska vi försöka med idag?”.  Hen nämner 

också vikten av att inte tvinga någon att stå framför tavlan och prata då detta kan vara 

jobbigt. Lärare 3 betonar även att det är viktigt att anpassa efter om det är morgonlektion 

eller eftermiddagslektion. Vidare framhäver hen betydelsen av att ha en plan b och att 

man ibland kan behöva kapa tänkta delar från lektionen och ibland behöva lägga till.  

 

Förberedelse är viktigt och att arbeta med korta, avgränsade uppgifter snarare än en större. 

Lärare 3 frågar eleven ”Hur vill du ha det? Ska vi prova det här? Om jag gör så här, hur 

tror du att det blir?”. Lärare 3 beskriver hur de provar det hen pratat om med eleven och 

utvärderar senare för att se vad som funkar och som vi kan hålla fast i. Svårigheten med 

en elev med autism är enligt lärare 3 att eleven ofta är tystlåten och att det då kan vara 

svårt att avgöra om något är bra eller ej. Hen brukar då se till att sätta övriga elever i 

arbete för att sedan ge individuell stöttning till den elev som är i extra behov av det. Lärare 

3 nämner även att tydligheten är något hen jobbar medvetet med när hen träffar nya 

grupper för att sedan se att det inte behövs samma tydlighet när de känner varandra. Hen 

nämner att det finns en risk att det blir för mycket med både bildstöd och Classroom 

screen. ”Hellre rent och koncist, det här ska vi göra”. I relation till tydlighet nämner lärare 

3 att hen anpassar sin tydlighet beroende av gruppkonstellationen. Exempelvis om en elev 

är sjuk kan gruppen ha ett mindre behov av tydlighet. ”Det gäller nog att vara jätteflexibel 

tror jag och kunna ändra lite eftersom”.  

 

Lärare 3 anpassar uppgifterna efter elevens behov. ”Klart det ska anpassas. Jag försöker 

ju göra det till varje elev. De behöver inte göra samma saker, jag behöver inte ha samma 

krav på allihop. Jag kan korta ner och jag kan öka på”. Alla har Chromebooks och de 

använder sig av Google classroom. Där beskriver lärare 3 att hen kan lägga in individuella 

uppgifter till eleverna. Lärare 3 berättar även hur hen i Google classroom lägger ut 

hjälplänkar och extrauppgifter och att eleverna är trygga i detta arbetssätt. Där betonar 

hen att det är viktigt att det man lägger ut inte uppfattas som rörigt eller att det är för 

mycket information utan att det ska vara lättnavigerat för eleverna. Lärare 3 betonar att 
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anpassningarna också är olika beroende på ämne även om det är en och samma elev. På 

frågan om lärare 3 upplever att anpassningarna tar tid svarar hen att det inte tar någon 

extra tid utan det är så hen arbetat hela tiden. ”Det är mitt jobb att göra det, så tycker jag”.  

4.2.3 Lärarnas förväntningar om vad som ingår i speciallärarens uppdrag kring 

elever med ADHD eller autism 

Lärare 1 beskriver att hen även använder sig av elevhälsan för att få konkreta tips kring 

arbetet med elever med diagnos. Hen nämner att det stödet som ges idag med konkreta 

tips kring undervisning och hjälpmedel är det som gör skillnad i undervisningen. Lärare 

1 framhäver att några konkreta tydliggörande tips som hen fått varit verkningsfulla för att 

eleverna skulle uppleva skoldagen som mer överblickbar. Mer stöttning och handfasta 

tips är viktigt enligt lärare 1. Hen belyser även att de brukar få hjälp vid nationella prov 

av speciallärare och att det fungerar mycket bra.  

 

Lärare 2 svarar att hen inte får så mycket specialpedagogisk hjälp. Lärare 2 upplever att 

ingen frågar hur det går för eleverna hen behövt stöd kring och att det inte heller finns tid 

för samtal. Det tar väldigt lång tid från det att man anmält till elevhälsoteamet att man 

behöver stöd och tills ett elevärende återkopplas enligt lärare 2. Hen framhäver att hen 

inte vet vad EHT egentligen gör på sina möten. Stödet tar för lång tid och läraren får lösa 

problemen själv. På frågan om hur lärare 2 skulle önska att samverkan med speciallärare 

skulle fungera svarar hen att det skulle vara gynnsamt om specialläraren tar ett större 

ansvar, kommer med färdiga idéer och tar sig an eleven mer. Vidare nämner lärare 2 att 

det är mer byråkratiskt nu än tidigare då man fick direkt återkoppling av specialläraren 

om man hade ett elevärende. Nu ska det fyllas i papper och utredningar. ”Varför ska 

sjuksyster och kurator vara med? Det blir så stor apparat.” Lärare 2 upplever att 

speciallärarna är ute för lite i verksamheten och att de borde vara med i alla ämnen. Hen 

anser att den specialpedagogiska kompetensen inte nyttjas optimalt i verksamheten. 

Lärare 2 säger att: ”Det ser bra ut på papperet” men hen ser inte vad elevhälsoteamet 

(EHT) gör fullt ut. Vidare betonar lärare 2 att detta är en åsikt hen delar med andra 

pedagoger.  

 

Lärare 3 nämner att det skulle vara önskvärt att få hjälp i klassrummet och utifrån det ha 

en dialog och prata om vad vi ska göra och hur ska vi göra det bra för den specifika eleven. 

Detta behöver enligt lärare 3 inte vara något kontinuerligt utan det kan ske någon gång 

och kan leda till ett samtal om iakttagelser och tips kring undervisningen. Vidare tycker 

hen att det är bra att specialläraren i vissa fall kan ta elever som behöver sitta mer avskilt. 

Enligt lärare 3 har det varit väldigt lite så på den undersökta skolan. Lärare 3 upplever att 

möjligheterna till stöd inom matte varit större än inom svenska och engelska. Detta har 

lett till att hen istället sökt finna egna vägar för att göra det bättre. Lärare 3 lyfter även att 

det faktum att man slutar fråga också kan bero på att man blir mer trygg ju längre man 

undervisat. Hen nämner dock att man får stöttning och att återkopplingen från EHT-möten 

har förbättrats på senare tid. Lärare 3 önskar fler samtal och att specialläraren är mer ute 

i klasserna.  
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4.3 Observationer 

4.3.1 Observation i årskurs 7 

I årskurs 7 genomförs observation i en grupp med 19 elever, varav 6 flickor och 13 pojkar. 

Den aktuella lektionen är en fysiklektion som är 60 minuter. Lektionen inleds med att 

läraren informerar om ett kommande prov.  Under informationen pratar eleverna 

sinsemellan om andra saker. Flertalet av eleverna har inte med sig det material som 

behövs för lektionen. Läraren försöker att skapa arbetsro genom att ändra placeringarna i 

klassrummet och genom direkta uppmaningar till berörda elever. Läraren går igenom 

materialet via projektor och förklarar även muntligt vilka mål man arbetar mot. Eleverna 

ges möjlighet att själva bestämma provdag utifrån två alternativ. Därefter får eleverna 

muntlig instruktion att arbeta med instuderingsfrågor i google classroom. Elever som är 

färdiga ges ytterligare uppgifter.  

 

De anpassningar som gäller för den observerade eleven är hjälp att komma igång med 

arbetsuppgifter, lågaffektivt bemötande, positiv förstärkning och en särskild placering i 

klassrummet. Placeringen är nära tavlan. När arbetet startar går läraren direkt fram till X 

och ger hen individuella instruktioner och anpassat material. När läraren går vidare ställer 

sig eleven upp och avviker från sin plats. Eleven talar högt och busvisslar ett flertal 

gånger.  Detta bemöts av läraren genom en uppmuntran att fortsätta med arbetet. Eleven 

går och pratar med andra elever innan hen avviker från klassrummet 5 minuter senare. 

Eleven kommer inte tillbaka under observationen. De anpassningar som finns 

dokumenterade för eleven görs under den aktuella observationen.  

4.3.2 Observation i årskurs 8 

I årskurs 8 genomförs observation under en lektion i historia. I klassen är det 33 elever, 

varav 17 pojkar och 16 flickor närvarande. Lektionen är 50 minuter. Lektionen inleds 

med att läraren ber två av eleverna att lämna tillbaka bedömda läxförhör. Läraren nämner 

att de ska gå igenom läxförhöret på lektionen och dess syfte. Syftet är att eleverna ska få 

en bättre bas för ett stundande prov.  

 

När eleverna har delat ut läxförhören tystnar gruppen och pedagogen påbörjar genomgång 

av svaren. Detta görs via projektor gemensamt på tavlan. Eleverna räcker upp handen och 

läraren ger ordet till de som får svara. Cirka 12 elever är engagerade i att svara på frågor. 

Resten sitter tysta och lyssnar. De sista tio minuterna av lektionen visas en film som är 

kopplad till ämnesområdet. 

 

Den observerade eleven sitter längst bak i klassrummet och har sin dator framför sig. 

Enligt dokumenterade anpassningar ska elev X ha stöd att förstå begrepp och texter, 

mindre omfattande material, stöd för minnet och digitala lärverktyg. Under lektionen får 

eleven inget särskilt stöd utan förväntas delta på samma sätt som övriga elever. Inga 

anpassningar är synliga för oss som observatörer. 
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4.3.4 Observation i årskurs 9 

Observationen genomförs i årskurs 9 som består av 18 stycken elever, varav 12 pojkar 

och 6 flickor. Den aktuella lektionen är en svensklektion som är 6o minuter. Lektionen 

startar efter cirka 10 minuter när samtliga elever satt sig ner tysta. Läraren har förberett 

lektionens innehåll med Classroom Screen och går igenom lektionens upplägg. Materialet 

som eleverna ska arbeta med under lektionen är förberett genom att läraren har delat 

uppgifter med klassen via Google Classroom. 

 

På lektionen ska eleverna lyssna på ett sommarprat, som är gjort av en elev i klassen. 

Eleven berättar om sin flykt från Afghanistan till Sverige och hur det är att hamna i ett 

nytt land. När eleverna lyssnar på sommarpratet får inga datorer eller mobiler användas. 

Efter sommarpratet som pågår i cirka 30 minuter, ges eleverna tid för reflektioner i 

helklass med pedagogen. Läraren ställer frågor kring innehållet och om etik och moral. 

När klassen har reflekterat gemensamt, får eleverna ta fram sina dator och varje elev får 

skriva två egna reflektioner som de tar med sig från sommarpratet. Frågorna ska skrivas 

i Google classroom och ska läsas av läraren.  

