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Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att undersöka vilka pedagogiska strategier lärare arbetar 

med när det kommer till elever med ADHD. Studien grundar sig i en kvalitativ metod i 

form av intervjuer, där sju högstadielärare intervjuades. Alla intervjuer spelades in, för 

att sedan transkriberas och analyseras. Tydliga mönster i studien visade på att lärare 

anpassade sin undervisning i den mån de ansåg vara nödvändig. Beroende på lärare och 

ämne, såg detta olika ut. I det praktiska ämnet tycktes inte anpassning vara lika viktigt 

som i det teoretiska ämnet, där individanpassning blev mer tydligt. Det informanterna 

hade gemensamt var att de såg positiv feedback som en självklar del i undervisningen. 

Samtliga informanter ansåg även att en god relation till läraren, klassrumsanpassningar 

och motivation går hand i hand för en trygg och utvecklande skolgång.  
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1 Inledning  

En skola för alla är något som i dagens utbildning har fått tagit stor plats i många av 

kurserna som går att läsa på lärarprogrammet. Även om orden ”En Skola För Alla” är 

väl inpräntade i en pedagogs hjärna, finns det fortfarande en stor vision om att verkligen 

lyckas med detta. Peter Haug beskriver denna vision genom att mena på att en skola för 

alla är ett uttryck för en skola med explicit värdegrund som på många sätt skiljer sig 

från den ”etablerade” och traditionella skolan. Den är öppen för alla, ingen avisas eller 

pekas ut. Det är en skola där undervisningen är anpassad efter individen och inom 

gemenskapen. Det är en skolan där alla deltar och bidrar till gemenskap. Det är en skola 

som alla barn upplever som sin skola – man formar en personlighet, får gott 

självförtroende, insikter, kompetens, kunskaper, attityder och inte minst ett socialt 

nätverk. Haug skriver vidare om att inkludering ska ske inom klassrummets ramar. Att 

eleven ska få undervisning i den klass där eleven är inskriven.
1
Detta är något som alla 

pedagoger måste ta hänsyn till och arbeta med. Förr exkluderades ofta elever med 

diagnoser, de fick extrahjälp av specialpedagoger och speciallärare enskilt i grupprum 

både under och utanför lektionstid. Idag ser det annorlunda ut, idag måste de inkluderas 

i undervisningen precis som alla andra elever. Lärare är därför mer beroende av att hitta 

olika metoder som fungerar för olika elever, framförallt för elever med diagnoser.  

 

Problem framkommer dock då lärare allt som oftast känner att de inte riktigt klarar av 

det arbetet, eller inte riktigt har resurser för att hantera okoncentrerade elever som både 

stör och bråkar. I media framställs det ofta som att det bara är att peka med handen och 

höja rösten för att få ordning i klassrummet, men riktigt så enkelt är det inte. Stor 

utmaning krävs från lärare i att skapa ett tryggt klassrumsklimat. Det är inte ovanligt att 

lärare önskar stökiga elever mer hjälp i form av mindre undervisningsgrupper, smartare 

verktyg och bättre studiero.
2
  

 

Enligt en nyligen framtagen kartläggning från Socialstyrelsen angående medicinering 

för barn med diagnosen ADHD, visade det sig att mellan 2006 och 2011 ökade 

medicineringen för flickor med 260 procent, medan andelen pojkar ökade med 160 

procent. Socialstyrelsens sammanställning visade även på att medicinering av ADHD-

medicin, antidepressiva och sömnmedel till barn hade en markant ökning mellan 2011 

och 2012, det gick från 45542 till 49593 barn.
3
 Detta är ännu ett tydligt tecken på att 

diagnostiseringen ökar och sannolikheten att vi som blivande lärare kommer att stöta på 

elever med ADHD och andra svårigheter är stor. Återigen, därför ställer det stora krav 

på lärare att de besitter rätt kunskap om olika pedagogiska strategier för att hjälpa och 

vidareutveckla dessa elever.  

                                                
1
 Skolverket. Peter Haug, Pedagogiskt dilemman: specialundervisning, s29-32 

2
 Hasse Hedström. Förstå stökiga elever. Lärarnas Nyheter 2011-11-01. 

http://www.lararnasnyheter.se/SP_11_05_s37_stokigaelever.html (hämtad: 2014-04-10) 
3
 Maria Sundén Jelmini. Flickors adhd-diagnoser ökar. Svd 2013-01-09. 

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/flickors-adhd-diagnoser-okar_7811120.svd (hämtad: 2014-01-31) 

http://www.lararnasnyheter.se/SP_11_05_s37_stokigaelever.html
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/flickors-adhd-diagnoser-okar_7811120.svd
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Enligt Beckman är det viktigt att uppmärksamma att många elever far illa i skolan, då 

arbetsformerna inte passar deras egen struktur. Att konstant byta lokal, att ha skåp 

istället för egen bänk i klassrummet, att arbeta självständigt och att själv söka reda på 

information passar inte alltid en elev med ADHD. Beckman understyrker därför 

relevansen för lärare att ha förståelse, ge stöd och anpassa miljön för att hjälpa eleven 

att ta sig igenom alla svårigheter den stöter på.
4
  I Lgr11 går det att läsa att utifrån 

elevens behov och förutsättningar ska undervisningen anpassas så att det leder till en 

vidare kunskapsutveckling.
5
 Vidare menar läroplanen att lärarens uppgift är att kunna 

organisera sin undervisning så att den lämpas till alla elevers behov, så som att ge extra 

stöd till elever som har svårigheter i skolan.
6
  

 

Med rätta är det alltså av stor vikt inom läraryrket att vara medveten om alla olika 

individer och att man måste anpassa sig till dessa individer med olika metoder. Under 

lärarutbildningen har det förekommit otroligt lite information om hur arbetet med elever 

som har diagnoser fungerar, därför anser vi att detta ämne intresserar oss väldigt. Då en 

kommer att vara verksam i två praktiska ämnen och den andre kommer att vara verksam 

i två teoretiska ämnen är det än mer intressant att undersöka vilka pedagogiska 

strategier lärare använder sig av, samt jämför vilka skillnader och likheter som ter sig i 

de olika klassrumsmiljöerna. 

 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Vårt syfte med denna studie är att undersöka vilka pedagogiska strategier lärare 

använder sig av till elever med ADHD 

 

 Hur anpassar lärare sin undervisning för elever med ADHD? 

 

 Hur arbetar lärare med att motivera sina elever med ADHD? 

 

 Vilka likheter och skillnader finns det mellan praktiska och teoretiska ämnen? 

 

 

 

 

 

                                                
4
 Vanna Beckman.  ADHD/DAMP- en uppdatering, s143 

5
 Skolverket. Läroplan för grundskola, förskoleklass och fritidshem, s8 

6
 Ibid, s14  
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2 Teoretiska utgångspunkter 

2.1 Neuropsykologisk strategi 

ADHD är en av de vanligaste neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna som 

diagnostiseras. Det betyder att hjärnan har svårigheter att arbeta och fungera som den 

ska. Personer som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har, i större och mindre 

grad, ofta problem med att lära sig och minnas, har svårigheter med impulskontrollen, 

motoriken, reglering av uppmärksamheten samt att interagera med andra människor.
7
  

 

En elev i skolan som har neuropsykiatriska problem hamnar ofta i centrum i 

klassrummet, då denne lätt missförstås som bråkig och ofta hamnar i konflikter med 

sina egna klasskamrater.
8
 Utgångspunkten för denna strategi är hur man behandlar 

inlärning och beteendeproblem. De flesta av eleverna som har ADHD har 

inlärningssvårigheter vilket medför att man som lärare måste ordna en strukturerad 

inlärningsmiljö, så som att kontrollera och dämpa de distraherande faktorer som 

förekommer i klassrummet. Därför går neuropsykologiska strategin ut på ha en 

strukturerad undervisning och en ordnad klassrumsmiljö, som underlättar för elever med 

ADHD då dessa inte klarar av att utsättas för den stimulans och påverkan som 

klassrumsrutinerna dagligen innefattar. Fokus i denna undervisningsstrategi ligger på 

motorisk träning och att hitta olika metoder för stimuluskontroll, man lyfter fram det 

stoff som ska läras in.
9
Personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar fungerar 

för det mesta bäst i en stimulusbegränsad miljö.
10

 En dålig uppväxtmiljö kan dock inte 

orsaka ADHD, men en dålig omgivning kan däremot förvärra den rådande situationen 

och öka symptomen. En bra miljö gör det därmed lättare att leva med 

funktionsnedsättningen. Att ha förstående anhöriga, vänner och lärare minskar 

symptomen och underlättar för personer med ADHD.
11

  

 

Den neuropsykologiska strategin spelar stor roll i formandet av pedagogiska 

undervisningsstrategier. Att vi som lärare kan anpassa vår undervisning till alla 

individer är av allra största vikt. Att veta varför vissa elever handlar så som de handlar, 

underlättar för att vi ska kunna göra modifieringar i klassrummet. 

                                                
7
NPF neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Riksförbundet Attention http://www.attention-

riks.se/index.php/npf1.html (Hämtad 2014-02-05) 
8
 Ibid.  

9
 Sverre Asmervik, Terje Ogden & Anne-Lise Rygvolt. Barn med behov av särskilt stöd: grundbok i 

specialpedagogik, s103 
10

 Christopher Gillberg. Ett barn i varje klass – om ADHD och DAMP, s147 
11

NPF neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Riksförbundet Attention http://www.attention-

riks.se/index.php/npf1.html (Hämtad 2014-02-05) 

http://www.attention-riks.se/index.php/npf1.html
http://www.attention-riks.se/index.php/npf1.html
http://www.attention-riks.se/index.php/npf1.html
http://www.attention-riks.se/index.php/npf1.html
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2.2 Motivationsteori 

En annan teori som arbetet lägger fokus på är David McClellands motivationsteori, eller 

som han kallar den behovsteori. Detta för att motivation är en viktig del i 

undervisningen och då framför allt för elever med svårigheter i skolan. 

 

McClelland menar att varje individ har ett prestationsbehov, ett tillhörighetsbehov och 

ett maktbehov. Hans teori går ut på att dessa tre behov är inlärda i varierande grad och 

är resultatet av individuell livserfarenhet. Vi individer kommer då antingen visa vart och 

ett av dessa behov öppet eller så kommer man dölja dem. Även om man kommer visa 

behoven i olika grad så är det ett av behoven som kommer vara motivationen i just den 

särskilda situationen. Vilket av behoven kommer naturligtvis variera från person till 

person, men även vilken typ av uppgift det kommer vara.
12

  

 

Det mest centrala i McClellans teori är att de tre behoven är inlärda och kan förändras 

under kort tid. Hans forskning ger stöd för hypotesen att behoven är inlärda och genom 

speciella träningsprogram kan de ökas.
13

 Eftersom McClellans centrala tes är att de tre 

behoven inte är medfödda utan något som vi tillägnar oss menar han även att behoven 

skapas och påverkas av olika faktorer. Han menar att faktorer som uppväxt, kulturell 

bakgrund, förändrade livsvillkor, erfarenhet av positiva eller negativa konsekvenser 

påverkar individens behov. Det är ifrån detta som McClellans teori också kallas för 

”teorin om inlärda behov”.
14

McClellans forskning har även visat att ens persons 

prestationer inte enbart beror på förmågor, anlag, färdigheter och kunskap utan även i 

mycket hög grad av personens prestationsbehov. Ett högt prestationsbehov ger därför 

bättre prestationer och bättre resultat. Han anser även att inlärning kan öka en persons 

prestationsbehov. I och med det ligger ett åläggande om personer med låga prestationer, 

att även de kan öka sina behov och i sin tur då även förbättra sina prestationer. Därför 

går McClellands träningsprogram ut på att man ska utveckla och egga fram ett visst 

behov. Här avviker McClelland från andra behovsteorier genom att han menar att om 

man anpassar organisationen efter människans behov så kan motivationen bli bättre 

vilket kommer då även resultera i ett bättre resultat.
15

   

 

2.2.1 Definition av behoven 

Prestationsbehovet: 

Innebär att en person har en positiv inställning till att prestera och behärska något. En 

person med kraftigt prestationsbehov kommer göra det bästa den kan oavsett belöning. 

