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ABSTRAKT 
 
Syftet med denna studie var att, utifrån ett lärar- och elevperspektiv, undersöka olika 
faktorers betydelse för inkludering av elever med ADHD (Attention Deficit 
Hyperactivity Disorder) i skolan. I studien lades fokus på tre faktorer som, enligt 
tidigare forskning, har betydelse vid inkludering av elever med ADHD i skolan: 
förväntningar och bemötande, den fysiska miljön samt anpassat arbetssätt. Som 
undersökningsinstrument valdes i denna studie kvalitativa individuella intervjuer 
med sammanlagt sex informanter: tre tidigare elever med ADHD samt tre lärare.  
 
I svaren från eleverna framkom att lärares låga förväntningar på elever med ADHD 
samt den negativa stämplingen på eleverna påverkade utfallet av skolgången 
negativt. Den fysiska miljön hade betydelse för elevernas koncentrationsförmåga 
men lärarnas och elevernas uppfattningar kring de viktigaste distraktionsfaktorerna i 
klassrumsmiljön skiljde sig åt. Lärarna i studien ansåg att anpassning är av stor 
betydelse för att inkludering av elever med ADHD ska få ett lyckat utfall. Exempel 
på anpassning som framkom är speciallärare, aktiviteter i grupp och att arbetet måste 
präglas av struktur och tydlighet. I studien framkom att assistentens roll, enligt 
lärare, var en förutsättning för inkluderingens utfall, medan det enligt eleverna främst 
skapar en stämpling. 
 
Nyckelord: Inkludering, Exkludering, En skola för alla, ADHD, Skola  
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FÖRORD 
 
Vi vill tacka alla elever och lärare som lät sig intervjuas och gjorde denna studie 
möjlig. Tack även till Yvonne Berneke för stöd under arbetets gång. 
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1 INTRODUKTION 
 
Alla är genier, men om du bedömer en fisk utifrån dennes förmåga att klättra i 
träd, så kommer den att leva hela sitt liv i tron om att den är dum (Albert 
Einstein). 
 

Någon sa en gång att skolan är fyrkantig och eleverna är runda. För att klara sig 
måste eleverna omforma sig till fyrkanter men vad händer med de elever som inte 
klarar av att anpassa sig? Skolan ska vara en skola för alla och alla elever har rätt till 
en likvärdig utbildning (Skolverket, 2011) men vems ansvar är det?  
 
Skolverket (2001) lägger i en undersökning fram att många elever med ADHD inte 
når upp till målen i skolan. Några av anledningarna till skolsvårigheter beror på 
skolans bristande förmåga att möta elevernas behov, personalens bristande 
kompetens och förståelse för svårigheterna samt att eleverna inte får tillfälle att delta 
aktivt i klassens aktiviteter utan istället placeras i små klasser (Ibid.). 
 
Under många av våra VFU-perioder (Verksamhetsförlagd utbildning) har vi mött 
elever som har diagnosen ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder). Dessa 
elever har, enligt vår uppfattning, i olika grad haft svårt att hänga med i 
undervisningen och i det sociala och fått olika mycket stöd av lärare. I vissa fall har 
det gått så långt att eleven blivit ett problem som ingen har orken att ta tag i utan 
ansvaret flyttas mellan lärare, resurs och rektor, vilket fick oss uppmärksammade på 
problematiken med ADHD och en skola för alla.  
 
Det vi har valt att fokusera på i vårt arbete är tre faktorer som, enligt resultat från 
tidigare forskning, påverkar inkludering av elever med ADHD i skolan. Dessa är: 
förväntningar och bemötande, den fysiska miljön samt anpassat arbetssätt. Vi vill 
bidra till forskningsfältet genom att belysa dessa faktorer utifrån två olika perspektiv: 
ett lärarperspektiv och ett elevperspektiv för att ge en bredare bild av hur både lärare 
och tidigare elever ser på inkludering och vilka faktorer som påverkar inkluderingen. 
Betydelsen av förväntningar och bemötande undersöktes utifrån ett elevperspektiv då 
det är elevernas upplevelse angående dessa faktorer som är väsentligt i denna studie. 
Betydelsen av ett anpassat arbetssätt undersöktes utifrån ett lärarperspektiv då det är 
lärarnas tankar om undervisning och anpassning efter eleverna lägger grunden för 
inkluderingens utfall. Betydelsen av den fysiska miljön undersöktes utifrån både ett 
elev- och lärarperspektiv då denna faktor är synlig i klassrummet för båda parter. 
 
Vi tror inte att det är självklart att inkludering är det rätta för alla elever med ADHD. 
För att det ska bli lyckat krävs det en stor förståelse och kunskap från lärarens sida 
om diagnosen, inkludering och vilka faktorer som har betydelse för utfallet av en 
inkludering av elever med ADHD. Den här studien är relevant för både 
yrkesverksamma lärare och lärarstudenter. 
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2 BAKGRUND 
 
2.1 Begrepp 
 
ADHD 
ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) är en neuropsykiatrisk 
funktionsnedsättning (Bruce, Thernlund & Nattelbladt, 2006). Diagnosens 
problematik innebär svårigheter med en eller flera av följande egenskaper: 
uppmärksamhet, koncentrationsförmåga, hyperaktivitet och impulsivitet (American 
Psychiatric Association, 2000). 
 