 

När eleverna är färdiga med sina reflektioner, ska de fortsätta med en inlämningsuppgift 

som ska vara färdig och inskickad för bedömning i slutet av veckan. Eleverna ska ta fram 

ett läshäfte som de har fått sedan tidigare och fortsätta arbeta med frågorna de återstående 

tio minuterna av lektionen.  

 

Enligt dokumenterade anpassningar ska elev X i klassen få hjälp med att komma igång 

med uppgifter, kompletterande instruktioner vid uppgifter, hjälp med att förstå begrepp 

och texter, positiv förstärkning, lågaffektivt bemötande och möjlighet att göra muntliga 

prov. Samtliga anpassningar är svåra att observera utifrån lektionens innehåll. Det märks 

dock att det tar en stund innan eleven kommer igång med både reflektionsfrågor och med 

uppgiften som skulle slutföras och lämnas in under veckan. Eleven är till en början 

upptagen med att söka på Google om olika maskiner, vilket är elevens största intresse. 

Läraren går fram till eleven och frågar om hen förstår vad som ska göras samt om hen vet 

var hen har texthäftet. Eleven hinner göra reflektionsfrågorna men hinner inte slutföra 

inlämningsuppgiften. 

4.4 Intervju med elever 

4.4.1 Undervisning och anpassningar 

På frågan om vilka lektioner som fungerar bra svarar eleverna väldigt olika. Lo menar att 

det är intresset som påverkar hur lektionerna fungerar medan Billie menar att det är 

relationen till läraren som gör att det fungerar bra. Hen säger följande om sina mentorer: 

”De säger alltid det viktiga, inte det oviktiga och hjälper oss elever jättemycket. De är 

konkreta och vi får vara med och bestämma i undervisningen och hur vi vill göra prov. 

Vi har även kul med lärarna.” Pim i sin tur berättar att lektionerna är bra om det är 

meningsfulla uppgifter. 
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Eleverna nämner alla att det är av vikt att läraren är tydlig och anpassar material utifrån 

elevernas skilda behov. Lo säger dagen blir olika om hen har ätit och sovit bra, men även 

lärarens bemötande påverkar. Vidare lyfter Lo en lärare som hen tycker är bra. Lo säger 

att ”Läraren ser mig!”. Lo berättar att hen har lätt för att bli ledsen och försöker då att 

tänka på annat. Lo berättar; ”Jag ville inte berätta eftersom jag inte litar på folk”. Vidare 

beskriver Lo hur läraren såg hen vid ett sådant tillfälle och frågade vad som hänt. Lo 

berättade och läraren sa enligt Lo då att: ”Du kan prata med mig om det är något - gör 

vad du vill och orkar idag”. Detta medförde enligt Lo att: ”Jag kände direkt att hon är 

snäll mot mig och jag kommer alltid vara snäll mot henne. För mig är det viktigt att 

”läraren förstår mig”. Lo menar att ”När jag har berättat om hur jag mår så gör det 

skillnad, men även vilken lärare jag har”. Billie berättar att vissa lektioner inte fungerar: 

”Det är diktatur på lektionerna i princip. Lärarna förstår inte att elever lär sig på olika 

sätt”. Pim svarar: ”Om läraren inte förklarar bra, lägger jag ner”. 

 

Alla tre elever nämner att de frågar lärarna när de inte förstår. Lo säger ”Om jag har ätit 

bra, då är jag lugn och då frågar jag antingen läraren eller min kompis, men om jag mår 

dåligt frågar jag min kompis om det inte är rätt lärare”. Billie nämner att hen frågar läraren 

men upplever att lärarna dumförklarar hen vid sådana tillfällen. Billie säger att lärarna 

ofta säger ”Jag har ju nyss berättat, har du inte lyssnat? Lyssna nästa gång!”. Billie 

berättar att hen vid sådana tillfällen stänger av och lägger ner. ”Jag pallar inte fortsätta 

mer.” Pim säger att hen brukar fråga läraren men bara om det är en lärare som hen förstår. 

Annars frågar hen hellre kompisar i klassen.  

 

Som kompensatoriska hjälpmedel använder eleverna gärna dator som skrivverktyg. Pim 

säger: ”Det är lättare att skriva på dator än för hand”. Lo och Billie nämner även att de 

gärna lyssnar på inläst material. Billie berättar att en av lärarna hjälpte hen: ”Läraren 

hjälpte mig att lyssna på en bok som var jobbig att läsa, det var grymt för mig”. 

4.4.2 Självbild och motivation 

Eleverna har olika upplevelser om skoltiden. Pim berättar att hen trivs bra i skolan. Lo 

menar att det är olika från dag till dag, hur hen trivs i skolan. Lo säger: ”Jag känner direkt 

på morgonen om jag inte mår bra. Då känner jag: Denna dag kommer bli svår och då har 

jag svårt att koncentrera och bete mig.” Billie lyfter att hen inte trivs i skolan och att det 

beror på lärarna. ”De är fyrkantiga”. Hen berättar att detta stegrades när hen fick nya 

lärare. Billie upplever att hen fick mer hjälp under de tidigare skolåren och att 

pedagogerna anpassade mer utifrån elevernas behov. Hen uttrycker att hen vill byta skola. 

 

Motivation skapas enligt eleverna genom att undervisningen upplevs som meningsfull 

och att relationen till läraren är god. Lo säger: ”Det viktigaste för mig är läraren”. Pim i 

sin tur menar att meningsfulla uppgifter som hen kan ha nytta av i framtiden ger hen 

motivation att genomföra skoluppgifter. ”Om jag inte vet eller förstår varför man ska göra 

en uppgift, lägger jag ner”!  
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En bra lärare är enligt eleverna en lärare som är mån om relationen till eleverna. Lo 

nämner ”Det är läraren som gör det. Jag tycker ämnet X är svårt men när läraren är schysst 

då tycker jag att ämnet är roligare“. Vidare berättar Lo att hen uppskattar mer att läraren 

säger till och hen får en chans att tänka efter, än om hen får ett straff direkt. Lo säger att 

hen ofta tänker på hur hen uppfattas och att det enda hen egentligen vill är att bete sig rätt 

och anpassa sig. Lo nämner att skolsköterskan är en viktig person för hen på skolan. Lo 

berättar att de har skapat en relation, genom att eleven tar medicin. ”Jag har berättat min 

historia och hon frågar hur det är, vilket betyder mycket”. Lo berättar att hen tagit mer 

medicin vid tillfällen, för att kompisar ska tycka om hen. Vid ett tillfälle tog hen medicin 

för att vara ”lugn” när de sågs för att spela dataspel. Hen ger exempel på hur det funkar 

med medicin: ”Min kropp är oftast snabbare än min hjärna, men om jag tar medicin saktar 

kroppen ner och min hjärna hänger med. Jag känner exakt när jag gör fel.”  

 

Billie säger att en bra lärare är på följande vis: ”En lärare som lyssnar, som inte är 

fyrkantig, som anpassar efter elevernas behov, som bryr sig om mig och att jag känner att 

de vill att jag ska nå ett betyg”. Billie ger följande råd till pedagoger: ”Var positiv och 

anpassa för eleverna, var inte som de gamla tanterna!” Billie lyfter sina mentorer som 

viktiga personer på skolan och säger att hen alltid kan prata med dem. Vidare berättar 

hen: ”Mentorerna anpassar även material för mig åt de andra ämneslärarna för att jag ska 

klara mig”. 

 

Pim berättar att en bra lärare är en person som lär ut bra, har uppgifter som är 

meningsfulla, ger positiv feedback, har humor och vill en väl. Vidare menar Pim att det 

även är viktigt med beröm. ”Det är alltid ett plus i kanten att man får höra att man gör ett 

bra jobb, men de ska inte ljuga för en heller. De ska inte säga att man gör ett bra jobb fast 

man inte gör det. Det leder ingenstans och det blir bara dåligt”. Pim menar att hen har bra 

kontakt med lärarna på skolan. Hen berättar vidare att: ”Det är skönt att man har samma 

mentor som känner en!”. 

 

På frågan om vilka framtidsvisioner eleverna har svarar de väldigt olika. Lo säger att hen 

vill arbeta som svetsare på en oljeplattform men säger att målsättningen är att få ett 

välbetalt jobb. Billies dröm är att få arbeta med musik. Hen vill bli musikproducent och 

studerar musik på fritiden, bland annat musikproduktion på distans. Pim säger att hen kan 

arbeta med vad som helst bara det är praktiskt. Pim vill arbeta som lastbilschaufför, i 

skogen eller som elektriker. 
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5 Analys 

I detta avsnitt analyserar vi respektive frågeställning utifrån insamlad data. Vi kopplar 

samman de resultat vi fått fram med vår litteraturgenomgång. 

5.1 Lärarnas definitioner av diagnoserna 

Lärarna definierar ADHD med liknande karaktäristiska drag. De intervjuade lärarna 

pekar på hyperaktivitet, bristande tålamod och koncentration. Detta återkommer i 

definitionen av ADHD som Socialstyrelsen (2014), Kutscher (2016), Bühler et al. (2018) 

och Sjölund et al. (2017) redogör för. Lärare 1 och lärare 3 betonar att elever med ADHD 

inte behöver vara lika utan att det är individuellt hur förmågorna påverkas och i vilken 

grad. Detta betonas även av SPSM (2018) och Jensen (2017) som menar att diagnosen 

inte visar en fullständig bild av en individ utan snarare ska ses som en vägledning. Även 

Jordan (2005) och Jensen (2017) framhäver vikten av att bemöta individen genom ett 

empatiskt och flexibelt förhållningssätt. 

 

Lärare 3 antar ett kritiskt perspektiv då hen betonar elevperspektivet. Lärare 1 och lärare 

2 uttrycker sig till viss del utifrån ett kompensatoriskt perspektiv, då båda beskriver att 

eleven ”ger upp”, ”stör” och ”söker uppmärksamhet”. Utifrån delaktighetsmodellen av 

Szönyi och Söderkvist Dunkers (2015) kan detta i förlängningen innebära att delaktighet 

inte uppnås för dessa elever då elevens beteende eventuellt kan relateras till bristande 

tillgänglighet, samhandling eller erkännande. Elevens beteende kan vara en reaktion på 

att kraven är otydliga eller för högt ställda. Studien av Bolic Baric et al. (2016) pekar 

också på att elever med ADHD och autism upplever sig missförstådda och exkluderade 

vilket kan kopplas till den nedsatta sociala förmågan. Det kan även härledas till det 

Fischbein (2009), Frisk (2010), Carlström (2010) och Taube (2009) skriver utifrån olika 

perspektiv om att läs- och skrivsvårigheter kan leda till undvikandestrategier. Lärarnas 

uttalanden ger en indikation kring vad som är normativt för dem, vilket ligger i linje med 

det som Velasquez (2012) sett i sin avhandling. Ett uppvisat beteende kan å ena sidan 

förklaras med diagnosen men å andra sidan bli något normativt och förväntat. 

