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Abstrakt 

Syftet med studien var att undersöka hur en grupp lärare anser att det 

påverkar arbetssättet i klassrummet att inkludera elever med AD/HD-

problematik. Genom en kvalitativ enkätundersökning fick åtta verksamma 

lärare på en skola uttrycka hur de upplever att elever med AD/HD-

problematik påverkar arbetssättet i klassrummet på olika sätt.  Tre aspekter 

har undersökts: hur läraren behöver anpassa arbetssättet i klassrummet, hur 

lärarna agerar när AD/HD-problematiken kommer till uttryck samt hur lärarna 

tror att övriga elever påverkas av lärarens agerande. De flesta lärarna som 

deltog i studien anser att elever med AD/HD-problematik påverkar 

arbetssättet i klassrummet. Studien visar att det finns lika många sätt att 

anpassa arbetssättet efter elevers särskilda behov som det finns lärare, i 

resultatet nämns de exempel respondenterna gav i denna undersökning. 

Studien visade även att i och med att elever med AD/HD-problematik ofta 

kräver extra uppmärksamhet och guidning minskar de övriga elevernas tid 

med läraren. Slutligen framkom det att övriga elever påverkas både positivt 

och negativt av lärarens agerande då de dels får möjlighet att bli mer 

självständiga samtidigt som de kanske inte alltid får den stöd och utmaning de 

behöver.  

Nyckelord: Undervisning, Anpassning, AD/HD, Inkludering, 

Specialpedagogik, Perspektiv  
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I sagans skog där snurrar sagans slända 

Och spinner tråd som blank som solen är, 

I sagans skog kan nästan allting hända, 

Och nästan allting händer också där! 

- Lennart Hellsing 

 
 
 
 
 
Till Dig som trodde på mig och delade min börda. Till Dig 

som hjälpte mig finna vägen och vandrade den med mig. 

Tack! 
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Inledning 
Som lärare behöver man ha många variabler i åtanke både när man planerar 

sin undervisning och när man genomför den. Man ska inte bara tänka på vad 

eleverna ska lära sig och vilka mål man arbetar mot utan även vilka elever 

som finns i gruppen. I de flesta klasser finns en eller flera elever som är i 

behov av särskilt stöd på ett eller annat sätt vilket kan tänkas påverka 

undervisningen. Jag har arbetat som resurs åt en pojke med AD/HD under en 

längre period och genom detta arbete fått möjligheten att observera hur 

klassläraren hanterade de varierande situationer som uppstod i relation till 

honom under skoldagarna. Genom detta vikariat föddes mitt intresse för att 

undersöka hur lärare uppfattar att barn med AD/HD-problematik påverkar 

arbetssättet i klassrummet. 

Klasslärare ska ha alla elevers bästa i tanken när de planerar sin 

undervisning och i detta arbete ämnar jag därför undersöka hur lärare anser 

att inkluderingen av elever med AD/HD- problematik påverkar arbetssättet i 

deras klassrum. Det har forskats en hel del om vad specialpedagogik innebär 

och om AD/HD är något som existerar eller inte. Något som däremot inte 

forskats om i någon vidare bemärkelse, vad jag vet, är hur denna AD/HD-

problematik avspeglar sig i undervisningssituationer och hur det påverkar 

både elever och lärare. Därför har jag valt att undersöka detta närmare.  
 
Problemformulering 
Jag har valt att använda begreppet AD/HD-problematik istället för AD/HD 

vilket gör att jag kan inkludera lärares upplevelser av barn som uppvisar 

problematiken och inte bara de barn som fått en diagnos. Alla barn utreds 

inte eftersom omgivningen kanske inte har ett medicinskt perspektiv på 

AD/HD.  

Det jag söker svar på i min studie är hur barn med AD-HD-problematik 

påverkar arbetssättet i klassrummet. Detta gör jag genom att fokusera på tre 

frågeställningar: 

 Hur upplever den undersökta lärargruppen att de hanterar/skulle 

hantera situationen när elevens/elevernas AD/HD-problematik 

kommer till uttryck på olika sätt i klassrummet? 

 Hur upplever den undersökta lärargruppen att de anpassar/skulle 

anpassa sitt sätt att undervisa för att mildra och/eller förebygga dessa 

uttryck? 

 Hur upplever den undersökta lärargruppen att arbetssättet i 

klassrummet påverkas av att AD/HD-problematik kommer till 

uttryck? 

 

Problemområde 
1994 upprättades en policy, Salamancadeklarationen, som behandlar hur man 

ska bemöta elever i behov av särskilt stöd. Denna policy har Sverige skrivit 

under och även inkluderat delar av i Skollagen (SFS 2010:800) vilket gör att 
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om man bryter mot föreskrifterna kan man straffas (Fischbein, 2003; Persson, 

2001). Salamancadeklarationen uttrycker att barn i behov av särskilt stöd bör 

erhålla detta stöd innanför de ordinarie kursramarna för att alla ska få samma 

undervisning, med den hjälp och assistans som krävs för att de ska kunna 

tillägna sig kunskapen. 

 Ahlberg (2001) påpekar att  

 
Det faktum att Sverige undertecknat internationella överenskommelser leder 

emellertid inte till att alla skolor ges möjlighet att möta alla elevers särart. 

Istället är det den formella styrningen av den svenska skolan som till stor del 

bestämmer villkoren för den enskilda skolans verksamhet. (Ahlberg, 2001. S.68) 

 

Skolledningen i Sverige har en huvudroll när det gäller att se till att 

undervisande personal utbildas och fortbildas på lämpligt sätt samtidigt som 

de ska ha en förståelse för och en positiv inställning till 

funktionsnedsättningar. Salamancadeklarationen (1994) uttrycker även att 

denna sorts utbildning bör ingå i lärarutbildningar. 

 Enligt Grundskoleförordningens (Utbildningsdepartementet, 1994) 

femte kapitel § 5 erfordras det av skolorna att: Särskilt stöd skall ges till elever 

med behov av specialpedagogiska insatser. Sådant stöd skall i första hand ges inom 

den klass eller grupp som eleven tillhör. och endast om särskilda skäl finns ska 

man ge sådant stöd i en särskild undervisningsgrupp.  

 Hur tycker lärare att arbetssättet  måste anpassas för att fungera för alla 

elever? Detta är problemområdet som undersöks. 
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Teori och bakgrund 
För att kunna ta reda på lärares attityder till hur arbetssättet i deras klassrum 

påverkas av att inkludera elever med AD/HD-problematik i klassrummet 

finns det några begrepp som behöver redas ut och tydliggöras. Följande 

kategorier är relevanta genom att de belyser hur situationen för elever med 

den här problematiken sett ut tidigare och hur den kan se ut idag. 

I kommande avsnitt redogörs grundtankar och tidigare forskning som 

ligger bakom de begrepp som används i detta arbete. Först förklaras olika 

perspektiv på begreppet inkludering och vad specialpedagogiken har för 

betydelse i relation till inkluderingen. Det ges även insikt i hur samma 

begrepp behandlas internationellt.  

Därefter redogörs för olika perspektiv på vad AD/HD är och vilket 

perspektiv jag tar i min undersökning. Där ges även förklaringen till varför 

begreppet AD/HD-problematik används och inte bara AD/HD. Slutligen 

diskuteras tidigare forskning om hur lärare anpassar sitt arbete efter barn 

med AD/HD-problematik. 

 

Specialpedagogik genom tiden och ur ett internationellt 
perspektiv 
Specialpedagogik som verksamhetsområde och specialpedagogik som 

forskning är två skilda fenomen. Specialpedagogik som forskning är en 

reflektion över specialpedagogiken som verksamhetsområde medan 

specialpedagogik som verksamhetsområde är själva aktiviteten i sig, där 

”speciella” aktiviteter genomförs med speciella motiv och har speciella 

deltagare med olika roller. Ordet ”speciell” ska i detta sammanhang ses som 

ett förhållningssätt till ”originalet” pedagogik. (Nilholm, 2003; Persson, 2001). 

Vidare menar Nilholm att det finns viss kritik som riktas mot 

specialpedagogiken då den segregerar elever från varandra samtidigt som det 

kan vara positivt att urskilja de individer eller grupper som behöver extra 

stöd för att kunna tillsätta resurser som gynnar dem. 

Historiskt sett fungerade specialpedagogiken först som en hjälp att 

anpassa individer till skolans värld, ofta genom att placera dem i mindre 

grupper och institutioner. Detta har varit enhetligt över stora delar av 

världen. Nu har utvecklingen lett till att Sverige i princip har en gemensam 

skola för alla, även om det inte riktigt fungerar i praktiken som i teorin. 

(Ahlberg, 1999; Emanuelsson, Persson & Rosenqvist, 2001; Fischbein, 2003; 

Persson, 2001). Dessa referenser må vara gamla, men de är skrivna av 

banbrytande forskare inom ämnet och är ännu intressanta då det fortfarande 

sker segregering i skolorna och undervisningen i dagens samhälle. Det finns 

mängder av olika ”specialgrupper” där ett mindre antal elever plockas ut för 

att få särskilt stöd samtidigt som det finns skolor med samma syfte. 

De skandinaviska länderna har utvecklats på liknande sätt fram till 

1960-talet, med början i institutioner för förvaring av barn med speciella 

behov som sedan övergick till att vissa av dessa barn fick tillgång till 

utbildning. Men, när barnen väl fick denna tillgång hade de mycket sämre 
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villkor än de ”normalbegåvade” eleverna och hamnade därmed fortsatt på 

efterkälken. Med sämre villkor menar författarna både pedagogresurser och 

angående själva innehållet i utbildningen. (Egelund, Haug & Persson, 2006; 

Emanuelsson, Persson & Rosenquist 2001 ).  

Författarna beskriver att Danmark var det land som låg i framkant när 

det gäller grundandet av institutioner medan Norge var först med att även 

individerna på institutionerna hade rätt till utbildning.  Vidare beskriver 

Egelund et.al och Emanuelsson et.al att andra världskriget för Danmarks och 

Norges del innebar att utvecklingen av specialpedagogiken avstannade, för 

att sedan ta fart igen under 1950-talet. Efter andra världskriget och fram till 

1990 låg Sverige framför Danmark och Norge i utvecklingen av 

specialpedagogik, då Sverige var det enda av dessa tre länder som inte blev 

ockuperat under kriget och därför kunde komma ikapp. Därefter utvecklades 

länderna i ungefär samma tempo. 