Prestationsbehovet kommer att visa sig när personen antingen kommer arbeta med 

                                                
12

 Bengt Abrahamsson & Jon Andersson. Organisation - att beskriva och förstå organisationer, s146 
13

 Ibid. s146 
14

 Helle Hedegaard Hein. Motivation, motivationsteorier & praktisk tillämning, s115 
15

 Abrahamsson & Andersson. Organisation – att beskriva och förstå organisation, s146 
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något under en lång tid för att göra det så bra som möjligt eller för att uppnå något 

speciellt. Det kan också visa sig när personen gör något som är bättre än många andra 

eller så kan det visa sig när personen har uppnått eller överträder sina egna krav den satt 

upp för att uppnå en viss kvalité, utförande eller resultat. Det kan även visa sig då 

personen gör något unikt.
16

  

Samhörighetsbehovet: 

Visas när personen eftertraktar att den tillsammans med andra får uppleva ömsesidig 

vänskap. Behovet antyds av att man önskar att etablera, återvinna eller bevara ett nära, 

varmt och vänligt förhållande till en eller flera individer. Vid frånvaro av en person man 

är känslomässigt engagerad i, är behovet av att återuppta den nära förbindelsen väldigt 

stor. Detta ses även när man vill delta i eller är upptagen av deltagande i en vänskaplig 

aktivitet som föreningar eller sällskap.
17

  

Maktbehovet: 

Ses när en individ är starkt inriktad på att skydda sitt rykte eller att övervinna andra 

människor. Maktbehovet kommer att visa sig när individen kommer att handla kraftfullt 

eller kommer se andra människors handlande med starka positiva eller negativa känslor. 

De kan även ses när en individ blir störd eller är strakt upptagen av andra individers 

omdömen eller ställningstaganden.
18

  

 

2.3 Styrdokument 

I Lgr11 står det att man ska anpassa undervisningen efter varje enskild elev. Att skolan 

ska främja till ett fortsatt lärande och att skolan har ett särskilt ansvar för elever med 

svårigheter i skolan, att dessa elever ska klara av målen för undervisningen. 

Undervisningen kan därför aldrig vara densamma för alla elever.
19

 Däremot har alla 

elever rätt att få känna att de gör framsteg, klarar av att övervinna svårigheter och att i 

skolan både få utvecklas och känna växandets glädje. Därför är det viktigt att skolan 

samt hemmet, representerar en trygg miljö.
20

 

 

Vidare skriver läroplanen att läraren har en betydelsefull roll då denne ska ta hänsyn till 

varje enskild elevs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande. Utöver det ska 

läraren även handleda och stödja elever som har svårigheter, samt organisera arbetet så 

att eleven får möjligheten att utveckla hela sin förmåga efter sina förutsättningar.
21

 

Ytterligare kan man läsa i läroplanen för grundskolan att: 

                                                
16

 Ibid. s147 
17

 Ibid. s147 
18

 Ibid. s147 
19

 Skolverket. Läroplan för grundskola, förskoleklass och fritidshem, s8 
20

 Ibid. s10 
21

 Ibid. s14 
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”Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt 

vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta 

initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som 

tillsammans med andra.”
22

 

 

Läroplanen skriver också att ”skolan ska främja elevernas harmoniska utveckling. Detta 

ska åstadkommas genom en varierad och balanserad sammansättning av innehåll och 

arbetsformer.”
23

 Slutligen går det i läroplanen att läsa sig till att eleverna ska känna att 

utbildningen underlättar för deras framtida lust att lära och skolan har därför ett uppdrag 

att överföra grundläggande värderingar så att eleverna klarar sig senare i livet, både i 

arbetslivet och i samhället som helhet.
24

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
22

 Ibid. s9 
23

 Ibid. s10 
24

 Ibid. s9 
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3 Forskningsöversikt 

3.1 Historisk utveckling 

Studier om ADHD började redan på 1840-talet då barn med epilepsi beskrevs vara 

överaktiva. Så lång tid som 50 år efter det beskrev en man vid namn George Still ett 

tillstånd på barn som vi idag skulle relatera till ADHD. Dessa barn hade, enligt Still, 

bristande impulskontroll, koncentrationssvårigheter, motoriska problem och 

inlärningssvårigheter.
25

  

 

20 år senare hade man kommit fram till att barn som fått epidemisk hjärninflammation 

visade på samma problem som Still tidigare hade beskrivit. Det märktes däremot att 

barn som drabbats av detta ändå verkade ”normala” och på grund av det antog man att 

de drabbats av en minimal hjärnskada. Då myntades begreppet MDB (Minimal Brain 

Damage). Under flera decennier ställde man diagnosen sporadiskt på barn som visade 

på Stills symptom och en del behandlades även med centralstimulerande medicin. På 

1950-talet blev MBD-begreppet välanvänt inom amerikans barnpsykiatri och 

barnneurologi. Dock fanns det motståndare som ville avskaffa termen som en medicinsk 

diagnos, men förslaget gick aldrig igenom. Däremot förändrades betydelsen på en av 

bokstäverna i begreppet. MDB betecknades därför under 1950-talet Minimal Brain 

Dysfunction istället för Minimal Brain Damage. Själva begreppet blev emellertid kvar i 

tjugo år.
26

 Idag används termen ADHD inom medicin. I forskning pratas det mer ofta 

om symptom än om orsaker till diagnoser. Anledningen till begreppsändringen beror 

därför på att MBD syftar på just orsaksdiagnoser medan begreppet ADHD beskriver 

just vilka symptom barnen uppvisar.
27

 

3.2 Attention Deficit Hyperactivity Disorder 

ADHD är en förkortning till Attention Deficit Hyperactivity Disorder. I undersökningar 

där personer som visat på symptomen för ADHD observerats, har det framkommit att 

de personerna visar att de har avvikelser i hjärnans prefrontal cortex (frontalloben). Det 

är denna del av hjärnan som styr ditt arbetsminne, planering, organisering, din impuls 

kontroll och din uppmärksamhet. Barkley berättar att forskare inom området har 

spekulerat om att det kan finns obalans med två neurotransmittor, dopamin och 

noradrenalin. Dopamin förbättrar uppmärksamheten och minskar hyperaktiviteten. 

Noradrenalin förbättrar verkställande funktioner och kan kontrollera impulsivitet. 

Bevisen för denna spekulation är starka och menar att detta är stor orsak till att utveckla 

ADHD.
28

 Barkley berättar även att forskning kommit fram till att ADHD är genetiskt. 

                                                
25

 Gillberg. Ett barn i varje klass – om ADHD och DAMP, s13-14 
26

 Ibid. s13-14 
27

 Ibid. s14 
28

 Russell A Barkley. Attention Deficit Hyperactivity in adults The latest assessment and treatment 

strategies, s12 
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Så många som 40-54 procent barn som har en eller båda föräldrar med diagnosen 

ADHD, kommer visa symptom eller liknande svårigheter. Andra orsaker som också kan 

leda till att barn utvecklar ADHD är om mamman röker eller dricker alkohol under sin 

graviditet. Förtidigt födda med låg födelsevikt eller om barnet får en hjärnskada under 

de första månaderna ligger även i en större riskzon.
29

 

 

Vid diagnostisering av ett barn används den framtagna modellen Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorder, Fourth Edition, Text Revision (DSM-IV-TR). 

Denna modell används endast till barn och inte för vuxna.
30

När man använder sig av 

denna modell ska barnet uppfylla ett antal kriterier för att kunna få diagnosen ADHD. 

Eftersom det är många som kan passa in på dessa kriterier krävs det även att barnet har 

visat symptom under en längre tid och att barnet frångår det man kan förvänta sig 

utifrån ålder, kön och utvecklingsnivå. Men också att barnet inte bara visar dessa 

symptom i en miljö som skola och att det influerar hur barnet fungerar som individ.
31

 

Symptomen ska även visats sig innan sju års ålder.
32

 

 

Det som karaktäriserar ADHD är uppmärksamhetsstörning och 

koncentrationssvårigheter, överaktivitet och impulsivitet. Hur dessa symptom kommer 

att utvisa sig kommer vara olika beroende på miljö och tid. Det kommer även vara olika 

för olika individer hur och när symptomen visas.
33

 När en elev får sin ADHD diagnos 

kan man se vilket av dessa problemområden som är störst för just den eleven. Det kan 

vara att eleven har uppmärksamhetsproblem, det kan handla om överaktivitet och 

impulsivitet eller att man har en kombination båda.
34

 Tecken som lärare kan se hos 

elever kan vara att eleven har svårt att förstå, fokusera och att sin tur även producera ett 

arbete utifrån instruktionen. Arbeten som eleven gör kan se slarviga ut och som om 

eleven i all hast skrivit ihop och presenterat ett arbete. Elevens impulsivitet kan visa sig 

genom att den lätt kan avbryta en konversation istället för att observera samtalet och 

invänta rätt tidpunkt att inflika sin delaktighet i samtalet.
35

 Något som även kan 

uppmärksammas är elevens låga toleransnivå och att den har kort stubin. Eleven kan 

även visa aggressivitet och starka känsloutbrott, men även visa stor ömhet och 

hängivenhet.
36

 

                                                
29
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30
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31
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32
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33
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3.3 Pedagogiska strategier 

3.3.1 Hur arbetar lärare med pedagogiska strategier när det kommer till elever med 

ADHD? 

Att ha en klass med elever där alla är olika är i sig en svårighet. Utöver det visar 

undersökningar från flera olika håll att varje klass ofta innehåller en eller två elever med 

olika diagnoser. ADHD är bland den vanligaste diagnostiserande sjukdomen bland 

ungdomar och att ha elever i klassrummet som har denna diagnos är en stor utmaning 

för lärare.
37

För det första har elever med ADHD en tendens att störa andra 

klasskompisar i klassrummet, för det andra har de en svårighet att arbeta med andra 

elever i klassen och för det tredje tenderar de att uppträda aggressivt och fientligt på 

grund av deras avsaknad av socialt samarbete.
38

 På grund av faktorer som dessa är det 

därför av otrolig vikt att lärare arbetar utifrån olika pedagogiska strategier när det 

kommer till elever med ADHD.   

3.3.2 Klassrumsmiljö 

Gillberg skriver att elever med ADHD på gymnasiet har generellt en koncentrationstid 

på ungefär 15-20 minuter. Det ställer höga krav på läraren, då denne måste ha god 

fantasi och en förmåga att anpassa uppgifterna utifrån alla elever så att det blir möjligt 

för alla att genomföra dessa.
39

 Lärare kan även vara i behov att ha återkommande pauser 

så att eleven inte tappar motivationen och lusten att lära.
40

 Gillberg anser också att 

lärare ska anpassa klassrummet efter elevernas behov. Vilket betyder att man i ett 

klassrum där det finns elever med ADHD ska arbeta utifrån en stimulusfattig miljö, det 

vill säga, så lite detaljer i ett klassrum som det går.
41

 Även Duvner stämmer in på att 

man måste tänka på alla störningsmoment som finns i klassrummet då man arbetar med 

dessa elever.
42

Förutom en miljö som visar avsaknad på stimulanser anser Gillberg att 

placering i klassrummet spelar stor roll. Han menar att en elev med ADHD ska sitta 

nära läraren så den inte distraheras av andra elever i klassen, men också på grund av att 

läraren har mer översikt och lättare kan uppmärksamma om eleven behöver hjälp.
43

Det 

är däremot viktigt att inte exkludera eleven från resten av klassen, då detta kan ha en 

negativ inverkan på eleven.  

