
 

”En skola som får 

plats med alla” 

 

En studie om pedagogers arbetssätt gentemot 

elever med ADHD 

 

“A school that has room for everybody” 

 

 

 

 

 

 

Handledare:                                                                                                 Författare: 

Hanna Bertilsdotter-Rosqvist                                                                      Jennifer Ifver 

                                                                                                                     Jessica Härkäniemi 

UMEÅ UNIVERSITET 

Institutionen för socialt arbete 

Uppsats 15 hp Termin 6 

Höstterminen 2015 

 



1 
 

UMEÅ UNIVERSITET 

Institutionen för socialt arbete 

Uppsats 15 hp 

Termin 6, HT -15 

Författare: Jennifer Ifver & Jessica Härkäniemi 

Handledare: Hanna Bertilsdotter-Rosqvist 

”En skola som får plats med alla” 

”A school that has room for everybody” 

 

 

 

 

Sammanfattning 

Betydelsen av att se elevers olikheter som en resurs, betonas ofta inom skolväsendet, dock 

finns det forskning som tyder på att en del skolor fortfarande domineras av ett traditionellt 

perspektiv, vilket innebär att elevens svårigheter ses som ett individuellt problem. Samtidigt 

finns det forskning som tyder på att lärare och specialpedagoger arbetar med att förändra 

förutsättningarna i elevens miljö. Därför blir deras arbetssätt en central utgångspunkt i denna 

uppsats som kommer att undersöka hur lärare och specialpedagoger arbetar med elever med 

diagnosen ADHD. Undersökningen grundar sig på fyra lärare och en specialpedagogs tankar 

och synsätt om diagnosen. Uppsatsen bygger på en kvalitativ undersökning, med 

semistrukturerade intervjuer för att samla in empiriskt material. Resultatet i uppsatsen visar på 

betydelsen av individanpassad skolgång för elever med adhd. Uppsatsen visar även på att 

erfarenhet och kunskap bland lärare anses önskvärt samt att kunskapsnivån påverkar deras 

förståelse och bemötande av eleverna. En slutsats som kan dras utifrån denna uppsats är att 

ledning och styrning från högre beslutsfattande organ, påverkar hur lärare och 

specialpedagoger förhåller sig, vilket i sin tur påverkar deras arbetessätt med elever med 

ADHD.  
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1. Inledning  
Diagnosen attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) består av 

uppmärksamhetssvårigheter, som kan innebära att personer med diagnosen kan ha svårt 

med att koncentrera sig och lätt blir distraherade. De kan även ha sämre uthållighet och 

upplevas som ignoranta av omgivningen. Personer med ADHD kan ha svårigheter med att 

styra deras uppmärksamhet på ett flexibelt sätt för att fokusera på det väsentliga i miljön. 

ADHD kan även bestå av överaktivitet och impulsivitet, vilket kan leda till att personen 

känner sig rastlös och uttråkad. De kan även ha svårt med att anpassa sin aktivitetsnivå samt 

tygla sina impulser. Dessa faktorer kan påverka elevens skolsituation. Personerna med 

diagnosen kan även ha andra inlärningssvårigheter som exempelvis dyslexi eller 

språkstörningar, vilket kan leda till ytterligare svårigheter för individen. Den medicinska 

forskningen tyder på att diagnosen utgår från biologiska orsaker. Det har uppmärksammats att 

personer med ADHD har en minskad aktivitet i delar av hjärnan. Delarna med minskad 

aktivitet är involverade i den viljemässiga styrningen av uppmärksamheten, 

aktivitetsregleringen och impulskontrollen. (Socialstyrelsen 2014). Samtidigt poängterar barn- 

och ungdomspsykiatrin (2014) att personens miljö kan påverka upplevelsen och erfarenheten 

av diagnosen, vilket kan ha stor betydelse för utvecklingen av ADHD. 

ADHD har visat sig ha en inverkan på kreativiteten. Zaslow (2005) menar att flera av 

världens största genier hade i dagens skola kunnat bli diagnostiserade med ADHD. Dessa 

genier har åstadkommit både uppfinningar, estetiska upplevelser och genombrott inom både 

filosofi och fysik. Organisationen Underbara ADHD vänder sig bland annat till 

diagnostiserade barn och skolan. På hemsidan skriver de om framgångrika personer med 

diagnosen och menar att med hjälp av rätt förutsättningar och strategier kan ADHD upplevas 

som mer positivt för individen. Exempelvis hade Albert Einstein kunnat diagnostiseras med 

ADHD i dagens samhälle samtidigt som en av världens mest framgångsrika personer, Bill 

Gates har diagnosen. Samtidigt kan man ifrågasätta hur världen och samhället hade sett ut om 

uppfinningsrika personer diagnostiserats under sin barndom. Vi hade möjligtvis levt i en värld 

utan datorer, mobiltelefoner och internet. Zaslow (2005) förklarar att kreativa personer 

möjligtvis inte har förmågan att sitta still i en skolbänk i flera timmar, istället kräver de 

stimulans och utlopp för sin energi. Även om vi inte kan anta att alla elever med ADHD är 

kreativa så krävs det att skolan ser till elevernas begåvningar och främjar förutsättningarna för 

alla elever. Socialstyrelsen (2014) skriver att diagnosen kan ses på olika sätt, både som en 

tillgång och som en individuell svårighet inom skolan.  

Diagnosen betyder inte att man beter sig på ett visst sätt, utan att man har särskilda drag som 

är gemensamma med andra ungdomar med samma diagnos. Skolverket (2000) betonar att 

skolan har ett ansvar för att varje elev ska nå de uppsatta målen och få den hjälp och stöd som 

eleven. Människan ska ses som unik och på grund av det bör skolan se till varje elevs behov. 

Skolan har ett ansvar för att elever ska känna sig trygga med sin kunskapsgrund samt att 

skolan visar respekt för elevers olikheter och behov. I skollagens (SFS 2010:800) tredje 

kapitel om barns och elevers utveckling mot målen står det, att alla elever ska ges den ledning 

och stimulans som de behöver för lärande och personlig utveckling. Elever som på grund av 

sin funktionsnedsättning har svårt att uppfylla kunskapskraven i skolan ska få stöd som syftar 
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till att motverka funktionsnedsättningens konsekvenser. Om eleven befaras att inte nå de 

kunskapskrav som minst ska uppnås, ska eleven skyndsamt få stöd i form av 

extraanpassningar. Utifrån skolverkets (2011) hemsida framkommer det i läroplanen att alla 

elever ska få en likvärdig utbildning och skollagen föreskriver att utbildning ska vara 

likvärdig oavsett var i landet eleven befinner sig i. En likvärdig utbildning innebär inte att den 

är utformad på lika sätt eller att skolans resurser ska fördelas lika. Utan skolorna ska ta hänsyn 

till elevernas olika förutsättningar och behov samt att det finns olika vägar att nå målen i 

skolan. Skolan har ett särskilt ansvar för eleverna som har svårigheter att nå de nationella 

målen för den utbildning de går. På grund av detta kan undervisning aldrig utformas lika för 

alla utan den ska utformas beroende på resurser och elevernas behov.  

Samtidigt kan det vara svårt för skolan att hantera elevernas olika behov och förutsättningar. 

Vilket kan vara anledningen till att det uppkommit olika sätt att hantera olikheterna i skolan. 

Bland annat har principen ”en skola för alla” haft en stor betydelse för den svenska 

utbildningshistorian och skolsystemet. Nilholm (2007) menar att principen kan vara ett sätt 

för skolan att inkludera alla elever för att spara pengar, men det kan även resultera i att man 

ignorerar elevens individuella egenskaper och svårigheter. Därför kan det vara av betydelse 

att se till alla elevers individuella behov och förutsättningar. Men likt nedanstående citat 

betonar, står skolpersonalen inför en stor utmaning, både utbildningspolitiskt och 

verksamhetsmässigt, ”… skolans personal skall hantera det faktum att elever har olika 

förutsättningar, erfarenheter, kunskaper och behov. Hur skall elevers olikheter framstå som 

resurser och utgöra styrande förutsättningar i skolans pedagogiska arbete i en för alla elever 

gynnsam riktning?” (SOU 1999:63, s.192). Utifrån detta kommer uppsatsen att handla om hur 

lärare och specialpedagoger arbetar med elever med ADHD. Skolan har stor betydelse för en 

stor del av samhället, nämligen eleverna. Lärare och specialpedagoger har ett stort ansvar för 

elevernas skolgång och lärarna bemöter och arbetar dagligen med eleverna för att nå de 

uppsatta målen i skolan. En del elever kan ha särskilda svårigheter som kräver att lärarnas 

arbetssätt anpassas utifrån elevens behov. Socialstyrelsen (2014) uppskattar att cirka 5 % av 

barnen i skolålder har ADHD och att diagnosen ökat, vilket kan bero på ökad kunskap och 

medvetenheten om diagnosen. Därför är det relevant att undersöka hur lärare och 

specialpedagoger arbetar med elever med ADHD, utifrån alternativa arbetssätt och faktorer 

som kan inverka på lärarnas och specialpedagogernas arbete. 
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2. Kunskapsöversikt 
I kunskapsöversikten presenteras tidigare forskning som berör ADHD inom skolan. 

 

2.1 Synen på diagnosen ADHD 

I Tideman, Lansheim, Jacobsson, Ranagården och Rosenqvist (2004) studie om lärares och 

specialpedagogers syn på elevers olikheter, beskrivs elever som individer med olika 

förutsättningar och behov, oavsett diagnos. Men samtidigt poängterar de att skolan står inför 

en rad olika utmaningar. Bland annat hur skolan ska kunna se elevers olikheter som en resurs 

istället för att utgå ifrån det traditionella perspektivet och se olikheterna som ett individuellt 

problem. Tideman m.fl. (2004) menar att det fortfarande finns många skolor och lärare som 

ser eleven som problembärare, vilket innebär att diagnosen utgår ifrån individen och förstås 

inte med hjälp av faktorerna i omgivningen. Vilket även diskuteras av Isaksson, Lindqvist och 

Bergström (2007) i deras studie om elever med särskilda behov. De menar att beskrivningar 

av problem hos eleven, exempelvis skolsvårigheter, ofta relateras till individuella brister. 

Enligt dem fokuserar skolan på färdighetsträning i de åtgärdsprogram som ofta framställs 

ifrån ett traditionellt perspektiv, vilket innebär att eleven ska åtgärdas. Tideman m.fl. (2004) 

har uppmärksammat att färdighetsträning kan leda till att en del elever tvingas arbeta ikapp 

sina klasskamrater. Studien tyder på att det finns en särskild nivå och standard i skolan som 

alla elever ska förhålla sig till oavsett svårigheter. Men samtidigt har Isaksson m.fl. (2007) 

uppmärksammat att det finns insatser i åtgärdsprogrammen som fokuserar mer på faktorer och 

förändringar i skolmiljön istället för att placera problemet hos individen. Samtidigt menar 

lärare och specialpedagoger i Tideman m.fl. (2004) studie att skolan erbjuder hjälp och stöd 

till de elever som är i behov av särskilt stöd. Pedagogerna anser att de är tillfreds med 

resurserna och möjligheterna, utifrån de omständigheter skolan befinner sig i. Däremot menar 

pedagogerna att de måste sträva betydligt högre för att utvecklas, vilket kan gynna eleverna.  

 

2.2 Kategorisering inom skolan 

Skolans behov av att kategorisera och klassificera för att tillsätta resurser, kan enligt Isaksson 

(2009) skapa stigmatisering hos elever med ADHD och eleverna kan stämplas som avvikande 

utifrån det “normala” i skolan. I Jakobssons (2002) studie om skolsituation för elever med 

särskilda svårigheter, har det uppmärksammats att det finns rådande diskussioner om hur 

samhället och skolan bör se på kategorisering av elever. Tideman m.fl. (2004) menar att 

lärarna och specialpedagogerna i studien har delade uppfattningar angående diagnosens 

påverkan och betydelse i skolan. De menar att diagnosen ofta ses som en förklaring till ett 

beteende och diagnoser kan även bli ett sätt för skolan att kategorisera och fördela resurserna. 

Vilket kan underlätta skolledningens resursfördelning och lärares samt specialpedagogers 

arbete. Samtidigt ansåg deltatagna i Jakobssons (2002) studie, inte diagnosen som särskilt 

viktigt för deras pedagogiska arbete, utan betonade de aktuella symptomen och informationen 

kring eleven. Lärarna och specialpedagogerna kunde lättare motivera för sina pedagogiska 

ställningsantaganden efter att de fått information om eleven och utifrån det överväga 

eventuella konsekvenser som kunde uppstå av diagnosen. 
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2.3 Kunskap bland lärare och specialpedagoger 

Kunskap om ADHD har visat sig förbättra lärares möjlighet att undervisa och interagera med 

alla elever. I Bell Long, Garvan & Bussing (2011) studie om lärares förhållningssätt gentemot 

elever med diagnosen har de uppmärksammat att erfarenhet av arbete med eleverna kan 

minska stigmatiseringen och förändra lärarnas uppfattning av eleverna. Utifrån deras studie 

har de sett att det inte är antalet år i läraryrket som garanterar god interaktion med eleverna, 

utan tidigare erfarenheter och kunskap av att undervisa och bemöta elever med ADHD. De att 

menar det finns ett omfattande behov av extra utbildning inom diagnosen, för att öka lärarnas 

kunskapsnivå samt förståelse. Medan specialpedagogerna i studien visade på en ökad 

medvetenhet om ADHD, stigmatisering och bemötande av eleverna, till skillnad från lärarna i 

studien. För att öka kunskapen bland lärare finns det olika sätt att gå. Handledning är ett sätt 

som Ahlberg (1999), i sin studie om pedagogisk utveckling, sett som något viktigt för att öka 

lärares kunskaper.  Under handledning får lärare möjlighet att diskutera och samtala kring den 

dagliga verksamheten, vilket gör den till en viktig mötesplats för kunskapsbildning inom den 

sociala praktiken och lärandet i skolan. Likt tidigare forskning om lärares kunskaper, betonar 

Honkasilta, Sandberg, Närhi & Jahnukainen (2014) utifrån deras studie om ADHD inom 

skolan, att lärares kunskap och förståelse är bristfällig. Lärarna efterfrågade mer kunskap om 

diagnosens symptom, då ignorans och bristfällig kunskap kan leda till att elever inte får rätt 

stöd och hjälp i skolan. I studien kunde eleverna öva och lära sig i mindre grupper, men 

lärarna poängterade att eleven riskerade att segregeras från övriga klasskamrater. Samtidigt 

har Hart, Massetti, Fabiano, Pariseau, och Pelham Jr. (2011)  utifrån deras studie om 

gruppstorlekens betydelse, sett att det finns stora skillnader mellan elever som arbetar i 

mindre grupp respektive stor grupp samt individuellt. Deras forskning tyder på att elever med 

ADHD kräver mindre grupper för att kunna fokusera på skoluppgifterna. De menar att eleven 

med hjälp av en mindre grupp och instruerande specialpedagog, får ökad förståelse och 

kunskap för skoluppgifterna. Men utifrån studiens resultat arbetar eleven med färre uppgifter, 

vilket innebär att produktiviteten minskar i de smågrupperna. Gruppstorleken betydelse 

poängterades även av lärarna och specialpedagogerna i Perssons (1997) delstudie om 

specialpedagogik inom skolan. Lärarna och specialpedagogerna ansåg att tempot i ordinarie 

klassundervisning var hög och att svaga elever inte följde med. Eleverna kunde istället få 

möjlighet att arbeta i mindre grupp där undervisningen var anpassad till eleverna. 

