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Sammanfattning 

Studiens syfte var att undersöka vilka utmaningar bildlärare ställs inför i sin undervisning med 
ADHD elever i bildsalen. Detta gjordes med kvalitativ intervju som metod. Av studien framkom att 
en av utmaningarna för bildlärare, var. andra ämneslärare och skolledares syn på ämnet och bildlärar-
rollen. I studien framkom att de hade dålig insikt om vad ämnet innehåller och hur undervisningen 
bedrivs. Den rådande uppfattningen tycktes vara att bildämnet var ett strukturerat ämne. Med det 
menas att ämnet undervisas på ,ett för eleven alltid förutsägbart sätt. Studien visade även på att skol-
ledare ofta tilldelade bildlärare helklasserundervisning, även då ADHD-elever fanns i klassen. Detta 
gick tvärsemot den kunskap som framgick av den neuropsykiatriska forskningens rekommendation-
er. Enligt den bör elever med ADHD undervisas i mindre grupper, helst 6-12 elever, såväl i praktiska 
som teoretiska ämnen. Tendeser i studien visade även på att bildlärare var benägna att anpassa sin 
undervisning i bild för elever med ADHD och att lärarna i stor utsträckning försökte möta alla elever 
utifrån deras intresse och kunskapsnivå. Om det skulle finnas särskilda svårigheter för ADHD elever 
i bildundervisningen, gick inte att dra några generella slutsatser om, då ADHD- problematiken i sig, 
visade sig vara väldigt individuell. Sökord: Bildundervisning. Klassrum. 
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1Inledning 
Att arbeta som bildlärare på högstadiet har varit både utmanande och spännande 
på många sätt. De allra flesta av mina elever uttrycker att det är roligt med bild 
och det syns även i deras arbetsprocess och på deras resultat. Det som kommit att 
intressera mig mer och mer på senare år är, hur jag ska lyckas med undervisning-
en för alla elever. Även för de som inte tycker att det är så roligt, eller av olika 
anledningar har svårt för att utvecklas i ämnet. Hur ska jag kunna uppfylla syftet 
med bild enligt Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 
(Lgr 11): att ge alla eleverna möjlighet att använda sin fantasi och utveckla sin 
lust att skapa, att arbeta självständigt, prövande och undersökande (Skolverket, 
2011)?  Det som jag har valt att studera närmare och som jag upplever att jag be-
höver mer kunskap om, är de elever som har diagnosen ADHD. De eleverna har 
ett så kallat dolt handikapp och uppvisar väldigt individuella styrkor och svårig-
heter i skolan och i ämnet bild. Enligt egen erfarenhet brukade den första tanken 
om ADHD vara att det är bråkiga, stökiga, överaktiva och utåtagerande elever. 
Det är kanske inte lika vanligt att man tänker på att de eleverna också kan vara 
tvärtom. Stillsamma, svårstartade och har stort besvär med planering och motivat-
ion (Gillberg,2006). Elever med ADHD som är intresserade av bild brukar kunna 
lägga sin förhöjda aktivitetsnivå på att skapa många bilder, men då de ofta har 
problem med att planera arbetet, arbeta vidare med bilderna och att avsluta ar-
betsuppgifterna, lämnar de sällan in sina alster. Då har man som lärare bara pro-
cessen att bedöma. De stillsamma eleverna har lång starsträcka, stannar ofta vid 
skissarbetet och har svårigheter att välja material eller hur de ska gå vidare med 
bilden. Oavsett vilken av svårigheterna eleven har, kan det ofta bli extra svårt att 
nå olika delar av kunskapskraven i ämnet bild. När ADHD-elever tröttnat på att 
man som lärare inte kunnat lägga undervisningen till rätta för dem, brukar de 
börja skolka och det kan vara svåra att fånga upp dem igen.  

I Lgr 11 står det om skolans särskilda ansvar för de elever som av olika anled-
ningar inte når upp till alla kunskapskrav och även om rätten till likvärdig utbild-
ning, samt att eleven ska få den hjälp och det stöd som det har behov av. Min egen 
upplevelse är att de flesta lärare har för lite kunskap om diagnosen ADHD och 
vilka strategier och metoder som kan vara behjälpliga i undervisningen. Nya reg-
ler gällande arbete med anpassningar och särskilt stöd utkom 2014, Allmänna rå-
den för arbete med extra anpassningar särskilt stöd och upprättande av åtgärds-
program (2014). Den handlar om hur lärare ska arbeta med att uppmärksamma, 
dokumentera och utreda en elevs behov av extra anpassningar och behov av sär-
skilt stöd. Lärare ska i pedagogiska utredningar av elever som riskerar att inte nå 
upp till kunskapskraven i ett ämne, uppge vilka anpassningar som de prövat. Av 
egen erfarenhet vet jag att det är svårt att ”synliggöra för sig själv” vilka anpass-
ningar man faktiskt gör.  
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Elever med ADHD som tilldelas assistent i teoretiska ämnen, anses oftast inte 
behöva det i bildämnet. Många gånger har jag av kollegor och skolledare fått höra 
”ADHD eleverna funkar i bilden, eller? ”Assistenten behöver väl inte följa med 
till bilden, han gillar ju bild?” eller ”han har ju svårt i de teoretiska ämnena men 
de praktiska klarar hon nog. Om denna inställning till ämnet bild och elever med 
särskilda behov, skriver Monica Lindgren i sin avhandling Att skapa ordning i det 
estetiska (Lindgren, 2006) och som jag kommer att ta upp i litteraturgenom-
gången.  

De generella strategier och metoder som framkommer av forskning är oftast utar-
betade och applicerbara på yngre elever och undervisning i teoretiska ämnen. Jag 
har inte funnit specifika texter för just bildämnet eller bild på högstadiet. Därför 
anser jag att det är viktigt att öka kunskapen om just bildlärare på högstadiets in-
ställning till behovet av anpassningar, men även belysa vilka utmaningar de upp-
lever att de ställs inför i sin undervisning av ADHD elever. Min förhoppning är att 
också kunna få ta del av andra lärares strategier. Bildlärare kanske har svårigheter 
att sätta ord på hur de arbetar med anpassningar, eller så är det så, att de anser att 
det inte behövs, för att de generella strategier och metoder som utarbetats, funge-
rar även på bilden? 

 

1.2 Syfte 
Syftet är att öka kunskapen om vilka utmaningar bildlärare på högstadiet ställs 
inför i sin undervisning med ADHD elever i bildsalen. 

 

1.3 Frågeställningar 
Hur beskriver bildlärare på högstadiet behovet av anpassningar för elever med 
ADHD? 

Vilka svårigheter upplever bildlärare på högstadiet att ADHD elever har i bildun-
dervisningen?  

 

1.3.1Avgränsning 

Undersökningen kommer jag att inrikta mot de lärare som arbetar på högstadiet 
och har lång erfarenhet av att undervisa och även att undervisa elever med 
ADHD, både i vanlig klass och i särskild undervisningsgrupp. 
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2. Litteraturgenomgång 
I avsnittet litteraturgenomgång, kommer jag att redogöra för forskningen kring 
historiken om ADHD, symtomen, diagnostiseringen och teorier om orsaker. Detta 
för att man som läsare ska kunna skapa sig en djupare helhetsbild av ämnet och 
även att man som lärare ska få en bättre förståelse för elever med ADHD.  

2.1 Från MBD till ADHD 
Från 1800-talet och framåt har livliga barn med olika inlärningssvårigheter, im-
pulsivitet och koncentrationssvårigheter som kan liknas vid dagens ADHD, be-
skrivits av olika läkare. Barnläkaren Björn Kadesjö (2008) skriver i sin bok Barn 
med koncentrationssvårigheter att dessa beteenden blev mer uppmärksammade i 
och med skolans framväxt. Han menar vidare att den vanliga, traditionella, då 
förekommande undervisningen inte fungerade för dessa barn. Barnen beskrevs 
som obildbara, normlösa och ouppfostrade. Kadesjö (2008) beskriver vidare att 
när forskningen kom i gång i början av 1900-talet observerades att normala barn 
som hade haft en epidemisk hjärninflammation, uppvisade liknande beteenden 
efter sjukdomen. Läkare drog då slutsatsen att orsaken till dessa beteendeföränd-
ringar var, att det uppstått en mindre hjärnskada. Den kom att kallas Minimal 
Brain Damige, och förkortades MBD (Kadesjö, 2008). Den svenske forskaren 
Christoffer Gillberg (2013) skriver i sin bok Ett barn i varje klass- om barn med 
ADHD och DAMP att diagnosen ställdes godtyckligt på barn som framförallt hade 
svårt med skolanpassning och kamratumgänge. Vidare beskriver han att diskuss-
ionen fortsatte att pendla om huruvida symtomen berodde på en hjärnskada eller 
en hjärndysfunktion och hur den skadan i så fall uppkommit. Termen MBD an-
vändes under lång tid men betydelsen av bokstaven D byttes ut till dysfunktion, då 
det återigen inte gick att påvisa att en hjärnskada uppkommit. Senare, under slutet 
av 1900-talet, enades nordiska forskare om diagnostermen DAMP.  Förkortningen 
står för dysfunktion i fråga om aktivitetskontroll, motorikontroll och perception, 
vilket i sin tur betyder koncentrationssvårigheter, överaktivitet, motorisk klum-
pighet och inlärningssvårigheter. Den diagnosen baserades på iakttagbara beteen-
desvårigheter i stället för vad man trodde var orsaken till beteenden (Gillberg, 
2013). Under början av 2000-talet användes endast de internationella diagnoster-
merna ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) som betyder ouppmärk-
samhet, hyperaktivitet och impulsivitet. Även ADD (Attention Deficit Disorder) 
d.v.s. uteslutande av hyperaktivitet. I nuläget används endast termen ADHD 
(Socialstyrelsen, 2014). 
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 2.2 ADHD 
 Gillberg (2013) skriver att ADHD anses som ett neuropsykiatriskt funktionshin-
der (NPF) och att det förekommer avvikelser hos personer med ADHD inom om-
rådena uppmärksamhet, aktivitet och impulsivitet. I gruppen NPF ingår även Aut-
ism, Asperger och Tourettes syndrom. Ungefär 3-5% av alla skolbarn uppvisar 
symtom för ADHD i Sverige och det är tre gånger vanligare hos pojkar. Han me-
nar också att ca 80 % får ADHD på grund av arv. Andra orsaker kan vara förloss-
ning eller graviditetsskador. Gillberg (2013) menar också att ADHD kan delas in i 
tre former, beroende på vilken av svårigheterna som dominerar. I diagnosen kan 
t.ex. uppmärksamhetsbristen vara mest dominerande, eller överaktiviteten och 
bristande impulskontroll och till sist en kombinerad form. 

  

        ADHD dominerad av uppmärksamhetsbrist 

      ADHD dominerad av överaktivitet och bristande impulskontroll 

     ADHD i kombinerad form 

 

Gillberg (2013) beskriver att uppmärksamhetsbrist kan förklaras som svårigheter 
att rikta sina sinnen mot det aktuella och även att behålla uppmärksamheten under 
en längre tid. Även att skifta uppmärksamheten mellan olika företeelser. Överak-
tivitet beskriver han vidare som en inre oro och oförmåga att styra sin aktivitets-
nivå för vad situationen kräver. Det kan skifta mellan hög och låg aktivitet. Pro-
blem med impulskontrollen innebär, menar Gillberg (2013) att personen har svårt 
att styra sina impulser. Det kan enligt honom vidare beskrivas som att direkt vilja 
åtgärda sina önskningar, eller direkt vilja ge utlopp för sina känslor.  