 

                                                
37

 Jeneva L Ohan, Troy A. W Visser, Melanie C Strain & Linda Allan. Teachers´ and education students´ 

perceptions of and reactions to children with and without the diagnostic label ”ADHD”, s82 
38

 Ibid. s82 
39

 Gillberg. Ett barn i varje klass – om ADHD och DAMP, s156 
40

 Beckman. ADHD/DAMP - en uppdatering, s144 
41

 Gillberg. Ett barn i varje klass – om ADHD och DAMP, s147 
42

 Tore Duvner. ADHD, impulsivitet, överaktivitet, koncentrationsvårigheter, s120 
43

 Gillberg. Ett barn i varje klass – om ADHD och DAMP, s146 
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3.3.3 Att modifiera sin undervisning 

I en undersökning gjord av Nowacek och Mamlin i syfte att se vilka modifieringar 

lärare gjorde i klassrummet för elever med ADHD framkom det att de flesta lärare som 

deltog i undersökningen både visste om vilka karaktärsdrag som var tydliga hos elever 

med ADHD samt behoven för dessa elever, det var få lärare som gjorde modifieringar i 

klassrummet.
44

 Det fanns dock lärare som modifierade sin undervisning. Enligt 

undersökningen kortade många lärare ner uppgifter, gav eleverna tillåtelse att ”vandra 

fritt” i klassrummet, vid grupparbeten placerades de tillsammans med elever som inte 

hade ADHD och flertalet lärare tillät användning av datorer vid skrivuppgifter.
45

Litner 

anser att problemen dock blir mer påtagliga för en elev som är diagnostiserad då denne 

lämnar grundskolans tidigare år och börjar på högstadiet. Där är eleven beroende av 

egen planering, organisering, självstyre och självtillit. Det är ett ganska komplext 

system för någon med en neuropsykiatrisk diagnos, som inte är så bra på att varken 

organisera eller planera.
46

 Inte heller, menar Litner, underlättar det för dessa elever att 

man dagligen byter lärare. Alla lärare har sin egen lärarstil, sina egna regler, krav och 

standard på vad och hur man presterar i skolan. Det kan vara både förvirrande och 

överväldigande att utgå från olika lärarstilar för elever som har problem med att 

organisera.
47

  

 

Det är även viktigt för lärare att balansera mängden uppgifter som en elev med ADHD 

får ta med sig hem. När man börjar på högstadiet ökar ofta mängden läxor drastiskt och 

detta brukar vara väldigt överväldigande. För det första på grund av att eleven har 

problem med att veta hur lång tid det kommer att ta att göra uppgiften.
48

 För det andra 

klarar många av dessa elever inte av att ta anteckningar och förbereda sig inför prov och 

läxförhör. För att ha en möjlighet att överträda svårighetströskeln behöver därför elever 

med svårigheter studera tydliga instruktioner, träning och möjlighet till ”egen tid” med 

läraren.
49

Något som också uppmärksammas av Litner är behovet elever med ADHD har 

av feedback och beröm, oavsett om de klarar uppgiften eller inte.
50

 Även Beckman 

anser att återkommande, tät och påtaglig feedback är något som måste förekomma i 

undervisningen för elever.
51

 Vidare skriver Sherman, Rasmussen och Baydala att det är 

just lärare som är engagerade i eleven, fokuserad på målet och ger ständig feedback som 
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är lämpade att arbeta med elever som har ADHD.
52

 En annan form av feedback är när 

lärare använder sig av ett belöningssystem för personliga prestationer. Den typen av 

strategier är påvisat vara positiva speciellt för elever med neuropsykiatriska diagnoser.
53

  

 

En annan viktig aspekt, som Nowacek och Mamlin lyfter fram, är användningen av 

dator i klassrummet. De menar på att vid användning av dator i klassrummet underlättar 

det undervisningen både för läraren och för eleven. Tack vare datorn klarar eleverna 

dubbelt så många ”problem och problemlösningar” som med penna och papper. Det ger 

dem även mer tid att faktiskt sätta sig ner och lösa själva problemet, än att bara ge upp 

hela uppgiften.
54

  

3.4 Forskning om motivation 

Hedegaard menar att det finns flera olika sätt att förklara motivation. Den första handlar 

om att motivation beror på förhållanden hos den enskilda människan. Men även om 

grundläggande programmering så som gener, behov och uppfostran. Den handlar också 

om att besluta sig för och förändra något, att sätta upp enskilda mål till en uppgift och 

att utveckla sig själv genom motivation. Medan den andra handlar om förhållanden 

inom en arbetsplats. Med det menas att motivation kan skaps utifrån arbetet, det är 

uppgiften i sig som skapar motivation. Även arbetsplatsens villkor så som förmåner, 

sociala möjligheter, kultur och arbetsledning är faktorer till hur motivation kommer till. 

Motivation kan också skaps genom sociala processer till exempel sociala stereotyper. 

Den tredje handlar om att motivation kan bero på förhållandet i samhället. Motivation 

kan skaps av samhället från livssituationer, kultur, religion, olika generationer och 

aktuella diskussioner i samhället.
55

  

 

Elevers motivation till att försöka anstränga sig och möta upp till de krav som ställs på 

dem blir ofta låga för elever med ADHD. Eleven räknar därför med att prestation inte 

kommer att mätas upp till framgång.
56

 Rønhovde, som tar upp vikten mellan motivation 

och koncentration, hänvisar till Russell Barkleys tanke om att det kanske inte alltid är 

koncentrationsstörningen som är själva problemet för eleven utan svårigheten med 

motivationen. Han menar att det inte är många ungdomar som har några 

koncentrationssvårigheter när de spelar tv-spel utan istället är motivationen på topp just 

då. Om en elev med ADHD inte har de rätta förhållandena i klassrummet eller om de 

inte är utpräglat motiverade för uppgiften, så kommer eleven med ADHD ha stora 
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svårigheter att konstruera tillräcklig motivation för att komma igång eller att slutföra en 

uppgift.
57

  

 

Hedegaard visar på skillnaderna på inre och yttre motivationsfaktorerna. De inre 

motivationsfaktorerna är något som enbart skapas inifrån människan själv. Det kan vara 

en önskan om att prestera eller utvecklas som människa men den kan inte reparera en 

brist.
58

De yttre faktorerna ligger utanför människans kontroll och skapas utifrån. De 

yttre faktorerna kan vi alla reagera på men vi kan inte styra om de påverkar oss eller 

inte. Det är inte heller säkert att de är till vår fördel, de kan vara negativa faktorer. Ett 

exempel är att man kan reagera på de yttre faktorerna om man upplever smärta eller 

rädsla. Den yttre motivationen kan då leda till en belöning som kan vara att man 

förhindrar smärtan.
59

  

 

För personer med ADHD finns det fem kategorier med svårigheter i vardagliga 

aktiviteter.  

 

1. Dålig självkontroll i relation till tid, planering och mål  

2. Bristande självorganisation, problemlösningsförmåga och arbetsminne 

3. Dålig självdisciplin  

4. Bristande motivation  

5. Bristande självaktivering, koncentration och vakenhet.
60

   

 

Den fjärde punkten om bristande motivation leder till många dåliga beslut och ofta 

dåliga insatser av personen. Bristande motivation kan även uppkomma i vardagliga 

situationer och så som att personer tar genvägar i arbete, kan få höra att man är lat eller 

omotiverad, måste förlita sig på andra för att ett arbete ska bli slutfört, kvalitet och 

kvantiteten kan vara ojämn i prestationer och har svårt att hålla sig allvarlig och fjantar 

eller tramsar lättare runt.
61

 Barkley menar att om du har en uppgift framför dig som är 

tråkig, ansträngande och tar en evighet, då har du ofta själv väldigt svårt att stå ut. Så 

om du inte kan motivera dig själv, hur ska du då härda ut? Personer med ADHD känner 

ofta så här och är därför beroende av konstant belöning eller att höra om 

konsekvenserna som tillkommer vid ej slutförd uppgift.
62

 

3.4.1 Skolrelaterat om motivation 

Däremot, trots vikten av att motivera sina elever och att själv vara en motiverande 

lärare, vill vi understryka att ordet motivation/motivera inte förekommer i läroplanen för 
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grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Det finns dock en rapport att 

hämta hos skolverket, Motivation och motivationsarbete: i skola och behandling där 

Jenner betonar vikten av att motivera sina elever. Jenner menar att utifrån ett 

motivationsperspektiv är det lika viktigt hur eleven ser på sig själv och sina framgångar 

och misslyckanden som vad läraren har för förväntningar på eleven.
63

 Anledningen till 

varför man motiverar och varför man som elev är i behov av motivation grundar sig i, 

enligt Jenner, tre aspekter: 

 

- Målet: kommer jag att klara det, går målet att uppnå; 

- Uppnåendets värde: är det något som jag kommer att ha nytta av i framtiden; 

- Misslyckandes sannolikhet: kommer jag att lyckas
64

 

Jenner menar att alla tre punkterna är det som präglar motivationsprocessen. Dock anser 

Jenner att den sista punkten, gällande tänkbarheten att misslyckas, är den som ofta 

drabbar de svagpresterande eleverna. Det kan vara att eleven finner målen för svåra och 

ouppnåbara vilket resulterar i att eleven ser en stor sannolikhet i att misslyckas. Detta i 

sin tur leder till att eleven väljer att inte satsa på uppgiften. Trots att eleven vill uppnå 

målen, väljer den i stället att skydda sig själv genom att inte genomföra det den blir 

tillsagd att göra. Känslan av att misslyckas är allt för stor.
65

 Med realistiska mål, som de 

svagpresterande själva ansvarar över, blir känslan av motgång inte densamma och att 

upptäcka sina egna resurser leder förhoppningsvis i slutändan till att eleven får 

möjligheten att känna framgång.
66

 Det är därför viktigt att lärare sätter sig ned med 

elever som har det svårt i skolan och tillsammans med dessa sätter upp realistiska mål, 

som absolut inte behöver betyda att de är låga, men att de än dock tillsammans med 

motivation från lärare känns som att de går att uppnå.
67

 

 

Utöver lärarens hjälp att sätta rimliga mål för en elev med svårigheter i skolan är det 

även viktigt att läraren själv är motiverad och klarar av att hålla lågan tänd. Ingen vill ta 

emot råd från en lärare som är oengagerad och trött.
68

 Inte heller vill man ha en lärare 

som formar egna förväntningar på eleven utan att samtala med denne först, och inte 

heller en lärare som redan innan man träffat eleven bildat stereotypa uppfattningar 

utifrån tidigare betyg och etiketter från andra lärare. Jenner menar, och önskar, att alla 

lärare vore någonting däremellan. Att förväntningarna från lärarna är flexibla och kan 

förändras vid nya intryck. Det vill säga, en lärare som varken kategoriserar eller är 

väldigt nyanserad i sina handlingar gentemot eleverna.
69
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En studie som skolverket gjorde, där fokus låg på elever med funktionshinder, visade på 

att den viktigaste faktorn för en fungerande skolgång var den engagerande läraren som 

klarade av att samarbeta både med andra lärare, men också med eleven och dess 

föräldrar. De kom fram till att en sådan lärare karakteriserades utifrån att den dagligen 

gjorde små individuella anpassningar i undervisningen, som att läsa muntligt för eleven, 

låta eleven sitta på avskild plats vid läxförhör och utöka tidsbegränsningen för eleven 

vid muntliga framträdanden. Det allra viktigaste var dock att skapa en positiv relation 

mellan elev och lärare. Detta för att förbättra kommunikationen dem emellan och göra 

det lättare för lärare att uppmuntra och stödja elever.
70

 Till syvende och sist så 

sammanfattar skolverkets rapport de absoluta tyngdpunkterna när det kommer till att 

arbeta med elever som har ADHD. Det vill säga att de nödvändiga resurserna, så som 

stöttande och engagerande lärare, strukturerad skolvardag, tryggt klassrumsklimat och 

ett positivt samarbete med hemmet, är viktiga delar på en daglig basis för elever med 

ADHD. 
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4 Metod 

4.1 Metodval 

Inom forskning finns det både kvalitativa- och kvantitativa metoder. Den kvalitativa 

metoden kännetecknas av vikten att få fram informantens perspektiv.
71

 I den 

kvantitativa metoden är det däremot viktigare att jämföra olika resultat med varandra, 

och intervjutekniken skiljer sig på så vis att man använder sig av strukturerade 

frågeformulär vid kvantitativa intervjuer och ostrukturerade intervjuer inom en 

kvalitativ metod.
72

  Det finns både för och nackdelar med dessa metoder, men beroende 

på vad man ska forska om så anser Ryen att man ska välja metod utifrån det.
73

 Då 

studien ämnade ta del av lärares erfarenheter och åsikter om ämnet, valdes därför den 

kvalitativa metoden då den enligt Dalen är mest lämpad att ge information om 

informanternas erfarenheter, känslor och tankar
74

. 