2.4 Metoder och strategier  

Det finns en rad olika pedagogiska metoder och strategier för att hjälpa och stödja eleverna. 

Nilholm och Alm (2010) har i deras studie om inkludering inom skolan, uppmärksammat 

några av lärarnas strategier och metoder i undervisningen. De lyfter fram att lärarna i studien 

har anpassade instruktioner utifrån elevens behov. Lärarna i studien betonade betydelsen av 

liten klasstorlek, vilket även diskuterats av Honkasilta m.fl. (2014), Hart m.fl. (2011) och 

Persson (1997). Målet är att skapa samhörighet i gruppen samtidigt som man tillgodoser 

elevens behov. Nilholm och Alm (2010) anser att den inkluderande undervisningen ska 

hantera mångfald och varierande behov hos eleverna. De menar att det är viktigt att lärarna 

ser elevernas olikheter som en resurs och det krävs att lärarna skapar en miljö där elevers 

olikheter uppfattas som positiva. Utifrån Jakobssons (2002) studie har det uppmärksammats, 

att elever kan uppleva stress på grund av att de inte vill lämna sin ordinarie klass. Samtidigt 
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vill inte eleverna gå miste om det särskilda stödet de skulle få i en grupp utanför ordinarie 

klass, vilket kan leda till en praktiskt omöjlig situation och stor pedagogisk utmaning för 

lärarna och specialpedagogerna. Utifrån studien kan en blandning av klasserna utan hänsyn 

till elevers svårigheter och styrkor påverka eleverna på både individuell- och gruppnivå. 

Klassindelningen ska avgöras i varje enskild skolsituation, i relation till eleverna och i 

förhållande till den aktuella skoluppgiften. Det framkom att kommunikation är en viktig 

aspekt för lärarna och specialpedagogerna, vilket förhoppningsvis kan förebygga den 

splittring som kan ske i elevens skolsituation. Det krävs en tydligare kartläggning av elevens 

behov och stödinsatser, vilket kan leda till en mer sammanhållen skolverksamhet där lärarna 

och specialpedagogerna kommunicerar för elevens bästa. Även Tideman m.fl. (2004) 

poängterar att samordning och samarbete mellan lärarna och specialpedagogerna är viktiga 

delar för att få en fungerande skola. 

 

Sarver, Rapport, Kofler, Raiker & Friedman (2015) har jämfört elevers prestation efter utförd 

motorisk aktivitet. De har främst undersökt hur elevernas arbetsminne påverkas av aktiviteten 

innan testerna utfördes. Resultatet visade att motorisk aktivitet förbättrade arbetsminnet hos 

eleverna med ADHD, men att prestationen minskade för de utan diagnosen. De menar även 

att det kraven på elevens sin exekutiva förmåga, med andra ord förmågan reglera 

koncentrationen som i sin tur kan skapa hyperaktivitet i form av benskakande och 

stolsgungning. Responsen uppkommer för att elevernas inlärning och förmåga att lösa 

komplicerade uppgifter ska fungera. Resultatet i studien påvisar att majoriteten av eleverna 

med ADHD presterade bättre när de hade möjlighet att röra på sig. Eleverna behövde även 

fortsätta aktivera sig för att behålla uppmärksamheten på de arbetsuppgifter som de stod inför. 

Med detta kan forskarna dra slutsatsen att hyperaktivitet ska ses som en del av lösningen i 

arbetet med eleverna, istället för ett ytterligare problem vid ADHD.  

 

Sammanfattningsvis finns det studier som tyder på att skolan fortfarande domineras av ett 

traditionellt perspektiv, som utgår ifrån elevens brister och tillkortakommanden. Samtidigt 

som det uppmärksammats att skolan allt mer anpassar miljön för att främja elevens 

möjligheter inom skolan. I den presenterade forskningen har det dock framkommit att lärare 

har en bristfällig kunskap om ADHD, som kan leda till att lärare inte uppmärksammar elevens 

behov av stöd. Men forskarna betonar att det finns en önskan om professionell utveckling för 

att skapa en skola som inkluderar alla elever, på ett sätt som gynnar både eleven och skolan. 

Elever som har ADHD kan tolkas som en pedagogiskt utsatt grupp och deras behov och 

förutsättningar behöver uppmärksammas av både lärare och specialpedagoger för att skapa en 

god kunskapsgrund för eleverna. 
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2.5 Syfte och frågeställningar 

Utifrån tidigare forskning är det av värde att föreliggande uppsats undersöker lärare och 

specialpedagogers arbetssätt gentemot elever med ADHD.  

Frågeställningar: 

Ovanstående syfte leder till följande frågeställningar  

- Hur arbetar lärare och specialpedagoger med eleverna? 

- Vilka faktorer påverkar lärare och specialpedagogers arbete med eleverna?  

2.6 Avgränsning 

Vi valde att begränsa oss till lärare och specialpedagoger samt att de skulle varit 

yrkesverksamma i minst 2 år. På grund av det kan ha mer erfarenhet av arbetet inom i skolan. 

Uppsats undersöker lärare samt specialpedagoger som arbetar på högstadiet. Högstadiet kan 

vara en kritisk period för eleverna, som kräver mer från lärarna respektive specialpedagogerna 

jämfört med de som arbetar i lägre årskurser.  

2.7 Ansvarsfördelning 

Vi har valt att inte dela upp arbetet och båda har haft lika mycket ansvar igenom hela 

uppsatsen, för att komplettera varandra. Man kan fånga in flera delar när man utgår från två 

personers perspektiv. Exempelvis under intervjutillfällena, då man lätt kan glömma bort att 

följa upp frågor, eftersom intervjuaren möjligtvis fokuserar mer på intervjusituationen än på 

det intervjupersonen berättar. Den andra intervjuaren som lyssnar kan lättare följa upp med 

frågor. Därför valde vi att göra intervjuerna tillsammans för att komplettera våra 

olikheter. Transkriberingarna valde vi att dela upp, på grund av tidsramen. Däremot 

diskuterade vi innan hur vi skulle lägga upp transkriberingarna för att arbetets struktur skulle 

bli likadant. 

 

3. Teoretiskautgångspunkter 

I föreliggande avsnitt kommer olika teoretiska utgångspunkter att presenteras som anses 

relevanta för uppsatsen syfte. 

3.1 Den evidensbaserade praktiken  
Evidensbaserade praktiken (EBP) har vuxit fram inom medicinen och sedan spridits till olika 

områden som berör, lärare, psykologer och socialtjänsten. Den evidensbaserade praktiken 

innebär att professionella använder sig av flera olika kunskapskällor, nämligen den bästa 

tillgängliga kunskapen samt den berörda individens situation, erfarenheter och önskemål. 

Arbetet inom den evidensbaserade praktiken utgår ifrån den professionella expertisen som 

grundar sig på vetenskaplig kunskap om alternativa insatser. Samtidigt bör den professionella 

beakta den berörda personens önskemål och situation.(Bergmark, Bergmark & Lundström, 

2011). Den vetenskapliga kunskapen om insatser kan ses som en viktig utgångspunkt men 

samtidigt menar Socialstyrelsen (2014) att det vetenskapliga stödet för en viss typ av insats 

inte är givet i den enskildes situation. Det krävs att professionella ser till individens situation, 

erfarenhet och önskemål i relation till den vetenskapliga kunskapen. Den evidensbaserade 
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praktiken kan förklara lärare och specialpedagogers sätt att arbeta med elever med ADHD. 

Kunskapen utifrån forskning och tidigare erfarenheter vägs samman med elevens behov och 

skolsituation, samt elevens önskemål och tidigare erfarenhet av stöd i skolan. Tillsammans 

skapas den professionella expertisen för att besluta om alternativa insatser för eleven. Beslut 

av insats kan variera på grund av den professionella expertisens olika delar eftersom att en 

viss typ av insats och arbetssätt inte fungerar på alla elever med ADHD. Dock anser 

Wingborg (2013) att den evidensbaserade praktiken inte kan tillämpas direkt inom skolan på 

grund av flera faktorer som kan påverka lärares undervisning. Bland annat kan läraren 

påverkas av kollegor, elevens situation och motivation. Den “bästa” metoden inom skolan kan 

uppfattas som mer komplicerat och det kan vara svårt att veta vilken typ av 

undervisningsmetod som fungerar för eleverna respektive skolan. De forskningsbaserade 

metoder som implementeras inom skolan bör även ta hänsyn till eleverna och det sociala 

sammanhanget. Inom skolan tillämpas den evidensbaserade praktiken mer utifrån 

sammanhanget jämfört med den mer medicinska tillämpningen. Under de senaste åren har den 

evidensbaserade praktiken fått en mer framträdande roll inom skolan på grund av en ny 

bestämmelse i skollagen (SFS 2010:800). Skolans undervisning och utbildning ska utgå ifrån 

en vetenskaplig grund och utifrån beprövade erfarenheter. Lärares beslut om insatser och 

arbetssätt ska utgå ifrån den vetenskapliga forskningen, elevens situation och lärarens tidigare 

erfarenheter.  

 

3.2 Olika perspektiv på specialpedagogiken  

De olika perspektiven på specialpedagogiken förklarar och beskriver alternativa sätt att se på 

elevers olikheter och svårigheter inom skolan. Vilket även kan kopplas till lärare och 

specialpedagogers sätt att arbeta med eleverna. Enligt Nilholm (2007) har det traditionella 

perspektivet på specialpedagogiken tydliga rötter inom det medicinska och psykologiska 

synsättet. Perspektivet utgår ifrån ett funktionalistiskt och individualistiskt synsätt och det 

centrala antagandet inom perspektivet är att skolan placerar ”problemet” hos eleven. Lärarna 

och specialpedagogen kan utifrån ett traditionellt perspektiv arbeta med elevens svagare sidor 

med syfte att uppnå normaliteten, dvs. genomsnittet i klassen. Trots att det finns olika 

föreställningar om det individuella perspektivet, är det tydligt att perspektivet utgår ifrån 

eleven som bärare av problem och svårigheter. Nilholm (2007) lyfter fram att det traditionella 

perspektivet fokuserar på att hitta de ”rätta” metoderna för att undervisa och stödja elever med 

diagnosen. Samtidigt förespråkas den segregerande undervisningsformen och 

specialpedagogen uppfattas inneha kunskap om det avvikande inom skolan. Nilholm (2007) 

menar att specialpedagogiken inom skolan domineras av ett traditionellt perspektiv, som 

uppfattar individen som ett problem på grund av att eleven har särskilda behov. Det blir 

viktigt att identifiera elever med gemensamma karaktäristiska svårigheter för att hitta orsaker 

till det avvikande vilket kan uppfattas som ett sätt för skolan att hantera elevernas olikheter. 

Utifrån det traditionella perspektivet söker skolan efter medicinska förklaringar till problemet 

för att förstå elevens svårigheter. Skolan utjämnar elevens brister, genom att hitta åtgärder 

som kompenserar svårigheterna hos eleven. Samtidigt som det traditionella perspektivet på 

specialpedagogiken haft en dominerande roll har samhällsvetenskapen fått ett ökat intresse 

vilket lett till att fler perspektiv på specialpedagogiken uppmärksammats. Det alternativa 
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perspektivet ser till elevens olika förutsättningar och de sociala konstruktioner runt eleven, 

med andra ord miljöns betydelse för diagnosen. Istället för att se eleven som problembärare 

bör man se till skolans sätt att skapa problem. Utifrån perspektivet ses elevens behov som 

sociala konstruktioner som skapas av miljön, den omgivning som barnet lever i. Det 

alternativa perspektivet kan kopplas till ett mer samhällskritiskt perspektiv där elevens 

svårigheter kan vara orsakade av professionella intressen och skolans organisation. Inom det 

alternativa perspektivet finns ett större fokus på hur samhället och skolan hanterar olikheterna 

bland eleverna. Utifrån perspektivet borde svårigheterna inom skolan beskrivas utifrån de 

sociala processerna och hur det påverkar elevens förutsättningar i skolan. Perspektivet har ett 

mer humanistiskt synsätt och betonar att alla elever ska ha möjlighet och rätt att delta i 

ordinarie klassundervisning. Samtidigt kan det alternativa perspektivet uppfattas som en 

utopi, om skolans förmåga att anpassa undervisningen efter varje elev, oavsett behov. 

(Nilholm 2007). 

Det kan vara av betydelse att se till hur det traditionella respektive och alternativa 

perspektivet kan användas tillsammans inom skolan och specialpedagogiken, nämligen utifrån 

dilemmaperspektivet. Skolan står inför olika slags dilemman för att hantera elevers olikheter. 

Dilemman som kan uppstå är inte nödvändigtvis till för att lösas, men det är viktigt att lärare 

och specialpedagoger medvetet tar ställning till olika de dilemman som kan påverka 

skolvardagen. Nilholm (2007) lyfter fram att skolans mål är att alla ska få liknande kunskaper 

och färdigheter. Men samtidigt ska skolan anpassa sig till att det finns elever med olika behov. 

Det är viktigt att lärare och specialpedagoger innehar kunskap om olika motsättningar som 

återfinns inom skolan, för att få en ökad förståelse för svårigheterna. Dilemmaperspektivet 

utgår ifrån det interaktiva perspektivet, som är en blandning av det traditionella och det 

alternativa perspektivet. Elevens problem placeras hos både eleven och omgivningen, istället 

för att se till svårigheternas orsaker. (Nilhom 2007).  