Inkludering 
Inkludering innebär att låta någon eller några ingå som en del i något annat, 
exempelvis i en viss grupp (Nationalencyklopedin, 2013-11-26). I skolan innebär det 
att elever med olika bakgrund och förutsättningar går i samma klass istället för att gå 
i separata klasser. Alla elever ses som en del i klassen. 
 
Hellberg (2007), Strømstad (2003) och Vernersson (2002) skiljer på begreppen 
integrering och inkludering. Integrering innebär att eleven blir placerad i vanlig klass 
och får särskilt stöd enskilt eller i grupp. Inkludering innebär att eleven ses som en 
naturlig del i klassen och får stödet i klassrummet. I denna studie används begreppet 
inkludering i syfte att elever med ADHD är en del i vanlig klass men har speciella 
resurser efter deras behov.  
 
Exkludering 
Exkludering innebär att man utesluter någon eller något (Nationalencyklopedin, 
2013-11-27). I skolan kan det innebära att elever inte tillhör vanliga klasser utan 
exkluderas till specialgrupper eller specialklasser. Med exkludering menas i denna 
studie att eleverna inte är inkluderade i klassen. 
 
2.2 ADHD och skolgång 
 
Diagnosen ADHD och dess karaktäristiska symptom kan bidra till en rastlöshet, 
impulsstyrning, ombytlighet och orolighet, vilket kan medföra en förmåga att avbryta 
andra, svårigheter med att kontrollera reaktionerna och svårigheter med att 
uppmärksamma omgivningen (Brody, 2001; Nigg & Casey, 2005). ADHD bidrar 
även till att eleven har en nedsatt kognitiv förmåga samt svårare med inlärning 
(Bruce et. al., 2006). I en miljö med många sinnesintryck får elever med ADHD 
svårare att fokusera, vilket lätt får konsekvensen att elevernas skolarbete påverkas 
negativt (Drechler, Brandeis, Földényi, Imhof & Steinhausen, 2005). I studier 
framkommer det att elever som är diagnostiserade med ADHD har större sannolikhet 
att få svårigheter i skolan än andra elever (DuPaul & Stoner, 2003; Guerra & Brown, 
2012) Akademiskt sett har elever med diagnosen ADHD lägre betyg, lägre poäng på 
prov och ett ökat behov av stöd från skolan (Weyandt & DuPaul, 2006). Det är även 
tre gånger så vanligt att elever med ADHD hoppar av skolan innan gymnasiet, 
jämfört med andra elever (Ibid.).  
 
Daley och Birchwood (2010) resonerar fram att skolsvårigheter inte nödvändigtvis 
behöver sammankopplas med diagnosen ADHD. Det är istället ouppmärksamheten 
och olika kognitiva svårigheter som försvårar skolarbetet och som kan leda till 
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akademiskt misslyckande och inte hyperaktiviteten, impulsiviteten och 
koncentrationen (Ibid.). De kognitiva svårigheter som finns är exempelvis hämning 
av ansvarstagande, flexibilitet, planering, flyt och arbetsminne (Barkley, 1997). 
Diagnosen ADHD innefattar ofta dessa svårigheter, men inte alltid, menar Sonuga-
Barke (2002), vilket då innebär att elever med ADHD inte nödvändigtvis får 
svårigheter i skolan. 
 
Bortsett från de akademiska svårigheterna finns en koppling mellan diagnosen 
ADHD och sociala svårigheter, vilket också påverkar skolgången. Barn med 
diagnosen ADHD kan ha svårare att bli socialt accepterade, vilket därmed kan bidra 
till svårigheter med att få kamrater (Bruce et. al., 2006; Pfiffner, Barkley & DuPaul, 
2006). Vikt bör därför läggas vid att förhindra inbördes svårigheter, till exempel 
situationer som kan uppstå i klassrummet. Tidiga insatser krävs för att förebygga och 
reducera problematiska utfall och åtgärder bör läggas på sociala relationer (Pfiffner 
et. al, 2006).  
 
2.3 En skola för alla 
 
I Sveriges skolor ska det idag råda en demokratisk utbildning av hög kvalitet där alla 
får det stöd de behöver för att kunna klara av sin utbildning på ett lustfyllt sätt 
(Hjörne, 2004). Hellberg (2007) förklarar att alla elever har rätt till en likvärdig 
utbildning. Målet med inkludering, som är en förutsättning för en skola för alla, är 
dock komplext och svårt att nå upp till.  
 
O´Brien (2007) undersöker i sin studie om en skola för alla verkligen är en skola för 
alla och i studie dras slutsatserna att intentionen till inkludering är bra, men 
genomförs inte inkluderingen på rätt sätt kan det bli mer exkluderande än en 
särskoleplacering. Lärarna i studien upplever att inkludering är bra, men att det i 
alltför stor utsträckning misslyckas. Detta beror delvis på att styrdokumenten är 
otydliga och innehåller för få riktlinjer för hur arbetet med inkludering ska gå till. 
Detta skapar en förvirring samt att det kan få flertalet negativa konsekvenser, dels för 
eleven och dels för lärarens arbete. Detta kan medföra stora svårigheter för lärarna att 
veta hur de ska lägga upp undervisningen för att eleverna ska uppnå de akademiska 
och de sociala målen (Ibid.).  
 