Fischbein (2003) beskriver att i Östeuropa innebär specialpedagogik ofta 

undervisning av barn med funktionshinder, där fokus ligger på hjälpmedel 

och anpassad metodik. Hon kallar det ett fokus på vård och förvaring, där 

elever med särskilda behov segregeras. Nu är Östeuropa dock på väg att 

utvecklas mot mer inkluderande arbetsformer tack vare god kontakt med 

Västeuropa.  

Italien är ett land som alltid har legat i framkant när det gäller 

inkludering av alla elever. De har goda resurser och satsar på hög 

personaltäthet och effektiv kompetensutveckling. Reggio Emilia pedagogiken 

kommer härifrån, och de som arbetar utifrån den pedagogiken anser att 

lärande sker i integrerade grupper där barn med och utan funktionshinder lär 

sig tillsammans (Fischbein, 2003).  

Vidare beskriver Fischbein att Nya Zeeland och Indien är andra 

exempel på länder som arbetar inkluderande och för att förebygga 

svårigheter medan Thailand, Kina, Kazakstan och Kirgizistan har 

specialskolor för de elever som är i behov av särskilt stöd.  

I USA kallas de barn som avviker från normalvariationen för exceptional 

children, vilket är ett begrepp som även inkluderar de barn som har särskild 

begåvning. Staternas fokus låg också på segregerade arbetsformer fram till 

slutet på 90-talet, då även de började arbeta mot mer inkluderande arbetssätt 

(Fischbein, 2003) 

 
Att inkludera elever i ordinarie undervisning 
Inkludering kan behandla många aspekter inom skolvärlden. Det kan 

behandla hela systemet, lokaliseringen av skolor, klassrummens utformning, 

styrdokumenten och så vidare (Bailey, 2005; Dyson & Millward, 2000) men 

vad är egentligen inkluderande undervisning? När man arbetar med 

undervisning på ett inkluderande sätt anser man att inlärningssvårigheter är 

socialt konstruerade och på så sätt kan åtgärdas genom anpassning av 

undervisningen (Ahlberg, 2001; Haug, 1998; Nilholm, 2003). Ahlberg 

formulerar det såhär:  
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Vad som är normalt och vad som anses viktigt att lära bestäms av hur samhället 

ser ut. Sociala, kulturella och institutionella villkor och traditioner påverkar 

vårt synsätt. Den enskilda skolans kultur och koder, klassrumssituationen samt 

lärares förhållningssätt och förväntningar har stor betydelse för hur vi uppfattar 

och definierar svårigheter. /…/ Svårigheter får i detta perspektiv en relativ 

innebörd och kan betraktas som en social konstruktion. (Ahlberg, 2001. S.11) 

 

Har man detta synsätt anpassar man undervisningssituationen för att den ska 

fungera för alla elever, även för de i behov av extra stöd. Motsatsen till detta 

kallas för segregering, där man anser att det är eleverna som har problem, 

antingen medicinska eller psykologiska svårigheter och därför behöver 

anpassas till skolan och omgivningen. Detta sker ofta med hjälp av 

medicinering (Haug, 1998; Nilholm 2003). 

En inkluderande undervisning av elever i behov av särskilt stöd 

innebär att undervisningen sker inom ramen för klassens ordinarie 

undervisning men med extra stöd, medan man i den segregerande 

undervisningen ofta väljer att plocka ut de elever som är i behov av särskilt 

stöd. (Haug, 1998; Persson, 2001). Westling Allodi (2010) formulerar det på 

nästan samma sätt: Inkludering, som innebär att skapa en skolmiljö och en 

organisation som kan bemöta och välkomna alla elever och garantera deras delaktighet 

och rätt till en god utbildning (S.53) 

Hon menar i sitt uttalande att genom att ha en gynnsam miljö i skolan som tar 

hänsyn till elevers speciella behov undviker vi att eleverna exkluderas och 

hamnar i svårigheter utan istället inkluderas och får lättare att utvecklas.  

Samma bana är Assarsson (2010) inne på, att en strävan efter att 

organisera elever i grupperingar som passar in i ordinarie undervisning eller 

befinner sig utanför orsakar konsekvenser för elevernas känsla av delaktighet 

och deras upprätthållande av relationer. För att citera henne själv: ”För att 

upprätthålla helheten i organisationen kan då inte elever tillåtas flyta emellan olika 

grupperingar.” (Assarsson, 2010. S.99) vilket man kan tolka som att även 

Assarsson föredrar inkludering framför segregering. 

För att komma med lite kritik till begreppet inkludering kan man se till 

Egelund, Haug & Perssons (2006) tydliggörande av vad inkludering innebär 

på ett djupare plan. De förklarar att individualisering av undervisningen är 

en självklar del av begreppet inkludering, rent av en förutsättning för det, 

samtidigt som det finns en skiljevägg emellan dem som gör att 

individualiseringen och inkluderingen inte helt säkert passar ihop på ett 

självklart sätt. Den individuella delen kan få en för stor roll och på så sätt 

undgå den ordinarie undervisningen. Egelund et.al formulerar sig så här:  

 
Inkludering innebär med andra ord tydliga krav, förväntningar och skyldigheter 

när det gäller relationen mellan den enskilde och kollektivet, något som kravet 

på individuell anpassning ensamt inte innebär i samma utsträckning. /…/ 

hänsynen till varje enskild individ är något som ska tas till vara inom ramen för 

kollektivet. (Egelund, Haug & Persson, 2006. S.182) 

 



6 
 

Med detta citat menar författarna att antingen individen eller kollektivet är 

överordnat det andra men avvägningarna om vilket det är måste göras från 

gång till gång. Detta viktiga samspel uttrycker även Bayliss (2005), i det 

avseendet att den individualiserade undervisningen är betydelsefull både för 

individen som är i behov av den och gruppen som omger individen. 

 

Specialpedagogikens roll i undervisningen  
Vissa elever behöver särskilt stöd i undervisningen och anledningen till det 

kan förklaras på olika sätt. Det finns fyra olika perspektiv man kan utgå ifrån 

när man vill förklara detta extra behov av stöd (Ahlberg, 2001; Ainscow, 2005; 

Persson, 2001; Skidmore 1996, 2004). För det första menar författarna att 

behovet av stöd kan ha en medicinsk och/eller neurologisk förklaring där 

man menar att eleven har en hjärnskada eller en annan fysisk/psykisk 

funktionsnedsättning som kräver speciella åtgärder i undervisningen. För det 

andra menar de att det kan finnas en psykologisk förklaring där 

koncentrationssvårigheter och/eller andra kognitiva funktionsnedsättningar 

leder till att elevens behov av stöd i undervisningen ökar. Deras tredje 

förklaring utgår från sociologin, där orsaken läggs på miljön som sägs vara 

understimulerande och missgynnad av skolsystemet och därför inte kan 

tillfredsställa elevernas behov. Författarnas fjärde och avslutande förklaring 

grundar sig på det pedagogiska eller didaktiska, där stora skolor och/eller 

klasser, lärarens kompetens, tids- och personalbrist gör att eleven får svårt att 

lära sig det den ska på utsatt tid och därför är i behov av extra stöd.  

I det första och andra perspektivet är inlärningssvårigheterna 

individinriktade, det är hos individen som svårigheterna finns. För att 

åtgärda problemet gör man en utredning av eleven och utifrån resultatet 

synliggörs de avvikelser och ”defekter” som finns hos eleven. Denna defekt 

är mätbar och kan behandlas med ett specialpedagogiskt åtgärdsprogram där 

specialpedagogiken har som uppgift att kompensera elevens brister och ge 

eleven det stöd som krävs för att nå skolans mål. Eleven anpassas alltså till 

skolan. (Ahlberg, 2001 & Ainscow(2005). Ahlberg uttrycker sig dock såhär:  

 
Specialpedagogik kan inte handla om att specialläraren/pedagogen förväntas 

”bota” vissa elevers brister med speciella metoder. Individen måste ses som en 

del av klassen/gruppen och skolan/organisationen. (Ahlberg, 2001. S.89) 

 

Med detta citat kan man konstatera att Ahlberg inte anser att AD/HD (och 

andra störningar som orsakar inlärningssvårigheter) är något som går att bota 

enbart med särskilda metoder utan att man måste se till ett bredare 

perspektiv med flera infallsvinklar. I detta fall både metoder, individer och 

själva organisationen. 

I det tredje perspektivet ligger problemet inte lika tydligt hos eleverna. 

Där åtgärdar man istället de problem och hinder som motverkar elevernas 

deltagande i skolan som ska vara för alla. Skolan ska alltså anpassas efter 

eleverna och inte tvärtom. Utgår man från det fjärde synsättet ligger fokus på 

samspelet mellan skolans organisation och eleven. Elevers svårigheter 
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undersöks i relation till hela verksamheten likväl som till de specifika 

situationer svårigheterna uppstår i. Här försöker man inte anpassa varken 

skolan eller eleverna utan synliggör hur skolans bemötande av elever i behov 

av särskilt stöd varierar och skapar kunskap om de skilda 

kommunikationsprocesser som finns. (Ahlberg, 2001 & Ainscow(2005). 

Haug menade 1998 att det var ytterst lite forskat på fenomenet 

specialundervisning, den huvudsakliga kunskapen var hämtad ur historien. 

Han kallar det för en anonym kunskap som grundar sig på förutsättningar, 

värderingar, övertygelser och dylikt som inte är aktuella i dagens samhälle 

men i det stora hela skulle kunna sägas grundar sig på common sense – sunt 

förnuft. Utöver denna historiska insikt hämtas även kunskap ur medicin och 

psykologi vilka är inriktade på att anpassa barnen efter omgivningarnas krav, 

alltså inte anpassning av skolan. Ahlberg (2001, 2007, 2009) konstaterar att 

synen på specialpedagogik håller på att utvecklas till att vara mång- och 

tvärvetenskaplig, men den behöver bli ännu mer gränsöverskridande och 

samordna perspektiv och discipliner. Det behöver forskas mycket mer på hur 

det ser ut i dagens Sverige även om vi är på rätt väg. 