 

4.2 Intervju som metod 

Inom den kvalitativa metoden finns det olika typer av intervjuer. Man kan välja att ha en 

strukturerad intervju eller att ha en öppen intervju. När man använder sig av en 

strukturerad intervju utgår man från en intervjuguide där informanter är något stängda i 

sina svar, medan man i en öppen intervjuform strävar efter att få informanter att svara 

ganska fritt utifrån sina tankar och erfarenheter. Vi har i denna studie använt oss av en 

delvis strukturerad intervju som form. Under intervjutillfällena använde vi oss av en 

intervjuguide
75

, men som den delvis strukturerade intervjuformen kännetecknar tilläts 

följdfrågor och vissa sidospår.
76

 

4.3 Urval av informanter 

Sju lärare från grundskolans senare år intervjuades, detta för att få tillräckligt med 

underlag för studien. Fyra lärare arbetar inom ett teoretiskt ämne, medan de andra fyra 

arbetar inom praktiska ämnen. Då studien ämnade se vilka pedagogiska strategier lärare 

använder sig av, ville vi ta del av lärares tankar och erfarenheter, då detta även är av 

största vikt inom kvalitativa studier.
77

 

 

Av de sju lärare som medverkade arbetar alla på olika grundskolor i tre kommuner i 

mellersta Norrland. På grund av de forskningsetiska principer som finns, där 
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konfidentialitetskravet är en av de fyra viktigaste punkterna att följa, kommer därför 

både informanterna och skolorna att benämnas med andra namn än deras riktiga vidare i 

denna uppsats. 

 

Informant 1  

Jenny är 31 år gammal. Hon har arbetat som lärare i sex år, fem år på yrkesgymnasium 

och nu sen ett år tillbaka på en högstadieskola. Jenny är utbildad svensk- och 

historielärare. 

 

Informant 2 

Annelie är 43 år gammal. Hon har arbetat som lärare i 19 år och alla år på högstadiet. 

Annelie är utbildad svensk- och SO-lärare. 

 

Informant 3 

Anna är 29 år gammal. Hon har arbetat som lärare i fyra år och på hennes nuvarande 

skola har hon varit sen ett år tillbaka. Anna är utbildad svensk- och teaterlärare. 

 

Informant 4 

Matilda är 30 år gammal. Hon har arbetat tre år på vuxenutbildning och sedan varit ett 

år på högstadium, respektive ett år på gymnasium. Nuvarande högstadieskola har hon 

arbetat på sedan hösttermin 2013. Matilda är utbildad svensk- och spansklärare. 

 

Informant 5  

Elsa-Marie är 40 år gammal. Hon har arbetat som lärare i 17 år. Hon har arbetat på en 

högstadiesärskola och efter det arbetat på två olika högstadieskolor. Elsa-Marie är 

utbildad svensk- och hem- och konsumentkunskapslärare. 

 

Informant 6 

Berit är 58 år gammal. Hon har arbetat som lärare i 34 år på högstadiet. Berit är utbildad 

hem- och konsumentkunskapslärare. 

 

Informant 7 

Helena är 52 år gammal. Hon har arbetat som lärare i 28 år på högstadiet. Helena är 

utbildad hem- och konsumentkunskapslärare. 

 

Första kontakten med informanterna var via mail där vi presenterade oss själva och 

syftet med intervjun.
78

 Här beskrevs också hur lång tid intervjun uppskattades ta, samt 

att den skulle spelas in. Då det visade sig vara svårt att få tag på lärares mail-adresser på 

vissa skolor valdes därför också kontakt med rektorerna på dessa skolor, så de i sin tur 
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kunde vidarebefordra informationen till respektive ämneslärare.
79

 Med de lärare som 

valde att delta bestämdes därefter plats och tid, samt bifogades intervjufrågorna så 

informanterna fick möjligheten att förbereda sig. 

 

4.4 Genomförande 

4.4.1 Intervjuguiden 

Ryen och andra forskare är eniga om att man som intervjuare bör använda sig av en 

intervjuguide i mötet med de personerna man ska intervjua.
80

En intervjuguide ska 

innehålla frågor som täcker området man studerar och forskar om, och den ska relatera 

till frågeställningarna man vill exemplifiera.
81

 Intervjuguiden är därför formad utifrån 

våra tre frågeställningar.
82

 Att låta informanterna öppna sig och berätta om sina 

livserfarenheter är viktigt enligt Dalen, då gäller det att ställa frågor på ett sådant sätt 

som också tillåter informanten att göra detta.
83

 Därför är intervjuguiden uppbyggd med 

öppna frågor så att informanten själv har kunnat delge oss sina synpunkter på ämnet vi 

forskat om. 

 

4.4.2 Intervjuerna 

Studien har följt de forskningsetiska principerna som är en del av Vetenskapsrådet. 

Krav på samtycke, krav på att bli informerad, krav på nyttjande och krav på 

konfidentialitet.
84

  Intervjuerna inleddes med att intervjuaren gjorde informanten 

införstådd med principerna – informanten upplystes om arbetets syfte, om att 

informanten under och efter intervjun kan välj att avbryta, att informantens åsikter och 

tankar endast kommer att användas till detta arbete och att informanten samt alla namn 

informanten nämner under intervjun kommer att vara anonyma och fingeras. 

 

Med en studie som grundar sig i intervjuer och data som samlas in från olika 

informanter, är det viktigt att intervjuaren innan intervjun är väl förberedd. Därför görs 

alltid en provintervju. Under denna intervju tittas det på om det ska ändras något. Då 

samtalen skulle spelas in, testades även röstinspelningen under provintervjun så att den 

fungerade när informanterna väl skulle intervjuas. Under provintervjun tittades frågorna 

över och hur vi som intervjuare agerade.
85

 Intervjuguiden fungerade undantagsvis för 

några småjusteringar som gjordes och en fråga lades till. Under provintervjun delades 

intervjurollen, så båda fick möjligheten att känna sig för och verka som intervjuare. 
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Vi träffade alla informanter personligen. Alla utom en intervju genomfördes avskilt på 

informantens arbetsplats. Den sjunde intervjun genomfördes på ett fik i närheten av 

informantens arbetsplats då hon själv valde den platsen. Intervjutiden varierade mellan 

35-60 minuter. Alla informanter fick samma frågor, med vissa omformuleringar och 

någon fråga i annan ordning. Det förefall sig även så att flertalet informanter fick 

följdfrågor under intervjun. Som tidigare nämnt spelades alla intervjuer in, men fördelen 

av att vara två intervjuare kunde även anteckningar skrivas ned. Detta ifall den tekniska 

utrustningen skulle strula.
86

 Den ena skrev noteringar medan den andra aktivt ställde 

frågorna. 

 

Ryen menar att man ska skriva ut det data man spelat in under intervjun. Därför 

transkriberade vi allt material innan delar av det användes i uppsatsen.
87

 

 

4.4.3 Bearbetning 

När data från intervjuerna transkriberats, kodades materialet. Data i uppsatsen har 

kodats med utgångspunkt i kodningsprincipen Watt Boolsen skriver om. När materialet 

kodades delades det in i olika delar.
88

 Kodningsprocessen bestod således av olika 

moment där det börjades med att dela in materialet i ett redan bestämt 

klassifikationssystem. Här beslutades att dela in materialet utifrån studiens 

frågeställningar. I detta moment identifierades och kopplades textdelar samman.
89

 För 

att sedan dela in all data i ytterligare rubriker och begrepp som blev användbara för 

uppsatsens resultat och analys.
90

  

4.5 Tillförlitlighet 

Inom den kvalitativa forskningen använder man sig av begrepp som validitet och 

reliabilitet, och detta för att visa på hur tillförlitlig all data som samlats in är. Validitet 

innebär att metoden som valts mäter det som var syftet att mäta. Reliabilitet visar hur 

pålitligt resultatet är, det vill säga görs undersökningen om så kommer resultatet visa på 

detsamma.  

  

Inom den kvalitativa forskningen pekar dock fortfarande kritiken mot vad det gäller 

reliabiliteten och dess problem.
91

 Kritiken indikerar att det finns tendenser av 

citatanvändning och exempel som gör så att helheten inte tas del av, utan endast 

avvikande data. Kritik mot båda metoderna förekommer och det både från eget håll och 
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från det motsatta hållet. Problem med tillförlitlighet uppmärksammas därför inte bara 

inom den kvalitativa forskningen utan även i den kvantitativa. Då man använder sig av 

till exempel enkätundersökningar, kan det vara så att informanten inte är tillräckligt 

insatt i ämnet enkäten handlar om, eller att informanten svarar snabbt på frågorna för att 

bli klar. Enkätundersökningar med svar som ”ganska nöjd” och ”i ganska stor 

utsträckning” lämnar även utrymme för tolkningen av svarsalternativet. Därför valdes 

intervjuer för denna studie för att öka reliabiliteten utifrån det studien avsåg undersöka.  

 

För att öka tillförlitligheten valdes inspelning av intervjuerna, då Dalen menar att det i 

sin tur leder till att informanternas tankar bearbetas och inte våra egna tankar.
92

 I ett 

sådant fall är det dock viktigt att deras åsikter och synpunkter är ärliga. Med öppna 

frågor ökar tillförlitligheten då informanterna själva får berätta fritt om deras 

erfarenheter.
93

 En strukturerad intervjuform kan också öka reliabiliteten och ofta krävs 

det en viss struktur för att jämföra olika studier. Då alla informanter fått ta del av 

samma intervjufrågor, är intervjuformen till en viss grad strukturerad. Vilket i sin tur 

leder till att det lättare kan göras jämförelser med våra data, samt med andra 

undersökningar. 
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5 Resultat 

5.1 Hur anpassar lärare sin undervisning för elever med ADHD? 

5.1.1 Anpassningar till klassrumsmiljön 

Ett tydligt mönster studien visar på är vikten av att behovsanpassa efter varje enskild 

elev, både i klassrummet och i undervisningen. En likhet som visade sig var 

användningen av fasta platser i klassrummet. Detta menar våra informanter ska skapa 

trygghet för eleven och att läraren kan styra placeringarna efter elevers olika behov. Ett 

framträdande resultat är att anpassa till elevernas individuella behov. Något som också 

synliggörs är att elever lätt kan bli störda och deras koncentration kan bli rubbad så 

lärare behöver anpassa genom att de har kala väggar, städade bokhyllor och nästan 

kliniskt rent framme vid tavlan så att det inte finns något som kan dra koncentrationen 

från uppgiften. Elsa-Marie vittnar om kan det finns andra störningsmoment som inte 

kan styras så mycket över. Hennes teorisal ligger bredvid ett arbetsrum där det är 

mycket rörelse och ljud och detta är något som kan vara ett stort problem för elever med 

ADHD. De har svårt att hitta lugnet för att kunna koncentrera sig. Det är också vanligt 

att det finns fönster på dörrarna in till klassrummen och detta vittar Jenny om att det kan 

vara ett störningsmoment. Hon menar att blickar lätt kan vrida sig mot dörren för att se 

vad som händer där utanför och elevens koncentration hamnar inte längre i fokus. Jenny 

har löst detta genom att hänga en gardin för dörren. Men samtidigt som Jenny 

poängterar att detta är ett problem är det inget våra andra informanter indikerar på. 