3.3 Social kategorisering 
Den sociala kategoriseringen kan utifrån Tidemans (2000) tolkning beskrivas som en social 

grupp av elever med en eller flera gemensamma egenskaper. I skolan finns det elever som inte 

uppnår skolans mål och kunskapskrav. Den sociala kategoriseringen kan ses som ett 

alternativt sätt för lärarna och specialpedagoger att uppmärksamma elevens behov för att ge 

eleven stöd. Inom skolan kan eleven kategoriseras som avvikande respektive ”normal”, vilket 

kan påverka hur lärare och specialpedagoger arbetar med eleverna. Tideman (2000) menar att 

social kategorisering utgår ifrån att utomstående personer definierar en kategori, vilket kan 

innebära att lärarna och specialpedagogerna definierar kategorin som eleven tillhör, utifrån 

elevens behov av stöd. Eleverna som ingår i gruppen behöver nödvändigtvis inte uppleva att 

de har något gemensamt med de andra eleverna. Den sociala kategorin utgår ifrån samhällets 

sätt att fördela människor i olika kategorier som ofta sker utifrån det samhället upplever som 

ett problem. Däremot kan den sociala kategoriseringen ses som ett sätt för skolan att klargöra 

vilka individer som kategoriseras som ”normala” respektive avvikande för att tilldela 

resurserna. Kategoriseringen kan ge eleverna möjlighet till delaktighet i resurser utöver 

ordinarie klassundervisning. Ur ett samhällsperspektiv kan man tolka kategoriseringen som en 

förutsättning för skolan att stödja elever som är i behov av stöd. Men samtidigt är begreppet 
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”normal”, inget fastslaget uttryck utan begreppet normal utgår ifrån det sociala och kulturella 

i samhället. Den sociala kategoriseringen återfinns i skolan, då en del elever utesluts från den 

”normala” undervisningsmiljön. Samtidigt kan kategoriseringen inom skolan uppfattas som 

något positivt och lärare kan dra nytta av att uppmärksamma svårigheter och olikheter i 

klassen. (Tideman 2000).  

3.4 Teorireflektion 
Den evidensbaserade praktiken som presenterats i avsnittet ovan ger en ökad förståelse för hur 

lärare och specialpedagoger arbetar och vilka faktorer som kan inverka på arbetet med elever 

som har ADHD. Den har beskrivits eftersom det ansågs relevant för uppsatsens syfte och som 

förklaring till det insamlade materialet. Den sociala kategoriseringen presenteras eftersom 

flera av intervjuerna innehåller diskussioner om hur lärare och specialpedagoger kategoriserar 

eleverna för att uppmärksamma deras behov. De specialpedagogiska perspektiven ansågs 

lämpliga eftersom tidigare forskning använder perspektiven för att förklara alternativa synsätt 

på diagnosen ADHD. Teorierna innehåller kunskap som kan användas i de sociala 

kontexterna som återfinns i lärarnas och specialpedagogernas alternativa arbetssätt respektive 

förhållningssätt gentemot diagnosen.  

4. Metod 
Uppsatsen utgår från en kvalitativ forskningsansats och materialet har insamlats genom 

intervjuer. Thornberg och Fejes (2015) menar att man i forskningsprocesser och analysarbeten 

brukar skilja på två grundläggande ansatser, induktion och deduktion. Thornberg och Fejes 

(2015) förklarar att den induktiva ansatsen drar övergripande slutsatser utifrån de berättelser 

och tankar som framkommit i det insamlade materialet. Uppsatsen utgår ifrån en induktiv 

ansats då uppsatsen fokuserar på slutsatser utifrån det insamlade och analyserade materialet.   

 

4.1 Förförståelse 

Under sommaren diskuterades alternativa ämnen till uppsatsen och vi upptäckte att båda hade 

liknande föreställningar om diagnosen. I början av trodde vi att diagnosen var en viktig del av 

lärare och specialpedagogers arbete med elever som har ADHD. Vi trodde att diagnosen 

avgjorde om eleven fick hjälp, samt att elever som inte hade en diagnos, hamnade utanför 

skolsystemet och istället upplevdes som stökiga. Vi anser att ADHD är en omdiskuterad 

diagnos inom skolan och samhället, vilket även var en av anledningarna till att vi valde att 

undersöka lärares och specialpedagogers arbete med eleverna. Tidigare upplevde vi 

kategoriseringen av eleven som något negativt och hämmande. Men under uppsatsens gång 

förändrades vår uppfattning och upplevelse av kategorisering till ett mer positivt tankesätt, 

vilket vi kommer att diskutera i våra avslutande reflektioner. 

4.2 Urvalsförfarande 

Uppsatsen har utgått från en mellanstor svensk stad. Till en början sammanställdes 

högstadieskolorna utifrån kommunen och fristående skolornas hemsida. På hemsidorna fanns 

det kontaktuppgifter till rektorerna och vi mejlade rektorer på både stora och små skolor, samt 

kommunala och fristående skolor.  Sammanlagt kontaktades 17 rektorer, varav en rektor 
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ordnade en intervju med skolans specialpedagog. En del rektorer meddelade att lärarna eller 

specialpedagogerna hade hög arbetsbelastning och inte hade möjlighet att delta i uppsatsen. 

Därefter valde vi att mejla 23 lärare och specialpedagoger på två olika skolor, där rektorerna 

inte besvarat vårt mejl. Vi fick svar av fyra stycken lärare, som ville delta i uppsatsen. Tre 

skolor deltog i uppsatsen varav en var specialpedagog och resterande fyra var ämneslärare 

som arbetar med elever med särskilda svårigheter, exempelvis ADHD. Lärarna i uppsatsen 

arbetar specifikt med elever med svårigheter men saknar vidare utbildning som exempelvis 

speciallärare respektive specialpedagoger har. Intervjupersonerna informerades i det 

utskickade mejlet om uppsatsens syfte och intervjusituationen, se bilaga 1.  

 

4.3 Datainsamling 

I intervjuerna användes en semistrukturerad intervjuguide (se bilaga 2) med bakgrundsfrågor 

som berör antal elever, klassuppsättning och bland annat intervjupersonens roll på skolan 

samt utbildningsnivå. Intervjuguiden innehåller även 13 faktiska frågor som berör syftet med 

uppsatsen. Lärarna och specialpedagogen intervjuades på skolan där de arbetade och 

intervjuerna tog ungefär 45-70 minuter. Den sista intervjun var i grupp, tillsammans med tre 

lärare. Intervjun skedde i deras arbetsrum och vi satt alla runt ett bord och diskuterade kring 

ämnet. Alla intervjupersoner i uppsatsen har deltagit aktivt under intervjuerna och besvarat 

frågorna uttömmande. De hade lätt för att diskutera om ADHD och besvarade frågorna med 

exempel ur deras arbete med elever med särskilda svårigheter. Intervjupersonerna kunde 

själva styra samtalet, vilket ökade deras utrymme att besvara frågorna och samtliga 

intervjutillfällen hade en avslappnad atmosfär. Vi använde oss av en diktafon för att spela in 

intervjuerna. Intervjupersonerna samtyckte till inspelning av intervjun.   

4.3.1 Transkribering 

Materialet som insamlades transkriberades ordagrant. Vi delade upp intervjuerna och 

bestämde innan hur vi skulle transkribera. Under transkriberingen lyssnade vi igenom 

intervjuerna och skrev ner det som sades. Under gruppintervjun var det emellanåt svårt att 

höra vad som sades då de kunde prata i mun på varandra. Intervjuerna spelades upp flera 

gånger för att säkerställa att vi uppfattat rätt. Vi uteslöt det vi upplevde kunde skada 

intervjupersonernas anonymitet, exempelvis skolans namn.  

4.3.2 Kodning och kategorisering 

Materialet är bearbetat utifrån kvalitativ innehållsanalys som enligt Bryman (2012) innebär att 

man läser materialet noggrant för att få en tydlig helhetsbild av innehållet. Kodning och 

kategorisering av materialet, utmynnar i olika slags teman som ger en djupare beskrivning av 

innehållet. Bryman (2012) beskriver att man ska koda och kategorisera på manifest nivå, och 

sedan skapa teman på latent nivå, som beskriver innehållet och kärnan i materialet. I sökandet 

efter teman i texten har vi valt att fokusera på återkommande koder, som repeteras av 

intervjupersonerna samt likheter och skillnader i intervjupersonernas uttalanden. 

Det insamlade materialet har analyserats genom att vi markerat meningsbärande enheter som 

varit väsentliga utifrån uppsatsens syfte. Intervjuerna kodades för sig och sedan analyserades 

samt sammanställdes koderna på en whiteboard tavla. Sammanställningen gav oss möjlighet 
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att se hur koder hängde ihop samt vilka koder som inte var relevanta i förhållande till syftet 

med uppsatsen. Utifrån kategoriseringen kunde vi urskilja sex olika teman nämligen, synen på 

diagnosen ADHD, lärarnas och specialpedagogens kunskap respektive lärarnas och 

specialpedagogens arbetssätt samt skolan som organisation. De olika temana beskriver 

innehållet och kärnan i materialet. Analysprocessen exemplifieras i nedanstående tabell, samt 

bilaga 3. 

 

Meningsbärande enhet Koder Kategori Tema 

“Vi har ju olika barn och olika behov så 

det som funkade i början kanske inte alls 

funkar i mitten av oktober när det börjar 

mörkna.” 

- Elever är olika 

-Individanpassa 

- Förändra 

utifrån behov 

- Olika behov 

- Attityd 

- kategorisering 

Syn på 

diagnosen 

ADHD 

Tabell - analysprocessen 

4.4 Reliabilitet och validitet 
Uppsatsens kvalité kan bedömas utifrån alternativa kriterier och Bryman (2012) lyfter fram 

begreppen reliabilitet och validitet. Reliabilitet har vi försökt uppnå i så hög grad som möjligt 

genom att noggrant beskriva samtliga steg i uppsatsen. Resultatet i uppsatsen ska bli 

detsamma oavsett vem som utför undersökningen. Den externa reliabiliteten fokuserar på om 

undersökningen kan upprepas. Det kan vara svårt att uppfylla kriterier för den externa 

reliabiliteten i kvalitativa undersökningar på grund av att det kan vara svårt att upprätta den 

sociala kontext som tidigare undersökts. Men samtidigt ska undersökningen ge läsaren 

möjlighet att upprepa undersökningen genom att inta den roll och inställning som den 

ursprungliga forskaren hade. Likt den externa reliabiliteten kan man även bedöma uppsatsen 

utifrån tillförlitlighet. Lundman och Graneheim (2008) hänvisar till Morse m.fl. (2002) tankar 

och tolkningar av tillförlitlighet. Forskaren ska se till sina ställningstaganden och ge 

noggranna beskrivningar av arbetet för att stärka tillförlitligheten. Uppsatsens tillförlitlighet 

kan även bedömas utifrån pålitlighet som kan jämföras med reliabilitet. Det innebär att 

uppsatsens samtliga faser av processen förklaras på ett tydligt och fullständigt sätt, vilket ger 

andra möjlighet att bedöma kvalitén av de metoder som valts och de slutsatser som antagits. 

Den interna reliabiliteten handlar om att det finns en överensstämmelse om hur materialet i 

undersökningen ska tolkas. Vi har gått igenom resultatet tillsammans och granskat att våra 

tolkningar överensstämmer med varandra.  

 

Den interna validiteten innebär att de ska finnas en tydlig överensstämmelse mellan våra 

observationer och de teoretiska slutsatser som vi antagit utifrån det insamlade materialet. I 

uppsatsen finns det citat som synliggör intervjupersonernas tankar och reflektioner, vilket 

sedan analyserats och diskuterats utifrån tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter. 
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Medan den externa validiteten handlar om i vilken utsträckning som resultatet i uppsatsen kan 

generaliseras till andra miljöer, exempelvis andra skolor i andra kommuner. (Bryman, 2012). 

På grund av att flera skolor i Sverige styrs av kommuner, innebär det att skolor är 

organiserade på olika sätt samt har olika möjligheter att hjälpa elever med ADHD, vilket kan 

innebära att lärarnas arbetssätt kan varierar mellan skolor och kommuner. Det kan innebära att 

generaliserbarheten, den externa validiteten av uppsatsens resultat kan vara svår att tillämpa i 

andra miljöer, på grund av att förutsättningarna inom skolan varierar. Men samtidigt kan man 

anta att det finns en del likheter mellan lärarnas arbetssätt, oavsett vilken skola de arbetar på. I 

relation till tidigare forskning har deltagarna i uppsatsen haft liknande tankar om ADHD och 

därmed kan uppsatsen vara en återspeglande samt rimlig del av verkligheten inom skolan. 

4.5 Etiska överväganden  

Bryman (2012) lyfter fram de fyra forskningsetiska principerna som är till för att skydda 

deltagarna i uppsatsen, nämligen nyttjande-, samtyckes-, konfidentialitets-, och 

informationskravet. Brinkmann och Kvale (2009) poängterar att det kan vara etiskt svårt att få 

intervjupersonernas samtyckte, samt att säkra undersökningens konfidentialitet och överväga 

konsekvenserna för intervjupersonerna. Det krävs att konfidentialitet genomsyrar hela 

uppsatsen. De menar att det ska finnas konfidentialitet i transkriberingen och analysen, så att 

det stämmer överens med intervjupersonernas uttalanden. I analysen av resultatet har vi 

kontinuerligt reflekterat, hur djupt vi ska analysera intervjuerna, utan att avslöja 

intervjupersonernas identitet samt om de skulle ha något inflytande i hur deras uttalanden 

tolkas i analysen. Intervjupersonerna i uppsatsen har fått möjlighet att läsa igenom resultatet 

för att säkerställa att vi tolkat deras uttaladen korrekt. Vi började med att kontakta rektorerna 

för att få deras samtycke för att kunna intervjua lärare och specialpedagoger på deras skola. 

Vi fick inte tillräckligt många svar från rektorerna och blev istället tvungna att kontakta lärare 

och specialpedagoger. Vi anser inte att det bryter mot de forskningsetiska principerna, på 

grund av att vi till en början försökt kontakta rektorerna. Eftersom vi inte fick respons, 

uppfattade vi det som rektorernas val att inte meddela oss. De rektorer som besvarade med ett 

nej, har vi respekterat och därmed inte kontaktat lärarna och specialpedagogerna på deras 

skola. Intervjupersonerna informerades om syfte med uppsatsen i det utskickade mejlet och i 

samband med intervjutillfället. Intervjupersonerna fick även information om att uppsatsen var 

frivillig och att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande. Utifrån konfidentialitetskravet 

har vi i transkriberingen uteslutit sådant som kan skada intervjupersonernas anonymitet, samt 

fingerat deras namn. Vi har även valt att benämna kommunen som en mellanstor svensk stad. 

Det är speciellt viktigt för oss att beakta intervjupersonernas anonymitet, då uppsatsen har 

relativt få intervjupersoner.  

4.6 Metodreflektioner 

Fördelen med att använda sig av en kvalitativ ansats är främst för att få en djupare förståelse 

för lärares och specialpedagogers arbetssätt. Den kvalitativa intervjun ger intervjupersonerna 

större möjlighet att beskriva och exemplifiera deras vardag inom skolan jämfört med en 

kvantitativ metod. Genom att utgå ifrån en semistrukturerad intervjuguide kan det 

framkomma intressant information från deltagarna som författarna inte har uppmärksammat.  