 

2.2.1 Symtom 

Barnpsykiatern Tore Duvner (2002) skriver i sin bok ADHD att en person som fått 
diagnosen ADHD har bedömts utifrån det iakttagbara beteendet. Han menar att 
alla som arbetar med barn och ungdomar behöver känna till symtombilden för 
ADHD för att kunna förstå och bemöta barnen och ungdomarna. Vidare beskriver 
han att en person med ADHD i regel har väldigt individuella svårigheter och styr-
kor, både över tid och i olika miljöer. Det gemensamma är svårigheter med aktivi-
tetsnivå, impulskonstroll och koncentrationsförmåga men även svårigheter med de 
kognitiva funktionerna. Dessa funktioner beskriver Duvner (2002) är de funktion-
er i hjärnan som tar emot, bearbetar och förmedlar information. Det kan därmed 
innebära att det kan vara svårt att komma åt och använda sin intelligens. Man kan 
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även säga att kognitiva funktioner är förmågan att tänka, känna och lära. Vidare 
beskriver Duvner (2002) att inom de kognitiva funktionerna räknas de exekutiva 
funktionerna. De handlar om förmågan att förstå intryck och handla därefter. Att 
kunna fokusera, inhibera och alternera. Det betyder, att rikta sin uppmärksamhet, 
välja bort ovidkommande stimuli och att växla uppmärksamheten mot det som 
situationen kräver. Duvner (2002) beskriver vidare att de exekutiva funktionerna 
innefattar även förmågan att kunna skapa inre bilder av önskningar för att kunna 
starta och genomföra det man tänkt sig (motivation och initiativförmåga) för-
mågan att ta en sak i taget och att ha en uppfattning om hur lång tid saker tar (or-
ganisation, planering och tidsuppfattning). För att inte tappa fokus behöver man 
ha impulskontroll, som är förmågan att kunnat välja bort ovidkommande stimuli 
(Inhibera). 

Elever med ADHD kan även ha svårigheter med minnet. Här beskriver Duvner att 
minnet kan delas upp i långtids och korttidsminne. Inom långtidsminnet lagras 
dels det vi lärt oss per automatik, som att cykla och det vi minns via sinnena. 
Även det vi lärt via fakta och det vi lagrat i form av händelser längre tillbaka i 
tiden. Vidare menar Duvner (2002) att även förmågan att minnas det som ska 
hända i framtiden lagras i långtidsminnet. Han beskriver att korttidsminnet är det 
som också kan kallas för arbetsminnet. Arbetsminnet använder vi när vi ska lösa 
komplexa uppgifter som att läsa och lösa problem. Vissa personer med ADHD har 
även svårigheter med generaliseringsförmågan. Det kan innebära att de inte kopp-
lar det de lärt i en situation till en annan liknande situation. Vissa personer med 
ADHD kan även ha problem med sin perception. Det beskriver Duvner som hur vi 
med våra sinnen tar emot och uppfattar intryck från omgivningen och även priori-
terar intrycken. Perceptionssvårigheter hos en del med diagnosen ADHD, kan 
innebära antingen överkänslighet eller så har de en nedsatt känslighet för sinnesin-
trycken som lukt, smak, ljud, ljus, känsel, hunger, värme och kyla. Stresstålighet-
en hos elever med ADHD kan vara mycket låg beskriver hjärnforskaren Tomas 
Ljungberg i sin bok ADHD i nytt ljus (Ljungberg, 2008). Dessa elever kan upp-
leva att för höga krav stressar dem, men även för låga. Han menar att många 
gånger är det de andra nedsatta funktionerna som ger upphov till stress och det 
upplevs som att det blir kaos i deras huvuden. 

 Förmågan att kunna sätta sig in i hur andra människor tänker och känner, kallas 
för mentaliseringsförmåga. Många personer med kognitiva svårigheter har svårig-
heter med sina emotionella funktioner. Personen kan ha svårigheter med att varva 
ned, eller med insomning. Det kan även innebära störd sömnrytm under natten, då 
den inre klockan fungerar dåligt och kroppen inte vet när den ska vara vaken eller 
vila. Detta kan kompenseras med att vandra omkring i klassrummet, eller gunga 
på stolen för att hålla sig vaken (Duvner, 2002). 

Duvner (2002) menar vidare att det är viktigt att ta reda på vilken eller vilka av 
svårigheterna som varje individ har, då koncentrationssvårigheter och inlärnings-
svårigheter kanske bara drabbar vissa begåvningsområden. Han beskriver vidare 
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att detta i sin tur är viktigt för att rätt hjälpåtgärder ska kunna sättas in. Dessa åt-
gärder bör utgå ifrån och förstärka individens starka förmågor (Duvner, 2002: 
Gillberg, 2013). Kutschner ( 2010) beskriver i sin bok Att leva utan bromsar att de 
karaktäristiska svårigheterna för ADHD-elever är att starta och stoppa, samt att 
planera och organisera olika arbetsuppgifter. Men de primära svårigheterna är 
även att motivera sig för arbetsuppgifter som inte ligger inom det direkta intresse-
området. Iglum (1999) beskriver vidare att ett annat symtom kan vara låg tole-
ransnivå och att ha lätt till frustration eller att ge upp. Personer med ADHD kan 
också ofta själva uppleva att de misslyckas, även om de i andras ögon inte är så. 
Vidare menar Iglum (1999) att det är lättare att uppmärksamma de som är hyper-
aktiva då de märks mer. Men lika vanliga är personer med ADHD utan hyperakti-
vitet och de beskrivs med samma svårigheter, men mer som svårmotiverade, svår-
startade och dagdrömmande. 

 

2.2.2 Teorier om orsaker 

Den neuropsykiatriska förklaringsmodellen. 

Gillberg (2013) beskriver att orsakerna till uppkomsten av funktionsnedsättningen 
eller dysfunktionen anses vara observerad, förändrad funktion i hjärnans pannlo-
ber (frontala cortex) lillhjärnan (cerebellum) och ett område som kallas basala 
ganglierna och som ligger djupare in i hjärnan (nucleus striatum). Det skulle 
kunna innebära att samspelet mellan hjärnområdena fungerar dåligt. Dessa obser-
vationer har också gett upphov till teorier om att barn med ADHD kan ha för låg 
omsättning av signalsubstansen Dopamin. Signalsubstansen regelrar aktivitetsni-
vån, impulskontrollen och koncentrationsförmåga menar Gillberg.  

Ljungberg (2008) menar att detta resonemang är ohållbart och att det inte finns 
tillräckliga underlag för dessa teorier. Han vill förklara beteendeproblemen enligt 
en stress - sårbarhetsmodell. Med den menar han att personerna med ADHD är 
extra känsliga för stress och att det bakomliggande orsakerna antingen är ärftliga, 
uppkomna av graviditets eller förlossningsskador, eller är orsakade av psykosoci-
ala påfrestningar under uppväxttiden. Hans stress - och sårbarhetsteori stöds till 
viss del av medicinforskningen, bl.a. av en studie gjord av Johan Isaksson (2014), 
Uppsala universitet, där han har undersökt kortisolvärden via saliven på ungdomar 
med ADHD. Hans slutsatser visar på ökad stresskänslighet hos dessa ungdomar i 
och med onormala kortisolvärden. Kortisol är ett hormon som utsöndras av binju-
rarna när vi utsätts för stressade situationer. Studier på djur har också visat på att 
hjärnan förändras under livets gång. Vid träning av olika delar av hjärnan, växte 
den delen av hjärnan och vice versa (Ljungberg, 2008). Därmed menar forskare 
att det är viktigt att tillrättalägga miljön för elever med ADHD (Kutchner, 2010; 
Ljungberg, 2008). 
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2.2.3 Diagnos DSM-V 

Vid misstanke om ADHD ska barnet enligt Gillberg (2013) först undersökas av 
läkare och neuropsykologiskt kunnig psykolog. Diagnosen ställs vidare utifrån ett 
skattningsformulär som baseras på iakttagelser av personens beteenden. Skatt-
ningen görs utifrån minst tre miljöer, som hemmet, skolan och kanske en fritids-
aktivitet som fotbollsträningen. Testet föregås av ett psykologtest som antingen 
skolpsykologen utför eller BUP (Barn och Ungdoms Psykiatrin). Testet heter 
DSM-V (se bilaga). DSM är förkortningen av det amerikanska psykiaterförbun-
dets diagnostiska uppslagsverk, Diagnostic, Statistical, Manual, for Mental 
Disorders och har utformade skattningsfrågor om hur personen fungerar i alldag-
liga situationer, skolsituationer och på fritiden. Testet för att diagnostisera ADHD 
är utformat i tre delar där frågorna eller påståendena rör bristande uppmärksam-
het, hyperaktivitet och impulsivitet (Gillberg, 2013).  

 

2.3 Pedagogiska strategier 
 

2.3.1 Klassrum och gruppstorlek  

Enligt Gillberg (2013) borde alla barn med NPF som inkluderar ADHD, ha till-
gång till minst hälften av undervisningen enskilt eller i liten grupp. En stor anled-
ning är, menar han, att ett yngre barn med ADHD inte kan koncentrera sig mer än 
ett par minuter åt gången. När de kommer upp i gymnasieåldern kan de klara 
högst 15-20 min. Önskvärt vore grupper med 6-12 barn. Personlig assistent är 
också att föredra, då de kan hjälpa till att lägga dagen tillrätta och även vid upp-
komna situationer av missförstånd elever emellan. Att ha assistent i klassrummet 
menar han, ska vara under kortare tid, då det annars finns en risk att det tillsätts 
för att eleven ska klara att vara i stora grupper/klasser. 

 Psykologen Kirsten Juul skriver i sin bok Barn med uppmärksamhetsstörningar; 
-en handledning för lärare och annan pedagogisk personal (Juul, 2005) om klass-
rumsmiljön. Hon menar att klassrummen där ADHD elever ska undervisas bör 
vara så stimulusfattiga som möjligt. Med det menar hon att lärare bör rensa bort 
sådant som inte hör till undervisningen, som bilder, pynt och andra elevers arbe-
ten. Juul menar också att elevens placering i klassrummet bör antingen vara nära 
läraren så att de kan ha ögonkontakt, eller långt fram intill en vägg, så att det 
känns tryggt för eleven. Vidare beskriver hon att ordna med skärmvägg kan vara 
bra i vissa fall men att det inte får upplevas som att man utesluter eleven. Men 
Gillberg (2013) påpekar att detta är mycket individuellt och att vissa barn behöver 
ha koll på vad de andra gör, eller så behöver de nära till utgången för att ha en 
flyktväg. Han anser också att en del barn fungerar bättre i klassrum med mycket 
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stimuli och även med musik. Gillberg (2013) anser också att eleven kan ha behov 
av avskildhet för vila och att man kan ordna med en vil-hörna i klassrummet eller 
ett särskilt rum på skolan. Barn med ADHD kan ha behov av att dra sig undan en 
stund då alla intryck kan bli för mycket (Gillberg, 2013). 

Beteendevetaren Jens Axengrip och medförfattaren Christina Axengrip, beskriver 
i sin bok Pedagogiska strategier -Handbok för DAMP/ADHD problematik 
(Axengrip & Axengrip, 2004) att man som lärare bör tillrättalägga rummets be-
lysning, ventilationsljud, skrapljud från stolar och bänkar och klassrummets tem-
peratur. Detta för att underlätta för elever med ADHD att fokusera på rätt saker. 
De menar också att stolen som eleven ska sitta på bör vara rejäl och stadig, gärna 
höj och sänkbar med stadigt fotstöd. Detta för att underlätta för de elever som har 
perceptionssvårigheter. En del elever med perceptionsstörning kan också ha svårt 
att uppfatta bänkens kanter och deras saker trillar ofta ned. För att underlätta kan 
bänkens kanter markeras med färgad tejp. Den Norska specialpedagogen Lisbeth 
Iglum skriver i boken Om de bara kunde skärpa sig-Barn och ungdomar med 
DAMP/MBD AD/HD och Tourettes syndrom (Iglum,1999) om liknande åtgärder 
bl.a. att för att minska skrapljud från stolen kan man ha tassar av filt på stolsbe-
nens fötter. Hon menar också att man ska planera in pauser under lektionen, me-
dan Duvner (2002) anser att de elever som har behov av att röra på sig ska få tillå-
telse att röra sig fritt i klassrummet. 