 

De intervjuade lärarna nämner främst påverkan av perception och bristande theory of 

mind som kännetecken för autism. Detta bekräftas av vad Gillberg Neuropsychiatric 

Centre Sahlgrenska Acacdemy (2014 a) och Bühler et al. (2018) som kännetecknande för 

diagnosen. Lärarna betonar även vikten av att utgå från elevens specialintresse, vilket 

bekräftas som gynnsamt enligt Sjölund et al. (2017) samt Bolic Baric et al. (2016). 

 

Respondenterna av enkäten är inte eniga gällande diagnosens funktion. Detta kan indikera 

att det finns flera perspektiv representerade bland lärarna. Nilholm (2007) berör bland 

annat det kompensatoriska och det kritiska perspektivet. De som menar att diagnosen blir 

en förutsättning för att få resurser har ett kompensatoriskt perspektiv där svårigheterna 

förläggs till eleven. Detta strider mot Skollagens (SFS 2010:800) förtydligande gällande 

extra anpassningar och särskilt stöd men ligger i linje med det kritiska perspektivet. Detta 

perspektiv märks i vissa svar där lärarna lyfter att anpassningar ska ske oavsett om eleven 

har en diagnos eller inte.  
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5.2 Lärarnas arbete med undervisning, anpassningar och stöd för 
elever med ADHD eller autism 

5.2.1 Enkät 

De lärare som har genomfört enkäten lyfter anpassningar som innebär att man 

kompenserar för det som Socialstyrelsen (2014) samt Bühler et al. (2018) nämner som 

kännetecken för ADHD. De anpassningar som görs i undervisningen är individuella 

instruktioner, stöd med igångsättning och avslutning, korta pass och eget schema. Dessa 

anpassningar kompenserar för brister med de exekutiva funktionerna, hyperaktivitet, 

impulsivitet och bristande uppmärksamhet. Lindblad, Westerlund, Gillberg och Fernell 

(2018) betonar att det är viktigt att man kompenserar utifrån bristande kognitiva 

förmågor, då läroplanens kunskapskrav är kognitivt krävande. Enkäten visade att 

anpassningar på gruppnivå är vanligt förekommande. Eek-Karlsson (2012) och 

Velasquez (2012) betonar att lärarens makt märks i lärmiljöns uppbyggnad och i 

bedömningar av eleverna. De anpassningar som görs och hur lärare och verksamma i 

skolan talar om dessa är en del av det normskapande som sker i skolan. De anpassningar 

som lärarna använder blir normskapande och skapar i sig en omförhandling av normer 

särskilt gentemot elever med ADHD och autism. 

 

Enligt de intervjuade lärarna görs liknande anpassningar vid autism. Dock tar lärarna 

större hänsyn till den sociala förmågan vid exempelvis grupparbeten och låter eleven 

arbeta mer själv med tydliga ramar vilket ligger i linje med vad Tufvesson (2007), 

Gillberg Neuropsychiatric Centre Sahlgrenska Acacdemy (2014 a, b) samt Sjölund et al. 

(2017) lyfter som gynnsamt vid autism.  

 

Av enkäten framgår att det finns kunskapsluckor gällande autism. Skolinspektionen 

(2012) pekar på att det 2012 saknades kompetens för att möta elever med autism. I 

förlängningen innebär detta att det får långtgående konsekvenser för elevernas 

kunskapsutveckling och framtid. Vidare leder det till en bristande tillgänglighet som i sin 

tur kan leda till diskriminering enligt diskrimineringslagen (SFS 2008:567). Lärarna som 

svarat på enkäten anger att de efterlyser konkreta idéer kring anpassningar av 

undervisningen. Enligt Bühler et al. (2018) har individer inom autismspektrat generellt 

sett svårigheter med de exekutiva funktionerna. Om anpassningar som uppväger 

svårigheter med de exekutiva funktionerna görs på gruppnivå, tillgodoses delar av de 

behov som elever med autism kan ha.   

5.2.2 Intervjuer med lärare 

Variation är nyckelordet för samtliga intervjuade lärare. Att tänka på variation och en 

tydlig struktur kan gynna koncentrationsförmågan, uthålligheten samt avlasta 

arbetsminnet. Sjölund et al. (2017) nämner att koncentration och bristande impulskontroll 

kan ta bort fokus. I relation till detta nämner lärare 1 och lärare 3 att de anpassar uppgifter 

genom att avgränsa dem. Detta är således gynnsamt för att kompensera bristande 

exekutiva förmågor, enligt Sjölund et al. (2017) samt Bolic Baric et al. (2016).  
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Vidare tänker lärarna på lärmiljöns utformning utifrån elevens placering i klassrummet. 

Detta kan ha en direkt påverkan på tillgängligheten i undervisningen för eleven och 

således även delaktighet i klassrummet utifrån Szönyi och Söderqvist-Dunkers (2015) 

delaktighetsmodell. Lärare 2 lyfter även att hen medvetet tänker på att ha ett lugnt 

bemötande i relation till elever med ADHD. Enligt Hejlskov Elvén (2014) samt Bühler et 

al. (2018) är ett lågaffektivt bemötande ett sätt att anpassa kraven utifrån de förmågor 

eleverna har. För att undvika affektsmitta krävs ett lugnt bemötande.  

 

Andra anpassningar som lärarna nämner är att ge extra pauser samt att ta hänsyn till 

dagsformen. Även detta betonas av Sjölund et al. (2017) utifrån tydliggörande pedagogik 

och nämns även av Jensen (2017). Finns begriplighet och ett genomtänkt sätt att avlasta 

förmågor minskar stressen. Lärare 3 belyser även vikten av att beakta hur det påverkar 

om det är en lektion på för- eller eftermiddag och att det i sin tur kan kräva olika upplägg 

då energinivåerna ser olika ut.  

 

Planering av anpassningar bör utgå från individen. SPSM (2018), Jensen (2017), Nilholm 

och Alm (2010) och Aspeflo (2015) pekar på att olika aspekter av individens upplevelse 

måste tas in för att kunna mötas upp. För att eleven ska vara inkluderad måste 

pedagogerna veta vilka individuella behov eleven har. Lärare 3 belyser hur hen tar in 

eleven i planeringen av anpassningar och uppgifter, vilket styrks av Jordan (2005). Detta 

gynnar relationen sinsemellan som Bolic Baric et al. (2016) funnit som den avgörande 

faktorn för inlärning. Aspelin (2013) och Aspeflo (2015) menar att relationer ska vara i 

fokus för att kunna skapa förutsättningar för lärande. Att utgå från elevernas individuella 

behov möjliggör inkludering enligt Nilholm och Alm (2010) och Kotte (2017) samt 

tillgänglighet och delaktighet enligt Szönyi och Söderqvist Dunkers (2015).  

 

Lärarnas svar skiljer sig åt i relation till hur man ser på anpassningar i allmänhet. Lärare 

1 och lärare 3 ser anpassningar som självklart och att flexibilitet är naturligt. Lärare 3 

lyfter tydlighet och att det är gynnsamt att arbeta in en förutsägbar struktur för att sedan 

släppa på den när gruppen vet vad som förväntas. Detta pekar på att man arbetar 

tydliggörande, vilket enligt Socialstyrelsen (2014), Sjölund et al. (2017), Jensen (2017), 

Bühler et al. (2018) är framgångsrikt.  

 

Josefsson (2018) anger att tid som faktor för att planera och genomföra anpassningar är 

avgörande. Lärare 3 menar att det inte tar extra tid att individanpassa utan det är något 

självklart. Lärare 1 och lärare 3 lyfter tid som ett problem men utifrån olika synvinklar. 

För lärare 1 är det tiden att dokumentera anpassningar som är svår att prioritera. Hen 

skulle önska mer tid för att kunna dokumentera vad som fungerat bra respektive dåligt 

både för sin egen skull men även för övriga lärare exempelvis vikarier. Lärare 2 berättar 

att tiden gör att hen inte anpassar i någon högre grad utan lägger upp sin undervisning 

utifrån den stora gruppen. Lärare 2 säger att hen inte anpassar gruppuppgifter. Detta kan 

påverka delaktigheten och inkluderingen enligt Szönyi och Söderqvist Dunkers (2015) 

och Nilholm och Alm (2010). Lärare 2 lägger istället tid på högläsning och skapar en 

förutsägbarhet genom att följa en mall för lektionsstruktur och återkommande upplägg i 



43 

varje arbetsområde. Högläsning kan gynna elever med ADHD som enligt Jacobsson 

(2010) kan ha svårigheter med läsförståelse på grund av sina brister i de exekutiva 

förmågorna. Högläsning kan samtidigt missgynna elever med ADHD och autism, 

eftersom muntlig information belastar både koncentration och arbetsminne. Vidare kan 

en elev med autism få större problem med den centrala koherensen om information enbart 

ges muntligt, enligt Jensen (2017). 

 

Anpassningar som görs av lärarna gentemot elever med autism görs på liknande sätt som 

för elever med ADHD vilket överensstämmer med de granskningar Skolinspektionen 

gjort 2012 och 2014. Lärare 2 tar hänsyn till bristande theory of mind och ger eleven 

alternativ vid grupparbeten eller skapande uppgifter. Då kan eleven istället få arbeta 

individuellt med uppgifter. Sjölund et al. (2017) betonar att autistiska elever kan ha 

problem med det sociala samspelet samt att läsa av mimik och gester. Tufvesson (2007) 

betonar att lärmiljön måste anpassas utifrån elevens perception exempelvis genom att 

begränsa stimuli och avgränsade uppgifter. Det är dock viktigt att autistiska elever får 

stöd med att delta i och förstå sociala samspelet, enligt Jensen (2017) och Sjölund et al. 

(2017). Läraren bör inta ett flexibelt förhållningssätt och möta upp elevens behov och 

bygga på elevens styrkor eftersom det leder till större framgång för eleverna enligt Jordan 

(2005). Lärare 3 lyfter att svårigheten med elever med autism är att veta vad som fungerar 

mest optimalt, då autistiska elever kan ha svårigheter med att sätta ord på vad som 

fungerar bäst.  