En stor del av orsaken till att en skola för alla inte fungerar i praktiken är dels bristen 
på riktlinjer, dels på ekonomiska faktorer (O’Brien, 2007). Det är inte elevens bästa 
som är i fokus utan resursbrist, vilket ger uttrycket en skola för alla en helt annan 
innebörd än det tänkta. Skolan är en spegling av samhället som idag är relativt 
fyrkantigt där alla vill passa in. En positiv aspekt av styrdokumenten och 
inkluderingssyftet är att det fokuseras på skillnader och inte svårigheter, vilket ändrar 
fokus från elev till samhälle. Svårigheten med uppdraget hamnar mellan intention 
och praktik (Ibid.). 
 
Enligt O’Briens (2007) undersökning är inkludering ännu bara ett ord. Skolan är inte 
en skola för alla. Skolan vill inkludera alla elever som behöver extra stöd helt, men 
lärare finner det svårt att hjälpa dessa elever fullt ut. Särskilt efter förskoleåren är det 
enligt vårdnadshavare och lärare svårt att skapa en skola för alla och en fråga som 
kommer upp i samband med O’Briens (Ibid.) undersökning är vad en skola för alla 
egentligen är värt såsom det fungerar idag? Tufvesson (2007) menar också att skolan 
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inte är för alla då den hjälp elever med ADHD kan få är beroende av vårdnadshavare, 
rektor och pedagoger och att det innebär att de mest ihärdiga och intresserade får 
mest hjälp. En konsekvens av det kan vara att de svagaste och mest problematiska 
fallen kan få mycket svagare resurser (Ibid.). 
 
2.4  Inkludering 
 
Inkludering av personer med funktionsnedsättningar har blivit ett accepterat koncept 
i västvärlden sedan två decennier (Heiman, 2004). Asp-Onsjö (2006) beskriver 
inkludering som specialundervisning i klassrummet, då eleverna helt eller delvis är 
inkluderade i undervisningen efter egen förmåga. Enligt Booth, Ainscow, Black-
Hawkins, Vaughan och Shaw (2000) så är huvuduppgiften för en inkluderande 
utbildning att överkomma barriärer för lärande och att skapa ett lärande för alla, 
oavsett förutsättningar.  
 
Asp-Onsjö (2006) delar upp inkludering i tre olika delar: den rumsliga, den sociala 
och den didaktiska delen.  Den rumsliga delen handlar om hur mycket eleven med 
behov av särskilt stöd tillbringar i det vanliga klassrummet. Den sociala delen 
innefattar i vilken utsträckning eleven är delaktig i sociala sammanhang tillsammans 
med klasskamrater och lärare. Med den didaktiska delen avses huruvida de 
didaktiska förutsättningarna är anpassade efter elevens behov och lärande. Humphrey 
(2009) gör en liknande indelning men delar istället upp inkludering efter närvaro, 
deltagande, acceptans och prestation. Enligt båda studierna nås en full inkludering 
endast om alla dessa delar uppfylls (Ibid.; Asp-Onsjö, 2006).  
 
Heiman (2004) beskriver den inkluderingspolitik som finns idag och menar att det 
istället finns olika modeller för inkludering samt att inkludering av elever i skolan 
kan ske på olika sätt.  Dessa är: in och ut-inkludering, tvålärarinkludering, full 
inkludering och nekad inkludering. In och ut-inkludering innebär en blandning av 
specialundervisning och inkludering i helklass. Tvålärarinkludering innebär att det 
finns två lärare i klassrummet, en som undervisar och en som finns vid elevens sida. 
Den sistnämnde pedagogen har även speciallärarutbildning. Full inkludering innebär 
att eleven är med på heltid i klassrummet med de resurser eleven behöver. Det bör då 
finnas ett nära samarbete mellan lärare och exempelvis specialpedagog. Nekad 
inkludering innebär nekad inkludering handlar om lärarens inställning att eleven 
kommer att klara sig bättre i en specialklass på grund av tankesättet att elever med 
särskilda behov aldrig kommer nå upp till resterande elevers nivå (Ibid.).  
 
2.5 Exkludering 
 
I skolan förekommer ett särskiljande av elever och en exkludering av vissa grupper 
(Hellberg, 2007). Hjörne (2004) för fram att elever med ADHD inte verkar passa in i 
varken vanlig klass eller specialklasser. Detta skapar ett dilemma och har resulterat i 
olika pedagogiska praktiker specialinriktade för elever i svårigheter, som 
specialgrupper för exempelvis elever med ADHD med anpassade aktiviteter efter 
just den diagnosen.  
 
Specialgrupper ska kompensera för elevernas oförmågor att verka i det vanliga 
klassrummet och dessa elevers problem och de ses ofta som temporära lösningar då 
det sedan är planerat att eleverna ska återvända till sina vanliga klasser (Hjörne, 
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2004). En implikation är att det oftast inte finns någon koppling mellan de givna 
diagnoserna och hur läraren lägger upp arbetet för eleverna, vilket bidrar till att 
specialgrupper därför ofta inte bidrar till ett lyckat utfall för elevernas lärande (Ibid.; 
Groth, 2007). Även Haug (1998) konstaterar att det finns en stor variation av 
diagnoser i dessa grupper men få pedagogiska strategier som svarar mot dessa.  
 
Det råder många tankar om exkludering i form av specialgrupper. Groth (2007) 
menar att det är viktigt för alla elever att lära tillsammans och få den blandade 
kompetens och stimulans som en vanlig klass ofta innehåller. Genom att inkluderas 
ökar elevens självförtroende vid samvaro i klassrummet, vilket leder till bättre 
lärande. En förutsättning för att det ska bli ett lyckat lärande är därför att det inte sker 
en exkludering då det kan leda till att eleven får en stämpel på sig och ett utanförskap 
i skolan, vilket påverkar elevens självbild och dennes syn på självvärdet. (Ibid.) 
Även Ljusberg (2011) har uppfattningen att en risk med att exkludera eleverna till 
dessa specialgrupper är att svårigheterna diagnosen medför kopplas till eleven och 
bidrar till att eleven ser sig själv som felet. 
 