Vidare berättar Axengrip&Axengrip (2004) också om strukturerade och ostruktu-
rerade miljöer. De menar att i skolans värld kan det vara av vikt att fundera över 
ämnet och salens karaktär och om det innebär strukturerad eller ostrukturerad 
miljö för eleven. De beskriver vidare att strukturerad miljö kan vara en lektion, 
som finns på ett schema, har en start och stopptid och planerade aktiviteter, medan 
raster, korridorsituationer, omklädningsrum, bussar, köer, folksamlingar, kan upp-
levas som ostrukturerade. Vidare menar de att ämnena slöjd, hemkunskap, idrott 
och musik är ostrukturerade miljöer. Svårigheterna i dessa ämnen är att många 
olika oväntade händelser lätt uppstår och det kan vara svårt när eleven inte kan få 
svar på sina när- var- hur- frågor om situationen lämnas åt impulser (Axengrip & 
Axengrip, 2004). Planering av lektioner anses vara av stor vikt och att som lärare 
ligga steget före eleven (Iglum, 1999). Läraren bör ha tänkt igenom lektionen och 
förberett materialet genom att kanske begränsa, kopiera, och förstora upp arbets-
uppgiften på endast ett papper. Uppgifterna bör vara korta och avgränsade, med 
en sak i taget. Det är också viktigt att ha förberett svaren på var-när-hur-med vem- 
och hur länge-frågorna som ADHD elever oftast är i behov av att veta och förhålla 
sig till. Arbetsområden bör ha en tydlig ram och så få valbara moment som möj-
ligt. Att anpassa uppgifterna efter elevens förmåga är av stor betydelse. För svår 
nivå gör att elever med ADHD lätt tappar koncentrationen (Juul, 2005). Även 
korta arbetspass med planerade pauser och aktivitetsbyten kan underlätta för en 
del elever med ADHD. Men man bör beakta att alla elever är olika menar Gill-
berg. Vissa elever behöver ha långa sammanhängande pass med få byten och med 
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planerade pauser.  Lärare bör också ge direkt återkoppling på det positiva som 
eleven utfört. Vid inlämningsuppgifter och prov bör man lämna mer tid till elever 
med ADHD menar Anita Hildén i en rapport för hjälpmedelsinstitutet, där hon 
intervjuat gymnasieelever med ADHD (Hilldén, 2014). 

 

2.3.2 Hjälpmedel  

Gillberg (2013) menar att beteendeproblemen inte kan växa bort, men kan förbätt-
ras i och med mognad. Omgivningen måste läggas tillrätta och personen behöver 
lära sig om sig själv och vilka hjälpmedel som kan användas. BUP kan hjälpa till 
med olika samtalsterapier för individen och familjen. Medicin kan ibland hjälpa 
mot hyperaktivitet och koncentrationssvårigheter. Idag används låga doser av cen-
tralstimulerande medel (Duvner, 2002). I skolan bör man enligt Duvner ( 2002) 
bygga på individens starka förmågor och använda sig av direkt feedback när ele-
ven presterar bra. 

Elevassistent är ett hjälpmedel och även speciallärare och undervisning i liten 
grupp skulle kunna ses som ett hjälpmedel. I skolans benämns det som särskilt 
stöd (Skolverket, 2014). Rektor beslutar om en elev är i behov av särskilt stöd. 
Elever med ADHD klarar sig oftast bra med anpassningar, men de behöver också 
lära sig att använda olika tekniska hjälpmedel för att kunna klara sig i sin vardag 
och sin fortsatta skolgång (Hilldén, 2014). Det kan vara hjälpmedel som datorer 
för att skriva på och hämta information från, en telefon eller en läsplatta. Dessa 
för att kunna fotografera och filma t.ex. whiteboardtavlan eller händelseförlopp 
som behöver kommas ihåg. Påminnelser via sms kan läggas in i elevens telefon. 
Att en skola använder en lär-plattform för översikt över alla ämnen, schema, akti-
viteter, arbetsuppgifter och inlämning på ett digitalt ställe, underlättar. På lär- 
plattformen kan lärare lägga ut filmer om ämnet som ska studeras och även skapa 
samtalsgrupper för delaktighet och direkt feedback. Vissa klasser har startat fa-
cebookgrupper för sin klass för att påminna varandra om uppgifter som ska läm-
nas in o.s.v. I intervjustudien framkom det att eleverna ansåg att en engagerad och 
hjälpsam lärare var det viktigaste hjälpmedlet. Vidare att det var viktigt att lärarna 
lade upp undervisningen på ett intressant och lättbegripligt sätt. Det var också 
värdefullt att skolan erbjöd läxhjälp (Hildén, 2014). 

 

2.3.3 Lärares förhållningssätt 

För lärare är det viktigt att ha ett professionellt förhållningssätt när man ska analy-
sera en situation istället för emotionellt, menar Iglum (1999). Att faktiskt kunna 
tänka att det är barnet som inte klarar av sig självt och sin omgivning kommer 
man längre med menar hon. Vidare anser hon att all fostran bygger på en positiv 
relation. Elever behöver känna sig sedda, omtyckta och att de duger. Det kan 
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många gånger vara utmanande att undervisa elever med ADHD. Därför menar 
Iglum (1999) att lärare behöver resonera om hur man kan hantera konflikter utan 
att själva bidra till att trappa upp konflikten. Hon anser också att vuxna behöver 
bli medvetna om sina egna beteenden. Med det menar hon att vuxna ska behärska 
sig. De ska aldrig gräla på eleverna, de ska vara tydliga, ha ögonkontakt, inte kri-
tisera eller moralisera, vara planerade, ge belöning, vara tålmodiga, våga ta kon-
flikter, påminna, möta eleven där den är och låta eleven öva många gånger. 

Iglum (1999) beskriver vidare att för att lyckas att lägga undervisningen tillrätta 
för var och ens behov, behöver läraren ta reda på vilka styrkor och eventuella 
svagheter som man som lärare kan bygga vidare på. Vidare menar hon också att 
läraren bör ta reda på vilka miljöer som fungerar bra eller mindre bra. Det räcker 
inte med en diagnos. I den finns bara rekommendationer som läraren kan ha som 
utgångspunkt. Speciallärare, skolpsykolog och personal på BUP kan i regel bistå 
med test och kartläggningsmaterial utifrån dessa områden. De områden som också 
kan behöva undersökas är perception, språk, motorik, koncentration och minne. 
Även aktivitetsnivå, livsvillkor, social kompetens, beteende beträffande egenkon-
troll, motivation och specifika inlärningssvårigheter (Iglum, 1999). 

 

2.4 Bildundervisningen 
I detta avsnitt presenteras en kort historik över bildämnets framväxt i skolan ge-
nom Docenten i pedagogik, Gunnar Åsén. Han är den person som skrivit mest om 
bildämnets historia i Sverige (Åsén, 2006). Detta för att ge en förståelse för det 
synsätt på bildämnet som kan råda även idag. Vidare nämns även tankar från den 
senaste nationella ämnesutvärderingen NÄU-13 (Skolverket, 2015). I den beskrivs 
hur bildämnet bedrivs idag. Till sist hänvisar jag till Monica Lindgrens avhandling 
Att skapa ordning för det estetiska i skolan (Lindgren, 2006) där hon forskat om 
lärares och skolledares syn på bl.a. bildämnet och dess roll. 

 

2.4.1 Olika synsätt på skolämnet Bild, då och idag. 

Gunnar Åsén (2006) skriver om olika synsätt på bildämnets funktion och innehåll 
över tid. Han menar att man kan dela in bildämnets utveckling i tre faser. Teck-
ning som avbildning, teckning som uttrycksmedel och bild som kommunikations-
medel. Teckning som avbildning förekom som utbildning före den allmänna sko-
lans framväxt. Den bedrevs för unga, i syfte att förbereda dem för ett yrke inom 
konst eller konsthantverk. Undervisningen skedde antingen i hemmen, privat, i 
ateljéer, eller högre utbildningar som konst och hantverksakademier. Undervis-
ningsmetoden var framförallt individuell undervisning, i form av enskild handled-
ning. Senare, i mitten av 1800-talet ökade behovet av kvalificerad arbetskraft 
inom industri och hantverksindustri. Ämnet teckning infördes vid läroverken och 



  

15 
 

de högre utbildningarna som reallinjen. Motiveringen för ämnets införande var att 
det utbildade den unges skönhetssinne, skärpte tankekraften och gav en färdighet. 
För de som ville arbeta inom industrin var teckning lika nödvändigt som färdig-
heten att skriva. Man hävdade också att den ökade kunskapen i teckning skulle få 
svensk konst och industri att blomstra. Kvalitéen på hantverk skulle  höjas och 
därmed välståndet och till och med, att hela nationen skulle förädlas (Åsén, 2006). 
Han beskriver vidare att i slutet av 1870-talet blev teckning ett obligatoriskt ämne 
i den allmänna folkskolan. Den Tyske Pedagogen Stuhlmanns metod antogs som 
ett gemensamt undervisningssätt. Den byggde på att eleverna tecknade geomet-
riska former och linjer utifrån ett papper med rutnät och prickar. Eleverna teck-
nade efter läraren. Metoden ansågs både förberedande för självständigt tecknande 
men också som en moralmetod där arbetsdisciplin, renlighet och noggrannhet 
inpräntades. Undervisningen blev nu en slags massundervisning och fungerade 
bra på stora klasser och för lärare som kanske inte hade ”fallenhet” för teckning 
(Åsén, 2006:110 ).  

I slutet av 1800-talet fanns motsättningar mellan skolämnets syfte och debatt 
kring huruvida ämnet skulle vara smakfostrande eller mer inriktat mot teknisk 
undervisning. Intresse för barns utveckling och deras teckningar gjorde att forsk-
ning i ämnet kom fram till att skolan inte fick ställa för höga krav på barns teck-
nande innan de var mogna för det. Korrekt rumslig uppfattning borde inte krävas 
förens i åk. 5 eller 6. Denna nya insikt gjorde att kritik framfördes mot 
Stuhlmanns metoder, som snart avskaffades. Under nästa sekels början framhölls 
skapandets och det praktiska arbetets betydelse. I och med det, bestämdes att alla 
lärare skulle kunna teckna och att andra ämnen skulle innehålla teckningsmoment. 
Nya läromedel introducerades, med arbetshäften som innehöll bl.a. bilduppgifter, 
teckning, modellering. Den rådande uppfattningen var att eleverna lärde sig bättre 
i andra ämnen om de också fick rita till sina arbetsuppgifter. Dessa arbetsmaterial 
levde kvar ända tills 1960. Som motsats till teckningsundervisning för avbildning 
eller som hjälp för andra ämnen, växte ett nytt synsätt fram. Det fria skapandet, 
som syftade till att ge eleverna upplevelser och erfarenheter. Ett annat argument 
för ämnets betydelse var att ge eleverna avkoppling och omväxling och ett and-
ningshål i dagsschemat.  

 Under -1950 och 60-talet fick det fria skapandet gradvis större utrymme i kurspla-
nen som ett led i elevernas smakfostran. I 1962 års läroplan för grundskolan löper 
idéer om fritt skapande arbete och estetisk fostran som en röd tråd genom anvis-
ningarna för alla skolstadier (Åsén, 2006:115).  

Ämnets roll förändrades och blev mer frikopplat från andra ämnen och även synen 
på bildlärarens roll, hur bedömningen skulle gå till och för behovet av undervis-
ningsmaterial. Åsén beskriver vidare att kravet på avbildning försvann till förmån 
för det fria skapandet och det personliga uttrycket. För detta krävdes många olika 
material som skulle stämma överens med varje elevs personliga intresse. Många 
ansåg att detta urartade till ”teknikövningar, materialhysteri och pyssel” (Åsén, 
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2006:115 ). Åsikter om att teckningsämnet var för konstinriktat och istället borde 
inrikta sig på att ge eleverna kunskaper om bild och bildspråk framfördes. Även 
om hur man kritiskt granskar olika typer av bilder. Åsén menar att i 1969 års läro-
plan breddas därför ämnet och kom att innehålla bildkommunikation och miljö-
kunskap på högstadiet. 1980 bytte ämnet namn från teckning till Bild och ”besk-
rivs som ett viktigt kommunikationsmedel vid sidan av tala, läsa, skriva” (Åsén, 
2006: Lgr 80:69).    

 I ämnesinriktningen betonas bildframställning, bildanalys och bildkommunikation 
som medborgerliga rättigheter (Åsén, 2006: ).  

Åsén (2006) menar att de olika läroplanerna har varit i takt med tiden, men i prak-
tiken har ämnet utvecklats långsamt. Anledningen menar Åsén (2006) är att gamla 
och nya idéer lever kvar sida vid sida, vilket gör att ämnet också upplevs som bre-
dare och bredare, medan samma timplan kvarstår.  