5.2.3 Observationer 

Läraren under observerad lektion i årskurs 7 tydliggör inte struktur, innehåll och 

förväntningar vid lektionsstart. Både Socialstyrelsen (2014) och Sjölund et al (2017) 

betonar att elever i svårigheter behöver förutsägbarhet som skapas genom tydlighet. 

Damber (2010) och Tjernberg (2013) har funnit framgångsfaktorer för läs- och 

skrivinlärning och framhäver vikten av att undervisningen är tydlig i struktur och 

innehåll.  Struktur, innehåll och förväntningar skulle kunna tydliggöras genom att läraren 

presenterar lektionen via exempelvis Classroom Screen. Läraren kan på så sätt förklara 

för samtliga elever vad som ska göras, varför det ska göras, på vilket sätt och hur länge. 

Vidare hade elevens arbete kunna delas upp i mindre moment så att eleven har kännedom 

om att hen efter en viss tid får utrymme för paus, något som Bühler et al. (2018) framhäver 

som en framgångsfaktor. Avsaknad av tidsuppfattning leder enligt Jensen (2017) till 

stress och brister i de exekutiva funktionerna påverkar uthålligheten. Läraren bemöter 

elevens beteende lågaffektivt vilket är positivt enligt Hejlskov Elvèn (2014) som hävdar 

att bestraffning inte fungerar om man vill förändra ett negativt beteende. Eleven hanterar 

utifrån lärarens bemötande kravet som ställs på ett relativt lugnt sätt.   

 

Under observationen av årskurs 8 anpassas inte undervisningen alls utifrån 

dokumenterade anpassningar för eleven, vilket leder till att eleven sitter passiv och 

omotiverad under hela lektionen. Eleven är inte delaktig i det som görs utan deltar endast. 

Klassrumssituationen är inte inkluderande och anpassad. I den delaktighetsmodell som 

Szönyi och Söderqvist Dunkers (2015) förespråkar behöver fem aspekter uppnås. I detta 
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fall uppnås endast tillhörighet, eleven tillhör en grupp. Elevens behov är inte 

tillgodosedda och därmed är aspekten tillgänglighet inte existerande. Aspekten 

samhandling uppfylls inte genom att eleven inte kan tillgodogöra sig undervisningen 

utifrån att den inte är tillgänglig. Eleven är passiv och ges inget erkännande av läraren. 

Engagemanget från elevens sida blir därför obefintligt. Utifrån dessa aspekter blir eleven 

exkluderad i den undervisning som erbjuds vid observationstillfället. 

 

Enligt de dokumenterade anpassningarna för den observerade eleven i årskurs 9 behöver 

eleven hjälp med att komma igång med uppgifter. Det tar tid innan läraren ger eleven 

stöttning under den observerade lektionen. Det är en fördel om stöttning ges i direkt 

anslutning till introduktionen av uppgiften, för att styra elevens uppmärksamhet mot det 

som är lektionens fokus. Jensen (2017) menar att en elev med ADHD behöver kraftigare 

intryck för att bibehålla fokus. Brister i att reglera sin aktivitet kan medföra att man har 

svårt att komma igång med arbetsuppgifter, enligt Sjölund et al. (2017). Att läraren ger 

positiv feedback till eleven påverkar elevens motivation positivt i arbetet. Detta kan 

kopplas till Fischbein (2009) som menar att elever känner en tilltro till sin egen förmåga 

om de upplever att läraren visar ett genuint engagemang. Detta bekräftas även av Balldin 

och Hedevåg (2013) som betonar vikten av att läraren stöttar och är positivt inställd till 

det eleven presterar. Detta ökar motivationen.  

5.3 Lärarnas förväntningar om vad som ingår i speciallärarens 
uppdrag kring elever med ADHD eller autism 

Gällande specialpedagogiskt stöd önskar lärarna som besvarat enkäten ett mer omfattande 

stöd i klassrummet. Enligt examensförordningen (SFS 2011:186) och Skollagen (SFS 

2010:800) ska den specialpedagogiska kompetensen finnas för att förebygga och 

undanröja hinder i lärmiljön. 

 

De intervjuade lärarna har delvis skilda uppfattningar om det specialpedagogiska stödet. 

Lärare 1 upplever att stödet ges i tillräcklig utsträckning och att det ges handfasta tips. 

Lärare 2 lyfter att hen inte får tillräckligt stöd och menar att specialläraren borde ta över 

ansvaret för eleverna mer. Lärare 3 önskar mer handledning av specialläraren och då i 

dialog. Tidigare var det vanligt att organisera stödet i särskilda undervisningsgrupper 

enligt Fischbein (2009). Organiseringen av stödet avspeglade två synsätt, å ena sidan ville 

man att eleven som hade behov skulle få hjälp men å andra sidan ville man plocka ut 

eleven för att få mer tid till övriga elever. Även Ljusberg (2011) har studerat särskilda 

undervisningsgrupper och har funnit att det kan leda till lägre förväntningar på eleven och 

att eleven identifierar sig med diagnosen. Idag ska det specialpedagogiska stödet ges för 

att eleverna ska vara delaktiga och inkluderade. Byström och Bruce (2018) lyfter att 

dagens specialläraruppdrag kan delas in i tre delar; undervisning, utredning och 

utveckling. Lärare 2 eftersöker en till en undervisning mellan speciallärare och elev 

medan lärare 3 önskar mer utveckling av sin undervisning. Vidare nämner lärare 2 att hen 

upplever att det är svårt att veta vad EHT gör. Det kan finnas en otydlighet i vad som 

ingår i dagens specialläraruppdrag och därmed kan gamla förväntningar ligga kvar.  
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5.4 Elevernas upplevelser av hur undervisningen fungerar och hur 
det påverkar lärandet 

Enligt eleverna leder deras medicinska diagnoser till att de har svårigheter med att 

koncentrera sig.  Kutscher (2016) visualiserar ADHD som att hjärnan saknar bromsar 

vilket även Lo bekräftar genom sin beskrivning av sin diagnos. Sjölund et al. (2017) 

framhäver att nedsatta förmågor för en elev med ADHD kan vara nedsatt arbetsminne 

och exekutiva funktioner. En elev med autism har nedsatta förmågor när det gäller central 

koherens, theory of mind, perception och exekutiva funktioner.  

 

Utifrån de intervjuade elevernas upplevelser är det tydligt att anpassningar i lärmiljön inte 

görs i förväntad utsträckning i alla ämnen. Detta går emot det som anges i Skollagen (SFS 

2010:800) och i läroplanen (Skolverket, 2011) om att skolan bör ha en helhetssyn kring 

elevens skolgång och att undervisningen aldrig kan anpassas lika för alla. Enligt elevernas 

utsago upplever de inte att de är delaktiga under hela skoldagen. Szönyi och Söderqvist 

Dunkers (2015) lyfter tillgänglighet som en avgörande faktor för att man ska känna sig 

delaktig. På grund av otillräckliga anpassningar för eleverna i vår studie blir 

tillgängligheten bristande, vilket påverkar elevernas delaktighet. Tillgängligheten 

påverkar i sin tur graden av samhandling. Både Lo och Billie uttrycker bristande 

erkännande genom olika perspektiv. Szönyi och Söderqvist Dunkers (2015) belyser att 

erkännandet avgörs av vilken norm som råder och befäst i lärmiljön. Lo ser sig som bärare 

av problemet, medan Billie känner sig nedtryckt genom vissa lärares bemötande. 

Bristerna i dessa delaspekter leder till att det blir svårt att uppnå engagemang. Billie och 

Pim uttrycker båda att de lägger ner när deras behov inte möts upp. Lutz (2013) menar att 

elever som börjar identifiera sig med sin diagnos, begränsar sina möjligheter att utveckla 

sin identitet. Om inte undervisningen görs tillgänglig blir eleven inte delaktig enligt 

Szönyi och Söderqvist Dunkers (2015) och i slutändan blir eleven diskriminerad enligt 

diskrimineringslagen (SFS 2008:567).  

 

Eleverna lyfter vidare att de känner att det i vissa fall finns en okunskap bland lärarna 

gällande att alla lär sig olika. Resultatet av intervjuerna påvisar att eleverna inte känner 

sig inkluderade utifrån lärarnas sätt att bemöta och lägga upp undervisningen. Nilholm 

och Alm (2010) betonar att i ett inkluderande klassrum bör elevernas behov vara 

vägledande för hur undervisningen ska utformas. Sundqvist och Lönnqvist (2016) lyfter 

dessutom att specialpedagogik och pedagogik ska flätas samman till en inkluderande 

pedagogik. Enligt Salamancadeklarationen (2/2006) framgår det tydligt att behoven ska 

styra undervisningen och inte att den enskilda eleven ska anpassa sig efter en färdig mall. 

En av eleverna uttrycker att hen inte får det stöd som hen efterfrågar, med en rädsla för 

att bli ”dumförklarad”. Nilholm och Alm (2010) vidhåller att respekt ska genomsyra 

klassrumsmiljön, vilket innefattar att man inte får håna andra. Frisk (2010), Fischbein 

(2009) och Carlström (2010) framhäver att läs- och skrivsvårigheter kan skapa en stark 

stress och ett undvikandebeteende om inte svårigheterna tas på allvar. Enligt Eek-

Karlsson (2012) och Diskrimineringsombudsmannen (2012) sker normskapande i skolan 

och därigenom innehar lärarna en makt genom sin yrkesroll och hur de utövar sin 

undervisning. Detta speglar vad som anses vara normativt och vad som anses vara 
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avvikande. Om makten används felaktigt, exempelvis genom en undervisning som utgår 

från en viss norm, kan det leda till att elever blir exkluderade och sedda som avvikare.  

 

I intervjuerna framkommer, som tidigare nämnts, en känsla hos eleverna vi intervjuat att 

de är bärare av sin problematik. Enligt Nilholm (2007) kan man som lärare inta olika 

perspektiv. I intervjuerna uppvisas en klyfta mellan elever och lärare. Eleverna påvisar 

ett behov och en önskan om ett relationellt perspektiv medan det i elevernas beskrivningar 

framkommer ett kompensatoriskt perspektiv hos vissa av lärarna. Perspektiven kolliderar 

och det uppstår en obalans. Utifrån elevernas svar är relationen till läraren det som 

påverkar mest hur eleven tar till sig undervisningen. Detta går i linje med det inkluderande 

klassrummet som Nilholm och Alm (2010) redogör för samt den relationella pedagogiken 

som Aspelin (2013) lyfter. Aspeflo (2015) betonar dessutom att de avgörande aspekterna 

för relationsskapande är att utgå från individen genom att lyfta elevens starka sidor, ha 

tilltro till elevens förmåga och vara engagerad i dess skolgång.  