 

5.1.2 Undervisningsanpassningar 

Studien visar att anpassningar för undervisning är otroligt olika och att alla våra 

informanter har hittat olika vägar till vad som fungerar för deras elever. Detta genom 

erfarenhet eller med hjälp av kollegor och specialpedagoger. Dock fungerar inte alla 

metoder för alla elever. De måste aktivt arbeta med att hitta de rätta anpassningar till 

den specifika eleven. Vissa mönster gällande anpassningar ser vi i studien som är lika 

för elever med ADHD. Det mest centrala som kommer fram i studien är att det finns 

tydlighet och struktur i allt man gör, allt från tydliga genomgångar och instruktioner till 

struktur hur undervisningen är planerad. Nedan visar Elsa-Marie ett exempel på detta. 

 

”Alla för ungefär samma uppgifter, de får samma uppgifter. Men alla som inte 

klarar av det inom de ramarna man vet får höra innan att de ska koncentrera sig på 

det här och det här. Helst ett schema, gör det först sen det här. En typ av checklista 

av något slag, för annars blir det svårt. Dom kommer aldrig hinna klart allt det alla 

andra gör, det går ju bara inte. Man kan ju inte lägga över det på hemmet att det de 

inte hinner här får de göra hemma bara för att de har en diagnos.” – Elsa-Marie  
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Något som även är genomgående är upptagandet om elevens dagsform. De menar att de 

kan göra hur många anpassningar som helst, men eleven måste ha en bra dag och vara 

fokuserad. I annat fall finns det stor sannolikhet att inget kommer fungera och att eleven 

kommer motarbeta allt. Ett annat mönster som också visat sig är gruppindelning och 

lärarens roll i det. Det är till stor fördel om läraren gör grupperna då de kan placera ihop 

elever som passar ihop och kan lyfta, till exempel, elever med ADHD. Elsa-Marie 

trycker extra hårt att det är extremt viktigt i Hem- och konsumentkunskap. Eleverna 

måste fungera i grupp på grund av de säkerhetsfaktorer som finns i ett kök. Därför låter 

hon en elev med ADHD, som inte klarar av att sammarbeta, arbeta själv i ett eget kök. 

 

Individanpassning anses viktigt och det finns många olika sätta att arbeta på. 

Informanterna har arbetat fram olika strategier för sina elever. Anna har en elev som lär 

sig genom bilder. De har utvecklat material så att instruktioner och begrepp illustreras 

genom bilder. Matilda visar på anpassningar genom att testa att undervisa 

utomhuslektioner. Dessa har visat sig var väldigt uppskattade av eleverna och speciellt 

de elever med ADHD, då de får röra på sig samtidigt som de lär sig. Andra tillfällen då 

våra informanter tänker på anpassningar är när elever ska skriva prov. Matilda ger de 

elever som känner att de behöver förlängd provtid den möjligheten och Jenny erbjuder 

sina elever att välja sin egen ljudmatta. Hon menar att det är små ljud som kan störa och 

rubba elevens koncentration så då är det bättre att eleven får ha hörlurar och välja vad 

den vill lyssna på och på sätt gå in i sin egen bubbla. Anna har en elev som erbjuds att 

skriva sina prov på dator dels för att hon har ADHD men också för att hon har Dyslexi. 

Matilda säger även att till en del elever får man säga att ”vi fokuserar på kvalitet inte 

kvantitet”. Hon menar att ibland spelar det ingen roll hur långt en elev kan skriva bara 

att den kan prestera kvalitet. 

5.1.3 Dialog 

När en elev har blivit diagnostiserad följer det alltid med ett dokument med saker som 

lärare ska göra för att underlätta för eleven. Dessa förslag är från den specialpedagog 

som då gjort elevens utredning och ofta känner denna person inte eleven 

överhuvudtaget. Därför menar Jenny att elevens ordinarie lärare, som känner och ser 

eleven i sitt klassrum, måste göra en egen utvärdering utifrån elevens utredning om vad 

som kommer fungera för just denna elev i undervisningen. Alla elever är olika och alla 

passar inte in under en och samma manual. Elever visar också på olika svårigheter 

beroende på ämne, så samma manual fungerar inte i alla ämnen. För att Jenny ska kunna 

göra denna utvärdering själv behöver hon ha en relation till eleven. Denna relation till 

elever med ADHD är något som är ett centralt mönster för hela studien då våra 

informanter tar upp relationsbehovet vid ett flertal tillfällen under deras intervjuer. Anna 

menar att ibland kan man känna sig mer som en kurator än en pedagog till dessa elever, 

men med en sådan relation kan det medföra större trygghet och trygghet är också ett 

genomgående tema i studien. Denna trygghet för eleven leder endast till positiva följder 

för skolgången. Elsa-Marie visar på detta då hon hade HKK varannan vecka under en 
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termin och detta var inget som gynnade elever med ADHD. Dels fick aldrig eleven 

någon rutin i sin vardag men det ledde också till en ostabil relation mellan lärare och 

elev. Annelie visar på ett annat exempel då relation är till stor vikt då hon arbetar med 

personliga överenskommelser med hennes elever och detta är inget hon hade kunnat 

göra om hon inte hade haft en relation till sina elever. 

 

Centralt visar det att med en upprättad relation är det lättare att ha en bra dialog med 

eleven. Denna dialog är viktig då det är här det går att få fram vilka åtgärder läraren och 

eleven ska jobba med. Det kan inte antas att alla fungerar likadant och bara för att en 

sak fungerar på en elev betyder det inte att den fungerar på alla. Därför är det till 

elevens fördel att denna dialog förekommer i det dagliga arbetet, fråga eleven vad som 

fungerar för den och när det fungerar. Jenny menar att läraren och eleven tillsammans 

ska hitta de rätta lösningar för att uppnå det bästa resultatet. 

 

”Utgå inte från att dom är på ett visst sätt, utan ha ett ganska öppet förhållningsätt. 

Fråga de rakt ut vad som funkar för dom. Prova saker tillsammans med dom. Prata 

med dom, inte som såhär det är så synd om det jag förstår att det är jobbigt med 

blabla. Utan ställ rimliga krav på dom. Oavsett om du har ADHD eller ej kan du 

inte slå dina klasskompisar. Det är aldrig okej med det. Och har du svårt med det 

får man diskutera hur man ska göra något åt det. Det kan aldrig vara såhär att han 

kan göra det här för han har ADHD. Det är inte okej att störa lektioner, det är inte 

heller okej att inte lämna in en uppgift. Då måste man hitta ett sätt att lösa det på. 

Annars säger man att det här funktionshindret för att du inte klarar av ett 

vardagsliv. Så det tycker jag, att man ska ställa ett krav på eleven som har 

svårigheter.” - Jenny 

 

Ett annat mönster syns även kring relation och det är relationen och dialogen mellan 

lärare och föräldrar. Förutom relationen mellan lärare och elev, upplevs relationen 

mellan lärare och föräldrar som viktigast. Föräldrar kan berätta om vilka metoder som 

fungerade bra i yngre åldrar, och kan vara ett otroligt stöd där hemma. Matilda menar på 

att de kan ha hitta vägar hemma som inte skolan har hittat. Är det så att en elev har en 

strulig skolgång, som kan bero på att eleven har ADHD, måste det finnas ett förtroende 

och en tillit mellan föräldrar och skola. Detta kan dock vara något som måste byggas 

upp från noll när de kommer till högstadiet och då kan det ta tid menar Annelie. Att det 

kan vara problem i skolan, menar Jenny kan bero på olika saker men det kan lika gärna 

var för att föräldrarna antingen inte bryr sig eller i ännu mer fall att föräldrarna är 

lågutbildade och inte är inkluderade i skolan där eleven går. Därför är det viktigt att 

lärare skapar och har en positiv relation till föräldrarna och att man inte bara ringer hem 

när eleven har det svårt. 
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5.1.4 Vilka skillnader och likheter finns det mellan teoretiska och praktiska ämnen 

Vi ser tydliga mönster om att det finns skillnader mellan teoretiska och praktiska ämnen 

gällande anpassningar i klassrummet. Informanterna som undervisar i praktiska ämnen 

påpekar att de inte behöver göra så många anpassningar för elever med ADHD, då de 

passar in och fungerar som vilken en elev som helst. I en jämförelse mellan de 

teoretiska ämnena görs det flera anpassningar beroende på elev och behov.  Något som 

också är tydligt bland de teoriska lärarna är vikten av rörelse i klassrummet. De låter 

elever med ADHD till exempel ta fem minuters paus från arbetet och klassrummet, för 

att eleven ska få röra på sig och att den så ska få tillbaka sin koncentration. Men det kan 

också te sig så att de arbetar med utomhuslektion för att eleven ska röra på sig samtidigt 

som den lär in sig något teoretiskt. Detta är inget mönster som syns av de som 

undervisar i praktiska ämnen vilket antas ha att göra med att det är mer rörelse och nya 

momentförändringar under en lektion i praktiska ämnen än teoretiska ämnen. 

 

Jenny vittnar med ett elev-exempel på att det finns skillnader som kan uppstå mellan 

praktiska och teoretiska ämnen för en elev med ADHD. Diagnoserna bygger oftast på 

och är menade för teoretiska ämnen, men att det inte alltid finns de problemen i 

praktiska ämnen. Detta var något som en av hennes elever påpekade ganska tydligt. 

Eftersom praktiska ämnen kan vara ganska fysiska, var det inte så jobbigt att arbeta på 

dessa lektioner. Denna elev hade två ämnen som fungerade utan problem, hem- och 

konsumentkunskap och slöjd.  Här hade eleven MVG och VG, medan i de andra 

ämnena hade eleven IG. På alla de andra lektionerna var eleven vansklig att ha att göra 

med, både för lärare och klasskamrater. I dessa två praktiska ämnen fungerade han 

däremot som vilken elev som helst. Eleven visste vad han skulle göra, det var konkret 

och lärarna behövde inte specialanpassa till eleven, utan eleven fick vara en i mängden. 

 

En likhet som alla våra informanter trycker på är dialogen till eleven med diagnosen 

ADHD. Några av informanterna anser också att vikten med en bra dialog till elevens 

föräldrar är något att sträva efter. De menar att om en lärare ska arbeta tillsammans med 

en elev för att hitta lösningar som passar just den eleven, så att den eleven ska kunna 

uppnå bästa resultat, kommer det inte att fungera om läraren inte uppmanar till en god 

dialog mellan alla inblandade parter.   

5.2 Hur arbetar lärare med att motivera sina elever? 

Det blir tydligt i undersökningen att motivation är något som används i undervisningen 

av informanterna och att det är något som måste finnas med i skolan för att påverka 

elevernas positiva sätt att se på lärandet. Jenny och Matilda fokuserar mycket på att 

lyfta fram elevernas starka sidor. Detta sker, som citatet nedan visar, vare sig eleven har 

en diagnos eller inte. 

 

”Jag motiverar de med ADHD på samma sätt som de andra eleverna” – Matilda 
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Det som gör att människor presterar bäst är när de får känna glädjen i att arbetet som de 

genomfört betalade sig. Det framgår även att känslan från elever som har ADHD, när 

det har satts normala krav på dem, när de har klarat av kraven och de har blivit bättre på 

uppgiften, blir väldigt motiverande både för eleverna själva men också för läraren att 

fortsätta med att motivera. Att lyfta elevers styrkor är ett tydligt mönster som 

framkommer i intervjuerna. I dagsläget är Jenny lärare i en årskurs 6 där hon använder 

sig av olika belöningssystem, så som att vara chef över datavagnen eller lärarassistent 

för dagen. Då kan hon till exempel utse en elev till pappersutdelare och sen när han 

delar ut papper ska alla andra elever säga tack och när han är färdig ger alla honom en 

stor applåd. Vikten i att få elever att känna sig duktig på något är påtagligt. Det visas 

framförallt när Matilda beskriver hur hennes senaste utvecklingssamtal med eleverna 

gick till. Hon frågade om vilka styrkor de ansåg sig själva att ha och hon fick till svar att 

eleverna inte visste. På grund av det anser hon, liksom Jenny, att ett positivt bemötande 

i klassrummet där kommentarer som ”fantastiskt, vad duktig du är!” och ”nu har du 

jobbat på bra den här lektionen, fortsätt så” blir relevanta för elevernas fortsatta 

utveckling och intresse för kunskap i skolan. 