I NÄU-13 framkommer det att bildundervisningen fortfarande domineras av bild-
framställning, trots att läroplanerna de senaste 25 åren tryckt på nya bildmedia 
som digitala tekniker, bildanalys och bildkommunikation. Vidare beskrivs att ar-
betssätten till största delen består av enskild bildframställning och att det är 
mindre vanligt att hela klassen arbetar tillsammans. Undervisningen innefattar 
moment då läraren pratar och eleverna lyssnar, men elevernas och lärarnas upp-
fattning om hur mycket, går isär. Lärarnas uppfattning var att de ofta pratade och 
hade genomgångar medan eleverna upplevde att de fick ägna mesta tiden åt egen 
bildframställning. Eleverna upplever också att de kan hjälpa varandra i ämnet un-
der lektionerna. Vidare är de flesta lärare positiva till sitt arbete, men de upplever 
stor arbetsbelastning och att de har stora undervisningsgrupper. Ibland uppemot 
32 elever, därmed upplevde bildlärarna svårigheter att ge alla handledning. Det 
framkom också att de också har många undervisningsgrupper. Många lärare upp-
gav att de har bristande lokaler och utrustning samt saknar läromedel. Även att de 
själva har behov av kompetensutveckling på flera områden som t.ex. digitala tek-
niker. De upplever också att bildämnet tilldelas för lite tid för att uppfylla kurs-
planen. Hälften av lärarna uppfattar sitt ämne som kommunikativt. En mindre del 
uppfattar det som i huvudsak praktisk-estetiskt och en liten del uppfattar det som 
fritt skapande eller ett övningsämne. Eleverna uppfattar ämnet som roligt och att 
de får ett stärkt självförtroende av att lyckas i bild. De uppger också att de får gott 
stöd av lärarna. 

 Lärarens roll i bild handlar till följd av arbetssättets inriktning på individuell fram-
ställning, i stor utsträckning om att handleda eleverna enskilt under lektionerna. 
Eleverna upplever inte att de får handledning lika frekvent som lärarna uppger. 
Detta kan förklaras med att de ofta har stora undervisningsgrupper (NÄU-13:47 
Skolverket, 2015.)  

Monica Lindgren (2006) skriver i sin avhandling om olika synsätt på bildämnet. 
Där framkommer av hennes informanter, som var både klasslärare, praktisk-
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estetlärare och skolledare, att synen på ämnet upplevdes av dem som ett kompen-
satoriskt ämne. Med det menar lärarna som hon intervjuat att dessa ämnen kan 
hjälpa elever som har problem på olika sätt i skolan, att klara de andra ämnena. 
Antingen genom att de får mer undervisning i praktisk-estetiska ämnen eller att de 
i och med dessa ämnen får ett andningshål. En del av lärarna ansåg att bild ämnet 
var terapeutiskt för alla barn. Lärarna hade även en uppfattning om att ”problem-
barnen” (Lindgren, 2006:94) kunde vara särskilt begåvade inom de praktisk-
estetiska ämnena. De ansåg också att ämnena kunde fungera som en slags special-
pedagogik. Även att de praktisk-estetiska ämnena hjälpte till att balansera skolda-
gens schema som en” lustfylld aktivitet” nämdes (Lindgren, 2006:94). Vidare att 
eleverna inte behövde tänka så mycket i de praktisk-estetiska ämnena och att lä-
rarna var en aning anarkistiska. Med det menades att de inte alltid följde rådande 
gemensamma regler och ibland ville stå på eleverna sida. 

 

2.4.2  Styrdokument 

I Lgr11 står det om skolans särskilda ansvar för de elever som av olika anledning-
ar inte når upp till alla kunskapskrav och även om rätten till likvärdig utbildning, 
samt att eleven ska få den hjälp och det stöd som de har behov av. Vidare ska lära-
ren ta hänsyn till varje enskild elevs behov, förutsättningar, erfarenheter och tän-
kande. Läraren ska även handleda och stödja elever som har svårigheter, samt 
organisera arbetet så att eleven får möjlighet att utveckla hela sin förmåga utifrån 
sina förutsättningar. Undervisningen kan därför aldrig utformas lika för alla ele-
ver. I Allmänna råden för arbete med extra anpassningar särskilt stöd och upprät-
tande av åtgärdsprogram (Skolverket, 2014) står det om hur lärare ska arbeta med 
att uppmärksamma, dokumentera och utreda en elevs behov av extra anpassningar 
och behov av särskilt stöd. När lärare uppmärkssammar att en elev inte når alla 
kunskapskrav, ska en pedagogisk kartläggning startas. I den ska alla undervisande 
lärare uppge vilka kunskapskrav som eleven inte uppfyllt och vilka anpassningar 
som lärare prövat för att eleven ska nå kunskapskraven. Vidare ska denna inform-
ation fungera som underlag för en sammanställning. Denna sammanställning kal-
las för pedagogisk utredning och kan utföras av t.ex. specialläraren eller ett elev-
vårdsteam, utifrån en helhetssyn på elevens situation. Med det menas även ele-
vens sociala situation. Den pedagogiska utredningen fungerar i sin tur som un-
derlag för att ett åtgärdsprogram eventuellt upprättas. Åtgärdsprogrammet upprät-
tas om utredningen visar på behov av särskilt stöd. I åtgärdsprogrammet beskrivs 
vilken form av stöd eleven är i behov av, samt uppföljningsdatum (Skolverket, 
2014). Med särskilt stöd menas oftast sådant som kostar pengar utöver skolans 
budget, såsom assistent, undervisning i särskild undervisningsgrupp, enskild 
undervisning, hemundervisning, eller särskilt anpassat material som kräver sär-
skild utrustning. I kursplanen för ämnet bild står det att eleven ska få erfarenhet av 
att skapa olika slags bilder, på olika sätt för att kommunicera ett budskap. Även 
att få se på och samtala om olika slags bilder. Undervisningen ska syfta till att 
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eleven utvecklar sin lust att skapa bilder. Eleven ska också ges möjlighet att un-
dersöka och presentera olika arbetsområden med bilder 

3. Metod 
 

3.1.1 Metodval 

Inom forskningen finns flera olika metoder att använda sig av som de kvalitativa 
eller de kvantitativa metoderna. Genom den kvalitativa metoden vill man få fram 
informanternas perspektiv på ett djupare plan för att kunna förstå och analysera 
helheter (Patel, 1991) medan inom den kvantitativa metoden ägnas datainsamling-
en åt att jämföra. Inom lärarutbildningen är det vanligt med enkäter eller olika 
typer av intervjuer. Intervju som metod kan antingen vara strukturerad, med struk-
turerade frågeformulär, eller en ostrukturerad intervju utan fasta frågor. Det finns 
även en semistrukturerad intervjumetod där man har övergripande frågeområden 
förberedda, men lämnar öppet för följdfrågor (Ryen, 2004). Då studien ämnade 
undersöka bildlärares inställning och egna upplevelser valdes den, semistrukture-
rade, kvalitativa intervjumetoden. 

  

3.1.2 Kvalitativ intervju som metod 

Med den kvalitativa, semistrukturerade intervjun som metod, är syftet att få fram 
en djupare kunskap om informanternas känslor, tankar och upplevelser av det ak-
tuella ämnet, i den aktuella situationen och sammanhanget. Detta material an-
vänds sedan för att försöka förstå och analysera helheter (Patel, 1991). Intervjua-
ren bör därför spela in samtalet för att sedan kunna transkribera intervjun till text. 
Texten läses sedan flera gånger för att kunna hitta mönster, teman och kategorier. 
Dessa kan sedan bilda undergrupper och rubriker som därmed kan ligga till grund 
för resultatet och analysen. Intervjuaren bör enligt Patel utarbeta en intervjuguide 
som grund för intervjun. Intervjuguiden består av några frågeområden som har sin 
utgångspunkt i studiens frågeställningar. För att kunna få så utömmande svar som 
möjligt lämnas det därför öppet för intervjuaren att ställa fria följdfrågor och även 
i den ordning som passar bäst. Patel (1991) menar att intervjuaren bör beakta den 
så kallade intervjuareffekten som kan uppstå. Med det menas att intervjuaren bör 
vara medveten om det egna beteendet och hålla sig neutral så att inte informanten 
anar vad intervjuaren är ute efter och därmed svarar så. Intervjuaren bör också 
vara lyhörd för informantens intentioner. För att försäkra sig om att intervjuaren 
uppfattat svaren korrekt, kan intervjuaren ställa öppna följdfrågor. 
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3.1.3 Urval    

Tre bildlärare från olika högstadieskolor intervjuades för att få ett tillräckligt 
material för studien. Samtliga har över tio års erfarenhet. Två av lärarna är utbil-
dade svensk- och bildlärare. En av lärarna är utbildad bildlärare och har arbetat på 
en högstadieskola, men arbetar nu på en specialskola. Jag valde samtliga lärare 
med längre erfarenhet då jag antog att de skulle kunna ge fylligare svar. Jag valde 
även att ta med tvåämneslärare för att kunna få mer utförliga svar på frågan om de 
finns specifika svårigheter i ämnet bild samt att en skulle ha mer kompetens inom 
specialpedagogik. Detta för att kunna ställa frågor om specialpedagogiska strate-
gier kring ADHD. Samtliga högstadieskolor är av mellanstorlek och har ca.300-
400 elever. Då jag med studien ville undersöka vilken inställning bildlärare har till 
att anpassa undervisningen och vidare eventuellt specifika svårigheter bildunder-
visningen skulle kunna innebära för elever med ADHD ville jag med intervju ta 
del av deras tankar och erfarenheter vilket anses vara tyngdpunkten inom kvalita-
tiva studier. På grund av de forskningsetiska principerna där kravet på konfiden-
tialitet är en av punkterna att följa, kommer alla namn på personer och platser att 
fingeras i uppsatsen. 

 

Namn, ålder, 
 

Utbildning Arbetslivserfarenhet Arbete. kollegor 

Billy ”60 årsål-
dern”.  

Konstfack 
bildlärarutbildning 

Högstadiet över  
10 år 
Specialskola över 10 
år 

Specialskola 
Ensam  

Frida” 50 års-
åldern”.  

Bildlärarutbildning Över 10 år Högstadiet 
Ensam 
 

Vera ”40 års- 
åldern”.  

Bild- och svensk-
lärarutbildning. 

Över 10 år Högstadiet 
Tre bildlärarkol-
legor. 

 

Billy har arbetat som lärare i 35 år. Efter studierna har han arbetat på ett högsta-
dium och undervisade då stora helklasser med sammanlagt ca 360 elever per ter-
min. Nu arbetar han på en specialskola som inriktar sig på elever inom autism-
spektrum. Han bedriver undervisning oftast enskilt eller i mycket små grupper och 
oftast med assistent. 

Frida arbetar på en högstadieskola med ca 260 elever. Hon har helklassundervis-
ning, mellan 24-32 elever, men undervisar endast åk.7 och 9 för att minska be-
dömningsarbetet. 
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Vera är i 40- årsåldern och är utbildad svensk-och bildlärare. Hon har arbetat på 
två olika högstadieskolor. Hon har tre bildlärarkollegor som samarbetar om plane-
ring och bedömning. De undervisar tillsammans ca 400 elever i åk.7-9.  

3.2  Genomförande 
 

Första kontakten togs via mail. I mailet presenterade jag mig själv och syftet med 
intervjun. Här beskrevs också hur intervjun skulle gå till, vad jag ville fråga om 
och hur lång tid det skulle kunna ta och att de fick välja mellan att bli intervjuade 
av mig på valfri plats, eller via telefon. Även att intervjun skulle spelas in. I mailet 
fanns också information om de forskningsetiska principerna(se nästa sida). De 
lärare som valde att delta, bokade jag tid och plats med.  

3.2.1Intervjuguiden 

Enligt den kvalitativa semistrukturerade intervjun som metod bör man använda 
sig av en intervjuguide i mötet med sina informanter (Patel, 1991). Intervjuguiden 
ska innehålla frågeområden som täcker området som man vill studera och forska 
om. Dessa kan utformas så …”att man på förhand har ställt upp huvudfrågor och 
teman men utan att i detalj avgöra frågornas formulering och ordningsföljd” 
(Ryen, 2004:46).  Intervjuguiden ska också relatera till frågeställningarna. Inter-
vjuguiden är därför utformad med övergripande frågeområden utifrån mina två 
frågeställningar. Detta för att informanterna ska få möjlighet att själva berätta uti-
från sin situation, så mycket som möjligt om sina synpunkter, tankar och upple-
velser om ämnet. Även för att öka möjligheten att ställa öppna följdfrågor för att 
försäkra att svaren uppfattats rätt.   