Haug såg en motsättning mellan specialundervisningens organisation 

och läroplanens utformande redan i LPO 94 (Utbildningsdepartementet, 

1998) där det uttalades att alla är lika mycket värda och att man ska ha 

solidaritet med svaga och utsatta. Denna formulering har levt kvar och finns 

med både i LGR 11 (Skolverket, 2011) och i Skollagen (SFS 2010:800). Orsaken 

till denna skepticism från Haug (1998) är att specialundervisningen är 

utformad på så sätt att elever i behov av speciellt stöd plockas ut. ”Det är min 

bedömning att den svenska specialundervisningen ligger närmare den segregerande 

än den inkluderande integreringen.” (Haug 1998. S.26) Han anser att det som 

behövs för en inkluderande undervisning av elever i behov av särskilt stöd är 

att undervisningen individualiseras, alltså anpassas efter varje individs unika 

förutsättningar. Att dela upp en klass i delar som behöver olika mycket stöd i 

undervisningen innebär enligt Haug en homogenisering där alla grupper blir 

jämbördiga, vilket försvårar för eleverna att lära av varandra då de är på 

samma nivå. Ahlberg (2001) gör en liknande jämförelse och säger att eleven 

måste lära sig det som förväntas av denne för att kunna vara delaktig i 

skolans vardag. Därför menar Ahlberg att man måste se på lärande och 

delaktighet i samspel. 

Specialundervisningen är kommunens ansvar, vilket lämnar ett stort 

handlingsutrymme inom vilka åtgärder som ska vidtas. Detta, påpekar Haug 

(1998), kan leda till stora variationer i undervisningens upplägg beroende på 

vart i landet man befinner sig. Men att ha bra relationer i klassen och en god 

kvalitet på klimatet i klassrummet där alla känner sig accepterade är 

grundläggande för en inkluderande undervisningsmiljö (Ahlberg, 2001; 

Haug, 1998; Westling Allodi, 2010). 

Ytterligare en sak som flera av forskarna kring specialpedagogik är 

överens om är det faktum att specialpedagogiken inte är en enda persons 

arbete, utan något som rör hela skolan: 
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Specialundervisning är inte bara en fråga för speciallärare och 

socialpedagogiken, det är en fråga för hela skolan. (Haug, 1998. S.60) 

 

Undervisningen av elever i behov av särskilt stöd måste ses som ett lagarbete 

och svårigheterna måste granskas i relation till hela skolans verksamhet. 

(Ahlberg, 2001. S.150) 

 

Istället för att plocka ut ett fåtal elever för att låta dem arbeta med 

specialpedagoger och olika verktyg propagerar alltså Haug (1998) och 

Ahlberg (2001) för att man plockar in dem i den ordinarie 

klassrumsundervisningen och låter de ”vanliga” lärarna undervisa dem. Ett 

samarbete lärare emellan är nödvändigt. 

 

Lärarens roll i undervisningen av barn i behov av 
speciellt stöd 
Många talar om att läraren har en stor roll i hur väl elever kan tillgodogöra 

sig undervisning. Haug (1998) påpekade att själva klassläraren har oerhört 

stor inverkan på hur hela klassen utvecklas, inte bara eleverna i behov av 

särskilt stöd. Det spelar alltså inte enbart in var man går i skolan utan även 

vilken lärare man har och dennes kompetens och inställning. Fischbein (2003) 

och Persson (2001) skriver att dagens skolgrupper är väldigt heterogena, 

vilket ställer stora krav på att pedagogerna har tillräckligt med kompetens att 

tillgodose alla elevers olika behov av stöd och stimulans. Haug (1998) menar 

att alla lärare bör ha kunskap för att undervisa alla barn medan Dyson och 

Millward tar det ett steg längre: 

 
In other words, special needs provision would no longer be something that was 

separate from mainstream education, conducted outside the ordinary classroom 

and the responsibility of ´special´ teachers. Instead, it would be the 

responsibility of the ´whole school´, taking place within ordinary classrooms and 

delivered by ordinary teachers. (Dyson & Millward, 2000. S.6) 

 

De menar alltså att om alla lärare har den kunskap som krävs för att 

undervisa alla barn behövs det inte längre någon specialpedagogik, det blir 

”bara” vanlig undervisning.  

Denna heterogenitet inom grupperna påverkar undervisningen på olika 

sätt beroende på vilken inställning lärare har till variationen hos eleverna. Ser 

man variation som en svårighet väljer läraren ofta att segregera de 

”avvikande” eleverna för att på så sätt få en homogen grupp medan om 

läraren ser variationen som en möjlighet kan denne utnyttja situationen i 

skapandet av lärande och stimulans (Fischbein, 2003). En god anledning till 

att se variation som en möjlighet istället för svårighet är: 

 
…the creation of schools that can foster the learning of all children will only 

occur where teachers become more reflective and creative practitioners, capable 

of and empowered to investigate aspects of their practice with a view to making 

improvements. Only in this way can they overcome the limitations and dangers 
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of deficit thinking; only in this way can we be sure that pupils who experience 

difficulties in learning can be treated with respect and viewed as potentially 

active and capable learners. (Ainscow, 2005. S.11-12) 

 

Lärarnas kapacitet att analysera sin egen undervisning och anpassa den efter 

undervisningsgruppen är avgörande för att eleverna ska känna sig 

respekterade och kompetenta individer. Man kan också uttrycka det såhär: 

 
Med den oerhörda komplexitet som innefattas i lärares uppgifter är det för de 

flesta givet att inte finns ett sätt, utan en mängd olika sätt att möta elevers 

svårigheter. Det idoga sökandet efter långsiktiga lösningar som kan bidra till 

alla elevers lärande och delaktighet måste dock ständigt vara närvarande. 

(Ahlberg, 2001. S.165). 

 

Alltså är en av lärarens viktigaste roller i undervisningen att se varje elevs 

behov och kunna anpassa metoder och arbetssätt på lämpligaste sätt. 

Samtidigt som man gör denna anpassning bör man även ta dessa uttalanden i 

beaktning:  

 
Det betyder också att lärarna ständigt förväntas vidareutveckla sin förmåga att 

skapa ett optimalt socialt klimat i gruppen, ett klimat som verkligen är anpassat 

till alla elever i gruppen, och inte bara godtagbart av den tåliga majoriteten. 

(Westling Allodi, 2010. S. 52) 

 

Undervisningens miljö är en kontext för elevernas lärandeprocess (Westling 

Allodi, 2010. S.57) 

 

Ur dessa citat kan man utläsa vikten av lärarens kapacitet och förmåga att 

agera som ledare i klassrummet. Något annat som påverkar lärandet är 

lärarens uppfattningar om sin egen förmåga att undervisa, det ska ske på ett 

framgångsrikt sätt. I sin artikel om hur lärare bidrar till elevers 

inlärningssvårigheter har Brady och Woolfson (2008)kommit fram till några 

viktiga resultat. Ett av dem är att lärare med längre erfarenhet än 15 år är mer 

benägna att se på elevers svårigheter som invändiga, det vill säga att 

svårigheterna ligger hos eleven, än de lärare som har kortare erfarenhet. 

Brady och Woolfson tror att detta kan bero på den förberedelse man får 

under sin utbildning, eftersom det nu för tiden är vanligare att använda en 

inkluderande praktik än en segregerande. 

Ett annat viktigt resultat som kommit ur deras studie är vikten av 

lärarens självförtroende. Författarna säger att  

 
Teachers with a higher sense of efficacy attributed the children’s difficulties 

more to external factors than those with a lower sense of efficacy, suggesting 

that teachers who feel more competent and have a greater belief in the power of 

their profession are more comfortable in accepting some responsibility for the 

children’s difficulties. (Brady & Woolfson, 2008. S.539-540) 
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Lärarnas tro på sin egen kapacitet har alltså visat sig påverka effekten av 

elevers lärande. Weiner (1985) påpekar för det första att lärare som visar på 

effektivt lärande är mer villiga att ta ansvar för att möta elevers behov av 

särskilt stöd i klassen. För det andra visar han på att om man anser att elevers 

misslyckande beror på omständigheter inom eleverna kan ge dem 

skuldkänslor och sänkt självkänsla. Något som stärker detta yttrande 

ytterligare är det faktum att Bibou-Nakou, Kiosseoglou & Stogiannidou 

(2000) och Brophy (2003) kommit underfund med att det är mer sannolikt att 

eleverna är disciplinerade i undervisningen om de anses vara i kontroll över 

sina svårigheter samtidigt som de behandlas mer sympatiskt om de ses som 

ett offer för omständigheter. 

Det finns även andra sätt som lärarna påverkar undervisningen för 

elever med AD/HD-problematik. Hur lärarna använder kroppsspråket, vilken 

toleransnivå de har på uppförandet i klassrummet och hur man behandlar 

varandra färgar av sig på hur elevernas arbetsinsatser ser ut och kan lindra 

deras AD/HD symtom samtidigt som det påverkar klassrumsmiljön 

(Sherman, Rasmussen & Baydala, 2008). Vidare skriver författarna av artikeln 

att: 

 
Understanding the various factors that contribute to successfully identifying 

and treating ADHD is necessary for ensuring that students have the best 

resources and compliance, as well as the optimal social, emotional, behavioural 

and cognitive trajectories” (Sherman, Rasmussen & Baydala, 2008. S.356) 

 

Detta innebär att man som lärare måste vara medveten om alla dessa faktorer 

när man undervisar. 

 

Perspektiv på AD/HD 
AD/HD står för Attention Deficit Hyperactivity Disorder och är en 

beteendestörning som innebär att individen har problem med 

uppmärksamheten samt är hyperaktiv och impulsiv (Wormnæs, 2001). 

Enligt Skidmore (2004) finns det olika perspektiv på vad AD/HD är och 

hur det uppkommer. Dels kan AD/HD ses som en fysiologisk och biologisk 

funktionsnedsättning där en skada i hjärnbalken orsakar 

inlärningssvårigheter. Detta synsätt redogörs även för i Haug (1998) och 

Humphrey (2009). Vidare diskuterar Skidmore (2004) att man kan se AD/HD 

som en social reproduktion där specialundervisningen är ett sätt att sortera 

och reproducera sociala ojämlikheter genom att ge en andel av skolans elever 

en undervisning som ger ”lägre status”. Egenskaperna som utgör AD/HD 

tillskrivs alltså en viss andel av eleverna för att de ska ges en särskild roll i 

skolans undervisning. Det tredje perspektivet man kan beskriva på AD/HD 

på enligt Skidmore är att skolans organisation ligger bakom svårigheterna i 

inlärningssituationer. Detta innebär alltså att lärarnas sätt att organisera och 

strukturera undervisningen skulle kunna framkalla eller utrota AD/HD. 

Dessa tre perspektiv har alla individuella sätt att åtgärda elevernas 

svårigheter. De som anser att AD/HD är ett fysiologiskt/biologiskt fel anser 
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att man bör medicinera eleverna för att de lättare ska kunna anpassa sig till 

samhället och det lilla samhället som skolan i sig faktiskt är. Perspektivet som 

anser att svårigheterna kommer ur ett socialt sammanhang anser att man 

måste reformera politiken som styr skolan för att häva de ojämlikheter som 

samhället försöker återskapa medan det organisatoriska perspektivet anser 

att man bör reformera skolan för att utrota de organisatoriska bristerna som 

orsakar AD/HD. (Haug, 1998). 