Syftet med att intervjua lärare och specialpedagoger är att ta del av kunskap, erfarenheter och 
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upplevelser de har om arbetet kring elever med diagnosen. Lärarna och specialpedagogerna 

träffar eleverna dagligen och diagnosen kommer ofta till uttryck inom skolan. Metoden ger 

deltagarna möjlighet att framföra deras tankar och åsikter som möjligtvis inte hade 

uppmärksammats i en enkät. Kritiken mot den kvalitativa ansatsen som lyfts fram av Bryman 

(2012) handlar om studiens urval. I kvalitativa studier används oftast mindre urval för att få 

en djupare förståelse, men samtidigt kan ett mindre urval påverka möjligheterna att dra 

välförankrade slutsatser om alla skolor i Sverige. Den kvalitativa ansatsen kan även kritiseras 

för att den ofta utgår ifrån en särskild förförståelse som gör det svårt att upprepa studien. Men 

samtidigt kan förförståelsen ses som en inspiration och tillgång inom den kvalitativa ansatsen.  

 

Det kan även vara av betydelse att reflektera kring antalet deltagande i uppsatsen. Vi skickade 

ut flera förfrågningar till rektorer och lärare samt specialpedagoger men endast ett fåtal valde 

att delta. Det kan vara värt att poängtera att vårt sätt att kontakta skolorna genom mejl kan 

innebära att de lärare och specialpedagoger med tid och intresse deltar i uppsatsen. Vi gjorde 

två individuella intervjuer och en gruppintervju. Bryman (2012) poängterar att 

gruppintervjuer kan ses som en bra lösning, när man har ont om tid. I efterhand tycker vi att 

gruppintervjun gav oss mycket information och material för uppsatsen, men samtidigt fanns 

det stunder då intervjupersonerna talade i mun på varandra. Under gruppintervjun ville alla 

prata och de hade mycket att berätta om diagnosen utifrån tidigare erfarenhet.  
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5. Resultat 
Under resultatavsnittet presenteras det som framkommit under intervjuerna 

Intervjupersonernas syn och tankar om ADHD åskådliggörs med hjälp av citat.  

5.1 Presentation av intervjupersonerna  
I nedanstående tabell följer en kort presentation av våra intervjupersoner. Vi har valt att 

presentera empirin utifrån fyra övergripande teman; synen på diagnosen ADHD, lärarnas och 

specialpedagogens kunskap, lärarnas och skolpedagogens arbetssätt samt skolan som 

organisation. I uppsatsen framkom det att friskolan har mer frihet gällande budgetfördelning. 

Enligt specialpedagogen har friskolor samma mängd pengar som kommunala skolor, men de 

har lättare för förändring och mer bestämmanderätt jämfört med lärarna på de kommunala 

skolorna. Däremot har de kommunala skolorna alltid insatser till kommunens förfogande. Det 

är något som friskolor måste leta efter och arbeta med vilket kan vara tids- och 

resurskrävande. Dock har vi valt att inte fokusera på skillnaderna mellan friskolor och 

kommunala skolor, men samtidigt är det viktigt att synliggöra skillnaderna i inledningen då en 

av intervjupersonerna arbetar på en friskola. 

 

Intervjupersoner Kommunal/ 

fristående 

Utbildning 

Intervjuperson 1 Kommunal Ämneslärare som arbetar med elever som har 

särskilda svårigheter 

Intervjuperson 2 Fristående Specialpedagog 

Intervjuperson 3 

(gruppintervju) 

Kommunal Ämneslärare som arbetar med elever som har 

särskilda svårigheter 

Intervjuperson 4 

(gruppintervju) 

Kommunal Ämneslärare som arbetar med elever som har 

särskilda svårigheter 

Intervjuperson 5 

(gruppintervju) 

Kommunal Ämneslärare med erfarenhet med elever som 

har särskilda svårigheter 

 

5.2 Synen på diagnosen ADHD 
Elever har olika behov och förutsättningar för att klara av skolans uppsatta mål, vilket 

påverkar eleverna, oavsett diagnos. Behovet varierar inte bara mellan eleverna, utan behovet 

varierar även dagligen. Intervjupersonerna i gruppintervjun berättade att miljön har en stor 

inverkan på hur diagnosen tar sig uttryck, vilket påverkar elevens koncentration och 
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prestation. Intervjuperson 3 menar att en del elever inte får gjort något i en vanlig klass, men 

ibland kan det underlätta om man ser till miljöns påverkan och tillåter eleven att gå undan från 

ordinarie lektion för att fullfölja sina skoluppgifter. Intervjupersonen menar att det handlar om 

att alla elever gör sitt bästa men att eleverna gör det på olika sätt. 

 

                 ”Ett klassiskt exempel på ADHD är; när jag följde med din elev på 

 slöjden (…)De går inte, och så sätter de på musik och sen syr dem på  

 en symaskin och så är de och då förstår jag att det här är ju bara misshandel. 

 Det går inte, det kan man inte begära att de ska klara av, de går inte.  

 Så vi var med på genomgång och sen gick vi ner och sydde klart och sen  

 gick vi upp igen. Hon var ju tacksam för de men vad är bra och vad är inte?  

 Men hon blir ju duktig i slöjd och hon är på skolan för att fixa de”.  

 (Intervjuperson 3) 

Samtidigt menar intervjuperson 3 att skolan kräver att eleverna med svårigheter ska klara av 

saker och ting som de kanske inte kan, vilket kräver individuell anpassning. 

Intervjupersonerna i gruppintervjun menar att skolan har olika slags förväntningar på eleverna 

i klassrummet, vilket skapar krav på hur man ska bete sig. Intervjuperson 2 menar att en del 

elever inte kan anpassa sig efter skolans krav. Elever med särskilda behov, kan ha det oerhört 

svårt att sitta still och anpassa sig efter skolans krav och förväntningar, som enligt 

intervjupersonen påverkar eleven. Intervjupersonen beskriver hur elever påverkas av 

förväntningarna på kraven under lektionen. Elever upplever att de måste röra på sig samtidigt 

som de måste sitta still vilket kräver mycket fokus från eleverna.  

”… du förväntas att komma i klassrummet och sitta still. Och egentligen det som 

är det absolut svåraste. För din kropp, det är som att säga att en vilthund ska 

sitta still hela dagarna och aldrig röra på sig då blir ju hunden sjuk till slut och 

börjar skaka. Och ingen skulle göra så mot en vilthund, de vill springa ut i 

skogen och va lycklig och ha liksom luft i lungorna och starka ben, men så gör 

vi mot våra barn. (Intervjuperson 2). 

Intervjuperson 1 lyfter fram hur lärares undervisningsupplägg kan påverka elevernas 

prestation i skolan. Intervjupersonen menar att läraren kan förutse vilka elever som kommer 

att lyckas respektive misslyckas utifrån undervisningsupplägget. Det finns elever som inte 

klarar av varken grupp – eller individuella arbeten, vilket enligt intervjupersonen gör att 

många elever med särskilda behov faller mellan stolarna. 

”… om jag ska ha fysikkurs kan jag bestämma innan vilka elever som kommer 

att lyckas och vilka som inte kommer att lyckas beroende på hur jag lägger upp 

undervisningen”(Intervjuperson 1) 

Samtliga intervjupersoner anser att det inte är diagnosen som styr behovet av stöd. 

Intervjuperson 4 poängterar att behovet styr hur resurserna ska utformas. Diagnosen ger inte 

eleven mer stöd, utan det är elevens behov som styr i vilken utsträckning som eleven får ta del 

av skolans resurser. Intervjupersonen betonar att diagnosen inte ger skolan extra resurser, och 
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menar att elevens diagnos inte skänker skolan nya resurser, utan oavsett diagnos har skolan en 

uppsättning resurser till användning utifrån elevens behov. Däremot anser alla 

intervjupersoner att diagnosen kan ses som en slags bekräftelse på det som lärare eller 

specialpedagogen tidigare antagit och sett hos eleven. 

“(..) ur skolans synpunkt spelar det ingen roll för att vi ska ju hjälpa alla elever 

så att, ja läraren kanske får lite bättre förståelse och bättre tålamod och kanske 

lättare kan göra undantag. Och allra bäst är ju om man kan berätta för klassen, 

man får en diagnos och kan berätta för klassen. Den här beter sig kanske lite 

konstigt och då får ju de lite större förståelse.” (Intervjuperson 1). 

5.2.1 Kategorisering och diagnostisering av elever med ADHD 

Intervjupersonerna i gruppintervjun tar upp positiva sidor med diagnostisering av ADHD. En 

diagnos kan resultera i att eleven får en förklaring på varför man är annorlunda. Alla 

intervjupersoner menar att diagnosen kan ge eleven kunskap och förståelse för sin diagnos, 

som kan hjälpa eleven att få insikt i sina svårigheter. Förståelsen kan även ge eleven en 

tydligare och förbättrad självbild. 

”det är oftast bra att lära känna sig själv och vad de är och vart man har 

gemenskap istället för att bara känna ett utanförskap. (..) Det är så olika på 

olika barn och ibland är det helt meningslöst, liksom det är inte viktigt i deras 

liv” (Intervjuperson 3). 

Intervjupersonerna hade delade uppfattningar angående kategorisering av elever med ADHD. 

En del tyckte att kategorisering har en större inverkan på eleverna, medan andra tyckte att 

kategoriseringen inte är av lika stor betydelse, utan det handlar mer om varför man 

kategoriserar, dvs. syftet med kategoriseringen. Intervjuperson 3 lyfter fram att det finns stora 

risker med att kategorisera elever utifrån diagnosen. Samtidigt menar intervjuperson 4 att det 

krävs en medvetenhet om hur och varför man kategoriserar. Både intervjuperson 4 och 5 

diskuterar hur viktigt det är att problemet inte läggs hos individen, genom kategoriseringen. 

De menar att det krävs att lärare ser över sin undervisningsmetod samt hur det påverkar 

eleven, istället för att lägga ansvaret på eleven. 

”Men sen kan jag känna, skolan i stort, hur man eller vilka etiketter man sätter 

på barnen eller säger att de har ADHD eller är stökiga, uppkäftiga eller lata, 

just vilket ord man har tycker inte jag spelar stor roll, utan de är just grejen att 

man flyttar problemet till eleven och är inte beredd att själv eller ser inte själv 

att man behöver ändra någonting i sin undervisning.” (Intervjuperson 4). 

I intervjuerna lyfter flera av intervjupersonerna upp nyttan med kategorisering. Intervjuperson 

2 menar att kategoriseringen blir en del av uppdraget som specialpedagog. Kategoriseringen 

blir, enligt intervjupersonen ett sätt att arbeta med eleven. Lärare och specialpedagoger 

tvingas se till barnets hinder och möjligheter i skolan, för att kunna hjälpa eleven. 
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”(..) det är ju en del av uppdraget att hitta barns styrkor och svårigheter, hinder 

i skolmiljön och då måste man titta på vart de är någonstans för att kunna 

stärka upp de sidor som är svåra och lyfta där de är starka för att barnet ska må 

bra” (Intervjuperson 2) 

Tidigare har intervjupersonerna belyst hur eleven kan dra nytta av att få en diagnos men 

intervjuperson 1 lyfter även fram hur lärare och specialpedagoger kan dra nytta av att eleven 

får en diagnos. Intervjupersonen menar att läraren kan få en ökad förståelse som gör att de kan 

anpassa skolgången utifrån elevens behov. Intervjupersonerna menar att deras arbete utgår 

ifrån individen – eleven, vilket skapar ramar för hur lärarna och specialpedagoger ska arbeta. 

Likt tidigare så menar även intervjuperson 3 att det inte är diagnosen eller själva 

kategoriseringen som styr dem i deras arbete. Utan intervjupersonen anser att det handlar om 

eleven och elevens förmåga. Det är inte själva diagnosen eller kategoriseringen som har 

betydelse för lärarens eller specialpedagogens arbete och vilka uppgifter som en elev ska 

göra. Om en elev inte klarar av en skoluppgift, så menar intervjupersonen att man inte kan ge 

sådana uppgifter till eleven oavsett om man har en diagnos eller inte. 

”jag kan inte ge sådana uppgifter som gör att de helt krockar. Det går inte och 

då handlar de inte om diagnosen, utan då handlar de om hur dem tänker och 

hur dem funkar” (Intervjuperson 3) 

Intervjuperson 3 berättar även att det är viktigt att se elevens begåvningar och tränar dem i de 

färdigheter som de behöver. Intervjuperson 2 påpekar att det är specialpedagogens uppdrag att 

hitta elevens styrkor och svårigheter. Det är enligt intervjupersonen viktigt att hitta områden 

där eleven är svag, för att kunna stärka upp i det som behövs. 

”För att även om man önskar att man inte tog ut deras hinder så måste man ju  

göra det..” (Intervjuperson 2) 

5.3 Lärarnas och specialpedagogens kunskap  
 

5.3.1 Fortbildning 

Både intervjuperson 3 och intervjuperson 4 nämner i intervjun att de fortbildat sig, vilket är 

viktigt för att kunna öka sina kunskaper. Intervjuperson 3 menar att lärare genom fortbildning 

och andra vägar till ökad kunskap om diagnosen, kan hjälpa eleverna att förstå sina 

svårigheter. Intervjuperson 5 berättar att ha kunskap om hur ADHD ter sig, gör att man lättare 

kan uppmärksamma eleverna. 

”(..) så vi har gjort när vi jobbat ihop är att vi fortbildat oss tillsammans. Vi har 

läst böcker om ADHD och screen och försökt jobba lösningsfokuserat (…) vissa 

färdigheter som de saknar, saker som är svåra för dem, som att se konsekvenser 

och då är de det som vi fokuserar på” (Intervjuperson 3) 
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Intervjuperson 2 betonar att utbildning ska ske kontinuerligt och menar att lärare på skolan 

inte enbart får utbildning när de börjar arbeta på skolan utan att den sker hela tiden så länge de 

arbetar på skolan. Intervjuperson 3 nämner vikten av att följa med i forskningen för att främja 

sin kunskap. 

” Därför försöker vi vara så förankrade i vad forskningen säger och hur man 

ska jobba, vad som är framgångsrikt eller inte. Sen försöka ha de inne i sig själv 

så att de kan komma ut i en vardagssituation där jag kan använda de.” 

(Intervjuperson 3) 

5.3.2 Handledning 

Intervjuperson 5 tar upp vikten av att kunna reflektera och fundera på hur man agerar i vissa 

situationer, och alternativa arbetssätt för att förbättra förutsättningarna för eleven. 

Intervjupersonen menar att lärarmönstret kan bli fyrkantigt och därför är det viktigt att arbeta 

utifrån olika perspektiv. De flesta intervjupersoner tar upp att lärare får handledning för att 

kunna diskutera dilemman, få hjälp med att tänka utifrån olika perspektiv och reflektera 

utifrån olika situationer. Handledningen är till för att lärarna ska få stöd och hjälp. 