3.2.2 Intervjuerna 

Studien har följt vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Syftet med princi-
perna är att 

vägleda den enskilde forskaren i planeringen av sitt projekt och även ge normer för 
förhållandet mellan forskare och undersökningsdeltagare/uppgiftslämnare 
(Vetesnkapsrådet, 2016).  

 De fyra grundläggande huvudkraven  

 

Samtyckeskravet 
 

Godkännande av deltagande i studien av infor-
manten och av ev. arbetsgivare eller förälder (för 
barn under 15 år). 
 

Informationskravet 
 

Vad som gäller för deltagandet, syfte och rättig-
heter, samt tillvägagångssätt. 
 



  

21 
 

 Nyttjandekravet 
 

Att uppgifterna som lämnas endast ska användas 
till studien och att exempelvis intervjuer raderas 
efter att studien är klar. 
 

Konfidentialitetskra-
vet 
 

Att det inte ska gå att identifiera uppgiftslämna-
ren eller andra personer som nämns i studien. 

 
 

Innan intervjuerna tog jag först kontakt med olika bildlärare via mail och vidare 
avtalade vi tid och kom överens om hur intervjun skulle gå till. Två av lärarna 
valde telefonintervju, då det var svårt att få till tider på grund av avstånd och lära-
res tidsbrist. Intervjuerna inleddes med att informanten informerades om arbetets 
syfte och om de forskningsetiska principerna. Dessa innebär att informanten före, 
under eller efter intervjun, har rätt att avbryta. Att informantens åsikter och tankar 
endast kommer att användas till detta arbete samt att alla namn och alla namn som 
nämns i intervjun kommer att fingeras. Efter transkriberingen kommer ljudupp-
tagningen att raderas. 

Då studien grundar sig på intervjuer är det viktigt att vara väl förberedd. Förbere-
delsen bör gå till så att man gör en provintervju för att eventuellt justera frågorna i 
intervjuguiden. Under provintervjun som genomfördes med en kollega, sågs frå-
gorna över och inspelningsutrustningen testades också. Jag träffade en av infor-
manterna personligen och de andra två intervjuades via telefon. Intervjuerna vari-
erade från 30 min till 60 min. Alla informanterna fick samma frågor utifrån en 
intervjuguide som de fått ta del av innan. Frågorna ställdes i olika ordning och 
med olika följdfrågor. Anteckningar fördes under intervjuns gång för att hålla koll 
på att all information som jag ville ha med skulle täckas upp av följdfrågorna. 
Enligt den kvalitativa intervjuns metod, bör man skriva ut det inspelade materi-
alet. Efter att data transkriberats skrevs det ut och genomlästes flera gånger för att 
börja hitta mönster, teman och kategorier. Därefter grupperades svaren utifrån 
uppfattningar som framträdde. Citaten klipptes ut och klistrades in på olika pap-
per. Frågeställningarna fick därefter agera rubriker till de urklippta citaten och 
uppfattningarna bildade på så vis undergrupper. Dessa fick sedan ligga till grund 
för uppsatsens resultat. 

 

3.2.3 Trovärdighet 

Den kvalitativa ansatsen använder sig bl.a. av begreppen tillförlitlighet, trovärdig-
het och användbarhet för att beskriva rimligheten av resultat som framkommit. 

 Med hög tillförlitlighet menas att intervjuaren har god förmåga tolka informanten 
utifrån hans/hennes intentioner. Detta kan uppfyllas med att intervjuaren ställer 
öppna följdfrågor för att försäkra sig om att svaren uppfattats rätt. 
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 Trovärdigheten av en kvalitativ studies resultat kan beskrivas som forskarens 
förmåga eller hantverkskicklighet, att i rapporten kommunicera hur olika moment 
i forskningsprocessen kan ha påverkat resultatet. Detta genom att t.ex. redovisa 
eventuella bortfall av informanter, den egna förförståelsen för ämnet, vilka urval 
som gjorts, på vilka grunder och hur analysprocessen fortlöpt. Hur tolkningspro-
cessen gått till, kriterier och beslutsunderlag för att se rimligheten i resultatet An-
vändbarheten eller generaliserbarheten beskriver om resultatet är unikt, heterogent 
eller en kontextuell sanning. Även om resultatet är generaliserbart, överförbart i 
andra sammanhang och att läsaren kan känna igen sig i texten utifrån egna erfa-
renheter.  

 4. Resultat och Analys 
 

4.1 Hur beskriver bildlärare behovet av anpassningar för elever 
med ADHD? 
 

4.1.2 Bemötande och syn på bildämnet 

Ett tydligt mönster i studien som framkommer av informanterna, är att de alla 
anser att anpassningar för ADHD elever är nödvändigt och att utgångspunkten för 
det bör vara lärarens bemötande av eleverna. Bemötandet har stor betydelse för 
hur läraren ska lyckas med undervisningen. Billy menar att ingen inlärning kan 
ske om inte en relation först skapats mellan lärare och elev. 

 Ingen undervisning kan ske utan att barnet blivit sett och en relation skapats. Det är 
min nyfikenhet som styr. Jag vill veta alltså vilka intressen han/hon har, hur famil-
jesituationen ser ut. Så får man ju liksom fram vilka styrkor och svårigheter de har.  

Billy anser också att han inte behöver läsa om elevernas diagnoser längre. Han 
anser att det hindrade honom mer, än hjälper honom, då han har arbetat så många 
år med elever med diagnoser. 

Jag tycker att det är ointressant med diagnosen. Jag talar hellre med dem om deras 
styrkor som vi ska bygga på och deras svårigheter, som vi också ska träna på. Vi 
alla tänker på flera saker samtidigt, som du och jag när vi sitter här och samtalar. 
Du tänker på din text och jag tänker på hur jag kommer att låta på inspelningen. Vi 
har ett filter som gör att vi inte släpper fram det som inte hör till situationen, men 
eleverna med ADHD, har en massa hål i sitt filter. Det gör att de inte kan hejda 
sina impulser och då kommer det där fula ordet utflygande, eller så springer de 
fram till fönstret för att se vad som händer där. 

 Vera berättar att om hon får förhandsinformation om eleven, så tar hon hänsyn till 
den, men annars försöker hon att skapa sig en egen bild av eleven som person. Det 
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gör hon genom samtalen under lektionerna. Alla informanter anser att de behöver 
anpassa bildundervisningen utefter elevernas förutsättningar genom att planera 
undervisningen utifrån sin kännedom om eleven. Kunskaper om elevens behov, 
har de antingen skaffat sig genom riktlinjer utifrån elevens diagnos eller genom att 
själva försöka lära känna eleven och pröva sig fram vilka metoder som fungerar. 
Iglum (1999) menar att all fostran bygger på en positiv relation och att alla elever 
behöver känna sig sedda, omtyckta och att de duger. Hon menar att det många 
gånger kan vara utmanande att undervisa elever med ADHD och att lärare behö-
ver bli medvetna om hur de själva kan bemöta eleverna på ett professionellt sätt. 
Av studien framkommer att samtliga informanter har inställningen att det krävs en 
relation till eleven för att lyckas med undervisningen och informanterna är samt-
liga intresserade och har olika strategier för att skapa en relation till dem och även 
en vilja att förstå elever med ADHD. I Lgr 11 står det att alla elever är olika och 
undervisningen kan därför inte se likadan ut för alla. Läraren ska anpassa under-
visningen och utforma den så att var och en utvecklas utefter sina egna förutsätt-
ningar. Skolan har också ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar 
inte når olika kunskapskrav och är därmed skyldig att ge den hjälp och stöd som 
krävs. Däremot har inte samtliga informanter medvetandegjort för sig själva hur 
de gör för att anpassa undervisningen. Vera uppger att hon med åren kommit att 
utforma lektionerna så att de passade alla elever. Hon menar och att det ligger i 
ämnets karaktär att lättare kunna anpassa undervisningen för alla elever jämfört 
med ett teoretiskt ämne som mer är styrt av läromedlen. 

En annan gemensamhet hos informanterna är deras uppfattning om hur andra, 
teoretiska lärare och skolpersonal ser på bildlärarrollen och ämnet. Vera berättar 
att de andra lärarna nog uppfattar ämnet som stillsamt och roligt för eleverna. 
Frida berättar också om att andra lärare tror att ämnet är stillsamt och att alla sitter 
stilla och pysslar, ”när man i själva verket oftast har flera olika aktiviteter igång i 
klassrummet”. Hon berättar att skolledarna hare tagit bort hennes halvklasstim-
mar, trots stora grupper på upp emot 32 elever. Frida menar att andra lärare också 
verkade uppfatta henne som konstnär och att hon ska ställa upp och vara drivande 
i speciella aktiviteter på skolan och förväntas vara påhittig. Billy anser att den 
övriga skolpersonalen ser honom som konstnär och han anser själv att han är det. 
Frida berättar också om att andra lärare och skolledaren kanske inte anser att äm-
net är så viktigt, då de ofta tillsätter vem som helst som vikarie för henne, eller 
ingen vikarie alls. Hon menar att så går det inte till i de andra praktisk-estetiska 
ämnena som t.ex. slöjd eller musik. Där släpps inte vem som helst in i salen för att 
vikariera. Frida uppger också att ADHD elever som har assistent oftast inte har 
med assistenten till bildundervisningen. Vera menar däremot att om hon anser att 
assistent ska vara med en ADHD elev på bilden, så får hon det beviljat. 

Lindgren (2006) uppger i sin avhandling att teoretiska lärare har en uppfattning 
om att bildundervisningen och övriga praktisk-estetiska ämnen är, för eleverna 
roliga ämnen, där de inte behöver tänka så mycket. Även att alla elever fungerar 
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där, samt att ämnena i sig kan fungera terapeutiskt och som specialpedagogik. Det 
framkom också att teoretiska lärare och bildlärare, ser på bildlärarrollen som lite 
anarkistisk. Med det menar de att bildlärare är sådana som går emot strömmen och 
inte följer gemensamt uppsatta regler och att de vill stå på elevernas sida. Även att 
bildskapandet i sig, går ut på att bryta regler (Lindgren, 2006).  

Sammanfattningsvis uppger informanterna att anpassningar för ADHD elever är 
nödvändigt i bildämnet. De anser  vidare att för att kunna göra anpassningar be-
höver man skapa en relation till eleven och då är det viktigt hur läraren bemöter 
eleven (Iglum, 1999). Informanterna uppger också att andra lärare och skolperso-
nal uppfattar ämnet som stillsamt och pyssligt och att bildläraren är konstnärlig 
och påhittig. Vidare att bildundervisningen är lättare att anpassa för elever med 
ADHD. Alla informanter är däremot inte helt säkra på hur de anpassar sin 
undervisning. 

 

4.1.3 Klassrumsmiljö 

Samtliga informanter är eniga om att klassrumsmiljön, rummets inredning, ar-
betsklimatet och dess förutsättningar, är något som, behöver anpassas utifrån alla 
elevers behov. Då särskilt för elever inom autismspektrum och ADHD. Informan-
terna menar att bestämd sittplats ska öka tryggheten för eleverna. Läraren be-
stämmer elevernas sittplats, men har läraren information om att en elev har en 
diagnos så tillfrågas eleven var den vill sitta. Frida berättar att ADHD eleverna 
oftast brukar välja platserna längst bak vid väggen och nödutgången. Billy berättar 
att hans elever ofta sätter sig på en viss plats, men ju tryggare de blev ju mer fritt 
rör de sig i salen och kan också byta sittplats. När det är helklass placerar Billy de 
stökiga eleverna på så sätt att de inte ska störa ut varandra. Med det menar han att 
eleverna inte ska sitta så att de har ögonkontakt med varandra. Alla eleverna får 
också spela egen musik i sina hörlurar när de arbetar. Det för att kunna koncen-
trera sig bättre och Frida använder alltid bakgrundsmusik under arbetspassen. 

 De brukar be mig ha musik på i salen och de elever som inte vill ha musik kan 
komma fram och säga till, eller så lyssnar de på egen musik i sina egna lurar och så 
finns det lurar att låna. 