Flera författare (Assarsson, 2010; Bailey, 2005 & Haug, 1998) ifrågasätter 

det faktum att man utefter vissa kriterier sätter etiketter på barn. Enligt dem 

blir det en stigmatiserande stämpel som kategoriserar barnen som avvikande 

från det ”normala”: 

 
the use of diagnostic labels for students with disabilities is unacceptable. The 

assignment of labels has the potential to limit one’s view of the student by a 

focus on the negativity of the disorder. (Bailey, 2005. S.47) 

 

Genom att få en etikett, en beteckning, avgränsas vad barnet är och vad det inte 

är, och därigenom blir det också möjligt att socialt konstruera kunskaper om vad 

som ses som barnets väsen och om hur barnet ska bemötas och det avvikande 

normaliseras. I vårt begär efter att förstå, blir allt fler elever genomlysta och 

inordnade i förklarande kategorier som underlag för skolans åtgärder. Genom 

åtgärdsprogram och individuella planer underlättas å ena sidan förståelsen av 

elevers tillkortakommanden, men å andra sidan finns en risk att de stängs in i 

låsta hanterbara former. (Assarsson, 2010. S.113) 

 

Även om etiketten kan skapa förståelse för vissa beteenden kan man inte 

betrakta problematiken ur endast ett perspektiv. Man måste se det ur flera 

synvinklar samtidigt. Flera discipliner måste samarbeta för att skapa en 

utvecklande pedagogisk verksamhet för barnen där man beaktar psykologi 

och sociologi såväl som biologi och den fysiska miljön. (Ahlberg, 2001; 2007; 

2009; Wormnæs, 2001) 
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Syfte och metod 
Nedan följer en presentation över mitt syfte och de frågeställningar som 

ligger till grund för min undersökning. Därefter beskriver och motiverar jag 

mitt val av forskningsmetod samt hur jag gått tillväga vid insamling av 

empiri. I denna del av arbetet finner ni även hur jag förhållit mig till de etiska 

överväganden som görs i samband med empirisk forskning. 

 

Syfte  
Det övergripande syftet med min undersökning är att belysa hur och om 

lärare upplever att de behöver anpassa sin undervisning när det finns elever 

med AD/HD-problematik i klassen.  

Jag vill undersöka både hur genomgångar av läraren och arbetssättet i 

klassrummet ser ut beroende på om man har elever med AD/HD-problematik 

eller inte. Jag har valt att använda begreppet AD/HD-problematik för att det 

är problematiken eleverna uttrycker jag vill undersöka, inte en eventuell 

diagnos.  

Då tiden för att genomföra denna undersökning är begränsad har det 

inte funnits möjlighet att observera hur den konkreta verkligheten ser ut utan 

jag har valt att inrikta mig på hur ett antal lärare upplever att de anpassar sin 

undervisning när de har elever med AD/HD-problematik i klassen eller hur 

de skulle anpassa den om de inte har erfarenhet av denna problematik sen 

tidigare. Jag har även undersökt om respondenterna upplever att antalet 

pedagoger i klassrummet har någon påverkan av hur undervisningens 

utformning. 

 
Metod 
Då mitt syfte var att undersöka lärares upplevelse om hur de anpassar sin 

undervisning har jag valt att göra en kvalitativ undersökning med inspiration 

från fenomenografin. Min undersökning är kvalitativ då den har text som 

grundläggande data istället för sammanställning av numerära data. Den 

fokuserar på hur människor förstår saker snarare än att ha fokus på siffror 

och ha så många deltagande som möjligt som kvantitativa undersökningar 

gör (Denscombe, 2009). 

Som Björkdahl Ordell (2007) och Bryman (2006) skriver kan 

undersökningar som gjorts med enkäter oftast endast spegla just den 

gruppen som undersökts, det går inte alltid att generalisera i samma 

utsträckning som andra undersökningar. Båda författarna påpekar vikten av 

detta i sina texter, man måste vara försiktig när man ska generalisera. Jag når 

inte tillräckligt många lärare för att kunna generalisera till lärares attityder 

överlag och inte heller tillräckligt många gotländska lärare för att generalisera 

till det. Med begreppet ”gotländska lärare” avser jag personer med 

lärarutbildning som är aktiva inom läraryrket på Gotland. Däremot skriver 

Björkdahl Ordell (2007) att trots att en generalisering över lag inte är möjlig 

innebär det inte att resultatet är ointressant för andra än personen som 

genomför undersökningen, då man ändå kan reflektera över vad resultatet 



13 
 

innebär i relation till annan forskning och andra erfarenheter. Detta har 

påverkat hur jag valt att genomföra denna undersökning, se vidare i stycket 

om genomförande och urval. 

 

En kvalitativ undersökning 
Fenomenografi är en forskningsansats som fokuserar på det kvalitativa. 

Kihlström säger att huvudsyftet är att få reda på hur människor uppfattar olika 

aspekter av sin omvärld. (Kihlström, 2007. S.157). Vidare säger hon att syftet 

med denna sortens studie inte är att tala om vad som är sant eller falskt utan 

att upptäcka den variation som finns i människors uppfattningar. Alltså blir 

det i det här fallet en beskrivning av lärarnas uppfattning av fenomenet 

snarare än deras uppfattning om fenomenet.  

Uljens (1989) belyser att resultatet av fenomenografisk forskning 

beskriver hur människors uppfattningar skiljer sig från varandra på ett 

kvalitativt sätt i form av olika kategorier vilket innebär att resultatet av min 

undersökning kommer att beskriva de kvalitativt varierande uppfattningar 

som min undersökningsgrupp uttrycker.  

 

Insamling av data 
Datainsamling inför en fenomenografisk studie är möjlig att genomföra på en 

mängd olika sätt såsom olika slags intervjuer, observationer, skrivna svar, 

teckningar, historiska dokument och self report. Trots att den vanligaste 

metoden är intervjuer (Kihlström, 2007) har jag valt att inrikta mig på skrivna 

svar som fås genom enkäter. Dessa enkäter är inte konstruerade för att få 

fram numeriska data utan för att ta reda på lärares attityder till företeelsen jag 

undersöker.  

Som Björkdahl Ordell (2007), Bryman (2006) och Denscombe (2009) 

skriver kan det vara lättare att svara på frågor i enkäter än intervjuer då man 

kan känna sig mer anonym och mindre utsatt samtidigt som man har 

möjlighet att svara uttrycksfullt och personligt. Det finns dock nackdelar med 

enkäter, Denscombe påpekar att det inte går att få det ena utan det andra då 

fördelar och nackdelar går alltid hand i hand. Denscombe (2009) och Bryman 

(2006) påpekar även att forskaren inte har några möjligheter att kontrollera 

om enkätsvaren är sanningsenliga eller inte och att forskaren riskerar att 

påverka respondenternas svar med sina frågor men den risken valde jag att ta 

när jag planerade inför undersökningen.  

 

Konstruktion av enkäten 
Jag valde att konstruera min enkät på ett sätt som enligt Trost (1994) och 

Denscombe (2009) är vanligast, med inledande bakgrundsfrågor om kön, 

utbildning, ålder och antal verksamma år i läraryrket för att sedan gå vidare 

med attityds- och åsiktsfrågor där svar skulle lämnas i form av fritext. Det är 

på denna grund jag anser att min undersökning är en kvalitativ enkät med 

inspiration av self report och fenomenografi: enkäten inleds med slutna 

frågor och följs av öppna frågor med fritextssvar för att ta reda på attityder. 
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I utformandet av enkäten (se bilaga 2) har jag inspirerats av Bryman 

(2006) som ger många infallsvinklar på hur en enkät utformas på bästa sätt ur 

både forskarens och respondentens synvinklar. Han påpekar att layouten är 

viktig, både vad gäller enkätens täthet och svarsalternativens placering då 

man enligt honom måste hitta en gyllene medelväg och undvika extremiteterna 

(Bryman, 2006. S.150). Alltså en medelväg där enkäten varken är för luftig 

eller för tätpackad. Bryman rekommenderar även att man bör underlätta för 

respondenten genom att placera svarsalternativen vertikalt och inte 

horisontellt vid slutna frågor då horisontellt placerade alternativ lättare 

orsakar förvirring och felmarkeringar. 

 

Urval av respondenter  
För att genomföra en undersökning bör man välja ut vilken grupp individer 

man vill ska delta för att få svar på den forskningsfråga man ställt. Larsson 

(1984) påpekar att om man vill påvisa så många skilda uppfattningar som 

möjligt bör man sprida intervjuerna, enkäterna i mitt fall, över varierade 

grupper. I min undersökning där jag vill undersöka hur lärare upplever att 

arbetssättet i klassrummet anpassas när de har barn med AD/HD-

problematik i klassen valde jag därför ut elva skolor i Visbys skolområde som 

har undervisning från förskoleklass upp till årskurs sex när jag sände ut min 

förfrågan. En av de utvalda skolorna ligger 2km utanför staden men hör ändå 

till Visbys skolområde.   

Kihlström skriver att Människor har olika erfarenheter, varför ett och samma 

problem, en och samma fråga etcetera kan te sig olika för skilda personer (Kihlström, 

2007. S.158). Även Larsson (1984) rekommenderar att sprida undersökningen 

över olika grupper för att upptäcka så många varierande uppfattningar som 

möjligt. Däremot är det en speciell grupps, lärares, uppfattning om 

fenomenet som jag vill undersöka och därför har jag valt att endast 

genomföra enkäten med lärare som har en lärarutbildning. Jag ville 

genomföra min enkätundersökning på flera olika skolor för att kunna belysa 

eventuella skillnader mellan olika skolors arbetssätt kring samma fenomen.  

Eftersom jag bor på Gotland valde jag att fokusera min 

undersökningsgrupp till lärare som är verksamma på öns grundskolor. Detta 

medför att jag inte kan generalisera min undersökning till det generella 

begreppet lärare, och inte heller till gotländska lärare då jag inte undersökt 

allas attityder. Därför får jag hålla min resultatdel till att gälla åtta 

yrkesverksamma lärare, varken mer eller mindre. 