Intervjupersonen menar att lärare som arbetat ett tag har mer kunskap då de har mött fler 

elever. Även intervjuperson 1 menar att man som lärare behöver både kunskap och erfarenhet. 

Intervjuperson 2, som är specialpedagog menar att det är en del av dennes roll att lära de ny 

utexaminerade lärarna, då ny utexaminerade ofta kommer till skolan utan några förkunskaper. 

“Så det är ju jag och vi som får lära dem och hade inte vi funnits här med den 

erfarenheten eller den yrkesgren som just jag har valt så skulle det synnerligen 

vara bristfälligt och väldigt synd om dem.” (Intervjuperson 2). 

Intervjuperson 2 menar att det finns en brist på kunskap bland ny utexaminerade lärare och 

speciellt angående elever med omfattande och särskilda behov. Intervjupersonen menar även 

att lärarutbildningen borde innehålla mer om elever med särskilda behov och att extra 

färdighetskompetens är något som är bra i arbete med elever med svårigheter överlag. 

Intervjupersonen anser att kunskap är något lärare kan läsa sig till men de behöver fortsätta 

sin kunskapsutveckling efter lärarutbildningen med kontinuerlig handledning, fortbildning 

och med erfarenhet läraren får genom att arbeta med eleverna. Intervjuperson 3 lyfter fram att 

lärare inte alltid har tillräckligt med kunskap och även om de har kunskap så kanske det inte 

finns möjlighet till resurser för att förmedla denna kunskap eller hantera svårigheterna om 

man har ungefär 30 elever i en klass. Intervjupersonen menar även att olika roller och 

kunskaper gör att man kompletterar varandra. I gruppintervjun framkom det att 

intervjupersonerna tyckte att det var en stor fördel att de kunde få hjälp och stöd, samt lära sig 

utav varandra. 

”Vi hjälps åt, absolut. Jag har jätte bra stöd av mina kollegor.” 

(intervjuperson 5) 
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5.4 Skolan som organisation 

5.4.1 Ledning och styrning 

Lärarna på de kommunala skolorna, till skillnad från specialpedagogen på fristående skolan, 

menade att deras påverkan är begränsad av olika faktorer, men samtidigt menar intervjuperson 

3 att de har möjlighet att påverka till viss del. Intervjuperson 5 menar att de har ganska bra 

möjligheter till påverkan utifrån omständigheterna. Samtidigt betonar intervjupersonen att det 

finns både styrmedel och ekonomiska ramar som påverkar ledning och styrning av en skola. 

Rektorn tvingas sitta i olika slags möten och rivs mellan två världar, sina anställda och 

ledningen. Intervjupersonen tar upp att det länge funnits en önskan om att anställa en till 

lärare på grund av det ökade behovet, men samtidigt förstår intervjupersonen att rektorn inte 

kan anställa någon för tillfället, då det inte finns ekonomiska möjligheter för det. Både 

intervjuperson 3 och 5, menar att resurserna på skolan minskat och skolledningen valt att ta 

bort en del användbara resurser, på grund av ekonomin. De menar även att ekonomin 

påverkar möjligheterna till stöd och hjälp i skolan. 

”Vår avdelning så har vi ju ändå en rektor en chef som har bra gehör men som 

är begränsad uppifrån och rektorns styrmedel som finns och ekonomiska ramar. 

Så rektorn kan ju inte bara säga att jag ska ha en till kollega, kosta vad de vill. 

Rektorn kan ju inte trolla med knäna, även om vi kräver de allihop. Utifrån de 

begränsningar vi har så tycker jag ändå att vi har en viss påverkan faktor”. 

(Intervjuperson 5) 

I ovanstående citat menar intervjuperson 5 att rektorn inte kan trolla med knäna, för att 

anställa ytterligare en till lärare Men samtidigt beskriver alla intervjupersoner att de ofta 

tvingas hitta olika sätt att arbeta och stödja eleverna, då skolans resurser kan ses som 

bristfällig. Intervjupersonerna drivs av att hjälpa eleverna och skapa en bra skolgång för 

eleverna oavsett hur resurserna ser ut. Intervjuperson 2 menar att skolan har en budget som 

ska fördelas inom skolans verksamhet och det handlar enligt intervjupersonen om att 

acceptera det skolan har till sitt förfogande och arbeta utifrån det. Många av 

intervjupersonerna använder begreppet, ”trolla med knäna”, för att illustrera att de tvingas 

hitta kreativa lösningar för eleverna, utifrån det resurser och ekonomiska möjligheter som 

skolan har. 

”Man gör ju sitt bästa, man trixar och dribblar och trollar med 

knäna”(Intervjuperson 1). 

Samtidigt tycker intervjuperson 1 att lärare förlorat makten i skolans värld. Det finns ingen 

som lyssnar på lärarna enligt intervjupersonen. Tidigare hade lärare mer makt och 

bestämmanderätt gällande undervisning och upplägg men nu styrs lärarna av både ledning och 

styrning. Intervjupersonen menar att lärare tidigare inte hade lika stor påverkan gentemot 

ledning och styrning, eftersom det mesta bestämdes av staten. Men att det tidigare fanns 

bestämmelser inom skolan som gjorde att den statliga skolan var mer lättskött enligt 

intervjupersonen. 
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“(...)Allt var ju liksom styrt. Då hade ju för sig lärarna inte så mycket makt om 

när det gäller att påverka uppåt men däremot hade man ju mer makt om vad 

man gjorde med eleverna, lärarna bestämde och så var det punkt slut.” 

(Intervjuperson 1). 

5.4.2 Inkluderingstanken – ”En skola för alla” 

Tidigare försökte skolorna arbeta utifrån principen, ”en skola för alla”, som även 

intervjupersonerna uppmärksammat. Intervjuperson 4 berättade att deras skola, försökt arbeta 

utifrån principen att inkludera alla elever i klassen. Men intervjupersonen berättade att 

inkluderande av elever, innebar att tidigare resurser försvann och istället var det tänkt att alla 

elever skulle inkluderas i samma klass, oavsett behov och förutsättningar 

” … resurserna som hade funnits tidigare fick inte följa med in i klasserna. 

Utan då skalade man verkligen ner och då vart de inte en skola för alla.” 

(Intervjuperson 4).                                                  

Både intervjuperson 4 och 5 anser att inkluderingstanken är en slags besparingsplan inom 

skolan. Intervjuperson 5 menar att visioner kan användas på fel sätt och ses som en 

besparingsplan på politisk nivå, utan hänsyn till elevers olikheter. En del elever behöver stöd 

och skulle inte få något gjort i en vanlig klass, vilket vore orättvist mot eleverna. 

”… om man använder dem på fel sätt, som en paroll, slagord eller idé som 

kanske i sig är bra men som man använder för att spara pengar, så är de ju 

bara cynisk skit. Istället för att titta, de är ju så att alla inte har samma 

förutsättningar på skolan.” (Intervjuperson 5). 

Intervjuperson 2 menar att inkludering är viktigt, men skolan ska utgå ifrån individerna och 

att alla elever inte ska behandlas likadant i sin kunskapsutveckling. Skolan kan inte ta bort 

alla specialanpassningar. Intervjupersonen menar att Sverige har ett fyrkantigt skolsystem 

som påverkar undervisning och synen på elever i behov av särskilt stöd. Intervjupersonen 

önskar att skolan istället skulle ha plats för alla elever, oavsett behov och förutsättningar och 

menar att det är dumt att utgå ifrån inkluderingstanken, då alla elever är olika. 

”Jag önskar att det inte skulle heta en skola för alla utan en skola som får plats 

med alla. Haha men på olika sätt. det är så dumt att tänka att alla skulle vara 

stöpta i samma ljushål, det går inte, vi är inte stöpta i samma ljushål, vi har inte 

samma lärobehov.” (Intervjuperson 2).   

5.5 Lärarnas och specialpedagogens arbetssätt 

Både Intervjuperson 1 och 3 berättar att de kan arbeta som stöd i ordinarie klassundervisning 

vid behov. Men intervjupersonerna i gruppintervjun samt intervjuperson 1 arbetar 

huvudsakligen med elever med särskilda behov. Deras uppgift är att stödja eleven i deras 

skolsituation. Specialpedagog i intervjun arbetar med att handleda skolpersonalen samt arbeta 

regelbundet med elevens behov och förutsättningar utifrån åtgärdsprogrammet som upprättats 

av specialpedagogen.  
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”(..) jag har varit använd som att jobba i en stökig klass. Försöka gå ut och 

jobba lite konkret med en viss grupp såhär. Vi kan ju också hjälpa till med 

annat. Men de får vi ju inte lika mycket nu längre,(..)” (Intervjuperson 3) 

5.5.1 Individanpassad skolgång 

Det har framkommit att intervjupersonerna fokuserar på det individuella arbetet med eleverna, 

för att främja deras skolsituation. Intervjuperson 2 framför vikten av att eleven hittar strategier 

för att fungera i skolmiljön. Intervjuperson 4 berättar att eleverna med denna typ av 

svårigheter behöver en lugn och kravanpassad miljö för att klara sin skolgång. 

Intervjupersonerna nämner att arbeten i mindre grupper eller självständigt, är något som anses 

vara effektivt då det inte finns lika mycket som kan distrahera eleven. Intervjuperson 1 

berättar att man kan ta bort ämnen, ha individuell undervisning eller göra ett individanpassat 

schema till eleven för att anpassa skolgången utifrån elevens behov, vilket även diskuteras av 

intervjuperson 2. 

”..en del barn går ju ut och har fått strategierna att de kan gå ut, kan dricka 

vatten, gå  en promenad, göra det här och den del barn har inte strategierna än 

eller att det inte bara funkar och då är det så och då kämpar och kämpar dem 

tills de exploderar..” (Intervjuperson 2) 

Intervjupersonerna har gett olika förslag på arbetssätt. exempelvis att eleven har en egen plats, 

anpassade klassrum, närhet till lärarna och bra bemötande. Framförallt sätta rimliga krav på 

eleven och kunna variera arbetsupplägget. Ordet flexibilitet är också något som återkommer 

under intervjuerna. Intervjuperson 3 talar om vikten att arbeta lösningsfokuserat i förhållande 

till dessa elever och intervjuperson 5 poängterar att man bör tänka på vad som skulle passa 

eleven i fråga när man gör de individuella anpassningarna. 

”Man kan få sitta i grupprum om det passar. Det finns massa individuella 

lösningar men det finns ingen just för ADHD diagnos..” (Intervjuperson 1) 

Intervjupersonerna talar mycket om individanpassning utifrån elevens behov. Det finns ingen 

specifik lösning för elever med ADHD diagnoser, alla elever är olika, vilket alla 

intervjupersoner nämner i intervjuerna. Vikten av att tänka på att eleverna är olika och har 

olika inlärningssvårigheter/inlärningssätt återkommer i alla intervjuer och ses som en viktig 

aspekt i arbetet med elever med ADHD. Intervjuperson 4 berättar om vikten av en lugn och 

kravanpassad miljö. Elever som får de rätta förutsättningarna så klarar de oftast kraven som 

ställs. 

”Då klarar de mer än de trodde innan.” (Intervjuperson 5) 

5.5.2 Kartläggning utifrån elevens behov  

Intervjuperson 2 förklarar att de hittar elevens svårigheter genom kartläggning med lärarna 

och specialpedagogen samt har uppföljning av elevens behov. Detta för att se om de insatser 

och anpassningar som gjorts fortfarande fungerar eller om de måste ändra strategier till 

eleven. 



25 
 

”Vi har ju olika barn och olika behov så det som funkade i början kanske inte 

alls funkar i mitten av oktober (..)” (Intervjuperson 2) 

Åtgärderna som görs ska vara i individens befintliga miljö menar intervjuperson 4. I några av 

intervjuerna framkom det att ett nära samarbete med elevhälsoteamet är viktigt för att hitta de 

anpassningar som fungerar för eleven. Det framkom efter redovisningen av intervjuerna att 

lärare och specialpedagogen arbetar individanpassat gentemot elever med ADHD-diagnoser. 

Alla elever är olika vilket även innebär att de har olika koncentrationstider, 

inlärningssvårigheter, strategier och inlärningssätt. Intervjuperson 2 menar att ADHD kan 

vara en tilläggsdiagnos vilket innebär att eleven kan ha andra svårigheter parallellt med 

diagnosen ADHD (ex. ocd, dyslexi). Intervjuperson 1 berättar att specialpedagogen arbetar 

som ett bollplank till lärarna och intervjuperson 2 berättar att arbetsuppgifterna framför allt 

består av att hjälpa eleverna och lärare med de anpassningar som behövs i klassrummet, men 

även utanför klassrummet. För att elever med svårigheter inom skolan ska kunna nå sina mål 

menar intervjupersonen att det krävs att specialpedagogen hittar elevens styrkor och 

svårigheter samt anpassar lektionerna utifrån kartläggningen.  

”Men allt som har att göra med att alla elever och alla lärare ska kunna mötas 

och ha bra kunskapsutveckling och nå sina mål, där finns jag som stöttning och 

det kan innebära hur mycket som helst och sen är det ju mycket dokumentation” 

(Intervjuperson 2) 

6. Diskussion 

6.1 Faktorer som kan påverka lärare och specialpedagogers arbetssätt 
Det finns olika faktorers som kan påverka hur lärare och specialpedagoger arbetar med elever 

som har ADHD. Nedan diskuteras olika faktorer som påverkar alternativa arbetssätt utifrån 

det som framkommit i uppsatsen.  

6.1.1 Lärare och specialpedagogers syn på ADHD inom skolan 

Diagnosen ADHD anses inte vara en förutsättning för stöd och hjälp inom skolan. Lärarna 

och specialpedagogen i uppsatsen menar att alla elever har rätt att få hjälp och stöd utifrån 

deras behov, vilket även framkommer i skollagen (2010:800). Även Tidemans m.fl. (2004) 

lyfter fram att diagnosen inte får bli en slags inkörsport och förutsättning till stöd i skolan, 

vilket innebär att skolan ska hjälpa alla eftersom behovet styr elevens möjligheter till stöd. 