Hjörne (2004) menar att syftet med undervisningen i exkluderade grupper syftar till 
att hjälpa och träna elever att tillägna sig nödvändiga färdigheter för att fungera i en 
normal klassrumsmiljö och på ett sätt lära eleverna att vara handikappade i en normal 
miljö. Även Hjörne (Ibid.) ser specialgrupperna som en exkludering av eleverna från 
den vanliga skolan och som en lösning som utgår från de medicinska diagnoserna 
och placerar elever med ADHD i särskilda grupper. I Hjörnes (Ibid.) studie 
framkommer det att elever i grundskolan som har placerats i dessa specialgrupper 
upplever det negativt. 
 
Även Hellberg (2007) ser i sin studie specialklasser eller specialgrupper för elever i 
behov av särskilt stöd som något negativt. Specialgrupperna förklaras som ett 
specialspår vid sidan om normalspåret, där det med normalspår menas den vanliga 
klassen. Hellberg (Ibid.) menar i likhet med Groth (2007) att när elever med vissa 
svårigheter placeras i en specialgrupp eller en specialklass så pekas individernas 
svårigheter ut och förstärks, vilket leder till en exkludering. I motsats till detta ser 
dock eleverna i specialgrupp som har medverkat i Hellbergs (2007) studie 
exkludering som något positivt då de identifierar sig med jämnåriga kamrater som 
delar liknande upplevelser, erfarenheter och även vissa svårigheter (Ibid.). 
 
Ljusberg (2011) för fram att en positiv aspekt av att exkludera eleverna är att det blir 
lättare att strukturera och planera undervisningen efter elevernas behov. På så sätt 
förenklas arbetet med elevernas koncentration, sociala kompetens, självuppfattning 
och ämneskunskaper, vilket resulterar i att eleverna blir skolanpassade och 
förhoppningsvis senare kan återgå till den vanliga klassen (Ibid.). 
 
2.6 Förväntningar och bemötande  
 
Enligt Soodak (2003) är det väsentligt att använda sig av ett uppmuntrande och 
tillåtande arbetssätt och bemötande. Lauth, Heubeck och Mackowiak (2006) har 
uppfattningen om att läraren spelar en stor roll för elever med ADHD i deras 
identifikationsprocess då bemötandet från lärarens håll påverkar elevernas syn på sig 
själva. Ett negativt synsätt från läraren kan leda till att eleven själv ser sig själv som 
en problemelev (Ibid.). Salisbury och McGregor (2002) och O´Brien (2007) 
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resonerar fram att det finns ett tydligt samband mellan de lärare som förhåller sig 
positiva till inkludering och utfallet av inkludering. I en undersökning med 235 
stycken lärare och speciallärare i låg- och mellanstadiet, angående vilken inställning 
lärare har till inkludering, anser majoriteten av lärarna att inkludering är positivt och 
minskar sociala skillnader och utanförskap (Ali, Mustapha och Jelaz, 2006). I 
Chuckles och Wilsons (2012) och Singhanias (2005) studier om lärare och 
inkludering får de fram att lärarna, tvärtemot Ali et. al. (2006), uppfattar inkludering 
som någonting negativt, då det är viktigt för elever med minskad kognitiv förmåga 
att placeras i mindre grupper för att deras sociala och kognitiva förmåga ska 
utvecklas.  
 
Rogers (1987) betonar att två faktorer som spelar in för en lyckad inkludering är 
lärarens inställning till eleverna samt lärarens kunskap om program och åtgärder som 
behövs i undervisningen. Lärarens brist på kunskap om diagnosen bidrar till ett 
negativt bemötande gentemot elever med ADHD och att läraren saknar kunskap om 
passande arbetsmetoder för elever med ADHD (O’Brien, 2007; West, Taylor, 
Houghton & Hudyma, 2005; Cooper, 2005). Med mer kunskap om diagnosen blir 
lärare även mer toleranta och positivt inställda till elever med ADHD, då kunskapen 
om diagnosen och attityden till elever med diagnosen är starkt sammankopplade 
(Ghanizadeh, Bahredar och Moeini, 2006). Många ADHD-diagnoser missas då lärare 
inte har någon kunskap om problematiken som diagnosen medför och därför inte kan 
identifiera dessa svårigheter (Ford, Goodman & Meltzer, 2003).  
 
Norris och Lloyd (2000) anser att ADHD har framställts negativt i bland annat 
media, vilket bidrar till missförstånd i skolan. I motsats till att läraren bör få mer 
kunskap om diagnosens problematik finns det en fara med att endast förlita sig på 
kunskapen om diagnosen och därmed kategorisera elever med ADHD (Giangreco, 
1996). Skolgången kan bli negativ för eleven om lärarna får reda på diagnosen innan 
mötet med eleven (Huang & Diamond, 2009). Genom denna syn på elever med 
ADHD förbises lätt elevens personlighet och styrkor, vilket kan leda till att eleverna 
inte ges den undervisning som passar dem och deras behov eftersom eventuella 
missuppfattningar kan uppstå (Giangreco, 1996; Gilmore, Campbell & Cuskelly, 
2003).  
 