 

Genomförande 
Då syftet med min undersökning var att få fram kvalitativa svar på hur lärare 

anser att arbetssättet påverkas av att ha barn med AD/HD-problematik 

inkluderade i klassrummet har jag skapat en enkät som inspirerats av self 

report (se bilaga 2). I enkäten finns det gott om plats för fria svar och 

kommentarer eftersom jag som Davidsson (2007) beskriver det, är ute efter 

upplevelser av fenomenet jag undersöker, inte det ”rätta” svaret. Som 
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Larsson (1984) säger bör frågor vara så löst konstruerade att de är lätta att 

följa samtidigt som det finns en tydlig struktur under ytan för att frågorna ska 

bli besvarade samt att följdfrågor bör grunda sig på tidigare svar. Av denna 

anledning har jag valt att dela upp min enkät i två delar (se bilaga 2) där man 

dels svarar på olika frågor efter fråga ett beroende på om man har erfarenhet 

av barn med den här sortens problematik eller inte och på samma sätt efter 

fråga nio angående hur många pedagoger som arbetar i klassrummet. Att 

svara på exakt samma frågor då alla pedagoger är olika både till person, 

erfarenhet, förutsättningar och till arbetssätt är svårt, om inte omöjligt. 

Innan genomförandet av undersökningen skrev jag ett missivbrev 

gällande enkätundersökningen (missivbrev se bilaga 1, för vidare läsning om 

missivbrev se Björkdahl Ordell, 2007) som jag mejlade ut till rektorerna på de 

11 skolor som har årskurs F-6 i Visby. Jag gav rektorerna ett par dagar på sig 

att svara på mitt mejl och ringde sedan upp dem som inte svarat för att 

snabbt kunna boka in eventuell avlämning och upphämtning av enkäterna. 

En skola tackade nej direkt via mejl då de redan deltog i tre andra 

undersökningar, två skolor tackade nej vid uppringning på grund av de 

nationella proven som pågår för fullt, en skola tackade nej i ett sent skede, 

fyra skolor har inte svarat på varken mejl eller telefon och tre skolor tackade 

ja. En av de skolor som tackat ja slutade däremot svara både på mejl och i 

telefon vilket ledde till att de inte deltog. Samma sak hände med en av de 

andra skolorna där jag till och med varit och lämnat ut enkäter. De sköt upp 

inlämnandet av enkäterna så många gånger att det till slut var för sent att föra 

in dem i arbetet. Därför blev det slutligen bara en skola som deltog i 

enkätundersökningen, men de åtta lärare som svarade på enkäten bidrar med 

tillräckligt med information om sina attityder till mitt problem för att jag ska 

kunna sammanställa och analysera informationen. 

I missivbrevet hade jag föreslagit två alternativ. Alternativ ett var att jag 

kunde finnas på plats i deras personalrum en speciell tidpunkt och dag för att 

lärarna skulle kunna fylla i min enkät samtidigt som jag fanns till hands vid 

eventuella frågor. Alternativ två var att jag tillsammans med rektorn 

bestämde en dag för avlämning respektive upphämtning av enkäterna för att 

lärarna skulle kunna fylla i dem när de hade tid. Detta med avlämning och 

upphämtning visade sig vara den mest populära idén då enkäten skulle ta 

runt 20 minuter att fylla i och som lärare har man inte alltid den tiden under 

arbetstid. Genom att göra på det här sättet gavs lärarna möjlighet att fylla i 

enkäten när de själva kände att de hade tillräckligt med tid på sig.  

På de två skolor där överenskommelsen blev avlämning och 

upphämtning lämnade jag ett visst antal kuvert med en enkät i varje till 

skolans rektor som sedan fick dela ut det till klasslärarna på skolan. Antalet 

kuvert berodde på hur många lärare som arbetade på skolan. Björkdahl 

Ordell (2007) rekommenderar att ett datum för upphämtning ska bestämmas 

så snart som möjligt efter att man delat ut enkäten för att minimera bortfallet 

och även Denscombe (2009) påpekar att risken för bortfall är stort när det 

gäller postenkäter. Detta för att enkäterna känns opersonliga och 

respondenterna inte ges någon möjlighet att vara i kontakt med forskaren.  
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Samtliga deltagande skolor fick tre dagar på sig innan jag skulle komma 

och hämta enkäterna igen, vilket jag och rektorerna valde gemensamt. Valet 

blev tre dagar då inte kändes så kort att lärarna skulle behöva stressa med 

ifyllandet men inte heller så långt att det skulle glömmas bort och rinna ut i 

sanden. Genom att besöka de skolor där undersökningen skulle genomföras 

för att personligen lämna ut enkäterna ville jag visa att allas svar verkligen 

bidrog till min undersökning samtidigt som respondenterna gavs möjlighet 

att ställa frågor och fick ett ansikte på personen som utförde undersökningen. 

Min tanke visade sig fungera med den ena skolan men inte den andra, som 

slutligen inte deltog i studien. 

 

Reliabilitet och validitet 
För att en forskningsundersökning ska räknas som tillförlitlig krävs det att 

undersökningsinstrumentet ger samma resultat oberoende av vilken gång i 

ordningen det används och den enda orsaken till avvikande i resultatet ska 

helt och hållet bero på variationer i mätobjektet (Bryman, 2006; Denscombe, 

2009). När man genomför en enkätundersökning kommer man självklart att 

få olika svar från grupp till grupp då enkäten genomförs av olika individer, 

men Bryman (2006) skriver att om man mäter samma grupp två gånger ska 

resultatet inte skilja sig nämnvärt för att undersökningen ska vara tillförlitlig 

och stabil. Då denna enkät grundar sig på de deltagandes uppfattningar av 

fenomenet anser jag att deras svar inte kommer att ändra sig nämnvärt om 

jag genomför samma enkät med samma individer. Det som gör att det kan 

ändras är om lärarnas förutsättningar ändrats och därför anser jag att mitt 

undersökningsinstrument är tillförlitligt. 

Enligt Denscombe handlar begreppet validitet om i vilken utsträckning 

forskningsdata och metoderna för att erhålla data anses exakta, riktiga och träffsäkra. 

(Denscombe, 2009. S.425). Bryman formulerar sig på ett liknande sätt: Validitet 

rör frågan om huruvida en eller flera indikatorer som utformats i syfte att mäta ett 

begrepp verkligen mäter just det begreppet. (Bryman 2006. S.88). Min enkät syftar 

till att undersöka en grupp lärares attityder till hur inkluderingen av barn 

med AD/HD-problematik i klassrummet påverkar arbetssättet i deras 

klassrum och det är på den grunden jag konstruerade min enkät (se bilaga 2). 

Enligt Björkdahl Ordell (2007) kan det vara svårt att sammanställa 

öppna svarsfrågor samtidigt som det kan vara jobbigt för de svarande att 

skriva för mycket, men jag måste göra på detta sätt för att få ut den 

informationen som krävs. Detta eftersom det är svårt att ta reda på individers 

attityder genom flervalsfrågor då det lätt blir att man lägger orden i munnen 

på de svarande och leder dem till vad de tror är ”de rätta” svaren, som 

kanske inte alls är rätt egentligen. 

 

 

 

  



17 
 

Etiska överväganden 
Vetenskapsrådet (u.d.) har utformat fyra huvudkrav som måste följas när 

man genomför en undersökning. För det första är det informationskravet, där 

det förklaras att forskaren är skyldig att informera de som berörs av 

forskningen om forskningsuppgiftens syfte. Det kravet uppfyllde jag genom 

att skicka ut ett missivbrev inför enkätundersökningen.  

Det andra kravet är samtyckeskravet, som tydliggör att de deltagande i 

undersökningen själva får bestämma över sin eventuella medverkan 

(Vetenskapsrådet, u.d.), vilket jag infriade genom att i missivbrevet skriva att 

skolorna hade möjlighet att tacka nej till deltagande samt att jag skulle 

komma med enkäter till de lärare som ville delta.  

Vetenskapsrådets tredje krav är konfidentialitetskravet som innebär att 

uppgifterna om de i uppgiften deltagande personerna och alla eventuella 

personuppgifter ska förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del 

av dem (Vetenskapsrådet, u.d.). När man genomför en postenkät är det 

fortfarande viktigt att deltagarna kan känna att det de skriver behandlas 

konfidentiellt, det görs ofta genom att dela ut kuvert samtidigt som 

deltagarna själva kan försluta (Björkdahl Ordell, 2007). Detta var för mig en 

självklarhet, så till varje skola delade jag ut enkäterna i öppna kuvert som 

deltagarna klistrade igen när de fyllt i enkäten. 

Då alla respondenter arbetar på samma skola och skolan är helt 

anonym går individerna inte att identifiera. Jag har inte heller använt mig av 

någon direkt kategorisering av respondenterna utan enbart betraktat dem i 

deras roll som lärare och jämfört deras svar. 

Nyttjandekravet är det fjärde huvudkravet och det innebär att uppgifter 

om enskilda personer endast får användas i forskningssyfte 

(Vetenskapsrådet, u.d.). Respondenternas svar på min enkät kommer endast 

att användas i denna undersökning och därför eliminerade jag alla noteringar 

som gjorts när jag sammanställt dem i resultatdelen. 
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Resultat 
Nedan redogör jag för de resultat jag fått fram genom min 

enkätundersökning. Enkäten mina respondenter har besvarat finns bifogad 

som bilaga (bilaga 2). Respondenternas svar har sammanställts i kategorier 

som utgår från frågorna i enkäten och därefter analyserar och tolkar jag de 

framkomna resultaten i relation till bakgrunden. 

 
Sammanställning av respondenter 
Från den svarande skolan fick jag in totalt åtta besvarade enkäter. Alla 

respondenter var kvinnor och åldersspannet löpte från 29 år till 61år. Antalet 

verksamma år som lärare varierade mellan två år och 39 år och alla lärare 

utom den yngsta har erfarenhet av att ha elever med AD/HD-problematik i 

klassen. 

 

Tabell 1. Sammanställning av respondenter 

Examinerad 

lärare år/ total 

erfarenhet 

Har 

erfarenhet 

av AD/HD-

problematik 

Anser att 

undervisningen 

behöver 

anpassas då det 

finns elever 

med AD/HD-

problematik i 

klassen 

Anser att 

undervisningen skulle 

påverkas om det var 

fler/färre pedagoger i 

klassrummet 

 

2008/2 år 

 

 

- 

 

X 

 

X 

2004/10 år 

 

X X  X 

1999/15 år 

 

X X X 

1996/18 år 

 

X X X 

1997/17 år 

 

X X X 

1992/21 år 

 

X X  X 

1993/21 år 

 

X X X 

1975/39 år X X   X 
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Anser lärarna att de behöver anpassa undervisningen på 
något särskilt sätt då de har elever med AD/HD-
problematik i klassrummet? 
Det genomgående svaret genom alla enkäter är JA på den här frågan. De sätt 

att anpassa undervisningen som framkommer genom enkätsvaren kan delas 

in i två olika kategorier, dels hur läraren kan anpassa 

undervisningssituationen och dels hur omgivningarna kan anpassas.  