 

De intervjuade eleverna lyfter fram olika faktorer som påverkar självbild och motivation 

i kunskapsinhämtningen. Den viktigaste faktorn enligt samtliga elever är läraren och 

relationen dem emellan, vilket kan kopplas till Aspelin (2013) och Damber (2010) som 

menar att goda relationer mellan lärare och elever i undervisningen skapar motivation och 

en tro på den egna förmågan hos eleverna. Även Lutz (2013) och Balldin och Hedevåg 

(2013) poängterar vikten av lärarens bemötande och relation till eleverna. Om elever 

bemöts på ett icke tillfredsställande sätt, kan det få negativa konsekvenser för självbilden 

vilket följer med under hela livet. Vidare lyfter eleverna att det är viktigt med tydlighet i 

klassrummet där det presenteras meningsfulla arbetsuppgifter som är anpassade efter 

elevernas behov. Om eleverna känner att läraren anpassar och skapar en klassrumsmiljö 

där det är tillåtande att visa sina svårigheter, skapas motivation enligt Taube (2009). Bolic 

Baric et al. (2016), Fischbein (2009) och Taube (2009) lyfter att om elever omges av 

engagerade lärare som gör att de känner sig sedda, skapas en känsla av samhörighet och 

gemenskap som ökar motivationen. Det är även viktigt med positiv feedback, så att 

eleverna känner att de kan och gör ett bra arbete. Hejlskov Elvén (2014) menar att man 

bör lyfta det positiva hos eleverna istället för att endast åtgärda och fokusera på det 

negativa. Elever som ständigt får höra att de misslyckas, får en sargad självbild. Även 

Taube (2009) nämner att en elev som känner sig misslyckad, kan skydda sin självbild 

genom att sluta anstränga sig. De intervjuade eleverna har dessutom en tydlig målbild 

kring vad de vill arbeta med i framtiden, vilket påverkar deras motivation att nå 

undervisningens kunskapskrav.  
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6 Diskussion och slutsatser  

I vår inledning berör vi att vårt intresse för studiens fokus väcktes genom våra egna 

erfarenheter av bristande kunskaper kring elever med ADHD och autism. Josefsson 

(2018) skriver att lärarna upplever att de inte hinner anpassa undervisningen. Utifrån detta 

formulerade vi vårt syfte och våra frågeställningar. I diskussionen som följer har vi valt 

att diskutera studiens respektive frågeställningar utifrån inläst litteratur och insamlade 

resultat med våra egna tankar och slutsatser. Avsnittet avslutas med slutsatser, 

metoddiskussion samt förslag på framtida forskning. 

 

Utifrån lärarnas definitioner av diagnoserna ADHD och autism märks en större kunskap 

och erfarenhet av att undervisa elever med ADHD jämfört med autism. Det blir tydligt 

att det finns olika perspektiv vad gäller hur man ser på elever med medicinska diagnoser 

och vilket stöd de har rätt till. Det blir även tydligt att olika diagnoser leder till olika 

förväntningar på eleven. I våra intervjuer kan vi skönja att en elev med ADHD upplevs 

som att den söker uppmärksamhet. En elev med autism sitter stilla på sin stol och arbetar 

koncentrerat, om rätt uppgifter ges. Lärarna uttrycker att en elev med autism har 

specialintressen och att man bör rätta sig efter det medan en elev med ADHD “stör”. De 

passar inte in i den normativa mall som Eek Karlsson (2012) berör. I Velasquez (2012) 

avhandling framgår det att eleven ses som bärare av sina svårigheter och att lärarens makt 

avgör vad som är normalt samt vilka som ska inkluderas. För dessa elever blir det enligt 

vår tolkning att de måste anpassa sig till lärarens och skolans krav och inte tvärtom. 

Skolan kräver att elever ska kunna befinna sig i en grupp en hel dag. Skolan kräver att 

alla elever ska kunna samarbeta. Skolan kräver att elever ska kunna arbeta självständigt 

med enskilda projekt. Skolan kräver att eleverna ska sitta still i 60 minuter. Skolan kräver 

dessutom att elever ska kunna ställa om snabbt mellan olika ämnen. Frågan är om det är 

skolan som kräver detta eller om det är skolkulturen och den enskilda lärarens normativa 

syn som kräver detta? Lindblad, Westerlund, Gillberg och Fernell (2018) lyfter dessutom 

att elever med bristande kognitiva förmågor inte har förutsättningar att nå de 

kunskapskrav som läroplanen ställer. Detta ställer ytterligare krav på individuella 

anpassningar av undervisningen. 

 

I vår litteraturgenomgång framgår enligt Kotte (2017), Sundqvist och Lönnqvist (2016) 

och Jensen (2017) att det bör finnas en specialpedagogisk kompetens och kunskap om 

funktionsnedsättningar hos all personal för att inkludering ska vara möjligt. Alla elever 

är allas ansvar. Hejlskov Elvén (2014) betonar vikten av att vi kan påverka om vi tar 

ansvar. Detta innebär att lärarna måste våga be om stöd och handledning och även våga 

förändra sin undervisning om det behövs. Det måste ges mer kompetensutveckling 

gällande både ADHD och autism, vilket även framgår i de kvalitetsgranskningar 

Skolverket (2012, 2014) har genomfört. Dessutom behövs samverkan för att kunna hitta 

rätt anpassningar och arbetssätt för att de goda exemplen ska kunna tas tillvara vilket även 

Jensen (2017) poängterar. Om samverkan fungerar blir också kompensatoriska 

hjälpmedel normativa och en naturlig del i undervisningen. På så sätt kan lärare och elever 

ha höga förväntningar på varandra. Vikten av kompensatoriska verktyg lyfts i vår 

litteraturgenomgång genom både Bolic Baric et al. (2016) och Fischbein (2009) och det 
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finns på den undersökta skolan god tillgång till kompensatoriska hjälpmedel. Frågan är 

mer om dessa är normaliserade eller om de upplevs som något extra?  

 

Vilka elever har vi i dagens klassrum? Är det elever i behov av särskilt stöd eller med? 

Eller är det lärmiljön som är i behov av särskilt stöd som Byström och Bruce (2018) 

nämner? Är undervisningen tillgänglig för alla elever och är eleverna delaktiga? I vårt 

intervjuresultat med lärare framkommer att anpassningar är kopplade till vilket 

elevperspektiv och vilken upplevd arbetsbelastning man har. Det är tydligt att man gör 

många anpassningar på gruppnivå som underlättar för elever med nedsatta exekutiva 

förmågor. Det framkommer i vår studie även att det görs anpassningar “för den stora 

gruppen” men vilken är den? Vad anses avvikande och normativt där? Är det eleverna 

eller läraren som är normen? Vilka är normen bland eleverna, är det de som presterar 

högst eller de elever som presterar lägst? Om man istället skulle byta synvinkel och 

anpassa till gruppen utifrån de elever som har de största behoven, skulle samtliga elever 

gynnas. Utifrån detta synsätt skulle de anpassningar som görs för elever med ADHD och 

autism normaliseras och dessa elever skulle därmed inkluderas på ett bättre sätt i 

undervisningen tillsammans med övriga elever. Dilemmaperspektivet som Nilholm 

(2007) nämner anger att å ena sidan ska det ges samma förutsättningar för 

kunskapsutveckling för alla elever och å andra sidan ska de få stimulans att utvecklas 

utifrån sin individuella potential. Har inkludering som begrepp till viss del blivit urvattnat 

och att inkluderingen enbart blivit en fråga om fysisk placering för eleven? Inkludering 

får aldrig stanna vid att enbart avse att eleven ska tillhöra en grupp, enligt Szönyi och 

Söderqvist Dunkers (2015). Om tillgängligheten inte uppnås, brister delaktigheten vilket 

påverkar elevernas motivation och självbild. Dessa brister kan i sin tur leda till 

diskriminering. I våra resultat blir det tydligt att vad som anses normativt inte primärt 

handlar om förmågan att ta till sig kunskap utan mer om vilket beteende som eleven 

uppvisar. Frågan är om synen på vad som anses vara normativt är på väg att omförhandlas 

då allt fler elever i den svenska skolan blir diagnosticerade inom det neuropsykiatriska 

spektrat? Hur kommer framtidens ”normativa elev” se ut?  

 

När det gäller förväntningar kring vad som ingår i speciallärarens uppdrag, framkommer 

olika uppfattningar bland de intervjuade lärarna. Det finns olika upplevelser kring 

huruvida handledningen är tillräcklig. Det finns även en önskan om att stödet borde 

kommuniceras i större utsträckning mellan speciallärare och klasslärare. Vidare 

framkommer det att specialläraren bör ta ett helhetsgrepp över de elever som behöver 

extra stöd i de olika skolämnena. I Skollagen (SFS 2010:800) anges det att det är skolans 

ansvar att ha en helhetssyn kring eleven och dess kunskapsutveckling. Detta är därmed 

ett delat ansvar och kan inte härledas till enbart specialläraren. Det framkommer även att 

det finns upplevelser av att arbetet som görs av elevhälsoteamet är otydligt.  

 

Bilden som framträder är således tudelad. På samma sätt som eleverna behöver en 

förutsägbarhet och tydlighet i undervisningen, behöver lärarna en klarare bild kring vilken 

ansvarsfördelning skolans olika professioner har gentemot eleverna. I 

examensförordningen (SFS 2011:186) och i Skollagen (SFS 2010:800) betonas det att 
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specialläraren ska arbeta förebyggande, språkutvecklande och underlätta svårigheter i 

lärmiljön. Vidare betonar även Socialstyrelsen (2014) att de insatser som genomförs ska 

vara framåtsträvande. Enligt Nilholm (2007) finns en kritik om specialpedagogikens 

existens, då man genom att använda “special” per automatik gjort en uppdelning mellan 

det som anses vara normen och det avvikande i skolan. Frågan är hur det 

specialpedagogiska arbetet kan implementeras som en naturlig del i undervisningen där 

specialläraren inte “släcker bränder” utan figurerar som en vägledare mot långsiktiga 

mål? 