I studien framkom det av samtliga informanter att bildsalen bör hållas avskalad 
från för mycket stimuli, men att det är svårt att genomföra, då ämnet i sig är rör-
ligt och innefattar mycket material. Vera menar att en lösning kan vara att ha fler 
låsbara skåp så att man kan stoppa undan saker bättre. Hon vill gärna bygga bort 
vissa problem, så att det t.ex. inte uppstår trängsel eller bråk vid diskhon när ele-
verna ska tvätta penslar. I en sådan situation är alla elever väldigt kreativa menar 
hon och ADHD elever hamnar lätt i konflikt där. Frida löser samma situation ge-
nom att låta eleverna lägga sina penslar i en hink med vatten, så tvättar hon pens-
larna efter lektionen. Material förvarar hon på vagnar som rulladas in i ett förråd 
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efter användning. Ett annat mönster som framkommer av informanterna är att 
lokalerna är gamla och inte utformade efter dagens behov. Speciellt när det gäller 
möjlighet till grupprum för de elever som är i behov av avskildhet. Vera berättar 
att ”som det är nu, får eleverna som behöver, sitta utanför och jobba”. En av sko-
lorna är dock mer utformad och anpassad för elever med särskilda behov. Att vara 
många i ett rum, är också alla informanter överens om, att det är en extra svårighet 
för elever med ADHD. Billy menar att det borde vara arbetsgrupper på 6-12 ele-
ver för att man ska hinna med i ett praktiskt ämne, medan Vera och Frida anser att 
en lagom klasstorlek kan vara upp till 16 elever. Vidare utformar alla informan-
terna sina lokaler med tydlig uppmärkning av materialet för att det ska underlätta 
för alla att hitta. En av lärarna använder pictogram i kombination med text för att 
märka upp var saker ska vara och för att benämna materialet med dess rätta namn. 

Gillberg (2013) som utgår från den neuropsykiatriska teorin, har utarbetat några 
riktlinjer för en bra klassrumsmiljö anpassad för elever med ADHD. Han menar 
att en lagom stor grupp för en elev med ADHD är 6-12 elever. Detta för att 
minska oönskad stimuli för eleven. Dessutom bör en ADHD elev ha minst hälften 
av sin undervisning enskilt, eller i mindre grupp. Han påpekar dock att behovet är 
väldigt individuellt. Gillberg (2013) rekommenderar även assistent för att under-
lätta elevens dag, med organisation och samspelet med andra. Informanterna anser 
också att det är extra svårt för ADHD eleverna att vistas i samma rum som många 
andra. Informanternas upplevelse är också att det är svårt för eleverna att tillgodo-
göra sig undervisningen, då det är svårt att som lärare att hinna handleda. Billy 
menar att den optimala gruppen borde vara 6-12 elever för att man som lärare ska 
hinna med att handleda. Vidare anser Gillberg (2013) att bestämd sittplats för ele-
ven är att föredra, då det ökar elevens trygghet. Var sittplatsen ska vara i klass-
rummet anser han vara väldigt individuellt. Informanterna anser därför att man 
bör fråga var eleven vill sitta. Behovet av assistent anser informanterna också vara 
ett individuellt behov och de upplever att assistent ofta tilldelas de utåtagerande 
eleverna och då till de teoretiska ämnena. 

Axengrip & Axengrip (2004) skriver om strukturerade och ostrukturerade miljöer 
där ämnena slöjd, musik, hemkunskap och idrott kan upplevas som ostrukture-
rade. Andra situationer som raster, köer och folksamlingar kan också upplevas 
som ostrukturerad. I en ostrukturerad miljö får inte en elev med ADHD svar på 
sina var-när-hur frågor och situationer kan uppstå som lämnas åt impulser, då ele-
ven inte vet vad som förväntas. En ostrukturerad miljö innebär också för mycket 
stimuli för att en elev med ADHD ska kunna behålla koncentrationen. Därmed 
rekommenderas lärare att rensa bort sådant som inte hör till undervisningen, 
såsom pynt eller elevarbeten (Juul, 2005). Vera nämner att hon vill ” bygga bort” 
vissa situationer som att köa vid diskbänken och att ha fler låsbara skåp för att få 
undan material. Frida använder sig av en vagn med dagens material för att und-
vika att ha annat material framme och även en hink för penslar för att minska ris-
ken för köer vid diskbänken. 
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Sammanfattningsvis visar studien att informanternas åsikter sammanfaller till 
största delen med vad som framkommit av forskning. De upplever att en lagom 
stor undervisningsgrupp kan vara mellan 6-16 elever. Även att en assistent kan 
vara bra för elever som behöver stöd med organisation av dagen och det sociala 
samspelet. Informanterna anser också att klassrumsmiljön bör vara rensad från 
ovidkommande stimuli i form av pynt och material, samt att eleven med ADHD 
behöver ha en bestämd sittplats. Eleverna tilläts använda musik under arbetet. 
Enligt forskningen (Axengrip &Axengrip, 2004) anses bildämnet som en struktu-
rerad miljö, d.v.s. en miljö där en elev med ADHD på ett förutsägbart sätt alltid 
får svar på sina var-när-hur-frågor. Detta håller inte informanterna med om då 
deras upplevelse är att det i bildämnet ofta uppstår oväntade situationer eller till-
fällen som lämnas åt impulser, vilket innebär en ostrukturerad miljö enligt Axen-
grip & Axengrip.  

 

4.1.4 Lektionsanpassningar 

Ett annat gemensamt mönster som framkom av studien, visar på informanternas 
enighet om att man som lärare måste vara tydlig och tänka igenom noga hur man 
lägger upp och presenterar lektionen för elever med ADHD, även i bildundervis-
ningen. För att kunna göra det, krävs kännedom om elevens individuella behov. 
Oavsett hur informanterna skaffat sig informationen, så används den som un-
derlag för att planera lektionerna så att de ska passa alla. Frida menar att hon bru-
kar skriva på tavlan när lektionen startar och slutar och även kort information om 
vad som ska hända under lektionspasset. 

 Jag brukar skriva start och stopptid på tavlan och liksom dagordningen. Det kan 
tyckas självklart att göra det, men det är lätt att glömma på högstadiet. Det kanske 
är vanligare med den typen av tydlighet på de lägre stadierna, eller så är det bara 
jag som inte trodde att det var så viktigt förut, men jag har märkt att det hjälper för 
de elever som är oroliga även om de har sin planering.  

Hur man presenterar ett arbetsområde för elever med ADHD beror naturligtvis på 
arbetsområdets innehåll och vad som ska behandlas, menar informanterna, men 
alla är överens om att det krävs mer tydlighet för vissa ADHD elever. Dels för att 
eleven ska orka lyssna, men också i vissa fall, en riktad uppgift till elevens in-
tresse för att öka motivationen. En annan aspekt som framkom var att en del ele-
ver med ADHD har lång startsträcka och vissa elever har stort behov av att veta 
exakt vad som ska hända. Frida menar att en del elever behöver en starthjälp. 

Man går till dem och startar dem liksom. Man kan få göra det flera gånger under en 
lektion, ibland under flera lektioner i rad innan det händer något. Andra kan behöva 
en minneslapp med arbetsordningen på sin bänk. 

Frida berättar också om att hon har haft elever som behövde komma till henne 
enskilt, innan lektionen för att få genomgången i lugn och ro. Hon menar att den 
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lösningen inte alltid passar in i hennes schema. Billy använder ett annat sätt för att 
kommunicera och tydliggöra arbetsuppgifter för de elever som han benämner som 
hastiga. Han kräver inte att de ska sitta ned under genomgångarna utan låter ele-
ven stå upp och till och med vandra omkring under tiden som han instruerar de 
andra.  

Det går inte att sitta ned och prata med dem. Vi brukar stå upp och prata om upp-
giften i farten. 

Hur lärare anpassar lektioner och uppgifter för elever med ADHD varierar och är 
individuellt utifrån elevens behov och lärarens förhållningssätt. Vera anser inte att 
hon behöver anpassa så mycket, medan de andra två har mer klart för sig vilka 
strategier de använder och hur de anpassar lektionerna för ADHD eleverna. Vera 
berättar att 

Man gör ju anpassningar hela tiden. Det ligger ju liksom i ämnets karaktär. Vi har 
ju stora möjligheter att tillmötesgå eleverna i bildämnet. Uppgifterna utformas ju så 
att de passar alla. Det har nog blivit så med åren. Jag kanske kortar ner uppgiften 
lite och ibland lägger jag en lapp på bordet med korta instruktioner. Ibland får de 
sitta utanför och jobba om de blir störda av de andra. 

Billy menar att man måste anpassa uppgifterna efter elevens hastighet. De lång-
samma och de hastiga eleverna. För att öka tydligheten och öka koncentrationen 
hos de hastiga eleverna delar han upp uppgifterna i mindre delmoment. Billy me-
nar att 

en hastig ADHD elev kanske behöver en uppdelning av en uppgift i sex steg, där 
eleven måste få gå ut ur klassrummet exempelvis två gånger. Han kanske orkar ett 
par minuter i taget. Lite korta oväntade avbrott väcker upp de hastiga eleverna, som 
behöver ett break. Det gäller att mata dem med uppgifter som går snabbt att göra, 
eller så delar man upp uppgiften som de andra gör, i flera steg. 

Billy anser också att de långsamma eleverna behöver mer tid till allt, speciellt till 
att planera sin uppgift. De kommer inte att hinna allt som de andra gör. Längre 
provtid och färre uppgifter krävs för att de ska lyckas, menar han. För de elever 
som Billy menar är ” lågbegåvade” delar han upp arbetsmomenten i mindre delar 
och lägger delarna i lådor. Eleverna gör en låda i taget. Lådorna menar Billy, är 
till för att begränsa informationen, då de eleverna har svårt att processa många 
saker samtidigt. En annan anpassning som framkom var att det är bra att ha större 
datorskärmar för de elever som har svårt med perceptionen och därmed kan ha 
svårt att se helheter. Samtliga informanter anser också att en del av eleverna är i 
behov av att använda mallar, förlagor, ljusbord och datorer. Detta för att de ska 
uppleva att de lyckas med sina bilder. Det anses av informanterna även vara bra 
hjälpmedel för alla elever som känner behov av det. 

När lärare ska planera lektioner bör de enligt Gillberg (2013) utgå från elevens 
styrkor och inte från svårigheterna. Läraren bör också tänka igenom lektionen 
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noga innan och förbereda materialet. Det kan göras menar Gillberg genom att t.ex. 
begränsa uppgifterna och rensa bort onödig information. Iglum (1999) beskriver 
också att läraren kan förstora upp det viktiga och kopiera upp instruktionen på ett 
papper. Hon menar också att en tydlig arbetsordning i punktform underlättar för 
eleven att ta en sak i taget. Det är också viktigt att ha förberett svar på frågorna 
var-när-hur (Iglum, 1999). Vad ska göras, när ska det göras, hur ska det göras. 
Arbetet behöver ha en tydlig ram och så få valmöjligheter som möjligt. Det är 
också viktigt att anpassa uppgiften till rätt svårighetsnivå (Iglum, 1999; Kadesjö, 
2008) då eleven annars riskerar att tappa koncentrationen och tröttna. Iglum 
(1999) menar också att läraren behöver planera in pauser för elever med ADHD. 

Sammanfattningsvis framgår det av studien att Vera kortar ned uppgiften och 
ibland lägger en instruktionslapp på elevens bänk. Frida skriver på tavlan en slags 
dagordning med start och stopptid, samt ordningsföljd på arbetet. Billy skiljer på 
hastiga och långsamma elever och anpassar utifrån det, genom att korta ned upp-
gifterna i flera steg, eller ge fler snabba uppgifter till de hastiga eleverna. De lång-
samma eleverna får färre uppgifter och längre tid på sig att utföra dem. För” låg-
begåvade” elever tydliggör Billy uppgifterna genom att korta ned dem i flera steg 
och lägga dem i olika lådor. Allt för att tydliggöra för eleven och underlätta för 
dem att hantera information. Informanterna nämner också olika sätt att bemöta 
oroliga elever. En elev kommer tidigare än lektionen startar, för att få enskild in-
struktion och en annan elev som enligt Billy är ”hastig” står upp under genom-
gången tillsammans med läraren. Samtliga forskare som det refereras till i denna 
studie anser att behovet av anpassningar för elever med ADHD är mycket indivi-
duella och det krävs att läraren skaffar sig information om elevens styrkor och 
svårigheter, genom att samtala med eleven och/eller att genomföra en skriftlig 
kartläggning. Den informationen bör sedan ligga till grund för hur läraren planerar 
undervisningen i sitt ämne. Informanternas anpassningar stämmer väl överens 
med forskningens rekommendationer. Det som framträder av informanterna är att 
de anser att bildämnet i sig, har stora förutsättningar att anpassa undervisningen 
utifrån elevens nivå och intresse. De har även inställningen att de kan tillmötesgå 
eleverna, genom att minska ned uppgifter, ge färre uppgifter och tillåta använd-
ning av alla slags hjälpmedel vid framställning av bilder. 