Ur enkätsvaren har jag sammanfattat att av läraren krävs följande 

anpassningar: 

 Ge extra tydliga anvisningar och instruktioner, ofta direkt till eleven i fråga. 

Återkoppla efter genomgången för att se så instruktionen gått fram. 

 Kolla till eleven för att se så anvisningarna följs 

 Ha tydliga regler och var konsekvent. 

 Förbered eleven/eleverna noga och i god tid när det ska ske. förändringar 

 Använda sig av många metoder när man har genomgång, både visuellt, 

skriftligt och tal. 

 Hjälpa eleven att organisera undervisningsmaterial och kläder på bestämda 

ställen. Ha korta arbetspass för att motverka koncentrationssvårigheter och 

motivationsbrist. Ha tydliga och realistiska mål. 

 

Sammanfattar man pedagogernas svar på hur man kan anpassa 

omgivningarna för att undvika svårigheter får man fram följande slutsatser: 

 Tänka igenom placeringen av eleverna i klassrummet. Ha eleven nära en 

vuxen för att verka lugnande och i förebyggande syfte. 

 ”Pauslådor” där barnen väljer något att göra några minuter då det blir 

”pirrigt/okoncentrerat”. Ge eleven något att sysselsätta händerna med eller 

tugga tuggummi. 

 Ha symboler på bänken som påminnelse om hur man agerar och vad man ska 

tänka på i klassrummet. 

 Ha en lugn vrå i närheten dit eleven kan gå för att lugna sig. 

 Undvika situationer som framkallar problematik, till exempel trängsel. Låt 

eleven gå i förväg till matsal och gymnastiksal. 

 

Hur agerar lärarna när AD/HD-problematiken kommer till 
uttryck i undervisningssituationer? 

Det vanligaste pedagogerna svarar på denna fråga, med olika formuleringar, 

är att de försöker påkalla elevens uppmärksamhet och rikta den åt rätt håll 

när problematiken blir påtaglig. Detta kan göras både muntligt genom rösten, 

via blickar eller med ”handpåläggning”. Handpåläggning innebär att man 

lägger handen på elevens axel eller liknande. 

Ett annat återkommande svar bland respondenterna är att för att 

avvärja eller mildra problematiken att låta eleven pilla med något eller tugga 

tuggummi, en slags förebyggande åtgärd. En lärare skrev ’klämpryl’, 

tuggummi etc för att få ur energin & lägga mer fokus på arbetet. En annan 

respondent svarade: Det gäller att hitta en bra balans mellan tillrättavisningar 
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(många elever är smarta och skyller på sina problem). Vägledning och skygglappar. 

Den här eleven kan inte få all uppmärksamhet. Detta visar på att även om man 

ofta korrigerar eleven kanske man inte gör det varje gång.  

För att tidigt fånga elevernas intresse och på så sätt undvika 

problematiken kan det vara lämpligt att använda så många 

undervisningsmetoder som möjligt, och en lärare uttrycker att det är av 

största vikt att man som lärare har ett stort tålamod. En annan lärare säger att 

samtidigt som man måste anpassa sig efter individen måste man ställa sig 

frågan: Hur mycket skall andra elever ”lida”/stå tillbaka för en elev?, vilket osökt 

går ihop med en tredje lärares kommentar: det är viktigt att ha en öppen miljö 

i klassrummet där man kan tala om allas likheter och olikheter och vad man 

har lätt respektive svårt för. 

 

Hur anser lärarna att deras agerande i bemötandet av 
AD/HD-problematiken påverkar de övriga eleverna i 
klassen? 
Då elever med AD/HD-problematik enligt många av de svarande lärarna 

kräver extra guidning och styrning medför det att de kräver mycket av 

lärarnas tid detta medför uppenbart att eleverna utan problematiken får 

mindre av lärarens uppmärksamhet och tid. Den rörighet som ofta uppstår i 

relation till ett barn med AD/HD-problematik medför även andra saker enligt 

lärarna, som att de övriga barnen tvingas lyssna på diskussioner som inte rör 

dem och att konflikter där barnen med AD/HD-problematik inte är deltagare 

får stå tillbaka och diskuteras senare.  

En lärare tror att det Påverkar säkert, men om man inte gör anpassningar och 

åtgärder påverkar detta säkert mycket mer! De övriga eleverna brukar har förståelse 

för detta, om det inte finns flera med liknande problem förstås vilket tyder på att 

man alltid måste se till rådande omständigheter när man gör anpassningar. 

En lärare anser att barnen får en mer irriterad och arg lärare då hon måste 

tillrättavisa och korrigera eleven med problematik under undervisningstiden, 

men det är den enda respondenten som skriver att hon anser att hon blir 

irriterad och arg.  

Lärarna hade dock inte enkom negativa tankar kring hur deras 

agerande påverkar de övriga eleverna i klassen. En lärare hoppas att det kan 

bidra till en ökad självständighet hos eleverna och en annan av lärarna anser 

att eleverna påverkas positivt av hennes agerande genom att de får en tydlig 

bild av att alla inte är lika. Vi arb. mkt m. respekt mot alla individer. Att ”sprattlet”, 

inte är av ondo utan något som bara händer. Samma lärare skriver även att 

öppenhet och ärlighet är nyckelord i undervisningen. 

 

Påverkar antalet pedagoger i klassen hur 
undervisningen ser ut? 
Alla svarande lärare utom en angav att de var ensamma lärare i klassen, men 

några av dem hade ibland möjlighet att vara två. Den lärare som uppgav att 

hon inte var ensam lärare uttryckte sig så här om de inte skulle vara två: Jag 
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skulle vara tvungen att styra arbetet i detalj. Alla måste veta vad de ska göra, annars 

hinner man inte hjälpa som ensam pedagog. Uppgifterna blir mer tillrättalagda och 

mindre av ”eget tänk”. Vidare anser samma lärare att Konflikthantering blir direkt 

lidande om du är ensam pedagog. Man får reda ut ”sedan”, vilket alltid är sämre.  

Alla svarande lärare anser att det vore positivt att vara fler lärare i 

gruppen även om inte alla skulle välja att ha två lärare i samma klassrum. 

Två av lärarna skulle istället välja att dela klassen i hälften om de hade 

tillgång till en lärare extra under undervisningstid då de anser att det gynnar 

eleverna mer att vara i en mindre barngrupp än att vara två pedagoger på 

många elever.  Två av de andra svarande lärarna uttryckte att om de hade en 

lärare till i klassen skulle den andra läraren kunna fokusera helt på eleven 

med AD/HD-problematik och på så sätt avlasta. 

Samtliga svarande lärare anser att det som skulle påverkas mest av att 

vara två lärare istället för en är möjligheten att ge eleverna mer tid. Enskilda 

elever skulle kunna få mer stöd, lärarnas upplevelse av stress skulle minska 

och undervisningen skulle få högre kvalitet. 
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Diskussion  
I detta avsnitt avhandlas först en metoddiskussion där jag framställer fördelar 

och nackdelar med mitt val av metod. Därefter följer kritik av min studie och 

en diskussion av resultatet uppdelat i underrubriker som baseras på 

kategorierna i resultatdelen. Slutligen ges förslag på vidare forskning inom 

området och vilken betydelse mitt arbete har för yrkesverksamma och 

blivande lärare. 

 
Metoddiskussion 
I min undersökning valde jag att använda mig av enkäter då det verkade vara 

en god metod för att få fram ärliga och väl utvecklade svar från mina 

respondenter, vilket visade sig stämma till viss del. Att ha öppna 

svarsalternativ var både positivt och negativt då vissa lärare valde att svara så 

utförligt de kunde när de fick chansen, medan andra valde att svara så 

kortfattat som möjligt. Detta troligtvis på grund av den tidspress som 

ständigt vilar på en yrkesverksam lärare. Själva tiden som faktor hade även 

en väsentlig betydelse för mig som genomförde undersökningen, något jag 

skulle varit ännu tydligare med när jag gav ut enkäterna. Nu blev en av de 

två skolor som tackat ja till deltagande i studien väldigt sen med sina svar 

precis som Björkdahl Ordell (2007) och Denscombe (2009) varnade för var en 

möjlighet, vilket framkallade en del stress hos mig då jag inte kunde föra in 

resultaten i mitt arbete och min studie fick färre deltagare. 

Möjligheten som gavs lärarna att vara helt uppriktiga i samband med 

anonymiteten som är kopplad till enkäter (Björkdahl Ordell, 2007; Bryman, 

2006; Denscombe 2009) fungerade väl. Vid de första reflektionerna ansåg jag 

inte att jag hade fått samma öppenhjärtade svar vid intervjuer, men vid 

närmare eftertanke har man vid enkäter tid på sig att anpassa sina svar vilket 

kan göra att man undviker att ge vissa svar för att ställa sig själv i så god 

dager som möjligt.  

Med enkäten som verktyg fick lärarna även chansen att tänka igenom 

sina svar, istället för att vid en intervjusituation känna sig stressade och vilja 

svara så snabbt som möjligt. Det kunde också varit så att jag som intervjuare 

inte klarat av att invänta respondenternas svar vilket hade påverkat svaren 

både till form och längd. Under en intervju hade jag också kunnat komma 

med ledande följdfrågor som troligtvis påverkat sanningshalten i svaren.  

Även med en skriftlig enkät kan forskaren formulera sig på ett sådant 

sätt att orden nästan läggs i munnen på respondenten (Björkdahl Ordell, 

2007; Bryman, 2006; Denscombe 2009), men med mina formuleringar anser 

jag att jag undvek det på ett till största delen framgångsrikt sätt.  Om jag 

använt mig av en muntlig intervju istället hade jag kunnat gå djupare in i 

lärarnas svar och fått tydligare motiveringar, men samtalet hade även kunnat 

glida iväg på sidolinjer som inte hade med själva undersökningen att göra. 