I en undersökning om hur elevernas olika förmågor och diagnosernas kategorisering 
är relaterade till hur lärarna arbetar med dem i klassrummet är lärarna i stort sett 
överens om att inkludering är positivt men att stöd och klassrumsanpassning efter 
elever med ADHD är nödvändigt för att inkludera eleven i klassrummet, detta 
oberoende av vilken diagnos det gäller (Huang & Diamond, 2009). Trots att en 
diagnostisering och kategorisering av elever kan leda till att lämplig hjälp och att 
lämpliga resurser tas in är det väsentligt att lägga fokus på varje individs egenskaper, 
så som styrkor och svagheter, istället för att endast se till diagnosens kännetecken. 
(Ibid.).  
 
Cooper (2005) föreslår att en ny syn på vad ADHD står för är en strategi för att 
kunna inkludera elever med diagnosen i vanliga klasser. Istället för att se 
svårigheterna som en brist, bör de ses som en slags kognitiv stil och utnyttja det som 
ADHD ofta karaktäriseras av. Cooper (Ibid.) föreslår att, då elever med ADHD ofta 
ses som pratiga, bör man anpassa lektionerna efter detta och skapa tillfällen för 
muntligt deltagande gällande gruppuppgifter och placering i klassrummet. Elever 
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med ADHD har även ofta svårt att behålla uppmärksamheten under lektionstid. 
Genom att växla sittande arbete vid bänken med andra rörliga aktiviteter eller pauser 
kan arbetet underlätta för eleverna och minska störande beteende (Ibid.).  
 
Ett resultat som kan framkomma av att kategorisera elever med ADHD, enligt 
O’Brien (2007), är att lärarna inte har tillräckligt höga förväntningar på eleverna och 
inte förlitar sig på deras kunskapsförmåga. Vårdnadshavarna i O’Briens (Ibid.) 
undersökning fick intrycket av att läraren ser deras barn som ett störningsmoment för 
resterande elevers inlärning.  
 
Ofta antas det, av exempelvis lärare, att elever i behov av särskilt stöd har 
organisatoriska funktionsrubbningar, en omogenhet och en avsaknad av intellektuell 
kapacitet (Hjörne, 2004). Diagnosen medför att läraren har en acceptans för eleven, 
oavsett om problematiken finns hos eleven eller ej. I Hjörnes (2004) har ett 
elevvårdsteam observerats utifrån hur de ser på elever i svårigheter och hur de 
kategoriserar dem. Ofta ses elever med ADHD som elever i en viss kategori, 
exempelvis problemelever, och denna kategori är då en accepterad orsak för 
svårigheter och misslyckande i skolan. Även om deltagarna i elevvårdsteamet menar 
att en diagnos inte är nödvändig så visar observationerna på motsatsen. I studien 
nämns det att mamman till en son med ADHD inte vill diagnostisera sonen och 
skolan menar då att de inte kan göra så mycket för hennes son (Ibid.). Därmed 
förlitar sig skolan på dessa medicinska kategorier och låter dem styra hur arbetet med 
elever i behov av särskilt stöd ska se ut (Ibid.; Hjörne & Säljö, 2004). 
 
2.7 Den fysiska miljön  
 
Det råder ett komplext samband mellan skolans personal och miljön (Tufvesson, 
2007). Skolans rektor bör vara medveten om den påverkan miljön har för elever med 
behov av särskilt stöd (Ibid.). Även Salisbury och McGregor (2002) betonar rektors 
roll för elever med behov av särskilt stöd. Det är rektors ansvar att förbättra och 
anpassa skolmiljön efter dessa elever (Ibid.).  
 
Klassrummen bör vara sparsamt möblerade, helst utan öppna hyllor och materialet 
bör vara förvarat i lådor eller skåp utanför elevernas synfält. Väggarna bör inte vara 
täckta med tavlor eller andra distraktionsföremål. Att elever med ADHD får direkt 
utsikt över skolgården anses ha negativ inverkan på elevernas koncentrationsförmåga 
och även direkt dagsljus anses distraherande. Flera dörrar samt fönster på flera 
väggar anses också vara negativt med avseende på koncentrationsförmågan. Rummet 
bör inte vara stimmigt då bakgrundsljud påverkar koncentrationsförmågan negativt. 
Positiva lokaler för elever med ADHD-diagnos anses vara små grupprum på en liten 
skola. Elever med dessa diagnoser bör ha personliga platser, väl uttänkta av läraren 
(Tufvesson, 2007). 
 
Svårigheten med att skapa ett klassrum som är fördelaktigt för elever med ADHD är 
att redan byggda klassrum är anpassade för elever utan diagnoser och svårigheter 
(Martin, 2002). Vissa av störningsmomenten är redan inbyggda, exempelvis så är 
antalet dörrar och fönster utom lärarens påverkan. En åtgärd läraren kan ta till är att 
se till att elevens placering är vald så att utsikten syns så lite som möjligt. En annan 
komplikation som uppstår är lärarens tidigare kunskap och erfarenhet angående hur 
en givande klassrumsmiljö för eleverna med ADHD bör skapas, både efter elevernas 
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behov och svårigheter men även efter daglig form och deras personligheter (Ibid.). 
Bakgrundsljud är ett störande moment som läraren inte heller kan påverka helt, mer 
än ljudnivån i klassrummet (Tufvesson, 2007). Stimmiga ljud från korridorer, 
utomhus och från till exempel fläktar går inte att påverka och finns således där. Det 
primära vid anpassning av miljön för en lyckad integrering är att se till elevernas 
behov och att vara flexibel vid lösningar och låta eleverna vara delaktiga vid beslut 
om dessa faktorer (Ibid.). 
 