 

4.2 Vilka särskilda svårigheter innebär ämnet bild för elever med 
ADHD? 
Studien visar på att det är väldigt olika och individuella svårigheter för elever med 
ADHD i bildundervisningen. En tydlig gemensam upplevelse för informanterna är 
att de ofta har stora undervisningsgrupper och att det i sig är en stor svårighet för 
ADHD elever. Många skolor och bildsalar har inte tillgång till grupprum eller ens 
är utformade för så stora klasser som upp till 32 st. Detta bör man ta hänsyn till 
vid klassindelning menar Frida och Billy. Frida berättar att  
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 De blir ju störda bara av att ha för många runt sig, även om det är tyst för oss.  De 
har ju liksom långa känselspröt.  

Vidare anser Billy att det innebär svårigheter för elever med ADHD att i bildun-
dervisningen använda sin fantasi och att ha för många valmöjligheter. Informan-
terna är överens om att en del elever med ADHD har svårt för finmotrik och att i 
vissa fall se helheter. Både i uppgifter och i bildtolkning. Frida har också märkt att 
en del av eleverna har extra svårt för viss bildframställning som perspektivisk 
korrekthet. 

De kan vara rent omöjligt att få dem att se och förstå hur man får en bild att se ut 
som 3- dimensionell, alltså, i rätt perspektiv, men det vet jag inte om det har med 
deras ADHD att göra. 

Att ha ADHD och klara av alla kunskapskrav i ämnet bild, uppgav informanterna 
olika åsikter om. Billy menar att samtliga kunskapskrav är svåra att uppnå för 
dessa elever, medan Vera anser att de flesta elever klarar av kunskapskraven i 
bild. Frida och Billy anser att en stor svårigheter för en del elever är fantasi och 
även att ha för många valmöjligheter. Billy menar också att de elever som har 
fantasi har svårigheter att följa en given arbetsordning, som att börja med en skiss 
eller att hålla sig inom ramen för uppgiften. De brukar också ha svårigheter att 
arbeta vidare med sina alster menar han. Frida och Vera menar att en svårighet 
kan vara att upplägget kan vara för självständigt, som att hitta inspiration, välja 
material och vidareutveckla sina bilder. 

 Sammantaget framkom det av studien att det inte fanns så tydliga specifika svå-
righeter eller kunskapskrav för elever med ADHD i ämnet bild utan mer av all-
män karaktär. Svårigheterna är väldigt individuella men det som skulle kunna vara 
utmärkande för bildämnet är arbetssättet och då om arbetsområdena är för själv-
ständiga. Den typen av upplägg på undervisningen visade sig vara ganska vanliga 
enligt NÄU-13. Där beskrivs att bildundervisningen mestadels består av enskild 
bildframställning. Informanterna anser att de flesta elever som har diagnosen, kan 
behöva ha extra hjälp med bildämnets karaktärsdrag, fantasi, eget skapande, att 
välja material och tillvägagångssätt. Detta gäller även arbetsordning och att hålla 
sig inom ramen för uppgiften. Informanterna och forskningen menar att en del 
elever kan ha svårt med finmotorik och perception, vilket skulle kunna ha bety-
delse för bildskapandet om undervisningen inte anpassas. Ingen forskning visar att 
elever med ADHD har svårigheter med fantasi, men däremot med för många val-
möjligheter. Om det är så att det finns specifika kunskapskrav i ämnet bild som 
eleverna har extra svårt med framkom inte det av studien och det rådde delade 
meningar i den frågan bland informanterna. Däremot är alla överens om att lära-
rens kunskap om elevens förutsättningar, är avgörande för om eleven ska lyckas i 
bildämnet eller inte. Hilldén ( 2014) uppger också i sin intervjustudie att den bästa 
hjälpen för en ADHD elev, är en engagerad och hjälpsam lärare. 
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5. Diskussion  
Syftet med studien var att öka kunskapen om bildlärares olika utmaningar som de 
ställs inför i sin undervisning. Studien visade på att utmaningarna är många för 
bildlärare när de ska undervisa elever med ADHD. Dels att ta reda på och hitta 
rätt anpassningar för den enskilde eleven och att som bildlärare förhålla sig till 
olika rådande synsätt på bildämnet. 

5.1.1 Hur bildlärare beskrev behovet av anpassningar för elever med 
ADHD 

 Samtliga bildlärare i studien hade inställningen att behovet av anpassningar för 
elever med ADHD var nödvändigt.. För att kunna göra anpassningar ansåg både 
Iglum (1999) och informanterna att det var viktigt att skapa en relation till eleven. 
I forskning framkom det att läraren bör göra en kartläggning av elevens styrkor 
och utvecklingsområden för att kunna planera undervisningen. Informanterna 
uppgav att de genom samtal med eleven under lektionerna tog reda på den in-
formationen. 

 Informanterna ansåg att anpassningar för elever med ADHD i bildundervisningen 
var mycket individuella. I forskning beskrivs olika varianter av ADHD, beroende 
på var tyngdpunkten i beteendesvårigheten låg (Gillberg, 2013). En av informan-
terna beskrev eleverna som antingen hastiga eller långsamma. Av studien fram-
kom också att informanterna ansåg att bildämnet i sig hade stora förutsättningar 
att anpassas för eleverna genom att korta ned uppgifter, styra uppgifterna mot 
elevens intresse och förutsättningsnivå. Även att bildämnet hade stora möjligheter 
att ge eleverna olika slags hjälpmedel för att skapa bilder såsom datorer, mallar 
och ljusbord . 

Klassrumsmiljön var en av de stora utmaningarna för bildlärarna. Det framkom att 
de som undervisade klasser hade uppemot 32 elever i klassrummet samtidigt. 
Detta gick tvärs emot vad forskning rekommenderade (Gillberg, 2013). Enligt 
honom bör en elev med ADHD ha minst hälften av sin undervisning enskilt eller i 
mindre grupp. Det framkom att en lagom stor grupp borde vara 6-12 elever. Även 
att eleven också bör få tillgång till assistent för att få hjälp med struktur och det 
sociala samspelet (Gillberg, 2013). Både forskning och informanterna ansåg att 
klassrummet bör ha tillgång till grupprum för att eleven ska kunna arbeta enskilt 
vid behov. Även att bildsalen bör rensas från onödig information och stimuli ge-
nom att kunna stoppa undan material och elevalster. Informanterna ansåg att de 
hade svårigheter med det i dagsläget, då lokalerna var undermåliga och därmed 
försvårade inkludering av elever med ADHD. 

 

5.1.2 Bildlärarnas uppfattning om det fanns särskilda svårigheter i 
ämnet för elever med ADHD 
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På den frågan gick det inte att dra några generella slutsatser, då informanterna 
hade olika uppfattningar i frågan. En av informanterna hade uppfattningen att  alla 
kunskapskrav i bildämnet var svåra att uppnå för elever med ADHD. De andra två 
informanter ansåg att det inte fanns några specifika kunskapskrav som elever med 
ADHD hade svårt för, utan de flesta eleverna klarade samtliga. Enligt NÄU-13 
framkom det att bildundervisningen mestadels är utformat så att eleven arbetar 
självständigt med enskild bildframställning. Vera i studien menade att bildunder-
visningen i sig kunde vara svår för ADHD-eleverna om upplägget var för själv-
ständigt. Det kan styrkas av forskningen (Axengrip& Axengrip, 2004) som menar 
att elever med ADHD bör få sin undervisning i strukturerade miljöer. Med det 
menades att upplägget bör vara så att eleven kan få sina var-när-hur-med vem-
varför-frågor besvarade. De mer individuella svårigheterna kunde enligt forskning 
innebära svårigheter att välja handlingsalternativ och material. Även med arbets-
ordning och att hålla sig inom ramen för uppgiften. En av svårigheterna för en del 
av eleverna var att starta och att stoppa, eller avsluta arbeten (Kutschner, 2010). 
Vidare ansåg både  Duvner (2002) och studien att specifika svårigheter för en del 
elever med ADHD kan vara perceptionsstörning, problem med finmotoriken och 
svårigheter med att se helheter. En av informanterna uppgav att hon uppfattat att 
eleverna kunde ha svårt att lära sig att se och teckna ur olika perspektiv. Det 
framkom också att en del elever med (NPF) kunde ha svårt att tänka i bilder och 
att ha en inre motivation (Gillberg, 2013). 

5.1.3 Synsättet, en utmaning för bildlärare 

Studien visade på att utmaningarna för bildlärare som ska undervisa elever med 
ADHD var många. En av dem var att förhålla sig till rådande synsätt på bildäm-
nets syfte och innehåll. Det framkom tendenser i studien att skolledares synsätt på 
bildundervisningen varierade men att det fortfarande existerar uppfattningar om 
att bild är ett ämne som bör undervisas i helklass, trots att elever med ADHD be-
finner sig i klassen. Detta innefattar även att eleven klarar sig utan assistenten på 
bildlektionerna Vera menade att om hon ville ha med assistent till bildlektionerna 
så fick hon det beviljat. Att det förekommer stora undervisningsgrupper i bild, 
styrks av NÄU-13 där bildlärare beskriver stor arbetsbelastning på grund av hel-
klassundervisning och många klasser. 

5.2 Resultatdiskussion 
Tillförlitligheten i studien anser jag vara god, då jag försökt att lyssna på infor-
manternas svar och även att säkerställa min uppfattning av svaren, genom att 
ställa öppna följdfrågor. Informanternas svar sammanfaller också relativt överens-
stämmande med den forskning som tagits upp i studien. För att få mer varierade 
svar kunde jag haft fler informanter. Min förmåga att intervjua är på en nybörjares 
nivå, men jag har ändå genom att vara påläst i ämnet och att försöka ställa bra och 
övergripande frågor fått fram värdefull information som uppfyller mitt syfte med 
studien. Med studiens trovärdighet menas min förmåga att vara objektiv och inte 
tolka intervjutexterna utifrån mina förutfattade meningar och även att i studien 
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kunna kommunicera hur jag gått till väga. Att i studien vara tydlig har varit min 
intention. Jag hade inga bortfalla av informanter och min förförståelse av ämnet 
presenterades i inledningen. Vad gäller förförståelsen och urvalet, skulle valet av 
lärare med lång erfarenhet kunnat minska variationen av svaren istället för att öka 
den som intentionen var, då min förförståelse kanske bidrog till en förutfattad 
mening. En aspekt som skulle kunna gjort tolkningen annorlunda, vore om alla 
blivit intervjuade på samma sätt. Två av informanterna intervjuades via telefon, 
vilket skulle kunna innebära att viss information fallit bort via kroppsspråk, miner 
och gester (Patel, 1991). Studiens användbarhet eller generaliserbarhet lämnar jag 
åt läsaren att bedöma, men min uppfattning är att den är god då alla som har be-
hov av att veta mer om diagnosen ADHD kan inhämta kunskap och även känna 
igen situationer från både vardag och inlärningsmiljö.  

Att synsättet på bildämnet och bildundervisningen varierar och har varierat över 
tid, beskriver Åsén (2006) i sin artikel över bildämnets historia. Han menar att 
flera olika generationer bildlärare som arbetar på samma skola bär med sig sin 
uppfattning och syn på hur ämnet ska bedrivas och vilket innehåll som är viktigt, 
trots nya läroplaner. Detta skulle kunna vara en förklaring till att också vissa skol-
ledare fortfarande anser att ämnet kan bedrivas som en slags massundervisning. 