Även om ett sådant utsvävande kunde ha lett till ett givande samtal tror jag 

inte att det hade gett mig någon användbar information för mitt arbete. Med 

dessa uttalanden som grund är jag nöjd med mitt val av metod, det var 



23 
 

lämpligt för min undersökning och för att sammanfatta mina tankar kring 

metodval finns det både positiva och negativa aspekter. Det positiva är att jag 

fick genomtänkta och förhoppningsvis ärliga svar medan det negativa är att 

det finns risk för att svaren kan ha modifierats för att passa in i samhällets 

normer och värderingar. 

När jag skulle analysera mina data utgick jag från mina respondenters 

svar och gick igenom dem fråga för fråga. Först sammanställde jag 

respondenterna i en tabell (se tabell 1) där jag förde in olika kriterier för att få 

en överblick över respondenterna och deras uppfattningar. Kriterierna var 

examinationsår, antal år de varit verksamma som lärare, om de hade 

erfarenhet av AD/HD-problematik, om de ansåg att de behövde anpassa 

undervisningen när de hade barn med AD/HD-problematik i klassen samt 

om antalet pedagoger hade någon påverkan på hur de anpassade 

undervisningen.  

Därefter gick jag vidare till frågorna där lärarna skulle svara med fritext 

och såg vilka svar som liknade varandra och vilka som skiljde sig från 

varandra. Dessa sammanställde jag till punkter som jag förde in i 

resultatdelen. I resultatdelen använde jag mig både av dessa sammanfattande 

punkter och understödde dem med citat från lärarnas enkäter. Denna 

analysmetod fungerade väldigt väl på min studie då jag fick en tydlig 

överblick över resultatet och tidigt kunde koppla resultatet till litteraturen. 

Därför anser jag att jag på ett till största delen korrekt forskningsmetodiskt 

korrekt sätt undersökt mitt område och gjort rimliga tolkningar av resultatet.  

 
Kritik mot den egna studien 
I metoddiskussionen framförde jag kritik rörande val av metod. Här nedan 

framför jag kritik mot själva studien i sig.  

 I min undersökning hade jag som plan att få många fler deltagare än de 

åtta som deltog. Även om det var en kvalitativ undersökning hade fler 

respondenter gett mig möjlighet att se undersökningen i ett bredare 

perspektiv, vilket hade gett undersökningen större kredibilitet. Det faktum att 

två skolor tackade ja men sedan slutade svara och sköt upp inlämnandet av 

enkäterna är också något som kunde hanterats på ett bättre sätt, då jag istället 

för att låta det vara hade kunnat vara mer drivande i insamlingen av 

enkäterna. Jag hade även kunnat besöka den tredje skolan trots att vi inte 

bokat någon tid vilket hade kunnat bära eller brista, men då hade jag ändå 

gjort ett försök. 

  Att ha respondenter från skolor med olika pedagogiska inriktningar 

såsom Waldorf och Reggio Emilia hade också varit önskvärt för att se om det 

fanns någon skillnad i attityder kring mitt problem beroende på vilken 

pedagogik man arbetar efter, men tyvärr gick det inte att genomföra i denna 

undersökning. 
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Resultatdiskussion 
Syftet med min undersökning var att undersöka hur arbetssättet i 

klassrummet påverkas av att inkludera elever med AD/HD-problematik. När 

jag startade min undersökning började jag med att söka tidigare forskning om 

de olika delar mitt ämne består av: specialpedagogik, inkludering och 

AD/HD. Jag sökte också efter forskning där alla dessa delar var infogade, 

men det gav ingen utdelning. Nedan följer diskussion av lärarnas responser 

kopplat till denna tidigare forskning. 

 

Lärarnas anpassning av undervisningen då de har elever med 

AD/HD-problematik i klassrummet 
Man kan anpassa undervisningen på mängder av olika sätt utifrån elevers 

behov. I tidigare forskning har man kunnat läsa mycket om segregering, där 

både exceptionella elever och elever i behov av särskilt stöd sållas ut från de 

övriga för att ges det stöd de behöver. (Fischbein, 2003; Haug, 1998; Nilholm, 

2003; Persson, 2001). De svar som framkom under enkätundersökningen visar 

att så inte är fallet för dessa lärare. Ingen angav att de plockade ut eleverna ur 

klassrummet och hade separat undervisning med dem utan den 

anpassningen de i så fall gjorde var att eleverna hade möjlighet att gå till en 

lugnare, avskild vrå när de kände behov av det. I största möjliga mån sker 

undervisningen inom de ordinarie ramarna för klassen men med extra stöd. 

Här följer några citat från respondenterna angående hur de anpassar sin 

undervisning för att underlätta för elever med AD/HD-problematik: 

 
Ge tydliga instruktioner, återkoppla till eleven efter allmän instruktion. Ge 

möjlighet till rörelse vid behov under dagen. Hjälp att organisera sina saker. 

Bestämda ställen där man lägger sudd, penna, kläder m.m. olika för olika barn. 

Gå före till matsalen, omklädningsrum, kapprum mm för att undvika trängsel 

och överstimulans. Ha barnet nära en vuxen, lugnande inverkan.  

 

Anpassning sker dagligen, hela tiden./…/ -’klämpryl’, tuggummi etc för att få 

ur energin & lägga mer fokus på arbetet. – anpassning av placering i 

klassrummet, på samlingen. 

 

Jag ser till att vara tydlig med regler och att samla barnen så att de förstår hur 

övningen ska gå till. Jag använder mig alltid av att visa, tala och skriva när jag 

har genomgång. 

 

Kortare koncentrationstid så därför kortare arbetspass. 

 

Man måste ligga steget före och förutse situationer under lektionen som kan bli 

jobbiga för eleven och därmed få dem att spåra ur. 

 

Till dessa citat och inledande tankar vill jag knyta an Reggio Emilia 

pedagogiken, där man tänker att lärande sker i integrerade grupper där barn 

med och utan funktionshinder lär sig tillsammans (Fischbein, 2003). Även om 

skolan där lärarna arbetar inte är en skola som arbetar utefter den 



25 
 

pedagogiken nyttjar de ändå en av dess grundläggande tankarna, att alla 

elever lär sig tillsammans efter sina egna förutsättningar. 

Westling Allodi (2010) anser att inkludering betyder att skolmiljön och 

organisationen kan välkomna och bemöta alla elever oavsett deras behov 

eftersom alla har rätt att få en god utbildning samtidigt som de känner sig 

delaktiga. Även Assarsson (2010) talade om att denna delaktighet var viktig 

för eleverna i behov av extra stöd. Genom arbetssättet som lärarna upplever 

att de har ges alla elever en upplevelse av att vara delaktiga i den ordinarie 

undervisningen även om de har anpassningar vad gällande placering i 

klassrummet och i andra lokaler. 

Det man kan utläsa av detta är att respondenternas perspektiv på 

specialpedagogik är en kombination av ett organisatoriskt (Skidmore, 1996), 

relationsinriktat (Ahlberg, 2001), kompensatoriskt (Haug, 1998) och ett 

dilemmaperspektiv (Nilholm, 2003). De anpassningar som lärarna gör när de 

har elever med AD/HD-problematik i klassrummet är mer fokuserade på att 

åtgärda omgivningarna och organisationerna än att åtgärda eleverna. 

Som Ahlberg (2001) beskrev finns det inte bara ett rätt sätt att bemöta 

olika elevers svårigheter utan man får ständigt söka efter nya lösningar. En 

lärares uppgifter är mycket komplexa och en av de viktigaste uppgifterna i 

undervisningen är att se varje elevs behov och därefter anpassa metoder och 

arbetssätt på lämpliga sätt, vilket även lärarna i min undersökning belyste. 

 

Lärarnas agerande när AD/HD-problematiken kommer till uttryck 

i undervisningssituationer och hur det påverkar de övriga eleverna 
Samhället skapas genom och av oss människor. De kulturella, sociala och 

institutionella traditionerna som omger oss påverkar vår uppfattning av vad 

som anses vara svårigheter, och det faktum att alla skolor och lärare har olika 

förhållningssätt till detta är avgörande för hur svårigheter betraktas och 

hanteras. (Ahlberg, 2001). Westling Allodi (2010) påpekar att det är upp till 

lärarna på varje skola att skapa ett arbetsklimat som är anpassat för och 

fungerar i undervisningsgruppen, och då menas det undervisningsgruppen 

som helhet, inte bara en liten del av den. 

I enkäterna svarade många av lärarna att tydliga regler och struktur i 

undervisningen är viktigt för att underlätta för alla elever, även om det ofta är 

särskilt viktigt för dem med AD/HD-problematik. Så Sherman, Rasmussen 

och Baydalas (2008) konstaterande att vilken toleransnivå lärarna har på 

vilket uppförande som är okej i klassrummet och hur man behandlar 

varandra färgar av sig på hur elevernas arbetsinsatser ser ut samtidigt som 

det kan lindra AD/HD-problematiken stämmer väl överens med 

respondenternas uppfattning.  

Det som Westling Allodi (2010) skriver om att klimatet i klassrummet 

ska vara anpassat till alla elever i gruppen så den ”tåliga majoriteten” inte får 

stå ut med vad som helst är något som belysts i lärarnas enkäter. Där fick de 

svara på dels hur deras undervisning skulle se ut om de inte hade elever med 

AD/HD-problematik i klassen och dels hur de tror att de övriga eleverna 
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påverkas av lärarens agerande när AD/HD-problematiken kommer till 

uttryck. Nedan följer några exempel på respondenternas svar. 
Lugnare, färre konflikter, färre bråk på rasterna 

 

En elev med de här svårigheterna är jobbig både för mig, sina klasskamrater och 

sig själv. Med ett förstående klimat i klassen kommer man långt. 

Förhoppningsvis kan det bidra till att övriga elever blir mer självständiga. 

 

Jag gör anpassningar efter många elever, alla är ju enskilda individer men det 

fokus som dessa ”rörliga & okoncentrerade” elever tar hade istället kunnat 

läggas på undervisning. 

 

Jag hade kunnat stötta och peppa de duktiga eleverna mer (de får ofta klara sig 

själv som det ser ut idag)Det gäller att vara tydlig och konsekvent! Det jag har 

bestämt gäller! /…/ Man måste ställa sig frågan:  Hur mycket skall andra elever 

”lida”/Stå tillbaka för en elev”?  

 

Man skulle kunna ge mer tid åt de övriga eleverna. En elev med AD/HD-

problematik tar nästan alltid mer tid av läraren.” 

 

Som lärare lägger du mycket av lektionstiden på dessa elever. De andra får 

mindre tid. Tappar man tålamodet vilket man gör ibland påverkas 

klassrumsklimatet för de övriga eleverna. De får en irriterad lärare. 