 

Ytterligare ett mönster som blir tydligt är elevinflytande. Eleverna har möjlighet att vara 

med och bestämma innehållet, och det i sin tur leder till mer intresserade och mer 

motiverade elever. Då man är lyhörd och lyssnar på vad eleverna vill, låter dem vara 

med och planera terminsplaneringen är det i sig en motivator menar Anna, Elsa-Marie, 

Matilda och Annelie. Anna börjar alltid terminen med att fråga vad eleverna skulle 

kunna tänka sig att arbeta med för metoder, och vad de vill arbeta med relaterat till de 

mål eleverna måste nå innan läsårets slut. Hon menar att man som lärare måste hitta 

många metoder, och variera arbetet för att väcka elevernas intresse. Matilda 

exemplifierar detta genom att lyssna på vad eleverna har att säga och ge förslag på vad 

de vill göra. Om eleverna känner att de suttit stilla för länge, och då framförallt elever 

med ADHD, försöker hon variera lektionen och hitta på någonting annat. Det viktigaste 

är, menar hon, att motivationen inte sviktar. 

 

”Jag tycker inte det behövs så mycket i ett praktiskt ämne. Nej, de är motiverade 

bara de kommer dit, ja vet inte om jag gör något speciellt på det sättet. Man gör 

någonting, ja det blir alltid någonting de gillar, om det blir morotssoppa, det spelar 

som inte så stor roll.” – Elsa-Marie  

 

”Motivera, nej. Belöningssystem, nej det gör jag inte, inte vad jag vet eller tänkt 

på” – Annelie 

 

Elsa-Marie och Annelie påstår sig däremot inte motivera sina elever särskilt mycket. 

Ovan ser vi tydliga exempel på att de inte anser att ett behov av motivering är så viktigt, 

då de anser att eleverna redan är motiverade när de kommer in till klassrummet. Även 

Berit stryker under på att eleverna redan är så glada när de kliver in i hennes klassrum 
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för att laga mat, att motivationsdelen inom lärandet hamnar i skymundan.  

 

5.2.1 Feedback 

Motivation kan även ske i form av feedback. Det visas tydligt då alla informanter aktiv 

ger feedback till sina elever. Denna feedback sker både skriftligt och muntligt, samt 

efter både prov, direkt under och efter lektionstid.  

 

”Så, de elever som behöver, verkligen behöver höra det muntligt kan få det 

muntligt också. För att peppa väldigt mycket. För vissa elever kan så otroligt 

mycket och skulle kunna prestera på topp om de bara kunde fokusera, som den här 

killen” – Anna 

 

Det framgår uttryckligen att muntlig feedback är något som dagligen måste finnas med i 

undervisningen. Positiva ord, att eleven har gjort något bra och vad eleven kan göra för 

att bli bättre visas vara en säker metod för att hjälpa elever med svårigheter att komma 

över de hinder de möter. När Anna berättar om en kille i hennes klass som har ADHD 

blir detta påtagligt. Hon beskriver honom som en väldigt duktig person, men att han flyr 

så fort en lärare vill prata med honom utanför klassrummet eftersom han tror att de ska 

säga något dåligt till honom, om honom. Dock, så fort han får höra bra saker om sig 

själv skiner han upp och arbetar vidare. Även Annelie kan be att få prata och ge 

feedback till elever under raster då hon anser att det är behövligt att lyfta fram vissa 

elevers positiva sidor.  

 

”Efter varje lektionspass har vi muntlig återkoppling i varje grupp där vi frågar hur 

arbetet har gått och om man hade kunna lösa uppgiften på något annat sätt. Men det 

är ju inte bara elever med ADHD som gynnas av det. Utan alla elever har ju ett 

behov av att veta sina starka sidor och vad man kan förbättras på” – Helena 

 

Berit och Helena ger också alltid muntlig feedback där de försöker lyfta vilka förmågor 

eleverna har tränat på under lektionstillfället och vad de har lärt sig för någonting nytt 

och att det alltid finns tillfälle att återkoppla positivt och framåtsyftande. Alla 

informanterna anser att feedback ska ges till alla elever, och inte specifikt till elever som 

har ADHD eller andra diagnoser. Men många av informanter lyfter ändå fram att 

problematiken kring elever som inte arbetar lika hårt som andra elever leder till att dessa 

får mer muntlig feedback än de andra eleverna. Matilda är den enda informanten som 

nämner att hon alltid lyfter fram elevens starka sidor, men i samma tillfälle även stryker 

under på vad eleven kan arbeta lite mer på.  

 

Något som är ett återkommande tema i studien är vikten av klassrumsklimat. Hur 

klassrumsklimatet är, har stor betydelse för hur väl eleverna kommer att prestera. Det är 

därför av stor vik att lärare har en nära relation till sina elever om ett tryggt 

klassrumsklimat ska uppstå. Jenny menar, å ena sidan, att om man ger skriftlig feedback 
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till elever som redan innan har svårt att engagera sig är det troligtvis så att de eleverna 

inte kommer att läsa och ta till sig feedbacken. Därför ska lärare så ofta som möjligt ska 

sätta sig ner och samtala med eleverna. Detta funkar dock bara, menar Jenny, om du har 

ett tryggt klassrumsklimat och en bra relation till dina elever. Annelie, å andra sidan, 

anser sig vara väldigt ambitiös när det kommer till att ge feedback. Hon skriver långa 

kommentarer på arbeten som eleverna lämnar in. Muntlig feedback använder hon sig 

bara av när hon upplever att eleven måste förändra någonting och då är det mest 

effektivt om man sätter sig ner med denna elev och pekar på uppgiftens brister. 

 

5.2.2 Vilka skillnader och likheter finns det mellan teoretiska och praktiska ämnen 

Det visar på tydliga mönster att lärarna som undervisar i de praktiska ämnena inte 

tänker lika mycket på att motivera sina elever som lärarna i de teoretiska ämnena. Detta 

på grund att ämnet i sig är motivationen. De tre hem- och konsumentkunskapslärarna 

som intervjuades anser alla att man självklart ska ge elever feedback och uppmuntrande 

ord angående elevernas matlagning, men att ingen av dem behöver motivera eleverna då 

eleverna redan är så motiverade när de kommer in i klassrummet. Berit såg detta enbart 

som positivt då både lärare och elev kan utnyttja lektionstiden åt just matlagning, istället 

för att fokusera på att arbeta fram en lust för matlagningen. Elsa-Marie nämner att 

elever med ADHD kopplar av och är duktiga i de praktiska ämnena, vilket leder till att 

lärare även med dessa elever kan fokusera på just matlagningen istället för att hitta 

elevens lust till att laga mat. Elsa-Marie, som också har ett teoretiskt ämne, uttrycker 

däremot att hon ser tydlig skillnad mellan de två ämnena och att hon i det teoretiska 

ämnet använder sig av mer motiverande arbetssätt för att få eleverna att arbeta med 

uppgifterna de får. 

  

Inga likheter, när det handlade om motivation, framkom ur intervjuerna. Dock, som 

ovan nämnt, märktes tydliga mönster i att lärare i det teoretiska ämnet arbetar med att 

motivera sina elever. Utifrån både belöningssystem, nära relationer till eleverna samt ta 

till sig av och lyssna på vad eleverna själva vill arbeta med under lektionstid.  

 

Lärare både inom teoretiska och praktiska ämnen arbetar med feedback. Olikheter kring 

hur denna feedback ges beskrivs i underrubriken ”feedback”, men det visar på att alla 

lärare anser att feedback är en viktig del i hur man undervisar. Det var däremot ingen 

större skillnad när det kom till elever utan svårigheter och elever med svårigheter, 

lärarna anser att alla elever är i behov av feedback för att förbättra sig och för att hitta 

intresset för ämnet. 
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6 Resultatanalys 

6.1 Hur anpassar lärare sin undervisning för elever med ADHD? 

Lgr11 är tydlig med att säga att man som lärare ska anpassa undervisningen för varje 

enskild elev och att det är skolans ansvar att särskilt hjälpa de elever som har 

svårigheter i skolan. Lärare ska också ta hänsyn till varje enskild elev efter dess behov 

och förutsättningar och utifrån det organisera undervisning och arbetsuppgifter så att 

eleven ska utvecklas till sin förmåga.
94

 Individanpassning verkar vara lärarens vardag. 

Informanten Anna anser att hon inte gör något annat än anpassa och provar sig fram vad 

som fungerar för hennes elever.  

 

Neuropsykologisk strategi menar att vi lärare ska skapa en bra strukturerad 

inlärningsmiljö till elever med ADHD, så som att kontrollera och minska de 

distraherande faktorer som kan finns i ett klassrum.
95

 Våra informanter indikerar att alla 

anpassar sitt klassrum för att skapa en så stimulerande inlärningsmiljö som möjligt för 

elever med ADHD. Det finns många sätt att arbeta på för att anpassa sitt klassrum så att 

elever med ADHD ska stimuleras till en bra klassrummiljö. Elsa-Marie, Annelie och 

Anna tänker på att inte ha bilder på väggarna för att stimulera att inte elevernas 

koncentration ska rubbas. Jenny poängterar fenomenet med ljud och dess distraherande 

faktorer och att vissa elever behöver en egen ljudplatta i hennes klassrumsmiljö. Detta 

för att de ska hålla koncentrationen bättre och i sin tur kunna skärma bort de störande 

faktorer som kan finnas runt omkring i ett klassrum. Elsa-Marie och Anna påpekade att 

de anpassar sitt klassrum till att vara nästan sterilt framme vid tavlan och även ordning i 

bokhyllor för att det inte ska finns några distraherande faktor som kan vara störande för 

koncentrationen gällande elever med ADHD. Jenny pekar på att det även kan finnas 

störningsmoment utanför klassrummets väggar och att detta kan påverka flertalet 

elevers koncentration, med eller utan ADHD. Dessa störande moment, liksom alla 

andra, är något som ses över så att eleverna får lugn och ro i undervisningen. Våra 

informanter tar även upp vikten av elevers placering i klassrummet och hur den styr hur 

miljön kommer se ut i klassrummet. Därför var det ingen av våra informanter som har 

så att eleverna själva får välja vart de ska sitta i klassrummen utan detta är något som 

mentorsläraren bestämmer för att då kunna ta elevers behov i hänsyn och på så sätt 

skapa bästa möjliga förutsättningar för en bra stimulerande inlärningsmiljö för alla 

elever. 

 

Neuropsykologisk strategi går även ut på att strukturera upp undervisningen och försöka 

skapa rutin i vardagen för dessa elever och hitta metoder som kommer stimulera 

inlärningen för elever med ADHD
96

 Detta är något som är tydligt genom våra 
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informanter då de trycker på att huvudnyckeln för att lyckas med elever med ADHD är 

att skapa struktur och tydlighet i allt lärare gör. De menar att det är ofta struktur eleven 

själv saknar och att lärare då måste hjälpa till att skapa den åt eleven. Våra informanter 

arbetar också väldigt mycket med individanpassningar då samma metoder och lösningar 

inte fungerar för alla. Varje elev måste utarbeta en egen mall och metoder som fungerar. 

Men också vara uppmärksam på att olika svårigheter kan visa sig på olika sätt beroende 

på ämne och undervisningsmetod, så varje lärare måste hitta rätta stimulansmetoder för 

sitt ämne när svårigheter visar sig. 

 

Läroplanen säger att skolan och hemmet ska skapa och representera en trygg miljö, 

något som tas upp på flera olika håll av våra informanter.
97

De säger att fasta platser i 

klassrummet skapar en trygghet för eleven. Rutin och struktur är också något som gör 

att eleven känner sig mer trygg. Det våra informanter emellertid trycker på mest är att 

en relation och dialog mellan lärare och elev är det som ger mest trygghet för eleven. 

Det är därför de understyrker att detta är något man som lärare ska arbeta hårt med för 

att skapa. 

 

När man studerar neuropsykologisk strategi och hur den är uppbyggd med 

anpassningar, stuktur, hitta rätt metoder och att underlätta för elever med ADHD,
98

 ser 

vi att det är så våra informanter tänker genomgående när de arbetar med elever som är 

diagnostiserade med ADHD. De ser varje elev och arbetar med att se just den elevens 

behov och utifrån det hitta rätt metoder för att stimulansera elevens skolgång. 