  

Speciallärarens arbete har förändrats genom åren. Tidigare var det vanligt att 

specialläraren lyfte ut eleven enligt Fischbein (2009), antingen enskilt eller till särskilda 

undervisningsgrupper. Idag ska specialläraren undervisa, utreda och utveckla lärare och 

verksamhet, enligt Byström och Bruce (2018). Speciallärarens arbetsbeskrivning behöver 

därmed tydliggöras, för att inte gamla förväntningar ska leda till att dagens 

specialpedagogik ses som något diffust. Arbetet med extra anpassningar behöver 

dessutom förtydligas och ansvaret som ligger inom ramen för lärarnas arbete behöver 

tydliggöras. Skiljelinjen mellan de olika professionerna måste bli skarpare men samtidigt 

behövs mer samverkan. Specialläraren måste öppna dörren och låta de elever, som inte 

anses passa in i klassrummen, inkluderas tillsammans med andra med rätt stöd. Alla 

elever har rätt att uppleva och nå kunskap tillsammans med andra utifrån sin individuella 

kapacitet.  

 

Eleverna i våra intervjuer beskriver att de har koncentrationssvårigheter. I förlängningen 

kan detta leda till läs- och skrivsvårigheter om undervisningen inte är inkluderande och 

elevernas behov inte möts upp. Vidare är det större risk för detta om lärare inte arbetar 

normkritiskt och ifrågasätter sin planering, undervisning och bedömning. Risken som vi 

kan se är att diagnosen blir en enkel förklaring för ett bristande intresse. Ett bristande 

intresse som Bråten (2008) betonar inte nödvändigtvis behöver härledas till bristande 

koncentration utan kan bero på låg motivation, bristande förkunskaper eller problem med 

avkodning. De undvikandestrategier som nämns vid läs- och skrivsvårigheter utifrån 

Taube (2009) och Fischbein (2009) kan lika lätt antas vara koncentrationssvårigheter. 

Frågan är om lärare har kunskap om vad som bidrar till elevernas svårigheter. Är det 

diagnosen, läs- och skrivsvårigheter, bristande tillgänglighet eller en undervisning som 

inte engagerar eller skapar intresse? 

 

Fischbein (2009) betonar även struktur och intresseväckande undervisning som en nyckel 

för lärande. Ett arbetssätt som enbart vilar på elevernas självkontroll blir problematiskt 

för en elev med antingen läs- och skrivsvårigheter eller nedsatta exekutiva förmågor. För 

att kunna skapa en intressant undervisning krävs det att eleverna är med på tåget. För att 

få med eleverna måste lärarna känna eleven. Den relationella pedagogiken som betonas 

av Aspelin (2013) och Aspeflo (2015) pekar på att läraren är den viktigaste faktorn för en 

gynnsam inlärning. Om läraren inte känner eleven hur ska den då kunna ställa höga 

förväntningar, skapa en delaktighet och intresse? Hur ska en elev kunna ha höga 

förväntningar om denne upplever sig dömd på förhand utifrån en diagnos? Synsättet som 
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Ross W Greene (2016) förespråkar och som även Bühler et al. (2018) nämner utgår från 

att barn gör rätt om de kan. Synsättet handlar om respekt och tolerans. Eleverna i vår 

studie lyfter att de vill bli sedda och respekterade. De vill också att deras behov ska kunna 

mötas upp och det kan skönjas en uppfattning om att man ser sig ha rätt till visst stöd 

medan man även ser sig från ett utifrånperspektiv och uppfattar att omgivningen tycker 

att man stör. Det innebär att det kritiska och kompensatoriska perspektivet även märks 

hos eleverna. Vad händer med självbilden och motivationen när eleven upplever att den 

stör och när eleven inte får de förutsättningar den behöver? Wiener och Daniels (2016) 

visar i sin studie att elever med ADHD ser sig som lata och oförmögna till planering och 

att de eftersöker lärare som har höga förväntningar men som även ser att de gör det bästa 

utifrån sina förutsättningar. Bolic Baric et al. (2016) framhäver elevhälsans stöd som 

positivt för motivationen. För att känna sig sedd kan det vara viktigt med vuxna som inte 

innehar samma maktposition som läraren.  

 

Eleverna i vår intervju lyfter tre viktiga aspekter. Den första är att man som lärare ska 

tänka utanför boxen, inte vara fyrkantig. Den andra är att se eleven och visa respekt vilket 

även framkommer i studien av Bolic Baric et al. (2016). Den tredje är att göra 

undervisningen intressant och meningsfull, vilket även eleverna i Wiener och Daniels 

(2016) studie betonar som viktigt. Det framgår i två av våra elevintervjuer hur den 

tydliggörande pedagogiken efterfrågas. I elevernas svar finns en viss frustration kring 

bristen av meningsfullhet. Skolan måste arbeta förebyggande så att inte känslan för skolan 

blir som Pim uttrycker det: ”Om jag inte vet eller förstår varför man ska göra en uppgift, 

lägger jag ner!” Det går att föreställa sig känslan: att komma till en arbetsplats där man 

gör olika saker varje dag men då det inte alltid går att föreställa sig vad som kommer att 

ske och i vissa fall inte ens varför. Vi måste ta på oss elevernas glasögon för att kunna se 

det de ser.  

 

Tydliga resultat som framträder är att det enligt enkät och intervjuer med lärare görs en 

hel del gruppanpassningar. Dessa gruppanpassningar kan gynna elever med ADHD och 

autism och fungerar tydliggörande. Autism är ett område där det behövs mer 

kompetensutveckling vilket anges i enkätsvaren. I relation till diagnosen ADHD blir det 

kännbart att det finns en laddning i diagnosen och den är mer negativt laddad än autism. 

Lärarna i intervjuer har olika syn på anpassningar. Å ena sidan framkommer en syn på 

anpassningar för individen som något naturligt och okomplicerat men å andra sidan 

framkommer en syn som ser det som något som inte hinns med på grund av 

arbetsbelastningen.  

 

Vi hävdar att det är viktigt att man på skolan lyfter normkritiska frågor kontinuerligt och 

synliggör vad som är normativt i klassrummen. Det är viktigt att våga granska sin 

undervisning för att utvecklas. Detta kan göras i samråd med speciallärare och samverkan 

mellan lärare och speciallärare ska kännas naturligt. Som lärare får man inte rygga tillbaka 

för att befinna sig utanför sin bekvämlighetszon. Faran uppstår när man som lärare blir 

för bekväm och slutar vara nytänkande. Då har man som lärare slutat ta ansvar. Det är 

viktigt att våga släppa in eleverna och möta upp dem och deras behov med respekt. 
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Relationen till eleven ska alltid ligga främst. Utveckling sker i samverkan och 

tillsammans kan vi nå resultat, såväl psykologiska som kunskapsmässiga. Denna 

utveckling ser vi framemot att driva och delta i som speciallärare på våra framtida 

arbetsplatser. 

6.1 Metoddiskussion 

Styrkan med vår studie är att vi genom metodvalen kan få fler infallsvinklar av hur arbetet 

med anpassningar fungerar för elever med ADHD eller autism i klassrumsmiljön. 

Svagheten är att vi inte kommer att kunna generalisera vårt resultat, eftersom det är en 

liten skola och en begränsad studie. En studie som innefattar fler skolor och som därmed 

skulle ge upphov till fler besvarade enkäter och möjliga intervjuer skulle öka 

reliabiliteten. En kritik mot kvalitativ forskning är att den brister i objektivitet, vilket lyfts 

av Bryman (2011). Observationen i studien skulle få en ökad reliabilitet om man 

dokumenterade observationerna med ljud och bild och inte enbart ett 

observationsschema. Detta då skeendet synliggörs på ett annat sätt och inte är beroende 

av forskarens uppmärksamhet under observationen. Vidare skulle det ge studien en större 

tyngd om det hade genomförts fler observationer och i olika ämnen. Fler observerade 

lektioner hade kunnat synliggöra vad som är normativt i klassrum både vad gäller 

klassrumskultur samt förväntningar på eleverna.  

 

När det kommer till både intervjuerna och enkäten med lärarna kan vi i efterhand se att 

vi borde ha frågat vad som påverkar huruvida man anpassar eller inte. I intervjuer med 

eleverna kunde vi ha ställt ytterligare frågor om hur eleverna upplever elevhälsans 

funktion då den, enligt forskningen som vi har nämnt tidigare, fyller en viktig funktion 

för elever i svårigheter. Styrkan med att vi var två som genomförde intervjuerna var att 

vi båda kunde höra, se och tolka det som blev sagt. Nackdelen kan vara att den som blev 

intervjuad kan uppleva att den blir utfrågad och på så vis ger tillrättalagda svar.  

 

Ett förslag till framtida forskning kan vara att genomföra en studie med elever med 

ADHD och autism då det är vanligt att dessa diagnoser är överlappande. Det ställer 

ytterligare krav på anpassningar och därför skulle det vara intressant att se hur skolan 

möter upp svårigheterna och hur eleverna själva upplever skolsituationen.  

 



52 

Litteraturlista 
Aspeflo, U. (2015). För alla i skolan: en bok om inkluderande och utvecklande undervisning. (1. utg.) 

Hindås: Aspeflo & Klamas. 

Aspelin, J. (red.) (2013). Relationell specialpedagogik: i teori och praktik. Kristianstad: Kristianstad 

University Press. 

Backman, J. (2016). Rapporter och uppsatser.  Lund: Studentlitteratur. 

Balldin, N., & Hedevågh, K. (2013) En skola som hjälper eller stjälper? ADHD ur ett pedagogiskt 

perspektiv. Socialmedicinsk tidsskrift, volym 90 (nr 3), s. 432-441. 

http://www.socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/view/1009/825 

Bolic Baric, V., Hellberg, K., Kjellberg, A., & Hemmingsson, H. (2016). Support for learning goes beyond 

academic support: Voices of students with Asperger’s disorder and attention deficit hyperactivity 

disorder. Autism, February 2016, Vol.20(2), pp.183-195 

Bryman, A. & Nilsson, B. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber. 

Bråten, I. (red.) (2008). Läsförståelse i teori och praktik. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

Bühler, M., Karlsson, A. & Österholm, T. (2018). Lågaffektivt bemötande och problematisk skolfrånvaro. 

Lund: Studentlitteratur. 

Byström, A. & Bruce, B. (2018). Specialisering barns och elevers språk-, skriv- och läsutveckling. I B. 

Bruce. (red.) Att vara speciallärare. Malmö: Gleerups. 

Carlström, M. (2010). Pedagogisk utredning vid läs- och skrivsvårigheter. I B. Ericson. (red.) Utredning 

av läs- och skrivsvårigheter. (4. uppl.) Lund: Studentlitteratur.  

Damber, U. (2010). Reading for life: three studies of Swedish students' literacy development. Diss. 

(sammanfattning) Linköping: Linköpings universitet, 2010. Linköping. 