2.8 Anpassat arbetssätt  
 
En gemensam nämnare i flera studier är vikten av struktur i skolvardagen för elever 
med ADHD. Diagnosen kan innebära svårigheter med tidsuppfattningen, vilket 
påverkar skolarbetet i situationer som tidsbegränsade uppgifter (Smith, Taylor, 
Rogers, Newman & Rubia, 2002). Det är viktigt att ha tydlig struktur i 
undervisningen under hela skoldagen med rutiner, repetitioner och tydliga mål och 
riktlinjer, exempelvis tydliga klassrumsregler som lärare och elever tillsammans 
kommer överens om (Humphrey, 2009; Kadesjö, 1991; Ahlström, Emanuelsson & 
Wallin, 1986).  
 
Även Humphrey (2009) menar att det är viktigt att tänka på strukturen då man 
introducerar lektioner, exempelvis genom att repetera förra lektionen, ta upp mål för 
arbetet, ta upp regler för lektionstiden och förklara vilka material som ska användas. 
Regler och riktlinjer bör vara få till antalet och uttryckas positivt (DuPaul & Stoner, 
2003). Reglerna ska berätta vad eleverna får göra istället för det eleverna ska 
undvika. Dessa regler bör sättas upp tydligt i klassrummet så att alla elever kan se 
dem.  Elever med ADHD kan även med fördel ha dessa förhållningsregler närmre 
sig, exempelvis tejpade på bänken För bäst resultat ska dessa regler fastställas i 
början av året, och sedan gås igenom kontinuerligt under åren (Ibid.).  
 
Weyandt & DuPaul (2006) och Ali et. al. (2006) betonar vikten av ett jämlikt 
samarbete mellan till exempel specialpedagog och lärare för att utfallet av 
inkluderingen ska bli lyckat. För att lärare ska kunna skapa ett inkluderat klassrum så 
krävs det samarbete mellan lärare, kollegor och den administrativa ledningen samt att 
vårdnadshavarna är involverade i skolarbetet (Ibid.). Lärare och specialpedagog bör 
tillsammans skapa ett åtgärdsprogram (Weyandt & DuPaul, 2006). Detta utmanar det 
traditionella arbetssättet då till exempel specialpedagogen eller skolpsykologen 
lägger fram ett åtgärdsprogram själv, baserat på lärarens kommentarer (Erchul & 
Martens, 2002). Viktiga principer bör has i åtanke vid inkludering och 
åtgärdsprogram för dessa elever. Dels ska åtgärdsprogrammet vara förebyggande och 
dels konsekvensbaserat. Utvärderingsmaterial bör användas som utgångspunkt för 
vidare planering (Weyandt & DuPaul, 2006).  
 
Weyandt och DuPaul (2006) anser att till exempel tillgång till specialpedagog och 
datorer bör finnas för att undvika att läraren ensam har ansvar för åtgärder och 
insatser. Elever med ADHD behöver speciella anpassningar i form av exempelvis 
resurser som möter deras särskilda behov, till exempel personliga assistenter, 
specialpedagogiska metoder, individuell handledning, tekniskt stöd samt ett 
individanpassat material (Strayhorn & Bickel, 2002). Soodak (2003) styrker detta 
och påvisar vikten av att eleven får de resurser som behövs för att kunna genomföra 
undervisningen, både i form av resurspersonal och andra hjälpmedel.  
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Förutom betydelsen av samarbete mellan skolans personal är samarbete elever 
emellan och gruppstorleken i klassrummet en viktig faktor som påverkar skolarbetet. 
I en undersökning framkommer det att elever med ADHD klarar av ett lägre antal 
frågor i ett test i grupparbete jämfört med det individuella arbetet i helklass (Hart, 
Massetti, Fabiano, Meaghan, Pariseau och Pelham, 2011). Arbete i smågrupper bör 
därför undvikas på grund av att det kan försämra produktiviteten (Ibid; Tufvesson, 
2007). I Tufvessons (2007) studie framkommer resultatet att  en- till en-undervisning 
med läraren är mest fördelaktigt för elever med ADHD-diagnos. O’Brien (2007) 
menar i sin undersökning att en lösning för en lyckad inkludering, enligt lärare, är att 
alla skolor och klasser ska vara mindre och alla elever ska vara alla lärares ansvar.  
 
2.9 Sammanfattning av bakgrund 
 
Bakgrunden inleddes med att centrala begrepp för studien togs upp. Därefter 
redovisades skolsvårigheter som kan uppkomma i och med en ADHD-diagnos. En 
förklaring om en skola för alla och inkludering gavs, samt en diskussion kring att en 
inkluderande skola är svår att uppnå och att resultatet istället kan bli exkludering i 
form av specialgrupper. Positiva och negativa aspekter på dessa exkluderade grupper 
togs upp. I bakgrundens avslutande del togs tre faktorer upp som bidrar till 
inkludering av elever med ADHD i skolan och dess utfall. En av dessa faktorer är 
lärarens förväntningar och bemötande till inkludering av elever med ADHD, som till 
stor del har att göra med lärarens kunskap om diagnosen samt hur kategorisering av 
elever med ADHD påverkar inkluderingen. Den andra faktorn som togs upp var att 
den fysiska miljön påverkar inkluderingen. Den sista faktorn som togs upp var att 
lärarens anpassade arbetssätt påverkar inkluderingens utfall. Detta rör bland annat 
tydlighet, samarbete, hjälpmedel och resurser samt den sociala delen i inkludering. 
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3 SYFTE 
 
Syftet med denna studie är att, utifrån ett lärar- och elevperspektiv, undersöka olika 
faktorers betydelse för inkludering av elever med ADHD i skolan. 
 