 

6.2 Hur arbetar lärare med att motivera sina elever? 

Alla lärare som intervjuades motiverar sina elever, men det sker på olika sätt. Detta 

indikerar att ämnet motivation är av stor vikt i undervisningssyfte och ett påtagligt 

resultat som gör sig synligt i intervjuerna. Detta syns tydligt då både Elsa-Marie och 

Annelie säger sig inte motivera sina elever. Trots detta lyfter de ändå upp motivation 

senare i intervjun, och vid dessa tillfällen nämner vikten av elevmotivation. En av 

anledningarna till bristen av motivation, kan självklart bero på att läroplanen inte 

nämner att motivation är en viktig del i undervisningen. Det finns alltså ingen stadig 

grund, och ingen färdig mall som säger att man ska eller hur man faktiskt ska motivera. 

Detta kan också vara en av anledningarna till att två av våra informanter säger sig inte 

motivera sina elever. Barkley säger i sin forskning att elever med ADHD är i konstant 

behov av att belönas för sina prestationer.
99

Dock är det endast en av våra informanter 

som uttryckligen nämner att hon använder sig av belöningssystem. Däremot går det att 

dra slutsatsen om att den positiva feedbacken lärarna tydligt lyfter fram i våra intervjuer 
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i sig kan vara ett belöningssystem. Positiva erfarenheter av skolan, leder även till att 

eleven får känna på framgång i skolarbetet menar Jenner.
100

Därför menar informanterna 

att uppmuntrande ord och ett stadigt engagemang från lärarna ofta väcker elevernas 

intresse. 

 

Att lärare själva måste vara motiverade när de väl motiverar sina elever är å ena sidan 

inte ett tydligt resultat som framgår av intervjuerna, men å andra sidan något som 

tidigare forskning poängterar är en viktig faktor i undervisningen. Både Rønhovde och 

Jenner talar om vikten av rätta förhållanden i klassrummet.
101

 Trots att ingen av lärarna 

talar om deras egen motivation, nämner både Jenny och Matilda hur viktigt det är med 

ett positivt bemötande i klassrummet från läraren själv. Anna arbetar också med att hålla 

en trygg klassrumsmiljö som gynnar elever med ADHD. Tydligt blir det att de arbetar 

utifrån Hedegaards åsikter, då hon skriver om hur förhållanden på arbetsplatser påverkar 

motivationen, som i detta fall kan appliceras på hur informanterna förhåller sig och sin 

engagerade lärarroll till sitt klassrum.
102

  

 

Tidigare forskning påpekade även det viktiga i att göra individuella anpassningar, sätta 

sig ner och talar med eleven om deras mål och om att skapa en god relation mellan 

lärare och elev. Alla dessa faktorer menas på att elevens motivation höjs och ger eleven 

en god skolgång.
103

 Informanterna är väl medvetna och instämmer om detta, då de ofta 

arbetar med olika metoder och variationer i undervisningen. Däremot visas inga tydliga 

mönster i hur informanterna individanpassar sin undervisning till elever med ADHD. 

Detta indikerar på eventuell okunskap i hur viktig individanpassningen är och hur den 

hör ihop med motivation inom skolarbete. Hadegaard liksom andra forskare anser att 

sätta enskilda mål och att anpassa undervisningen till varje individ är något som höjer 

motivationen för eleven.
104

 Från våra intervjuer framgick det att endast två informanter 

arbetar tydligt med detta, medan de andra informanterna arbetar mindre tydligt med 

individanpassning. Det måste finnas i åtanke att lärarna som arbetar i praktiska ämnen 

ansåg att de inte var i behov av att motivera sina elever, och därmed kan det antas att 

individanpassningen inte uppfattas som lika påtaglig. Dock menar Jenner att 

individanpassning resulterar i att eleven klarar uppgiften och lyckas, vilket i sin tur 

håller motivationen uppe.
105

  

 

Studien visar på tydliga mönster när det kommer till motivation i sin helhet. Ser man till 

McClellands perspektiv på hur motivationsprocessen ser ut så kan ändå alla informanter 
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placeras in i motivationsteorin. Detta visar Jenny och Anna på när de pratar om att 

anpassa efter individens behov, vilket är en av punkterna som McClelland tar upp i sin 

teori för hur motivationsprocessen går till.
106

Som nämnt tidigare arbetar även 

informanterna utifrån elevers idéer och önskningar om hur undervisningen ska gå till 

väga, vilket också kan appliceras på McClellands behovsperspektiv. Vidare tittas det på 

hur negativa och positiva konsekvenser kan påverka behovsperspektivet och hur stor 

vikt det har för att lyckas i skolan.
107

 Ett annat tydligt mönster som visar sig i 

intervjuerna är hur svårigheter utanför skolan kopplas samman med motivation för att 

lyckas. Det indikerar att stöd hemifrån hjälper elever att komma över hinder, medan 

elever utan stöd tenderar att få sämre betyg. Alla våra informanter pratade om att elever, 

och då särskilt elever med ADHD, kan ha det vanskligt utanför skolan. Därför är det 

viktigt att lärare ger positiv feedback och lyfter elevernas positiva sidor för att finna 

deras motivation.  För att kunna prestera, gäller det att ha en positiv inställning. Detta 

prestationsbehov ligger både på eleven själv och läraren, och det blir ganska tydligt att 

våra informanter kategoriseras inom detta då alla ständigt jobbar med att hjälpa och 

förbättra elevens förmåga att uppnå sina mål med att använda sig av positiva ord.  

 

Lärares relation till elever genomsyrar hela studien. En bra relation mellan lärare och 

elev pekar således på en högre prestationsnivå för elever med svårigheter i skolan. 

Följaktligen kan detta även läsas i litteraturen, att relationen mellan lärare elev är viktig 

på alla plan. Detta är något som alla informanter är eniga om. Det påvisas genom deras 

engagemang i att samtala med eleven och ha en bra relation med den, som därtill även 

ligger till grund för en bra undervisningssituation. Jenny och Matilda anser också att för 

att kunna ge bra feedback och motivation måste det finnas en god relation till sina 

elever. Precis som Rønhovde skriver, att rätta förhållanden i klassrummet är nödvändigt 

för elever med ADHD för att de ska kunna upprätthålla sin motivation, menar Jenny och 

Matilda att en dålig relation till eleven i många fall utesluter motiverade elever.
108

 

 

Det forskningen inte tar upp, men tydligt påpekas av lärarna som verkar inom det 

praktiska ämnet är att elever med koncentrationssvårigheter inte är i lika stort behov av 

att motiveras inom praktiska ämnen som i teoretiska ämnen. Rønhovde talar emellertid 

om vikten mellan motivation och koncentration, och om att det inte alltid är 

koncentrationen som är problemet när det kommer till motivation.
109

 Annelie intygar 

detta genom att hon vid upprepade gånger under intervjun talade om hur roligt eleverna 

tycker det är med matlagning och att få arbeta praktiskt. Undersökningen stärks av  

Rønhovdes slutsatser, nämligen att elever som inte känner sig motiverade inte får nog 

stimulerande uppgifter att arbeta med. Annelie, Berit och Helena har därför troligtvis 
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rätt i sina tankar om hur de motiverar (och inte motiverar). Behovet med motivation är 

utifrån de skillnader som visas, inte lika stort i de praktiska ämnena som i de teoretiska 

ämnena. 
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7 Diskussion 

7.1 Studiens helhet 

Valet av att endast undersöka två ämnen, svenska och hem- och konsumentkunskap, 

berodde på studiens storlek. Däremot, på grund av få deltagande informanter, hade 

studien kunnat utvidgas till fler ämnen. Detta på grund av att erhålla fylligare resultat 

och tydligare anpassningsmetoder från informanterna.  Men trots få deltagare och endast 

två ämnen i fokus, visar studien ändå på många och olika strategier för elever som har 

ADHD. Informanterna gav oss mycket information och material att arbeta vidare med. 

Innan inhämtning av resultatets material trodde vi att studien skulle visa på större 

skillnader mellan teoretiska och praktiska ämnen gällande pedagogiska strategier. 

Resultatet visar dock på att anpassningar är till största del lika oavsett ämne. Trots att 

våra informanter menar att de har bristande utbildning kring elever med ADHD, arbetar 

informanterna enligt de pedagogiska strategier som tidigare forskning trycker på.  

  

Det centrala i studiens resultat visar sig vara relationen mellan lärare och elev. Det går 

hand i hand beträffande den tidigare forskningen gällande vikten av goda relationer.
110

 

Den goda relationen leder till en bra dialog, som i sin tur bidrar till en öppen 

kommunikation om vad som är fungerande strategier för den enskilde eleven. Elever 

med svårigheter vet och känner oftast själva vad som fungerar just för dem. De kan då 

tillsammans med läraren arbeta fram passande strategier. Dialogen till föräldrar är också 

en kanal där idéer och kunskap om vad som fungerar för just deras barn lyfts fram. 

Däremot kan det uppstå nackdelar. Som lärare måste därför skilja på lärarroll och 

föräldraroll. Det kan till exempel leda till att lärare inte ser objektivt på 

betygsbedömning och att lärare favoriserar elever. Likväl är det denna relation som 

informanterna under intervjuns gång påpekar vid flertalet gånger är deras huvudstrategi 

till en lyckad framgång med eleven. 

 

Teorierna som använts kan appliceras på vårt resultat angående elever med svårigheter. 

Det ses ett samband mellan teorierna och hur våra informanter arbetar. En strukturerad 

undervisning och anpassning av olika metoder för elever är delar av grunden i 

neuropsykologiska strategin.
111

 Alla informanter strukturerar sin undervisning om än 

varierande beroende på undervisningsform. Individanpassning är ett svårare format i 

dagens klassrum på grund av tid, mängden elever och ökning av diagnostiserade elever. 

Trots detta arbetar de lärare som intervjuades aktivt med att försöka individanpassa 

undervisningen i den mån som är möjligt. Individanpassning ökar även motivationen till 

lust för lärande. Detta kan kopplas samman med McClellands teori om 
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behovsanpassning.
112

Det blir därför tydligt att informanterna genomgående arbetar med 

att motivera sina elever.  Paralleller mellan teorier och resultat visar på en gemensam 

grundtanke, men som nämnt tidigare kunde möjligen en till teori varit önskvärd för en 

mer vidgad studie. 

7.2 Metoddiskussion 

Det går alltid att diskutera tillförlitligheten i vetenskaplig forskning och då framförallt i 

studier som innefattar intervjuer. Trots rikligt med information från informanterna 

skulle antalet informanter behöva vara större för att kunna dra allmänna slutsatser om 

hur arbetet går till i skolorna. Att få tag på intresserade informanter var svårare än 

väntat. Då det inte heller är så många verkande inom det praktiska ämnet vi fokuserade 

på, föll resultatet sig så att antalet informanter blev ojämnt. Det har i sig inte spelat 

någon roll men för ämnenas lika storlek i studien hade ett lika antal varit bättre.  

 

Det vore även önskvärt att ha fler provintervjuer. Detta för att intervjuerna blev bättre ju 

fler som intervjuades och fler följdfrågor ställdes. Det är möjligt att relevant information 

gick till spillo då informanterna fick olika och visst begränsade följdfrågor. En annan 

aspekt att ha i åtanke är svårigheten kring att ha två olika personer som intervjuar. 

Problematiken som uppstod var att intervjuerna inte riktigt följde samma mönster och 

att följdfrågorna blev någorlunda olika från gång till gång. Nivån på strukturen under 

intervjun minskas därmed. Detta medför att tillförlitligheten sänks, på grund av att 

strukturnivån inte helt var densamma för alla informanter.  

 

Att vara två och koda det insamlade data kan också ses som bristande, om materialet 

kodas var för sig. Därför kodades data av oss båda, för att sedan jämföras med varandra 

för att se vilka likheter och olikheter materialet visade. Då jämförandet visade på lika 

kodning ökade också reliabiliteten resultatet. 