Eek-Karlsson, L (2012). Förgivettaganden och utmaningar. I E. Elmeroth. (red.), Normkritiska 

perspektiv: i skolans likabehandlingsarbete. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

Ejlertsson, G. (2014). Enkäten i praktiken. Lund: Studentlitteratur. 

Fischbein, S. (2009) Barns upplevelser av specialpedagogiska insatser. I L. Bjar, & A. Frylmark. (red.). 

Barn läser och skriver: specialpedagogiska perspektiv. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur.  

Frisk, M. (2010). Läs- och skrivsvårigheter samt dyslexi/specifik lässvårighet. I B. Ericson. (red.) 

Utredning av läs- och skrivsvårigheter. (4. uppl.) Lund: Studentlitteratur.  

Greene, R.W. (2016). Vilse i skolan: hur vi kan hjälpa barn med beteendeproblem att hitta rätt. (3. [rev.] 

uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

Göteborgs universitet, Gillberg Neuropsychiatry Centre Sahlgrenska Academy (2014 a). 

Autismspektrumtillstånd. Hämtad 2018-12-14 från 

https://gnc.gu.se/forskningsomraden/Diagnosgrupper,+metoder+och+vissa+p%C3%A5g%C3%A5e

nde+studier+vid+GNC/autismspektrumtillstand 

Göteborgs universitet, Gillberg Neuropsychiatry Centre Sahlgrenska Academy (2014 b). Studier om 

intervention vid autism. hämtad 2018-12-18 från 

https://gnc.gu.se/forskningsomraden/Diagnosgrupper,+metoder+och+vissa+p%C3%A5g%C3%A5e

nde+studier+vid+GNC/studier-om-intervention-vid-autism 

Hammar Chiriac, E. & Einarsson, C. (2013). Gruppobservationer: teori och praktik. (2. uppl.) Lund: 

Studentlitteratur. 

Hejlskov Elvén, B. (2014). Beteendeproblem i skolan. (1.utg.) Stockholm: Natur & Kultur. 

Jacobsson, C. (2010). Psykologisk utredning vid läs- och skrivsvårigheter. I B. Ericson. (red.) Utredning 

av läs- och skrivsvårigheter. (4. uppl.) Lund: Studentlitteratur.  

Jensen, L. (2017). Inkluderingskompetens vid adhd & autism. Södra Sandby: Be My Rails Publishing. 

Jordan, R. (2005). Managing autism and Asperger´s syndrome in current educational provision, Pediatric 

Rehabilitation, 8:2, 104-112, DOI: 10.1080/ 13638490500054891 

Josefsson, J. (2018, augusti). NPF: Lärare hinner inte med likvärdig undervisning. Skolvärlden. 

Tillgänglig: http://skolvarlden.se/artiklar/npf-larare-hinner-inte-med-likvardig-undervisning 

Kotte, E. (2017). Inkluderande undervisning: lärares uppfattningar om lektionsplanering och 

lektionsarbete utifrån ett elevinkluderande perspektiv. Diss. Malmö: Malmö högskola, 2017. Malmö. 

http://www.socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/view/1009/825
https://umu-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/fulldisplay?docid=TN_sage_s10_1177_1362361315574582&context=U&vid=UmUB&lang=en_US
https://umu-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/fulldisplay?docid=TN_sage_s10_1177_1362361315574582&context=U&vid=UmUB&lang=en_US
https://umu-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/fulldisplay?docid=TN_sage_s10_1177_1362361315574582&context=U&vid=UmUB&lang=en_US
https://gnc.gu.se/forskningsomraden/Diagnosgrupper,+metoder+och+vissa+p%C3%A5g%C3%A5ende+studier+vid+GNC/autismspektrumtillstand
https://gnc.gu.se/forskningsomraden/Diagnosgrupper,+metoder+och+vissa+p%C3%A5g%C3%A5ende+studier+vid+GNC/autismspektrumtillstand
http://skolvarlden.se/artiklar/npf-larare-hinner-inte-med-likvardig-undervisning


53 

Kutscher, M.L., Attwood, T. & Wolff, R.R. (2016). Barn med överlappande diagnoser: ADHD, 

inlärningssvårigheter, autism, asperger, tourettes, ångest med flera. (Andra reviderade utgåvan). 

Stockholm: Natur & Kultur. 

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. (3. [rev.] uppl.) Lund: 

Studentlitteratur. 

Lindblad, I., Westerlund, J., Gillberg, C., & Fernell, E. (2018-02-01) Har alla barn i grundskolan 

förutsättningar att klara nya läroplanens krav? Läkartidningen. Tillgänglig: 

http://lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Originalstudie/2018/02/Har-alla-barn-i-grundskolan-

forutsattningar-att-klara-nya-laroplanens-krav/ 

Ljusberg, A-L. (2011). The structured classroom, International Journal of Inclusive education, 15:2, 195-

210. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13603110902763433 

Lutz, K. (2013). Specialpedagogiska aspekter på förskola och skola: möte med det som inte anses lagom. 

(1. uppl.) Stockholm: Liber. 

Nilholm, C.& Alm, B. (2010). An inclusive classroom? A case study of inclusiveness, teacher strategies, 

and children's experiences. European Journal of Special Needs Education, 01 August 2010, 

Vol.25(3), p.239-252. doi: 10.1080/08856257.2010.492933 

Nilholm, C. (2007). Perspektiv på specialpedagogik. Lund: Studentlitteratur.  

SFS 2008:567. Diskrimineringslagen, Stockholm: Kulturdepartementet. 

SFS 2010:800. Skollag, Stockholm: Utbildningsdepartementet. 

SFS 2011:86. Examensordning Speciallärarexamen. Stockholm: Utbildningsdepartementet. 

Sjölund, A., Jahn, C.  & Lindgren. A. (2017). Autism och ADHD i skolan: handbok i tydliggörande 

pedagogik. Stockholm: Natur & Kultur. 

Skolinspektionen (2012). "Inte enligt mallen" [Elektronisk resurs]: om skolsituationen för elever i 

grundskolan med diagnos inom autismspektrumtillstånd. Stockholm: Skolinspektionen. 

Skolinspektionen (2014). Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen AD/HD. Hämtad 2018-

10-29 från: 

https://www.skolinspektionen.se/globalassets/publikationssok/granskningsrapporter/kvalitetsgranskn

ingar/2014/adhd/k09-adhd-slutrapport.pdf  

Skolverket (2014). Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Stockholm: 

Skolverket. 

Skolverket (2011). Läroplan och kursplaner för grundskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet. 

Hämtad 2018-09-13 från: https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-

kursplaner-for-grundskolan/laroplan-lgr11-for-grundskolan-samt-for-forskoleklassen-och-

fritidshemmet 

Skolverket (2014). Stödinsatser i utbildningen: om ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt 

stöd. Stockholm: Skolverket. 

Specialpedagogiska skolmyndigheten. (2018). Inkludering. Hämtad 2018-10-01 från 

https://www.spsm.se/stod/tillganglighet-delaktighet-och-inkludering/inkludering/  

Stukát, S. (2011). Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap. (2. uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

Svenska Unescorådet. (2006). Salamancadeklarationen. Hämtad 2018-09-29 från 

http://www.unesco.se/wp-content/uploads/2013/08/Salamanca-deklarationen1.pdf  

Svensson, P. & Starrin, B. (red.) (1996). Kvalitativa studier i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur. 

Diskrimineringsombudsmannen (2012). Lika rättigheter i skolan: handledning. Stockholm: 

Diskrimineringsombudsmannen (DO).  

Socialstyrelsen och Skolverket (2014). Vägledning för elevhälsan. Stockholm: Socialstyrelsen. 

Sundqvist, C., och Lönnqvist, E. (2016) Samundervisning som inkluderande arbetssätt i skolan. Nordic 

Studies in Education, vol (36) pp 38-56. Doi: 10.18261 

Szönyi, K. & Söderqvist Dunkers, T. (2015). Delaktighet- ett arbetssätt i skolan. Härnösand: 

Specialpedagogiska skolmyndigheten.      

Taube, K. (2009). Läs- och skrivförmåga, självbild och motivation. I L. A. Frylmark. (red.) Barn läser 

och skriver: specialpedagogiska perspektiv. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur.  

http://lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Originalstudie/2018/02/Har-alla-barn-i-grundskolan-forutsattningar-att-klara-nya-laroplanens-krav/
http://lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Originalstudie/2018/02/Har-alla-barn-i-grundskolan-forutsattningar-att-klara-nya-laroplanens-krav/
https://umu-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/fulldisplay?docid=TN_tayfranc10.1080/08856257.2010.492933&context=PC&vid=UmUB&lang=en_US&search_scope=default_scope&adaptor=primo_central_multiple_fe&tab=default_tab_umub&query=any,contains,An%20inclusive%20classroom?&sortby=rank&offset=0
https://umu-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/fulldisplay?docid=TN_tayfranc10.1080/08856257.2010.492933&context=PC&vid=UmUB&lang=en_US&search_scope=default_scope&adaptor=primo_central_multiple_fe&tab=default_tab_umub&query=any,contains,An%20inclusive%20classroom?&sortby=rank&offset=0
https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-grundskolan/laroplan-lgr11-for-grundskolan-samt-for-forskoleklassen-och-fritidshemmet
https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-grundskolan/laroplan-lgr11-for-grundskolan-samt-for-forskoleklassen-och-fritidshemmet
https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-grundskolan/laroplan-lgr11-for-grundskolan-samt-for-forskoleklassen-och-fritidshemmet
https://www.spsm.se/stod/tillganglighet-delaktighet-och-inkludering/inkludering/
http://www.unesco.se/wp-content/uploads/2013/08/Salamanca-deklarationen1.pdf


54 

Tjernberg, C. (2013). Framgångsfaktorer i läs- och skrivlärande: en praxisorienterad studie med 

utgångspunkt i skolpraktiken. Diss. Stockholm: Stockholms universitet, 2013. Stockholm. 

Tufvesson, C. (2007). Concentration difficulties in the school environment: with focus on children with 

ADHD, autism and Down's syndrome. Diss. (sammanfattning) Lund: Lunds, 2007. Lund. 

Velasquez, A. (2012). AD/HD i skolans praktik: en studie om normativitet och motstånd i en särskild 

undervisningsgrupp. Diss. Uppsala: Uppsala universitet, 2012. Uppsala. 

Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. 

Stockholm: Vetenskapsrådet. 

Wiener, J. och Daniel, L. (2016). School experience of adolescents with attention - deficit/hyperactivity 

disorder. Journal Of Learning Disabilities, volym 49 (6), 567-581. doi: 10.1177/0022219415576973 



 

Bilagor 

Informationsbrev enkät till pedagoger   

     Bilaga 1 

 

Hej!  