Samtidigt kan vi tolka diagnostiseringen som en bekräftelse för både eleven och lärarna samt 

specialpedagogen, som kan öka deras förståelse för elevens svårigheter. Utifrån det insamlade 

materialet i uppsatsen framkom det att lärare och specialpedagoger beskriver diagnosen som 

mer viktig för eleverna än för lärares och specialpedagogers arbete. Lärare och 

specialpedagoger ser till de individuella behoven och arbetar utifrån individuella lösningar i 

samråd med eleverna. Även Jakobsson (2002) fann i sin studie att lärarna och 

specialpedagoger inte ansåg diagnosen i sig som viktig för deras pedagogiska arbete utan att 

de var de aktuella symptomen och informationen kring eleven som var av betydelse i det 

pedagogiska arbetet.  
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Diagnosen kan ge en förklaring på elevens beteende samt att diagnosen kan uppfattas som 

viktig för elevens förståelse för sina svårigheter. Synen på ADHD kan förklaras med hjälp av 

olika perspektiv på specialpedagogiken. Enligt Nilholm (2007) krävs det att lärare och 

specialpedagoger ser till elevens olika förutsättningar samt ser till elevens sociala miljö. Trots 

att fler perspektiv på specialpedagogiken uppmärksammats har det traditionella perspektivet 

fortfarande en framträdande roll inom skolan. ADHD är en medicinsk diagnos som 

diagnostiseras och förklaras utifrån medicinska termer. Tidigare uppfattades diagnosen i 

större utsträckning som ett individuellt problem hos eleven, vilket enligt Nilholm (2007) 

innebär att skolan kan överföra ansvaret till eleven. Utifrån vår uppsats kan man inte utläsa att 

det traditionella perspektivet har en lika framträdande betydelse inom skolan. Samtidigt kan 

lärarna och specialpedagogernas sätt att kategorisera elever med särskilda behov tolkas utifrån 

det traditionella perspektivet som placerar “problemet” hos individen. Men kategorisering kan 

även ses utifrån nyttan med att kategorisera elever som avvikande för att uppmärksamma 

deras behov. Samtidigt har det framkommit att lärare och specialpedagoger ser elevens 

svårigheter utifrån faktorer i miljön. Det kan exempelvis vara så att miljön i klassrummet inte 

fungerar och istället arbetar man tillsammans med eleven för att hitta strategier och metoder 

för att hantera svårigheter som kan uppstå. Vilket kan innebära att lärarna och 

specialpedagogerna inte ser eleven som orsak till problemet utan istället utgår från miljön och 

hur den inverkar på elevernas svårigheter.  

Utifrån de olika perspektiven på specialpedagogik kan lärare och specialpedagogers arbetssätt 

påverka eleven. Eftersom deras syn på ADHD inverkar på hur de väljer att arbeta med 

eleverna. Lärare och specialpedagoger kan antingen placera problemet hos eleven eller se till 

miljöns inverkan på elevens svårigheter. Vi har utifrån resultatet i uppsatsen samt tidigare 

forskning uppmärksammat att lärare och specialpedagoger fångar upp elevens behov och 

förutsättningar genom att se till miljöns påverkan. Både Tideman (2000) och Hacking (2000) 

menar att kategorisering kan vara något som särskiljer eleverna inom skolan. Ett sätt för 

samhället att fungera men även som ett sätt för skolan att kategorisera elever som är i behov 

av stöd. Socialkategorisering bör ses ur olika perspektiv, både för att uppmärksamma nyttan 

och risken med kategorisering i arbete med eleverna. Traditionella-, alternativa- och 

dilemmaperspektivet fokuserar enligt Nilholm (2007) på alternativa sätt att se på 

specialpedagogiken, som även hänger samman med lärares och specialpedagogers sätt att 

kategorisera eleverna inom skolan. Enligt intervjupersonerna anses inte diagnosen som viktig, 

utan relationen till eleven och det individuella behovet är mer väsentligt i resursarbetet. Att 

eleverna har sina diagnoser ses ofta som något positivt för eleven själv och för de lärare som 

kanske inte har förstått elevens beteende innan på grund av att de inte har kunskap om hur 

ADHD ter sig i praktiken. De lärare som har erfarenhet i arbete med elever med ADHD har 

en kunskap om diagnosen som andra lärare kanske inte har, vilket kan göra att diagnosen inte 

anses som väsentlig. För de lärare som inte har arbetat med elever med ADHD innan eller 

saknar specifik utbildning om diagnosen kan det vara bra att få läsa om elevens diagnos för att 

få en mer förståelse för eleven, men utifrån vår uppsats så har vi förstått att det handlar 

mycket om relationer i arbetet med eleverna för att få en sådan bra anpassning som möjligt.  
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6.1.2 Nyttan och risken med kategorisering 

Kategorisering kan ses som ett sätt för skolan att hantera olikheterna bland eleverna, vilket 

kan innebära att kategoriseringen uppkommer när en skola upplever något som problematiskt 

och med hjälp av kategorisering kan lärare och specialpedagoger uppmärksamma elever som 

är i behov av stöd. Vilket i sin tur kan leda till att elevens förutsättningar att lyckas inom 

skolan ökar, och eleven får möjlighet att arbeta med sina svårigheter. Kategoriseringen av 

elever kan uppfattas som något positivt och lärarna samt specialpedagogen i uppsatsen lyfter 

fram nyttan och syftet med kategorisering av elever. Men samtidigt krävs det en medvetenhet 

om hur man ser på elever med ADHD. Kategoriseringen kan ses som ett verktyg för att hitta 

de elever som är i behov av stöd inom skolan, vilket även Isaksson m.fl. (2007) tar upp i deras 

studie om elever med särskilda behov. De menar att skolan generellt tvingas se till elevens 

hinder och svårigheter för att kunna utforma resurser och särskilda anpassningar, som utgår 

ifrån elevens behov. Dock finns det en risk med att kategorisera elever, eftersom det kan 

stigmatisera eleven. Isaksson m.fl. (2007) menar att lärares och specialpedagogernas sätt att 

lyfta elevens behov av stöd, kan leda till stigmatisering, eftersom eleven kan stämplas som 

avvikande utifrån det ”normala” i skolan. Lärare och specialpedagoger bör inte peka ut 

elevens svårigheter utan att se över det egna undervisningsupplägget. Vilket kan innebära att 

lärare och specialpedagoger ser till hur undervisningen kan påverka eleven samt tar hänsyn till 

eventuella förändringar som kan gynna eleven. Tideman (2000) menar att kategoriseringen av 

eleverna utgår från befolkningens sätt att sortera och särskilja människor. Utifrån det kan vi 

anta att samhället formar lärare och specialpedagogers värderingar om vad som är normalt 

respektive avvikande. Lärares och specialpedagogers sätt att kategorisera är med andra ord 

inte fastbundet utan föränderligt utifrån tid och förutsättningar. Det kan innebära att deras sätt 

att kategorisera förändras utifrån samhällets generella syn på ADHD, som möjligtvis kan 

påverka hur de arbetar samt förhåller sig till eleverna. Om lärare och specialpedagoger inte 

skulle kategorisera eleverna skulle inte deras olikheter samt behov uppmärksammas. Vilket 

kan leda till att elever med ADHD eventuellt inte skulle klara av de uppsatta målen inom 

skolan eftersom deras svårigheter inte uppmärksammats.  

 

6.1.3 Lärare och specialpedagogers kunskap 

Kunskap om diagnosen ADHD kan antas ha stor betydelse för lärare och specialpedagogers 

arbete med eleverna. Utifrån tidigare forskning och uppsatsens resultat kan vi anta att det 

krävs kunskap samt medvetenhet om elevens svårigheter och eventuella dilemman som kan 

uppstå i deras skolsituation. Det kan ses som nödvändigt att reflektera kring svårigheterna 

inom skolan, vilket även kan förklaras utifrån dilemmaperspektivet. Nilholm (2007) menar att 

perspektivet fokuserar på de konflikter som kan uppstå inom skolan, då elevers olika behov 

och förutsättningar kolliderar. Likt lärarna och specialpedagogen i vår uppsats anser, så krävs 

det kunskap om motsättningar och svårigheterna inom skolan för att kunna hantera 

olikheterna. Lärarna och specialpedagogernas arbetssätt kan förklaras utifrån 

dilemmaperspektivet, då det finns en stor medvetenhet om elevers olikheter och huruvida det 

påverkar specialpedagogiken och arbetet inom skolan. Kunskap i form av fortbildning och 

erfarenhet har visat sig öka lärares och specialpedagogers förståelse för svårigheter, vilket 

även påpekas av Bell m.fl. (2011). I deras studie har man även kommit fram till att lärarnas 
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och specialpedagogers attityder gentemot elever med ADHD, förändras med hjälp av ökad 

kunskap om ADHD. I studien har de även sett att specialpedagoger har mer kunskap om 

ADHD, vilket kan resultera i en bättre förståelse för elevens svårigheter. Utifrån studien och 

uppsatsens resultat kan man anta att skillnaden i kunskapsnivån mellan specialpedagoger och 

klasslärare, kan bero på att klasslärare endast möter elever med lätt ADHD, som klarar den 

ordinarie klassundervisningen. Klasslärarna får möjligtvis inte möjlighet att bemöta eleverna 

på samma sätt som specialpedagogen. Bell m.fl. (2011) har uppmärksammat att 

specialpedagogerna i deras studie fått ett bättre resultat på testet som gjorts i studien eftersom 

de har en vidareutbildning samt kunskap och erfarenhet av arbete med eleverna.  

Utifrån resultatet har vi uppmärksammat att specialpedagogerna möter elever med ADHD 

dagligen och mycket av deras arbete handlar om att stödja eleven utifrån behov och 

förutsättningar. Medan klassläraren får en allt mindre roll i arbetet med elever med ADHD, då 

en del elever inte har möjlighet att arbeta i ordinarie klass. Samtidigt kan det vara av betydelse 

att påpeka att Bell m.fl. (2011) trodde att lärare med flest antal år inom yrket, skulle fått bättre 

resultat i studien. De uppmärksammade att antalet år inom läraryrket inte garanterade ett gott 

bemötande och förståelse för stigmatisering bland elever med ADHD, vilket vi tror kan 

innebära att lärare som möter och arbetar med elever som har ADHD har mer kunskap om 

diagnosen. Därmed kan det vara av betydelse att se till alternativa sätt att öka kunskapen 

bland lärare och specialpedagoger för att fler lärare ska få möjlighet att utvecklas i sin 

profession som kan gynna elevens skolsituation. Handledningen kan ses som ett alternativt 

sätt för att öka kunskapen. Både lärarna och specialpedagogen i uppsatsen betonar vikten av 

handledning för att reflektera kring olika situationer inom skolan. Ahlberg (1999) menar att 

handledningen kan uppfattas som en positiv mötesplats för diskussioner och samtal, vilket kan 

skapa en ökad kunskapsbildning inom skolan. Vi tror att handledningen kan öka lärarnas 

kunskap om elevers särskilda behov. Då handledningssamtal visat sig kunna leda till 

förändring i lärarnas tänkande och handlande i klassrummet. Vilket kan bidra till skolans 

pedagogiska utveckling, som i sin tur kan gynna elever med ADHD på grund av läraren har 

en ökad kunskap om diagnosen. Vilket innebär att handledningen kan ses som pedagogiskt 

kunskapsberikande för att skolan ska kunna utvecklas.  

 

Kunskap i form av fortbildning, forskning och erfarenhet har utifrån uppsatsens resultat 

uppmärksammats som viktiga delar inom arbetet med elever med ADHD. Det har 

framkommit att ny utexaminerade lärare behöver utbildas för att komplettera den kunskap 

som de saknar.  Men samtidigt är det viktigt att alla lärare och specialpedagoger får möjlighet 

till kontinuerlig utbildning för att öka deras förståelse och kunskap om diagnosen ADHD. Om 

diagnostiseringen av ADHD ökat (Socialstyrelsen, 2014), kan man anta att forskning kring 

ämnet ökat under det senaste årtiondet, vilket ger lärare och specialpedagoger en möjlighet att 

arbeta utifrån aktuell forskning. Den evidensbaserade praktikens olika delar kan tillämpas för 

att förstå vad som påverkar lärare och specialpedagogers arbetssätt. Inom den 

evidensbaserade praktiken utgår lärare och specialpedagoger från bästa tillgängliga kunskap 

utifrån en vetenskaplig grund. (Wingborg 2013). Lärare bör vara medveten om det 

faktakunskap som existerar inom utbildningsområdet för att applicera vetenskapligt 

förankrade metoder i arbetet med eleverna. Men samtidigt kan det vara svårt för lärarna att 
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veta vilken metod som fungerar bäst eftersom alla elever har olika behov och förutsättningar. 

De tre sfärerna inom den evidensbaserade praktiken inom skolan, kan tolkas som elevens 

situation och behov respektive önskemål och tidigare erfarenheter samt den bästa tillgängliga 

kunskapen i form av vetenskaplig forskning om användbara metoder i undervisningen. Alla 

dessa tre områden skapar en professionell expertis som kan ses som nödvändig inom arbetet 

med elever med ADHD för att gynna elevernas utveckling.  

6.1.4 Inkluderingstanken, ”en skola för alla” i praktiken  

Både Tideman m.fl. (2004) samt resultatet i uppsatsen tyder på att lärare och 

specialpedagogers arbete kan påverkas av olika principer och visioner som skolans 

organisation arbetar utifrån. Tidigare har skolan försökt arbeta utifrån inkluderingstanken, 

men lärarna samt specialpedagogen i uppsatsen anser att inkluderingstanken till stor del är en 

besparingsplan som utgår ifrån ekonomin istället för elevens bästa. De som deltog i uppsatsen 

arbetar inte utifrån inkluderingstanken, men samtidigt kan det utläsas att ledning och styrning 

på skolorna arbetar med att effektivisera verksamheten samt bespara pengar.  

 

Inkluderingstanken kan vara svår att implementera inom skolan då en del elever med ADHD 

kan ha svårt att hänga med i den ordinarie undervisningen tillsammans med de andra 

klasskamraterna, vilket kan leda till att eleven känner sig avvikande från resten av klassen. En 

utav lärarna i uppsatsen poängterar att man inte kan ta bort alla speciallösningar som 

exempelvis särskola, asperger- eller ADHD klasser, då det inte är det bästa för eleven. 

Jakobsson (2002) menar att integrering och segregering kan leda till dålig självkänsla och 

förstärkt utanförskap hos eleven. En person som egentligen inte klarar av det vanliga tempot i 

ett klassrum kan känna utanförskap, vilket kan leda till stigmatisering. Men samtidigt kan 

eleven känna att de inte vill gå miste om det stöd som erbjuds i mindre klass utan att behöva 

lämna klassrummet och den sociala kontexten. Vilket är något som kan leda till pedagogisk 

utmaning då resultatet i uppsatsen påvisar att mindre klasser och arbete utanför klassrummet 

var de mest förekommande insatserna inom skolan. Men det har även framkommit i resultatet 

att en lärare ibland kunde gå in i klasser där det behövdes. Då får eleven både den sociala 

kontexten och det stöd eleven behöver. 

 

För-och nackdelar med en inkluderande skola har uppmärksammats av Tideman m.fl.(2004). 