 

Ett annat perspektiv som kan ha minskat tillförlitligheten är att en av intervjuerna 

genomfördes på ett fik. Detta var inte optimalt då det förekom störningsmoment runt 

omkring. För det första var det inte gynnsamt på grund av oroligheterna kring hur det 

inspelade materialet skulle bli, för det andra fanns risken att intervjun skulle bli störd av 

annat så som ljud från andra människor. Trots omständigheterna skall det ändå sägas att 

informationen som informanten presenterade var innehållsrik och väldigt givande, men 

att intervjua på allmän plats inte är att rekommendera.  

 

Validiteten i studien anses ändå varit bra. Vid användning av en öppen intervjuguide, 

som ligger till grund för denna studie, finns risken att information från informanterna 
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försummas. Trots det gav intervjuerna både erfarenheter och kunskaper, så som 

intervjuerna önskades skildra. 

7.3 Resultatdiskussion 

Under studiens gång har resultatet visat på några skillnader mellan praktiska och 

teoretiska ämnen gällande pedagogiska strategier. Det visade sig att teoretiska ämnet 

arbetar aktivt med att utarbeta olika och varierande strategier beroende på elev och dess 

behov. Medan i jämförelse till praktiska ämnet var behovet av pedagogiska strategier 

långt ifrån lika många. Det beror med all säkerhet på att deras undervisningsform passar 

elever med ADHD mycket bättre, då undervisningsinnehållet allt som oftast är 

strukturerat i sig. De gånger de behöver tänka på anpassningar är vid tillfällen som 

genomgångar och instruktionsmaterial. En annan anledning till att pedagogiska 

strategier inte blir lika påtagliga i det praktiska ämnet beror på, som nämnt av 

informanterna inom det praktiska ämnet, att elever känner ett genuint intresse till ämnet. 

Informanten Matilda försöker arbeta med sitt teoretiska ämne likt de praktiska ämnena, 

vilket tydligt visar på ett större engagemang från eleverna. Detta är något vi vill lyfta 

som exempel för hur de teoretiska ämnena kan bli mer motiverande och 

intresseväckande för båda lärare och elever. En annan aspekt på detta är att elever med 

ADHD drar särskild nytta vid mer rörelseundervisning.  

 

Litner trycker på tydliga instruktioner och ”egen tid” med läraren.
113

Tydliga 

instruktioner är något alla informanter berättar att de använder sig av i sin undervisning 

för att underlätta för alla elever. Däremot är det ingen som tar upp fenomenet ”egen tid” 

med läraren. Litner menar att denna arbetsform ska ge verktygen så att eleven lättare 

ska kunna överträda sin svårighetströskel.
114

Anledningen till varför man inte arbetar 

med detta är faktorer som klasstorlek och tid. Men om dessa faktorer skulle förändras, 

om klasserna minska i storlek och det skulle i sin tur ge tid till varje elev, så finns det 

stora möjligheter att man skulle kunna arbeta med ”egen tid”. Trots att dagens skola 

erbjuder både speciallärare och specialpedagog till elever med svårigheter finns det en 

trygghet i att vara med sin klass och sin ordinarie lärare. Ett tryggt klassrumsklimat är 

något som informanterna trycker på och finner viktigt för elevens utveckling.  

 

Enligt läroplanen ska lärare stödja och handleda elever med svårigheter.
115

Ett sådant 

arbetsätt fungerar endast om lärare och elever skapar en dialog mellan varandra. Denna 

dialog är till för att ge trygghet, att ha ett öppet samtal om pedagogiska strategier 

angående elevens pågående process. Utan dialogen kan behovsanpassningar göras som 

inte passar den individen. Sammanhang ses därför i hur informanterna arbetar utefter 

läroplanen och hur de trycker på vikten av denna dialog till eleven. Under våra VFU-
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perioder har detta också varit tydligt, då undervisningen har måsta anpassats enligt 

elevens överenskommelse med våra handledare. Vilket visar på att mångfalden lärare 

arbetar utifrån dialogstrategin. 

 

I dagens skola är det av stor vikt att motivera elever för att de ska finna skolarbetet 

relevant och utvecklande. Därför anser vi att det är en stor brist i läroplanen när den 

väljer att bortse från ordet motivation och allt vad det innebär.
116

Som tidigare nämnt, 

visade studien på att vissa av informanterna inte ansåg sig motivera sina elever. Det 

grundar sig troligtvis i att läroplanen inte visar på distinkta riktlinjer när det kommer till 

motivation. Följden av detta, om lärare låter bli att motivera sina elever, blir att eleverna 

själva inte är motiverade. Då spelar det ingen större roll vilka anpassningar lärare gör i 

klassrummet. En motiverad elev är av stor vikt för ett fortsatt utvecklande skolarbete.  

 

Beckman påtalar om betydelsen av återkommande feedback.
117

 Litner understryker att 

feedback ska ges till elever med ADHD för att lyfta deras prestationer vare sig 

uppgiften har fullföljts eller inte.
118

Detta visar sig i resultatet då feedback är ett 

återkommande ämne under intervjuerna. Det finns inte någon som inte använder sig av 

feedback i sitt klassrum och uppmuntrande ord ges till elever på daglig basis. 

Uppmuntran behöver alla höra, oavsett om man har en diagnos eller inte, för att 

motivationen till vidare arbete skall infinna sig. 

 

Nowacek och Mamlin lyfter och trycker på vikten av användningen av datorer i 

klassrummet. De anser att det underlättar både för lärare och elev. De såg att elever med 

ADHD kunde lösa dubbelt så många problemlösningar vid användning av dator i 

jämförelse mot penna och papper.
119

 Till skillnad från informanterna, där endast Anna 

nämner användning av datorer, har studiens resultat inget större fokus på datorer som en 

pedagogisk strategi. Nowacek och Mamlins forskning kan ha varit lite före sin tid, men 

nu är de helt med i nutidens samhällsutveckling gällande datorer i undervisningen. Det 

blir allt mer vanligt att varje elev får en egen dator när de börjar högstadiet, eventuellt 

gymnasiet. Med bakgrund i detta anser vi därför att frånvaron av datoranvändning i 

informanternas undervisning är ett påtagligt problem. Tydligt visar det på att elever med 

ADHD klarar av uppgifter lättare vid bruk av datorer. Till exempel om alla uppgifter 

skickas på mail behöver inte eleven hålla ordning på lösa pappersark. Eleverna kan 

också få hjälp av stavningsprogram och lyssna på musik för att lättare hålla sin 

koncentration på uppgiften. 
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Då studien ämnade undersöka vilka pedagogiska strategier lärare använder sig av till 

elever med ADHD, kan det med säkerhet sägas att studien uppnådde sitt syfte. 

Resultatet har visat på olika utarbetade undervisningsmetoder, beroende på elevens 

behov. Slutligen kan då sägas att studiens lärare strävar efter att arbeta efter läroplanens 

anvisningar om att anpassa sin undervisning utifrån varje enskild elev. 

 

7.4 Framtida forskning 

Under studiens process uppkom ett antal områden som vore intressant att titta närmare 

på. Dock anses dessa områden för stora för att ta med i denna studie. Här nedan visas 

två områden som är tänkvärt att bedriva forskning vidare inom. 

 

Då studien hade för avsikt att undersöka hur lärare arbetar med pedagogiska strategier, 

ses istället möjligheten att undersöka hur specialpedagoger och speciallärare arbetar 

med dessa pedagogiska metoder. Vidare även jämföra skillnader mellan ämneslärare 

och speciallärare, uppkommer det till lika resultat för eleven? Hur ser pedagogiska 

strategier ut för elever med ADHD i andra länder? Vilkas strategier gynnar elever med 

svårigheter bäst? 

 

Ett annat tema som redan uppkom under materialsökandet och under intervjusamtalen, 

är ämnet flickor med ADHD. Forskning visar på att diagnostiseringen på flickor med 

ADHD ökar, medan våra informanter nästan enbart uppgav pojkar som exempel i sina 

intervjuer. Detta visar på ett icke forskat område och är kanske därför aktuellt att 

undersöka kring. Används samma strategier för flickor gentemot pojkar? Visar de sig på 

samma sätt i klassrummet?  
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Bilagor 

Bilaga 1 

Mejl till informanter 

 

 

Hej, 

Vi heter Sofia Fransson och Ida-Marie Tholin och läser sista terminen på 

lärarprogrammet vid Umeå universitet. Vi känner att vi under vår utbildning inte fått 

tillräckligt med information om hur man ska hantera elever med ADHD i klassrummet, 

och vi har därför valt att i vårt examensarbete lägga fokus på just detta ämne. 

 

Vi kommer att intervjua högstadielärare i både praktiska och teoretiska ämnen för att 

göra en jämförelse om skillnader gällande pedagogiska strategier. Vi hoppas därför att 

du skulle kunna tänka dig att delta i studien. Om du väljer att delta så kommer du att 

vara anonym och vi kommer endast att använda informationen till vårt examensarbete. 

För att få med så mycket data som möjligt kommer vi att spela in intervjun på band. 

 

Vi kommer att ha möjlighet att genomföra intervjuerna från och med idag fram till den 

26 mars. Om du väljer att delta, hör av dig vilket datum som passar dig och plats på var 

vi kan mötas. Vi uppskattar att intervjun kommer att pågå max en timme. Vi kan även 

skicka dig intervjufrågorna i förväg om du känner att du vill förbereda dig. Har du 

frågor eller funderingar, hör gärna av dig. Oavsett om du väljer att delta eller ej, önskar 

vi svar på detta mail.  

 

Med vänliga hälsningar 

Sofia och Ida-Marie 
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Bilaga 2  

 

Mejl till rektorer 
 

Hej, 

Vi heter Sofia Fransson och Ida-Marie Tholin och läser sista terminen på 

lärarprogrammet vid Umeå universitet. Vi känner att vi under vår utbildning inte fått 

tillräckligt med information om hur man ska hantera elever med ADHD i klassrummet, 

och vi har därför valt att i vårt examensarbete lägga fokus på just detta ämne. 

 

Vi kommer att intervjua högstadielärare i svenska och hem- och konsumentkunskap för 

att göra en jämförelse om skillnader gällande pedagogiska strategier. Vi hoppas därför 

att du kan hjälpa oss med informanter som skulle kunna tänka sig att delta i studien. Om 

de väljer att delta så kommer de att vara anonyma och vi kommer endast att använda 

informationen till vårt examensarbete. För att få med så mycket data som möjligt 

kommer vi att spela in intervjun på band. 

 

Vi kommer att ha möjlighet att genomföra intervjuerna från och med idag fram till den 

26 mars. Om de väljer att delta, be dem maila oss om vilket datum som passar och plats 

på var vi kan mötas. Vi uppskattar att intervjun kommer att pågå max en timme. Vi kan 

även skicka dem intervjufrågorna i förväg om de känner att de vill förbereda sig. Har de 

frågor eller funderingar, får de gärna av sig.  

 

Med vänliga hälsningar 

Sofia och Ida-Marie 
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Bilaga 3 

 

Intervjuguide 
- pedagogiska strategier gällande elever med ADHD 

 

Ålder/Erfarenhet/Ämnen? 

 

 

1. Hur är klassrummets fysiska miljö organiserat i din klass där det finns elever med 

ADHD? 

 

2. Hur individualiserar du undervisningen så att elever med ADHD blir inkluderade? 

Arbetar du med elever som har ADHD i eller utanför klassrummet – varför? 

Specialundervisning eller ingen specialundervisning – varför? 

 

3. Hur anpassar du arbetsformer och innehåll till elever med ADHD? 

 

4. På vilket sätt motiverar du elever med ADHD? Använder du dig av någon form av 

belöningssystem förutom betyg – i så fall, på viket sätt? 

 

5. Hur använder du dig av aktiv feedback? I vilket sammanhang ger du elever feedback?  

 

6. Generella erfarenheter i ditt möte med elever som har ADHD som du tycker är 

relevanta att tillägga? 

 

7. Hur mycket kunskap/utbildning hade du gällande elever med ADHD innan du 

började jobba som lärare?



 

 