Frågeställningar: 
 

• Hur anser elever med ADHD att lärarens förväntningar på och bemötande 
mot dem har haft betydelse för deras skolgång? 
 

• Vad har den fysiska miljön för betydelse för inkludering av elever med 
ADHD, enligt lärare och diagnostiserade elever? 
 

• Hur anser lärare att arbetssätt anpassat efter elever med ADHD har betydelse 
för inkludering av dessa elever i vanlig klass?  
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4 METOD 

4.1 Undersökningsinstrument 
 
I denna studie valdes kvalitativa intervjuer som undersökningsinstrument då det gav 
informanterna en stor möjlighet att fritt uttrycka sig. Intervjuerna var 
semistrukturerade med öppna frågor. Semistrukturerade intervjuer kännetecknas av 
förbestämda huvudfrågor men med viss ändring av ordningsföljd och formuleringar 
beroende på kontexten (Ryen, 2004). Öppna frågor lämnar rum för tankar, 
reflektioner och upplevelser hos den intervjuade (Lantz, 2010).  
 
Intervjuerna präglades av en relativt låg struktureringsgrad, då intervjufrågornas 
ordningsföljd och följdfrågor var beroende av kontexten samt informanternas svar. 
Intervjuerna utfördes med en relativt låg grad av standardisering, då samma frågor 
ställdes till informanterna med undantag från eventuella följdfrågor (bilaga 1 och 2). 
En låg struktureringsgrad ger större flexibilitet vid intervjuer då frågor och 
följdfrågor kan anpassas efter informanternas svar (Patel & Davidson, 2011) och en 
låg grad av standardisering bidrar till variation på svarsmöjligheterna då frågorna är 
öppna utan fasta svarsalternativ (Trost, 2010). 
 
I intervjuerna med lärarna och eleverna ställdes sju respektive fem frågor (bilaga 1 
och 2) samt eventuella följdfrågor. Frågorna baserades på frågeställningarna i 
studien. Intervjufrågor utifrån frågeställning 1 ställdes till eleverna och intervjufrågor 
utifrån frågeställning 3 ställdes till lärarna. Frågor som utgick ifrån frågeställning 
nummer 2 ställdes till både elever och lärare.  
 
4.2 Urval 
 
Sammanlagt intervjuades sex personer, tre tidigare elever som är diagnostiserade 
med ADHD och tre lärare. Två lärare var verksamma i södra Sverige och en i 
mellersta delen av Sverige. Dessa informanter var mellan 30 och 65 år. Lärarna 
arbetade i förskoleklass, lågstadiet och mellanstadiet och hade olika erfarenheter av 
arbete med elever med ADHD. Samtliga elever i studien var diagnostiserade med 
ADHD men alla hade inte diagnosen i grundskolan. Eleverna var placerade i olika 
delar av Sverige och var mellan 18 och 40 år. 
 
Lärarna i studien blev tillfrågade på grund av tidigare kontakt under 
lärarutbildningen men på grund av ett avhopp från en av lärarna fick en annan 
kontakt medverka via en telefonintervju. Även denne informant var känd av 
intervjuarna sedan innan. Tidigare elever med ADHD hittades genom sociala medier. 
Genom detta tillvägagångssätt var tanken att intervjuerna skulle ge ett utförligt 
resultat då anmälningen skedde på eget initiativ och därför borde informanterna ha 
åsikter och erfarenheter om ämnet. Kön var inte relevant i urvalet för denna studie, 
inte heller ålder, bortsett från att eleverna skulle ha gått ut grundskolan för att lättare 
kunna reflektera över sin grundskolegång. 
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4.3 Genomförande 
 
Som första steg i genomförandet skrevs en intresseanmälan med information om 
studien i en grupp för personer med ADHD på Facebook riktat till diagnostiserade 
personer (bilaga 5). Intresserade personer lämnade sedan intresse via mail. Ett 
tjugotal personer lämnade intresse och tre av dem valdes ut efter deras tillgänglighet 
under den planerade veckan för intervjuer. Därefter kontaktades de lärare 
intervjuarna hade tidigare kontakt med via en förfrågan på mail (bilaga 6) med 
information om vilka intervjuarna var samt vad undersökningen gällde. Innan 
intervjuerna genomfördes skickades ett missivbrev (bilaga 3 och 4) ut till 
informanterna via mail med ytterligare information om undersökningen, 
undersökningens syfte samt informanternas roll och rättigheter i undersökningen 
(bilaga 3 och 4).  
 
Provintervjuer genomfördes innan de riktiga intervjuerna för att kunna justera frågor 
och intervjuupplägg så att de svarade mot syftet. Provintervjuerna genomfördes med 
två personer, en lärarstuderande och en person utan diagnos som själv ansåg sig ha 
diagnosens problematik. Lantz (2010) nämner att det är nödvändigt att utföra 
provintervjuer för att veta hur lång tid intervjuerna tar och hur frågor och 
dokumentation fungerar.  
 