En del lärare och specialpedagoger i studien menar att inkluderingen möjligtvis skulle kunna 

gynna eleverna att lära sig mer om det sociala samspelet med andra elever i klassen och skapa 

relationer till klasskamraterna. Lärarna och specialpedagogerna i studien menar att de andra 

eleverna kan få ökad förståelse för olikheter samt acceptans och medkänsla för elever som har 

svårigheter i skolan. Samtidigt finns det de som kritiserar ett inkluderande tankesätt och 

menar att det skapar en lägre nivå på undervisningen. De menar även att elever i behov av 

stöd kan bli segregerade i en vanlig klass genom ignorans och brist på hjälp, vilket även 

uppmärksammats i vår uppsats. Utifrån resultatet i uppsatsen och Tideman m.fl. (2004) 

förklaring av för- och nackdelar med en inkluderande skola, kan vi anta att det är viktigt att 

lärare och specialpedagoger uppmärksammar konsekvenserna med ett inkluderande tankesätt. 

Visioner och politiska idéer kan vara ekonomiskt grundade och utgå ifrån skolans 

organisatoriska intresse. Istället kan det vara av betydelse att skolan uppmärksammar och ser 
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till elevens bästa, oavsett segregering eller inkludering. 

 

Lärarna i vår uppsats beskriver att det uppkommit mer omfattande styrning kring 

dokumentation och att det har blivit ett viktigt inslag i arbetet med elever med särskilda 

behov. Men de känner att de inte har tillräckligt med tid för dokumentation. Man bör 

ifrågasätta om denna ökning av dokumentation, förhindrar lärarna från att ha pedagogiska 

möten och uppföljningar med eleverna. Det kan vara möjligt att den höga arbetsbelastningen 

som många utav rektorerna påpekade när de tackade nej till att delta i uppsatsen, påverkar hur 

lärarna arbetar gentemot eleverna. Samt hur relationen och tryggheten hos eleven påverkas av 

lärarnas och specialpedagogernas höga arbetsbelastning. I resultatet kan man se att ökningen 

av dokumentation inom dagens skola tar mycket utav lärare och specialpedagogers tid. Man 

kan därmed ifrågasätta om lärare verkligen har tid till flexibilitet som ansågs vara viktigt i 

arbetet med eleverna.  

Mycket tyder på att ledning och styrning av skolan påverkar lärares och specialpedagogers 

möjlighet att arbeta med elever i behov av särskilt stöd.  Lärarens kunskapsnivå har även stor 

betydelse i bemötande av elever med ADHD. Det inverkar på hur läraren ser till elevens 

svårigheter samt styrkor. Man kan säga att kunskapen blir ett verktyg för hantering av elever 

med särskilda behov. Med ökad kunskap kan läraren förstå elevens upplevelse av ADHD, 

vilket kan underlätta lärarens arbete. Lärarnas kunskapsnivå påverkas av erfarenheter och 

utbildningsmöjligheter. Man kan utifrån vår uppsats och tidigare forskning, tolka det som att 

kunskap påverkar hur lärare förhåller sig till diagnosen ADHD. Eftersom det inte finns 

riktlinjer som beskriver hur skolan ska hantera resurser i arbetet med elever med ADHD så 

gäller det för lärare och specialpedagoger att hela tiden utgå från sin erfarenhet av arbete med 

denna typ av elever sen tidigare samt utbildning inom hur diagnosen ter sig för att hantera 

resurserna till eleverna. Specialpedagogen i uppsatsen tog upp att de på skolan behöver 

utbilda nya lärare för att de ska få kunskap i arbete med elever med särskilda svårigheter och 

fortsätter med att ny utexaminerade lärare inte har tillräckligt med kunskap om de inte tidigare 

arbetat med denna typ av svårigheter innan och att de måste få den erfarenheten/utbildningen 

för att göra ett bra arbete på skolan då de hade många elever med omfattande svårigheter. 

6.2 Lärare och specialpedagogers arbete med eleverna 

Det har genom tiderna funnits olika idéer och visioner om hur man kan förändra lärares sätt 

att arbeta med elever med ADHD. Lärarna och specialpedagogen i uppsatsen menar att deras 

arbete utgår ifrån ett lösningsfokuserat arbetssätt, där de arbetar med elevens svårigheter, samt 

ser till elevens styrkor och intressen. En utav lärarna i uppsatsen berättar att de försöker lyfta 

eleverna och tillåta dem att blomma i det de tycker om eller är bra på för att kunna införa i det 

som eleven har svårigheter i. Det handlar om en slags balansgång mellan svårigheter och 

styrkor, att inte bara se det som eleven inte klarar av utan att även se till elevens möjligheter 

och dra nytta av dessa. Elevens styrkor inom idrott eller konst kan ses som en resurs som 

skolan ska stärka för att öka elevens möjligheter i skolan. Det har framkommit att lärare och 

specialpedagoger lägger stor vikt vid relations- och trygghetsskapande i arbetet med eleverna. 

Till en början krävs det att läraren skapar en trygghet i gruppen för att möjliggöra en relation 

med eleven. Efter att tryggheten skapats och relationen påbörjats, kan lärare fokusera på 



31 
 

undervisningen samt det eleven måste lära sig för att klara skolan, vilket även betonas av 

lärarna i Nilholm och Alms (2010) studie. För att kunna arbeta med elever som har 

omfattande särskilda svårigheter krävs det en kartläggning av resurser och stödinsatser utifrån 

elevens behov. Stödinsatserna inom skolan, kan se ut på olika sätt. Jakobsson (2002) och 

skollagen (2010:800) menar att det är viktigt att man utgår från elevens förutsättningar, behov 

och intressen för att det ska bli så optimalt som möjligt för elevens möjlighet till delaktighet 

och lärande. Det särskilda stödet ska ges i behov när eleven riskerar att inte nå de uppsatta 

målen och att insatserna ska komplettera elevens svårigheter. Likt vår uppsats så framkommer 

om vikten att lärare och specialpedagoger ställer rimliga krav på eleven samt att de varierar 

arbetsupplägget.  

6.2.1 Arbete i mindre grupp 

Lärarna i uppsatsen arbetar med eleverna i mindre grupper och flera av eleverna har nytta av 

denna typ av undervisning för att få mer hjälp och lättare kunna koncentrera sig på 

uppgifterna. Även Honkasilta m.fl. (2014) poängterar, att elever med behov av särskilt stöd, 

borde få öva och arbeta i mindre grupp. Metoder som används inom mindre grupper kan vara 

svåra att applicera i vanlig klassundervisning, på grund av att det oftast bara finns en lärare för 

en hel klass. Vilket kräver ytterligare resurser som skolan sällan har till sitt förfogande. 

Specialpedagogerna skulle kunna hjälpa lärarna att införa metoder i ordinarie 

klassundervisning som kan vara till stöd för elever och på så sätt kan de möjligtvis öka 

elevens deltagande i klassrummet tillsammans med andra elever. Lärarna och 

specialpedagogen i uppsatsen berättar att de arbetar för att eleven ska kunna delta i en del av 

undervisningen i klassrummet, om det finns förutsättningar för det. Men samtidigt kan man 

inte utläsa att det finns en ambition att införa de små gruppernas metoder i ordinarie klassrum. 

Mycket kan bero på resurserna inom skolan, och hur ledning och styrning väljer att prioritera 

inom skolan.  

Mindre grupper är ett vanligt arbetssätt med elever som har ADHD och enligt Massetti m.fl. 

(2011) har det visat sig att gruppstorleken har betydelse för elever med ADHD. Även elevers 

möjligheter till instruktioner och vägledning har visat sig påverka elevens studier. Det har 

även visat sig att elevens förmåga till kunskap och förståelse ökar i mindre grupp. De menar 

även att det länge funnits en debatt inom skolan, huruvida elever ska arbeta i mindre grupper 

eller inkluderas i ordinarie klassundervisning, vilket även diskuteras av lärarna och 

specialpedagogen i uppsatsen.  Flera av lärarna arbetar i mindre grupper med hög närhet till 

sina elever, där de vägleder och stödjer eleven i skolarbetet. De kan arbeta mer flexibelt med 

eleverna då grupperna är mindre och det finns färre viljor angående lektionsupplägget. I en 

större klass kan det finnas många elever med olika behov. De som har lätt för sig i skolarbetet 

behöver sällan specialanpassningar utan utmaningar för att utvecklas, medan de som har 

svårigheter kan behöva mer tid till en uppgift samt mer nära relation till läraren.  

Det framkommer även i uppsatsens resultat att närhet är något som anses betydelsefullt i 

arbetet med eleverna. Om elever exkluderas från ordinarie klassen kan de förlora det sociala 

samspelet men de kan få större chans till att klara de mål som står i kursplanerna. Om man ska 

se det utifrån att eleverna enbart ska klara de uppsatta målen i skolan kan mindre grupper vara 

en bra lösning för att elever med ADHD ska prestera bättre i skolan. Men om man istället 
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anser att det sociala samspelet är viktigt för eleven kan arbete i mindre grupp uppfattas som 

en sämre lösning, vilket påvisar den problematik som kan uppstå om lärare och 

specialpedagoger inte utgår från eleverna samt individuella anpassningar utifrån behovet.  

6.2.3 Elevens arbetsmiljö 

Det är viktigt att komma ihåg att två personer med ADHD inte har likadana behov, vilket 

kräver individuell anpassning. Lärare och specialpedagoger kan inte arbeta på likadant sätt 

gentemot alla, oavsett om man har en diagnos eller inte. Några av de intervjuade lärarnas 

arbetssätt kan utläsas i Nilholm och Alms (2010) studie om alternativa arbetssätt i arbetet med 

elever med olika behov. Dock fokuserar deras studie på en skola som arbetar utifrån 

inkluderingsprincipen och hur det kan vara en lyckad strategi inom skolan, om det används på 

ett sätt som gynnar eleverna. I studien arbetade lärarna med att skapa en miljö där elevers 

olikheter gynnas. Utifrån resultatet i uppsatsen, har vi kunnat utläsa hur viktigt det är att lärare 

och specialpedagoger ser till elevens behov och förutsättningar samtidigt som de försöker 

skapar en skolmiljö för alla. Vilket även betonas i skollagen (2010:800) och läroplanen 

(skolverket) som beskriver att undervisningen inte kan se likadan ut, utan att lärarna måste se 

till elevernas behov. Men om man då tänker att skolan ska arbeta inkluderande kan det vara 

svårt att tillgodose elevernas behov. Vi kan då tänka oss att läraren måste utgå från 

majoriteten i klassen och ha en undervisningsnivå utifrån dem. Elever med ADHD kan då 

riskera att hamna efter och inte utveckla sin kunskapsbas.  

Utifrån resultatet i uppsatsen har det framkommit att lärare kan bestämma vilka elever som 

kommer att lyckas respektive misslyckas. Tidigare fanns det större möjligheter till mer 

förutsägbar undervisning, men idag arbetar lärarna på ett mer flexibelt och varierande sätt 

som kan påverka elevens förutsättningar, vilket i sin tur kan ses som en viktig och avgörande 

del i arbetet med eleverna.  

 

Det har utifrån resultatet i uppsatsen framkommit att elever med diagnosen ibland kan känna 

att de behöver gå ut ur klassrummet eller springa några varv runt huset för att kunna 

koncentrera sig på uppgifterna i skolan. Flera av våra intervjupersoner samt Sarver m.fl. 

(2015) påpekar vikten av att eleverna får röra på sig när det gäller arbetet i skolan, för att klara 

av arbetsuppgifterna. Föreställningen att elever ska sitta still och koncentrera sig på sina 

arbetsuppgifter är enligt Sarver m.fl. (2015) samt lärarna och specialpedagogen i uppsatsen 

felaktigt. Elevernas kropp sätter igång motorisk aktivitet i form av skakandeben m.m. Vilket 

kan kopplas ihop med lärare och specialpedagogers sätt att arbeta med individuella lösningar 

samt vikten att hitta strategier som fungerar för eleven. Sarver. m.fl. (2015) har 

uppmärksammat att elever utan ADHD presterar sämre när de utför motoriska aktiviteter i 

samband med skoluppgifter, vilket vi tror kan vara förklaringen till att eleverna med 

diagnosen behöver anpassningar som elever utan diagnosen eventuellt inte behöver för att 

klara av skolarbetet. Vi som författare ifrågasätter om skolan möjligtvis borde införa 

aktiviteter i schemat för elever med ADHD eller om lärarna ska fortsätta med individuella 

anpassningar i relationsarbetet med eleverna. Då det inte framkom i Saver m.fl. (2015) studie 

om det var annan aktivitet än den som kroppen “sätter” igång när koncentration och 

uppmärksamheten måste användas, så har vi inte något vetenskapligt stöd inom detta. Men 

utifrån uppsatsens resultat, så uppfattas rörelse som ett sätt att “avreagera” sig. Utifrån 
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begreppet “en skola för alla” så kan möjligheten till aktiviteter vara ett alternativt arbetssätt 

som införs i arbetet med eleverna. För att eleverna ska kunna delta i ordinarie 

klassundervisning, skulle de kunna få “dispans” för att gå en kort promenad.  

En återkommande tanke under processens gång har varit, huruvida lärare och 

specialpedagoger hjälper eller stjälper eleverna genom kategorisering.  En utav lärarna 

berättade om en elev som under syslöjden skulle delta i den ordinarie klassen. Enligt läraren 

var detta en katastrof, på grund av att eleven inte kunde koncentrera sig på uppgiften då 

eleven istället fokuserade på yttre faktorer i omgivningen. Läraren bestämde att eleven 

behövde gå ut från klassrummet för att arbeta individuellt, vilket resulterade i att eleven 

klarade av arbetsuppgiften utan några större svårigheter. Genom att lyfta fram elevens hinder 

inom skolan kan de få stöd och hjälp som eleven utan kategorisering skulle kunna gå miste 

om. Kategorisering kan till en början upplevas fel och stigmatiserande, men samtidigt har vi 

fått insyn i hur och varför lärare och specialpedagoger kategoriserar och förhåller sig till 

elever med ADHD. Det är något som är behövligt i arbetet med eleverna för att ge rätt stöd till 

dem. Det kan finnas lärare som endast kategoriserar och lägger problemet och ansvaret hos 

eleven, möjligtvis beror det på lärarens brist av kunskaper och erfarenheter.  