 

De får mindre av min tid. Mycket tid och energi går åt till dessa elever. De får 

ibland lyssna på diskussioner som inte rör dom (försöker hålla mig till 

lektionstiden oh ha utredningar på rasterna men det blir ofta rörigt) 

 

Tid kommer att tas ifrån de andra eleverna. Elever med svårigheter kräver mer 

uppmärksamhet. 

 

Jag tror att de andra eleverna alltid får en rörigare miljö när ett ADHD 

diagnostiserat barn finns i klassen. Men jag hoppas att genom att försöka att 

vara konsekvent så blir det bättre. 

 

Påverkar säkert, men om man inte gör anpassningar och åtgärder 

påverkar detta säkert mycket mer! De övriga eleverna brukar har 

förståelse för detta, om det inte finns flera med liknande problem förstås 

 

Som man kan utläsa av dessa citat är det tydligt att lärarna är medvetna om 

hur det ser ut i deras undervisningssituationer. Där tar eleverna med AD/HD-

problematik mer tid, uppmärksamhet och utrymme än de andra vilket 

lärarna anser ofta påverkar på ett negativt sätt. Detta eftersom lärarna ofta 

måste agera och korrigera och då ger eleverna utan AD/HD-problematik fria 

händer. Här kan man se på uttalandet av Egelund, Haug & Persson (2006) där 

hänsynen till individen ska tas inom ramen för kollektivet. Avvägningarna av 

vilket som är överordnat måste göras från gång till gång men man måste 

alltid vara på det klara med att alla parter vet vilka regler och riktlinjer det är 

som gäller. 
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Avslutande reflektioner 
Studiens deltagare vill inte segregera eleverna som har AD/HD-problematik från 

den ordinarie undervisningen men de skulle vilja att tiden räckte till att stötta de 

övriga eleverna lika mycket. Detta skulle vara genomförbart om de antingen kunde 

få en extra personal som fokuserade på eleven med AD/HD-problematik eller att de 

kunde dela klassen i hälften för att övriga elever inte alltid skulle behöva påverkas. 

En svårighet jag ser med detta är då det finns flera elever i behov av särskilt stöd. 

Man inte kan ha hur många pedagoger som helst i en barngrupp då de resurserna 

inte finns. Många av lärarna framlägger också vikten av att anpassningarna av 

undervisningen görs inte enbart för de elever som har AD/HD-problematik utan lika 

mycket för de andra eleverna.  

En sammanfattning av hur respondenterna uppfattar att arbetssättet i 

klassrummet påverkas av att inkludera elever med AD/HD-problematik skulle 

kunna vara:  

 
 Lärarna försöker anpassa undervisningen efter allas behov 

 Lärarna är extra noga med struktur i elevernas vardag och har kortare arbetspass 

 Lärarna måste vara konsekventa och ha tydliga regler som gäller för alla elever 

 Det är lätt att lärarens uppmärksamhet fördelas orättvist bland eleverna i klassen 

 Även om man oftast agerar och korrigerar eleverna som uttrycker AD/HD-

problematik innebär det inte att man alltid gör eller bör göra det. 

Alla elever har rätt till lärarens uppmärksamhet, oavsett AD/HD-problematik eller 

inte. 

 

Praktiska implikationer av studien 
Vad kan min studie medföra för en skola i dagens samhälle? Genom att ta del av 

mitt arbete kan lärare och skolledningar runt om i landet se hur några lärare på en 

skola upplever att AD/HD-problematik påverkar undervisningen och med hjälp av 

detta undersöka hur deras egen verksamhet ser ut. För att utveckla undervisningen 

krävs det att lärare och skolledning samtalar om hur man upplever situationer, 

annars har skolledningen ingen möjlighet att ge lärarkåren det stöd de behöver.  

Den betydelse min studie har för verkligheten är således att belysa hur 

undervisningen kan anpassas för att fungera både för elever med AD/HD-

problematik och för dem utan. En undervisning som fungerar för alla är oerhört 

viktig för att elever ska kunna tillägna sig den kunskap de behöver och har rätt till. 

  
Förslag på vidare forskning 
Efter att studien genomförts har det uppkommit en tanke hos mig som det behöver 

forskas mer om. Hur mycket tid tar egentligen AD/HD-problematik från 

undervisningstiden? Hur skulle denna tidsåtgång kunna åtgärdas utan att segregera 

eleverna med AD/HD-problematik från den ordinarie undervisningen? Detta är en 

intressant tanke som är viktig att undersöka, för i takt med att samhället utvecklas 

behöver även undervisningen göra det. I genomförandet av en sådan studie skulle 

man gärna kunna utgå från lärares perspektiv, då eleverna och undervisningen är 

deras vardag. 
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Bilaga 1: Missivbrev enkätförfrågan 
 

Missivbrev - enkätförfrågan 

Hej!  

Jag heter Emma Tägt och är student på Mittuniversitetet i Härnösand där jag 

studerar till lärare för grundskolans tidigare år. Jag är nu i sluttampen av mina 

studier och håller på med mitt examensarbete som är på C-nivå, där mitt 

intresse ligger i att undersöka lärares attityder om hur deras undervisning 

påverkas av att ha elever med AD/HD-problematik i klassrummet. Därför 

skulle jag vilja komma till Er skola och låta Era lärare fylla i en enkät jag tagit 

fram enkom för detta syfte. 

Min förfrågan är om jag får komma till Er skola och dela ut enkäterna till de 

lärare som känner att de vill bidra till min undersökning. Enkäten tar ca 20 

minuter att fylla i och jag kan befinna mig i personalrummet under tiden för att 

finnas tillhands vid eventuella frågetecken, återkomma senare samma dag 

eller dagen efter.  

Alla enkäter kommer att behandlas konfidentiellt vilket innebär att i min 

uppsats kommer det inte gå att utläsa vilka pedagogerna är eller vilken skola 

de arbetar på. Enkäten är alltså helt anonym. 

Då jag skulle behöva genomföra enkätundersökningen snarast är jag 

tacksam om Ni kan lämna ett snabbt besked angående en eventuell 

medverkan i min undersökning. Jag är flexibel vad gäller vilken tid jag kan 

komma och besöka Er för att i största möjliga mån möta Era behov. 

Tack på förhand 

Med Vänliga Hälsningar 

Emma Tägt   emma_tagt@hotmail.com  073-95-22-847 

 

Visby XX mars 2014 
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Bilaga 2: Enkät 
 
Enkätundersökning om lärares attityder till inkludering av barn 

med AD/HD-problematik i klassrummet. 

Emma Tägt Mittuniversitetet VT2014  

 

 

 

 

 

 

 

Ålder: ________   Kön:   Kvinna     Man 

 

 

Examinerad lärare år: ________ 

 

 

Antal verksamma år i yrket:_________ 
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1. Har Du/Har Du haft en eller flera elever med AD/HD-problematik i din 

klass? Med AD/HD-problematik menas här att eleven stämmer in på 

minst 6 av symtomen för uppmärksamhetsbrist samt 6 av symtomen för 

hyperaktivitet/impulsivitet. Alltså, ingen diagnosticering av barnet krävs. 

Markera gärna vilket/vilka påståenden som du har erfarenhet av 

Uppmärksamhetsbrist: 

o Gör ofta slarvfel och missar 

detaljer i skolarbete 

o Har svårt att hålla  

Uppmärksamheten i uppgifter 

eller aktiviteter 

o Verkar inte lyssna vid tilltal 

o Följer inte ofta instruktioner och 

slutföljer ofta inte heller 

uppgifter/arbeten eller liknande 

o Har ofta svårt att organisera 

uppgifter och aktiviteter 

 

o Vill sällan engagera sig i 

uppgifter som kräver en längre 

mental ansträngning, undviker 

dessa och är motsträvig 

o Tappar ofta bort saker som är 

nödvändiga för uppgiften, till 

exempel pennor, sudd eller 

böcker 

o Blir lätt distraherade av yttre 

stimuli 

o Är ofta glömska i dagliga 

aktiviteter

Hyperaktivitet/impulsivitet 

o Skruvar ofta på sig i bänken och 

kan inte hålla händer och fötter 

still 

o Lämnar ofta bänken i 

klassrummet eller på andra 

ställen där det förväntas att man 

ska sitta still 

o Klättrar och springer ofta 

omkring i situationer där det inte 

är lämpligt 

o Har ofta svårt att leka och 

engagera sig i aktiviteter på ett 

lugnt sätt 

o Är ofta ”på gång”, som att de är 

”motordrivna” 

o Svarar ofta innan frågor är 

färdigställda 

o Avbryter ofta eller tränger sig på 

vid exempelvis spel eller samtal

 

JA NEJ     Om Ja, svara på frågorna 5-8, om NEJ svara på frågorna 2-4



 

 

2. Tror Du att Du behöver lägga upp undervisningen på något speciellt sätt för 

att underlätta för en elev/eleverna som uttrycker AD/HD-problematik? 

Beskriv så tydligt som möjligt och motivera varför. 

 

JA  NEJ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

3. Hur skulle Du göra om en elev (som har AD/HD-problematik) uttrycker 

något/några av ovan nämnda symtomen under klassrumsundervisning och 

genomgångar? Beskriv så tydligt som möjligt och motivera varför 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 



 

4. Hur tror du att ditt agerande på frågorna 2 & 3 påverkar övriga elever i 

klassen? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Gå vidare till fråga 9 

 

5. Anser Du att Du behöver lägga upp undervisningen på något speciellt sätt 

för att underlätta för den eleven/de eleverna som uttrycker AD/HD-

problematik? Beskriv så tydligt som möjligt och motivera varför. 

 

JA   NEJ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 



 

6. Hur skulle Din undervisning skilja sig från den Du har idag om Du INTE 

hade en/flera elever med AD/HD-problematik i klassrummet? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

7.  Hur gör Du om en elev uttrycker något/några av ovan nämnda symtomen 

under klassrumsundervisning och genomgångar?? Beskriv så tydligt som 

möjligt och motivera varför: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

 



 

8. Hur tror du att ditt agerande på frågorna 5-7 påverkar övriga elever i 

klassen? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

9. Hur många pedagoger är ni i klassen under lektionstid? 

 

1   Gå vidare till fråga 10 

2   Gå vidare till fråga 11 

3 eller fler  Gå vidare till fråga 11 

 

10. Hur skulle det påverka Din undervisning om ni var fler pedagoger i 

klassen? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 



 

11. Hur skulle Din undervisning påverkas om du var ensam pedagog? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Övriga tankar och kommentarer 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

Tack för din medverkan! 