Klassrumsmiljön anses i studien av informanterna vara undermålig för elever med 
ADHD, då grupperna är för stora, klassrummen saknar grupprum och förvarings-
möjligheter. Att informanterna svarade så i studien skulle kunna bero på att de alla 
befinner sig inom samma kommun och skolorna som de arbetar på är byggda nå-
gon gång under 50-talet. Då rådde enligt Åsén (2006) tankar om det fria skapandet 
och en slags materialhysteri. Salarna som informanterna arbetade i hade ändå inte 
tillgång till förvaringsutrymmen eller grupprum. Detta skulle kunna förklaras med 
att de nya läroplanerna inte införlivats till fullo och att när skolorna byggdes an-
sågs det att eleverna skulle ägna sig åt ritkunskap och teknisk ritning som förbere-
delse för yrken inom industrin. Åsén (2006) beskriver att gamla synsätt på bildun-
dervisningen ligger kvar som avlagringar och följer med in i vår tid. Han uppger 
att anledningen till det är att ämnets syfte och innehåll har ändrats i takt med ti-
den, men att ämnet i praktiken inte hunnit med. Skolornas inre struktur verkar inte 
genomgått några större förändringar sedan de byggdes. Att skolledare fortfarande 
fördelar klasser om ca.30 elever som ska utföra praktiska arbetsuppgifter tillsam-
mans med en lärare är ohållbart enligt studien och neuropsykiatrisk forskning. 
Skolledare har stöd i läroplanen och i forskning att både organisera undervisning-
en så att alla kan inkluderas och även för att driva igenom förändringar av lokaler. 

Alla informanterna i studien uppgav att de ansåg att det var viktigt att anpassa 
undervisningen för elever med ADHD. De var också överens om att för att kunna 
göra anpassningar behövde de skapa en relation med eleven. Det intressanta var 
sättet de skapade en god relation på. Relationen verkar bygga på förtroende. Detta 
förtroende byggdes upp av samtalen under lektionerna. Informanterna uppgav i 
studien att de frågade eleven om känsliga saker som hur eleven själv uppfattade 
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sina svårigheter och vad den ville ha hjälp med. Även om vardagliga saker som 
familjesituation och intressen. Förtroendet tenderade att vila på ett genuint in-
tresse av att vilja hjälpa eleven och en förståelse för dennes situation. En anled-
ning till att informanterna svarade så skulle kunna förklaras utifrån Lindgrens 
(2006) avhandling, där de framkommer att praktisk-estetiska lärare var benägna 
att arbeta med individuella lösningar för alla sina elever. En av informanterna 
uppgav också att ämnet i sig var lättare att anpassa på olika sätt för alla elever, då 
eleverna oftast ska skapa bilder eller samtala om bilder. Det var lättare att utgå 
från elevens intresse och variera uppgifternas utformning menade hon. 

Informanterna hade olika uppfattning om det fanns svårigheter eller särskilda kun-
skapskrav i bildämnet som skulle vara särskilt svåra att uppnå för elever med 
ADHD. Varför informanterna hade olika svar skulle kunna bero på att studien 
hade få informanter. En annan anledning skulle kunna vara att en av lärarna var 
speciallärare och undervisade elever med större svårigheter än de andra två. En 
gemensam  svårighet som framkom av informanterna var deras upplevelse av att 
bildundervisningen var en  ostrukturerad miljö till skillnad mot( Axengrip& 
Axengrip, 2004) som ansåg att bildundervisningen var en  strukturerad miljö. In-
formanterna menade att eleven med ADHD inte kunde få svar på sina var-när-hur 
frågor i den grad de behövde i bildundervisningen. Detta för att ämnet är skapande 
och eleverna ofta lämnas åt enskild bildframställning (NÄU-13). En elev med 
ADHD tvingas då att fatta många egna beslut, vilket kunde vara en svårighet för 
många.Enligt informanten Vera, kunde det bli för självständigt arbete för en elev 
med ADHD. Det arbetssättet öppnar å ena sidan upp för att enklare kunna indivi-
danpassa undervisningen, men å andra sidan skulle det kunna försvåra för en elev 
med ADHD som behöver ha svar på sina var-när hur frågor omgående. En annan 
svårighet i det enskilda arbetet kan också vara de många valmöjligheterna som 
eleven utsätts för. Detta skulle kunna underlättas för eleven med att ha stöd av en 
assistent. 

 

5.2.1 Avslutning 

Det som var förvånande i studien var att synen på bildlärare och bildundervis-
ningen tycktes vara att bildämnet var, för eleverna roliga aktiviteter och stillsamt 
pyssel. Kanske är det så att bildlärare är dåliga på att tala om vad de gör, eller så 
är skolledare dåligt insatta i Lgr 11, sitt uppdrag och ADHD. Om det är så skulle 
det kunna vara en anledning till varför skolledare fortfarande tilldelar bildlärare 
helklasser och aldrig genomför förändringar av lokalerna. Det är för mig är ännu 
mer förvånande då det i Lgr 11 verkligen understryks att alla elever ska få den 
hjälp och de stöd som de behöver och att intensionen är att skolan ska utforma och 
anpassa undervisningen efter eleven och inte tvärtom, så att även elever med 
”ADHD kan funka i bilden”. 
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5.3 Framtida forskning 

Under studiens process uppkom en fråga som det skulle vara intressanta att stu-
dera närmare, nämligen statistik på hur många elever med ADHD som klarar 
godkänt betyg i ämnet bild.  

En annan spännande och för studien given fortsättning, skulle kunna vara att stu-
dera och ta del av ADHD- elevers upplevelser av vilka svårigheter bildämnet in-
nebär för dem. Så började min studie, men det var problematiskt att med intervju 
som metod få ta del av unga elevers upplevelser och inte bryta mot de forsknings-
etiska principerna.  

Studiens syfte, var att öka kunskapen om utmaningar bildlärare möter i undervis-
ningen av elever med ADHD. Det som framkommit har på alla sätt varit beri-
kande för mig som blivande, behörig bildlärare och då  utifrån både den neu-
ropsykiatriska forskningen och informanternas erfarenheter. Det skulle vara in-
tressant att studera och utarbeta specifikt kartläggningsmaterial för ämnet bild. 
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Bilagor 
 

Bilaga  

 

Mejl till informanter 

Hej, 

Jag heter Therese Rinderud och jag skriver mitt examensarbete vid Umeå univer-
sitet för att avsluta mina studier till Bildlärare. I studien vill jag undersöka hur 
bildlärares upplevelser är, av att undervisa elever med ADHD. Jag skulle bli väl-
digt tacksam om du kunde tänka dig att ställa upp på en intervju för att jag tror att 
ditt deltagande skulle kunna tillföra min undersökning värdefull information.  

Min förhoppning är att du kan tänka dig att delta i studien och bidra med dina 
kunskaper, erfarenheter och tankar. Undersökningen är konfidentiell så om du 
väljer att delta kommer du att vara anonym och jag kommer endast att använda 
informationen till examensarbetet. Alla namn på informanter och namn som 
nämns kommer att fingeras och inspelningen kommer efter transkriberingen att 
raderas. Även om du tackar ja nu, så har du rätt att avbryta intervjun närsomhelst. 

 Intervjun uppskattas ta mellan 30-60 min och jag kommer att behöva spela in 
samtalet. Jag har stor förståelse för lärares tidsbrist så om det är enklare för dig, 
kan vi göra intervjun via telefon. Intervjufrågorna kan du få ta del av i förväg om 
du så önskar.  

Om du vill delta, kan du svara på mailet och vi kan komma överens om en tid och 
plats. Har du frågor eller funderingar, hör gärna av dig. 

 

Med vänliga hälsningar 

Therese Rinderud 



  

 

Bilaga 2 

Intervjuguide  

Utmaningar för bildlärare med ADHD elever i klassrummet 

Ålder/Erfarenhet/Ämnen:___________________________________________________ 

 

 

Intervjuguide Noteringar 

– Förkunskaper 
 

 

– Klassrum 
 

 

– Pedagogik 
 

 

– Andra lärares synsätt 
 

 

– Inställning till anpassningar 
 

 

– Berätta om dina upplevelser av de 
ADHD elever du undervisat  
 

 

– Svårigheter 
 

 

 



  

 

DSM-V 

Faktaruta	1.	ADHD-kriterier	enligt	DSMIV.	Kriterier	för	ADHD	(Uppmärksamhetsstör-
ning/Hyperaktivitet).	Följande	kriterier	gäller	för	ADHD	enligt	svenska	översättningen	av	DSM	IV	
(MINI-D	IV,	2002):	A.	Antingen	(1)	eller	(2):	1.	Minst	sex	av	följande	symtom	på	ouppmärksamhet	
har	förelegat	i	minst	sex	månader	till	en	grad	som	är	maladaptiv	och	oförenlig	med	utvecklingsni-
vån:	
	
	Ouppmärksamhet	
	a)	är	ofta	ouppmärksam	på	detaljer	eller	gör	slarvfel	i	skolarbetet,	yrkeslivet	eller	andra	aktivite-
ter.	b)	har	ofta	svårt	att	bibehålla	uppmärksamheten	inför	uppgifter	eller	lekar		
c)	verkar	ofta	inte	lyssna	på	direkt	tilltal	
	d)	följer	ofta	inte	givna	instruktioner	och	misslyckas	med	att	genomföra	skolarbete,	hemsysslor	
eller	arbetsuppgifter	(beror	inte	på	trots	eller	på	att	personen	inte	förstår	instruktionerna)	
	e)	har	ofta	svårt	att	organisera	sina	uppgifter	och	aktiviteter	
	f)	undviker	ofta,	ogillar	eller	är	ovillig	att	utföra	uppgifter	som	kräver	mental	uthållighet	(t.ex.	
skolarbete	eller	läxor)	
	g)	tappar	ofta	bort	saker	som	är	nödvändiga	för	olika	aktiviteter	(t.ex.	leksaker,	läxmaterial,	pen-
nor,	böcker	eller	verktyg)		
h)	är	ofta	lättdistraherad	av	yttre	stimuli	i)	är	ofta	glömsk	i	det	dagliga	livet		
	
2.	Minst	sex	av	följande	symtom	på	hyperaktivitet/impulsivitet	har	förelegat	i	minst	sex	månader	
till	en	grad	som	är	maladaptiv	och	oförenlig	med	utvecklingsnivån:	
	
	Hyperaktivitet	
	a)	har	ofta	svårt	att	vara	stilla	med	händer	eller	fötter	eller	kan	inte	sitta	still	
	b)	lämnar	ofta	sin	plats	i	klassrummet	eller	i	andra	situationer	där	personen	förväntas	sitta	kvar	
på	sin	plats	en	längre	stund	
	c)	springer	ofta	omkring,	klänger	eller	klättrar	mer	än	vad	som	anses	lämpligt	för	situationen	
(hos	ungdomar	och	vuxna	kan	det	vara	begränsat	till	en	subjektiv	känsla	av	rastlöshet)	
	d)	har	ofta	svårt	att	leka	eller	utöva	fritidsaktiviteter	lugnt	och	stilla	
	e)	verkar	ofta	vara	”på	språng”	eller	”gå	på	högvarv”	
	f)	pratar	ofta	överdrivet	mycket	
	
	Impulsivitet	
	a)	kastar	ofta	ur	sig	svar	på	frågor	innan	frågeställaren	pratat	färdigt.	
	b)	har	ofta	svårt	att	vänta	på	sin	tur.	
	
	c)	avbryter	eller	inkräktar	ofta	på	andra	(t.ex.	kastar	sig	in	i	andras	samtal	eller	lekar)	
	B.	Vissa	funktionshindrande	symtom	på	hyperaktivitet/impulsivitet	eller	ouppmärksamhet	skall	
ha	funnits	före	sju	års	ålder.		
	
C.	Någon	form	av	funktionsnedsättning	orsakad	av	symtomen	föreligger	inom	minst	två	områden	
(t.ex.	i	skolan/på	arbetet	och	i	hemmet).		
D.	Det	måste	finnas	klara	belägg	för	kliniskt	signifikant	funktionsnedsättning	socialt,	eller	i	arbete	
eller	studier.	
	E.	Symtomen	förekommer	inte	enbart	i	samband	med	någon	genomgripande	störning	i	utveckl-
ingen,	schizofreni	eller	något	annat	psykotiskt	syndrom	och	förklaras	inte	bättre	av	någon	annan	
psykisk	störning.	
	Undergrupper	•	Hyperaktivitetssyndrom	med	uppmärksamhetsstörning,	(ADHD)	i	kombination.	
Både	kriterium	A1	och	A2	har	varit	uppfyllda	under	de	senaste	sex	månaderna	
	