 

Avslutningsvis kan man diskutera om metoderna som används inom mindre grupper skulle 

behövas i ett vanligt klassrum. Om skolan utgår ifrån inkluderingsprincipen skulle man kunna 

applicera metoderna i ordinarie klassrum, men då krävs det att skolan anställer fler lärare som 

kan finnas i klassrummen för att tillgodose alla elevers behov. Några av lärarna i uppsatsen 

lyfte fram att inkluderingsprincipen är ett sätt för skolan att spara resurser och pengar, genom 

att sammanföra alla elever i samma klass och ta bort exkluderade resurser. Vilket i sin tur 

riskerar att ignorera elevers olikheter. Därmed skulle det möjligtvis inte vara genomförbart att 

anpassa metoderna som används i de små klasserna trots utökad personal i ordinarie 

klassrum.  Det framkommer tydligt att ledningen och styrningen påverkar lärare och 

specialpedagogers sätt att arbeta med elever med ADHD.  
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7. Slutsatser 

7.1 Vidare forskning 
Vi har under arbetets gång funderat på vad man skulle kunna göra härnäst. Det finns mycket 

som intresserar inom ADHD, det är ett komplext och flerdimensionellt ämne. Man kan se 

diagnosen från olika synvinklar och samtidigt är det ett aktuellt ämne inom media och 

skolvärlden. På grund av att vi valt att fokusera på hur lärare och specialpedagoger förhåller 

sig till diagnosen ADHD inom skolan, tycker vi att det vore intressant att undersöka hur 

elever med diagnosen upplever att deras lärare förhåller sig till dem. Det skulle vara intressant 

att se vår uppsats ur ett annat perspektiv och samtidigt se hur lärarnas alternativa arbetssätt 

upplevs av elever med ADHD. 

7.2 Avslutande reflektioner 
Det är viktigt att belysa att de lärare som deltagit i uppsatsen arbetar med elever som har 

svårigheter i skolan. Vi fick inte tag på några lärare som enbart arbetar i det ordinarie 

klassrummet. Detta är något som kan ha speglat resultatet i uppsatsen. Det hade varit 

intressant att se hur lärarna arbetar i ordinarie klassrum samt hur de förhåller sig till 

diagnosen. Det hade varit intressant att se hur ämneslärare arbetar med relation och flexibilitet 

i arbetet med elever som har ADHD, samt om de har tid eller möjlighet till det eftersom de 

oftast undervisar klasser där elevers behov är väldigt olika. Det hade varit bra utifrån 

uppsatsen syfte att jämföra lärarna i vår uppsats med lärare som arbetar i ordinarie klasser för 

att se till eventuella likheter och skillnader.  

Sammanfattningsvis kan man utifrån vårt syfte med uppsatsen anta att skolans organisation 

och resurser styr hur lärare och specialpedagoger arbetar med eleverna, vilket i sin tur 

inverkar på eleverna och deras förutsättningar att lyckas i skolan. Det krävs ett 

helhetsperspektiv för att få en förståelse för hur lärare och specialpedagoger arbetar med 

elever med ADHD och vad som inverkar på deras arbetssätt. 
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Bilaga 1 
Mejlet till rektorerna: 

Hej XXX! 

 

Vi är två socionomstudenter från Umeå universitet T6 som ska skriva vår C-uppsats nu i höst. 

Vi är intresserade av att undersöka hur pedagoger arbetar med högstadieungdomar med 

ADHD diagnoser och hur de förhåller sig till dessa ungdomar.  Samt hur resurserna till dessa 

ungdomar ser ut på er skola. 

Vi kontaktar dig som rektor, eftersom vi vill få kontakt med två stycken pedagoger, både 

specialpedagoger och lärare på er skola.  Vi kommer att genomföra en intervju som varar ca. 

30-45 minuter. Pedagogerna och skolorna kommer att vara anonyma i c-uppsatsen, vi 

kommer att fingera skolornas namn. På grund av att vi har en deadline, skulle vi vilja 

intervjua er från och med 8 oktober, vecka 41. Men vi kan även ha intervjuer fram till vecka 

43. Vi är flexibla gällande tiden för intervju. 

Hör gärna av er om ni har några frågor eller funderingar, kring exempelvis upplägg och tider. 

Svara gärna med ett mejl, som bekräftelse på om ni har möjlighet att vara med och vem vi ska 

kontakta, senast 30 september. 

 

Ni kan mejla eller ringa oss; 

xxxxx@student.umu.se 

xxx-xxx xx xx 

xxxxx@student.umu.se 

xxx-xxx xx xx 

 

Med vänliga hälsningar 

Jennifer Ifver och Jessica Härkäniemi 
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Mejlet till lärarna och specialpedagogerna: 

Hej! 

Vi förstår att ni har ont om tid men det skulle vara fantastiskt om ni kunde hitta en lucka i ert 

schema till att träffa oss för en kort intervju. 

Vi är två socionomstudenter från Umeå universitet T6 och vi är intresserade av att undersöka 

hur lärare och specialpedagoger arbetar med högstadieungdomar med adhd diagnoser och hur 

de förhåller sig till dessa ungdomar.  Samt se hur resurserna till dessa ungdomar ser ut på 

olika skolor.  

Det vore oerhört tacksamt om ni kunde ställa upp på en kort intervju och det skulle uppskattas 

om ni kunde höra av er så fort ni kan. 

Vi kommer att genomföra en intervju som varar ca. 30-45 minuter (vi är flexibla med tiden 

om ni vill ha en kortare intervju). Alla deltagare och skolorna kommer att vara anonyma i c-

uppsatsen, vi kommer att fingera skolornas namn. Vi är flexibla gällande tiden för intervjun.  

Hör gärna av er om ni har några frågor eller funderingar, kring exempelvis upplägg och tider.  

Svara gärna med ett mejl, som bekräftelse på om ni har möjlighet att vara med, det går även 

bra att ringa.  

 

Ni kan mejla eller ringa oss på; 

xxxx@student.umu.se 

xxx-xxx xx xx 

xxxx@student.umu.se 

xxx-xxx xx xx 

Med vänliga hälsningar 

Jennifer Ifver & Jessica Härkäniemi 
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Bilaga 2 
Intervjuguide  

 

Information till intervjupersonerna: 

- Presentation av oss och C-uppsatsen  

- Informera att intervjupersonen har rätt att ta del av slutresultatet.  

- Vi kommer att spela in intervjuerna - förvaras där ingen obehörig har tillträde till datan.  

- Anonymitet: Insamlade materialet ska inte kunna kopplas till dig som intervjuperson - 

skolan.   

- Vi kommer att använda fingerade namn på skolorna.  

- Möjlighet att ta del av den färdigställda uppsatsen innan inlämning, tidsbegränsning.  

- Tidsperspektiv: 30-45 min/intervju  

Bakgrundfrågor: 

- När startades skolan? 

- Hur många elever finns det på högstadiet, klass 7-9? 

- Hur ser klasserna ut?  

 - Antal klasser/årskurs, elever, lärare?  

- Hur många specialpedagoger finns det på skolan? 

 - Är antalet lämpligt för elevmängden?  

- Anställningstid? / yrkesverksam?  

- Roll/befattning på skolan?  

 - Utbildning/vidareutbildning? 

 

Faktiska frågor: 

- Beskriv processen från adhd-drag till adhd-diagnos och tills resurser tillsätts? 

- Beskriv hur ni bedömmer/skattar adhd? (formulär. modell)  

- Vilken uppfattning har du om social diagnostisering/kategorisering? 

(De elever med adhd diagnos på skolan, när får eleven sin diagnos?) 

- Hur arbetar ni med ungdomar som har diagnosen adhd? (Resurser, grupper)  

- Beskriv hur barn med adhd-drag utan diagnosen får hjälp/stöd på skolan? 

- Hur ser du på era möjligheter att påverka ledning och styrning av resurser? 

- Hur ser kommunikationen ut mellan olika aktörer kring eleven?  

- Hur tror du en idealisk resurs skulle se ut? 

 

- Jämför, när du började på skolan och fram till idag, hur upplever du att skolan förändrats?  

- Hur ser du på diagnostisering av adhd? 

- Beskriv en situation där skolan anpassat sig efter eleven, respektive där eleven anpassat sig 

efter skolan?  

- Hur upplever du uttrycket, “en skola för alla” utifrån ungdomar med adhd?  

- Om du fick ändra på något, vad skulle du ändra på? 
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Bilaga 3 
Koder och kategorier  

Tema 1 - Synen på diagnosen adhd 

Kategori - Förhållningssätt och kategorisering 

Individanpassa 

Förändra utifrån behov 

Elever är olika 

Alla har olika behov 

Alla elever har inte samma förutsättningar 

Flesta vill vara som alla andra 

Adhd påverkas av miljön. 

En del får inte gjort något i en vanlig klass 

Alla elever vill lyckas och göra bra ifrån sig 

Behovet varierar dagligen 

Elever gör sitt bästa men de på olika sätt 

Nästan ingen klarar sig helt utan anpassningar 

Läraren kan förutse vilka elever kommer att lyckas/misslyckas, utifrån undervisningsupplägg. 

Många elever faller vid individuella- och grupparbeten. 

Kräver att de ska kunna något de inte kan 

Tonåringar, det gäller att skilja på vad som är vad. 

Förväntningar på elever 

Eleven kanske inte kan anpassa sig efter skolans krav. 

Det är inte diagnosen som styr 

Behovet ger stöd 

Diagnosen ger inte skolan extra resurser 

Diagnosen kan ses som en bekräftelse 

Ett handikapp som inte syns 

Diagnostisering ger förklaring på varför man är annorlunda 

Diagnos kan ge förståelse och självidentitet. 

Eleven lär känna sig själv 

Gemenskap istället för utanförskap. 

Skolan hjälper alla elever 

 

Underkategori - Risker med kategorisering 

Stor risk med kategorisering och diagnostisering 

Lägga problemet hos individen 

Flytta problemet till individen utan att pedagogen anpassar 

 

Underkategori - Nyttan av Kategorisering 

Pedagogen kan få ökad förståelse och tålamod. 

Pedagogen kan göra undantag med hjälp av en diagnos. 
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Underkategori - Pedagogers syn på syftet med kategorisering: 

Handlar inte om diagnosen, det handlar om hur individen tänker 

Tvungen att kategorisera och diagnostisera för att uppmärksamma diagnosen  

Utan kategoriseringen ser man inte svårigheter 

 

Tema 2 - Kunskap ökar förståelsen 

Utbildning: 

Fortbildning 

Välförankrade i forskning 

Handledning för pedagoger 

Extra färdighetskompetens är bra i arbete med elever med svårigheter 

 

Erfarenheter: 

Lärare har mer kunskap för att de mött olika elever 

Reflektera och fundera så att man inte fastnar i lärarmönstret 

Lärarmönstret kan vara fyrkantigt  

Kunskap gör att man uppmärksammar adhd bland elever 

Olika roller och kunskap gör att man kompletterar varandra 

Man behöver både kunskap och erfarenhet. 

 

Alla pedagoger har inte tillräckligt med kunskap: 

Viktigt att se ur olika perspektiv 

Lärarutbildningen har mycket att önska idag. 

Nyexaminerade lärare har inte förkunskaper om elever med särskilda behov 

Tema 3 - Ledning och styrning 

Pedagogernas påverkan: 

Pedagogers påverkan syns inte 

Lärarna har knappt någon makt. 

Skolan är inte längre lärarstyrd. 

Kan vi påverka till viss del 

Resurser: 

Styrmedel och ekonomiska ramar som påverkar ledning och styrning 

Man trixar och dribblar och trollar med knäna för eleven.   

Trollar med knäna, för barnets bästa. 

Tema 4 - Inkluderingstanken ”en skola för alla” 

Pedagogernas syn på inkludering: 

Fel att alla ska inkluderas 

Vi kan inte ta bort special anpassningar 

Dumt att alla ska ha samma lärobehov 

Sverige har ett fyrkantigt skolsystem 
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En skola för alla: 

Besparingsplan 

Politisk 

Avskalade resurser 

Idéer och slagord används ibland på fel sätt 

Önskar att de hette en skola som får plats med alla. 

Tema 5 - Pedagogernas arbetssätt  

Olika arbetssätt: 

Kravanpassad och lugn miljö för elever med adhd 

Sitta i mindre grupper eller själv 

Hitta strategier 

Bemötande 

Se deras begåvningar och träna dem i färdigheter 

Egen plats 

Speciellt utformade klassrum 

Närhet till pedagog 

Skapa en känsla av trygghet 

Bygga relation till pedagog/vuxen på skolan 

Ställa rimliga krav på elever med adhd 

Inte bara skylla på att eleven är lat 

Arbetsupplägget varierar 

Arbetar lösningsfokuserat 

Kartläggning och uppföljning av elevens behov 

Åtgärder i individens befintliga miljö 

Arbeta tillsammans med elevvård för att hitta rätt anpassning 

Anpassad skolgång 

Bygger in eleven i självaste skolan 

Tänka vad som skulle passa eleven 

Gör individuella anpassningar till elevens studiegång 

Ta bort ämnen 

Individuell undervisning 

Eget schema 

Strategier för att klara av klassen undervisning 

Specialpedagogens roll i skolan: 

Ett bollplank mot lärare 

Hitta elevens styrkor och svårigheter 

Anpassa lektionerna efter alla elever. 

Kartläggning 

Tema 6 – Vision 

Skyddsnät kring eleven: 

Bättre samarbete med olika aktörer runt omkring eleven 
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Aktörer borde dra nytta av varandras kunskaper och erfarenheter 

Fler vuxna generellt runt eleven 

Önskande framtidsresurser: 

Flexibel undervisning 

Problemet är för stora grupper 

Lugnare miljö för alla om man har mindre grupper 

Stöd i liten grupp är en flexibel lösning när man har för få resurser 

Stödja eleven i alla situationer 

Mer bra och brinnande personal 

Mer elevtid till lärarna   

Lärare som orkar behålla lugnet. 

 

Övriga koder: 

Skillnader mellan friskola och kommunalskola: 

Stor möjlighet till påverkan. 

På friskola bestämmer man själv över pengarna. 

Budget och resurser: skillnad mellan kommunal och fristående 

Vi bestämmer över våra pengar 

Friskolor har mer bestämmanderätt 

I kommunala skolor utgår man från den svenska modellen över hur det ska fungera. 

På friskolor måste man arbeta med sin pedagogik. 

Förändringsprocessen är längre i kommunala skolor gällande resurser. 

Fördelen med kommunala skolor är att det alltid finns instanser. 

I kommunala skolor finns det en stomme administratörer 

 

Förbättringar inom skolan 

Färre elever gör att man känner fler elever 

Hittat fler sätt att arbeta med elever med adhd 

Skett en pedagogisk utveckling 

Mer forskning kring adhd. 

Pedagogerna är duktigare då de har mer kunskap och är mindre oroliga.  

 

Försämringar inom skolan: 

Inte lika mycket resurser som tidigare 

Det finns för få som jobbar med elever med adhd. 

Synen på att alla elever ska gör allt – rapa upp – prestera har förändrats 

Skolsystemet straffar sig själv ur ett samhällsekonomiskt perspektiv 

Kortsiktiga lösningar 

Större skola gör att fler människor rör på sig vilket blir igångsättare för de med 

koncentrationssvårigheter. 

 