Vi är två studenter som läser till speciallärare inom läs- och skriv vid Umeå universitet. 

Syftet med studien är att undersöka hur en grundskola arbetar med anpassningar och 

stödåtgärder gentemot elever med ADHD eller autism i kombination med läs- och 

skrivsvårigheter.  

 

Ditt deltagande är frivilligt och anonymt. Enkäten kommer enbart behandlas av oss. 

Analysen av studien kommer att publiceras i en rapport, där inga namn på deltagare, 

skola eller kommun förekommer. Den färdiga rapporten är en offentlig handling och 

arkiveras vid Umeå universitet. Din medverkan är mycket betydelsefull för kvaliteten i 

vår studie.  

 

Vi är mycket tacksamma om du vill medverka och hjälpa oss att öka vår kunskap. 

 

Tack på förhand! 

Jenny Nilsson och Karin Pousette 

 

Enkät till pedagoger 

 

Vilken/vilka årskurser undervisar du till största delen? 

F-2 

3-6 

7-9 

 

 Hur många år har du varit verksam som lärare? 

0-5 år 

5-15 år 

Mer än 15 år 

 

Vilken befattning har du i verksamheten? 

Pedagog 

Annat (resurs/assisten) 

Har du lärarlegitimation? 

 Ja 

 Nej 

 

Om ja- ingick kunskaper om NPF i din utbildning? 

Ja 

Nej 

 

Hur många arbetsplatser har du haft som lärare? 

1-3 



 

4-6 

7- 

 

Hur stor erfarenhet har du av att arbeta med elever med ADHD? 

Ingen erfarenhet 1- 5 stor erfarenhet 

 

Hur stor erfarenhet har du av att arbeta med elever med autism? 

Ingen erfarenhet 1- 5 stor erfarenhet 

 

Vilka anpassningar gör du i klassrummet på gruppnivå? (Ex. struktur, bildstöd, 

tidshjälpmedel) 

Frisvar 

 

Vilka anpassningar gör du i klassrummet för elever med ADHD? 

Frisvar 

 

Vilka anpassningar gör du i klassrummet för elever med autism? 

Frisvar 

 

På vilket sätt utvärderas de anpassningar som görs? 

Frisvar 

 

Känner du att du behöver mer kompetensutveckling om ADHD och/eller autism? 

Ja 

Nej 

Om ja- vad behöver du för kompetensutveckling? 

 Frisvar 

 

Upplever du att du får tillräckligt specialpedagogiskt stöd gällande elever med ADHD 

och/eller autism? 

1-5= 1: inte tillräckligt, 5: tillräckligt 

 

Vilken stöttning av speciallärare skulle du önska? 

 Frisvar 

 

Vilka fördelar eller nackdelar ser du med att en elev har en utredd diagnos? 

 Frisvar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Informationsbrev inför observation    

    Bilaga 2 

 

Hej!  

 

Vi heter Jenny Nilsson och Karin Pousette och vi studerar på Speciallärarprogrammet, 

läs- och skrivinlärning vid Umeå universitet. För tillfället skriver vi vårt examensarbete 

och som en del av vår studie skulle vi vilja vara med och observera några klasser i 

lärmiljön. Vi kommer observera vad som sker i klassrummet och hur undervisningens 

struktur och upplägg ser ut.  

 

Om ni har några funderingar, får ni gärna kontakta oss innan vårt besök.  

 

Vi ser fram emot vårt besök! 

 

/Jenny Nilsson och Karin Pousette 

 

Observationsschema 

 

Klass: Lärare: 

Tid: Ämne:  

Antal elever: 
 

 

Anpassningar 
aktiva sedan (datum): 

aktiva 

 

 

check notering 

Arbets- och aktivitetsordningar (arbetsschema, 

checklistor) 

   

Bildstöd, symbolstöd 
   

Förförståelse vid arbete med nytt arbetsområde 
   

Hjälp att starta 
   

Förberedelse inför nästa moment/aktivitet 
   

Möjlighet till extra tid 
   

Individuellt anpassat schema 
   



 

Kompletterande instruktioner (tydlighet, muntligt) 
   

Stöd att förstå begrepp och texter 
   

Strukturstöd vid skrivande (stödstrukturer, mallar, tala in 

en text) 

   

Anpassade läromedel (ex. mindre omfattande material) 
   

Inlästa läromedel (ILT) 
   

Legimus 
   

Skrivverktyg (penngrepp, andra pennor etc.) 
   

Lärmiljön (fysisk): anpassningar (skärmar, känslighet för 

ljud eller ljus, möbler, sittdynor eller dyl.) 

   

Extra färdighetsträning 
   

Specialpedagogiska insatser, period eller regelbundna 
   

Stöd för minnet 
   

Lågaffektivt bemötande 
   

Positiv förstärkning 
   

Seriesamtal alt. sociala berättelser 
   

Ta hänsyn till annorlunda perception 
   

Sittplats i klassrummet 
   

Tidsstöd i form av timstock eller time timer 
   

Energibalans (vad tar mest energi) 
   

Möjlighet till muntliga prov 
   

Stöd i form av organiserat arbetsmaterial (ämnesfack, 

färgkodade mappar) 

   

Digitala lärverktyg (stava rex, claro read, lexia, widget 

online) 

   

 

Övriga 

iakttagelser:___________________________________________________________ 

 



 

Informationsbrev inför intervju med lärare   

    Bilaga 3 

Hej!  

 

Vi heter Jenny Nilsson och Karin Pousette och vi studerar på Speciallärarprogrammet, 

läs- och skrivinlärning vid Umeå universitet. Som en del av vårt examensarbete vill vi 

intervjua lärare om hur man på skolan arbetar med anpassningar och stödåtgärder 

gentemot elever med ADHD eller autism.  

 

Vi önskar intervjua en lärare i vardera 3:an, 6:an och 9:an och för att kunna göra ett 

urval så lottade vi bland de lärare som är verksamma mot dessa årskurser. Vi önskar 

låna er på måndagens konferenstid.  

 

Intervjun kommer att spelas in via Röstmemon. De som kommer att intervjuas kommer 

att avidentifieras.  Det är frivilligt att delta och det inspelade materialet kommer att 

raderas när arbetet är sammanställt.  I den färdiga studien kommer man inte kunna 

identifiera vilken lärare eller skola som studerats. Resultatet kommer sedan att användas 

i ett examensarbete och vara tillgängligt för forskare och pedagoger. 

 

Tacksam för svar om deltagande!   

 

Jenny Nilsson mailadress XXX telefonnummer XXX  

Karin Pousette mailadress XXX telefonnummer XXX 

 

Intervjuguide för samtal med pedagog   

 

1. Hur skulle du beskriva en elev med ADHD?  

2. Vilka konsekvenser kan de nedsatta förmågorna ge i tillägnandet av 

undervisningen? 

3. Hur skulle du beskriva en elev med autism? 

4. Vilka konsekvenser kan de nedsatta förmågorna ge i tillägnandet av 

undervisningen?  

5. Har du kunskap om vilka förmågor som påverkas vid dessa diagnoser? 

6. Hur lägger du upp undervisningen för elever med ADHD? 

7. Hur lägger du upp undervisningen för elever med autism? 

8. Vilka kompensatoriska hjälpmedel använder du i undervisningen? 



 

9. Vilka faktorer ser du som avgörande i undervisningen för att elever med ADHD 

eller autism når kunskapsmålen? 

10. Vilka möjligheter har du att testa och upprätta nya anpassningar i din 

undervisning? 

11. Hur skulle du önska att det specialpedagogiska stödet såg ut på din skola? Vad 

fungerar bra respektive mindre bra? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Samtyckesbrev till vårdnadshavare om intervju med elev  

   Bilaga 4 

 

Hej!  

 

Vi heter Jenny Nilsson och Karin Pousette och vi studerar på Speciallärarprogrammet, 

läs- och skrivinlärning vid Umeå universitet. Nu under hösten kommer vi att skriva vårt 

examensarbete och vi skulle vilja intervjua elever som går på högstadiet och som har 

ADHD eller autism.  

 

Syftet med studien är att undersöka hur personalen på skolan arbetar med anpassningar 

och stödåtgärder gentemot elever med ADHD eller autism i kombination med läs- och 

skrivsvårigheter. Vi vill även få en uppfattning om hur eleverna tycker att 

undervisningen fungerar. 

 

Intervjuerna kommer att spelas in via Röstmemon. De som kommer att intervjuas 

kommer att avidentifieras.  I den färdiga studien kommer man inte kunna identifiera 

vilken elev eller skola som studerats. Det är frivilligt att delta och det inspelade 

materialet kommer att raderas när arbetet är sammanställt.  

 

För att det ska vara möjligt att genomföra intervjuerna behöver vi vårdnadshavares 

godkännande. Om ni vill medverka till vår forskning, genom att tillåta oss att intervjua 

ert barn, skriv under och skicka ert godkännande i frankerat kuvert. Alternativt, lämna 

in påskrivet papper till mentor. 

 

Tacksam för svar! 

 

Jenny Nilsson mailadress XXX telefonnummer XXX 

Karin Pousette mailadress XXX telefonnummer XXX 

 

Jag godkänner att _______________________________i klass________ intervjuas i 

studien. 

 

Underskrift av vårdnadshavare: 

_________________________________________________ 

 

 

 

 

 



 

Intervjuguide för samtal med elev     

 

1. Hur upplever du din skoltid? 

2. Vilka lektioner upplever du fungerar bra? Varför de fungerar bra för dig? 

3. Vilka lektioner upplever du inte fungerar bra? Varför fungerar de inte bra för 

dig? 

4. Vilket/vilka ämnen tycker du bäst om? Varför? 

5. Vad upplever du är svårt? Varför? 

6. Hur är dina läsvanor? Vad läser du helst? 

7. Hur gör du när du inte förstår? 

8. Hur lär du dig bäst? 

9. Vad är en bra studiemiljö för dig? Var studerar du helst? 

10. Vilka kompensatoriska verktyg använder du? På vilket sätt underlättar de för dig 

i din inlärning? 

11. Vad ger dig motivation till att studera? 

12. Hur skulle du beskriva att en bra lärare är?  

13. Hur är dina relationer till mentor/lärare/övrig personal på skolan? 

14. Vilka förväntningar upplever du att dina lärare har på dig?  

15. Vilka förväntningar har dina klasskamrater på dig? 

16. Hur ser du på din framtid? Drömyrke? 

 

 

Litter  