Efter provintervjuerna utfördes intervjuerna för denna studie. Dessa gjordes med två 
intervjuare och intervjuerna var individuella. Intervjuerna med de tidigare eleverna 
och en lärare skedde, på grund av avståndet, över telefon. Intervjuerna var mellan 10 
och 50 minuter långa. Intervjuarna befann sig vid dessa tillfällen i ostörda grupprum. 
Intervjuerna med två av lärarna utfördes i separata rum, den ena i lärarens hemmiljö 
och den andra i lärarens klassrum. I samtliga intervjuer dokumenterades intervjuerna 
genom ljudinspelning på intervjuarnas mobiltelefoner. Informanterna hade lämnat ett 
godkännande till att samtalen spelades in.  
 
4.4 Bearbetning av datamaterial 
 
Ljudinspelningarna avlyssnades och transkriberades. Den information som inte var 
relevant för studiens frågeställningar reducerades bort redan i transkriberingsfasen. 
Transkriberingarna från intervjuerna lästes igenom flertalet gånger. För att ytterligare 
en gång reducera datamängden till det som var relevant för syfte och frågeställningar 
skrevs transkriberingarna ut och den relevanta informationen markerades med 
överstrykningspennor i olika färger. Citat som svarade mot frågeställningarna 
markerades med olika färger. Resultatet av detta blev till rådata som sedan lästes 
igenom, förenklades och reducerades för att kunna se mönster.  
 
Mönstret framkom i form av likheter och skillnader valdes ut och kategoriserades 
upp efter frågeställningarna med hjälp av nya dokument på datorn där de utvalda 
citaten spaltades upp utifrån de olika kategorierna. De nya dokumenten skrevs ut och 
citaten bearbetades sedan ytterligare.  Slutligen gjordes en översiktlig tankekarta för 
att se vilka delar respektive frågeställning bestod av. 
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4.5 Validitet och reliabilitet 
 
För att öka validiteten i denna studie utgick intervjufrågorna från studiens syfte och 
frågeställningar. Provintervjuer gjorde även för att ge intervjuarna en bild av upplägg 
och tid inför de riktiga intervjuerna. Validitet innebär att det som undersöks är det 
som avses att undersökas (Patel & Davidson, 2007; Lantz, 2010).  
 
Reliabiliteten i denna studie är relativt hög då två intervjuare tolkade resultaten. Med 
reliabilitet menas att undersökningen görs på ett tillförlitligt sätt och att om 
undersökningen skulle göras flera gånger skulle samma resultat uppnås (Lantz, 
2010). I kvalitativa undersökningar som denna är det svårt att nå hög reliabilitet, då 
syftet är att utforska olika personers tankar och erfarenheter om ett ämne och då 
generella slutsatser inte kan dras (Lantz, 2010). 
 
4.6 Metoddiskussion 
 
Trovärdigheten i denna studie är relativt hög då samma frågor ställdes till deltagarna, 
bortsett från eventuella följdfrågor. De öppna frågorna i intervjuerna ställdes utan 
påverkan från intervjuarna. Denna typ av frågor lämnar, enligt Lantz (2010), rum för 
tankar, reflektioner och upplevelser hos den intervjuade. Eftersom intervjuer 
användes som undersökningsinstrument i denna studie ökade möjligheten för 
informanterna att utförligt beskriva sina tankar och erfarenheter med egna ord, samt 
möjligheten för intervjuarna att ställa följdfrågor, vilket inte på samma sätt kan göras 
i enkätundersökningar. Bredden på studien ökade då varje informant hade olika 
fokus på vilka faktorer det bör läggas vikt vid. 
 
Intervjuer som undersökningsinstrument gjorde det möjligt att göra kontinuerliga 
pauser för att bekräfta och repetera det som sagts för att reducera risken för 
missförstånd. Enligt Lantz (2010) påverkar kontexten utfallet av öppna intervjuer. 
Användning av en kvalitativ metod kräver därför en medvetenhet om att 
feltolkningar kan ske, men genom att bekräfta intervjupersonerna och sammanfatta 
innehållet kan dessa feltolkningar minska eller reduceras (Ibid.).  
 
Intervjuerna dokumenterades via ljudinspelning, vilket Denscombe (2009) menar 
kan göra informanterna obekväma, vilket inte märktes av i denna studie. Alla 
deltagare gav medgivande om att en ljudinspelning skulle ske och det var väsentligt 
att deltagarna skulle känna sig bekväma i intervjusituationen. Ljudinspelning valdes 
som dokumentationsmetod då dokumentationen kunde ske i detalj och väsentlig 
information riskerade därmed inte att falla bort, vilket kan hända om intervjuarna 
använder anteckningar som metod och inte hinna med att anteckna det som sägs. 
Lantz (2010) menar att ljudinspelning är en passande metod för 
intervjudokumentation då betydelsefull data annars kan sorteras bort av misstag. 
 
4.7 Etiska aspekter 
 
I undersökningen togs hänsyn till följande riktlinjer för forskningsetik utifrån 
Vetenskapsrådet (2002): informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 
och nyttjandekravet.  
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Informationskravet innebär att informanterna i undersökningen ska informeras om 
sin roll och vilka villkor som gäller, exempelvis om frivillighet och att de har rätt att 
avbryta undersökningar. Denna riktlinje följdes i studien då informanterna fick 
information i missivbrevet (bilaga 3 och 4) om vilka rättigheter deltagarna gavs, 
exempelvis om att informanternas deltagande är frivilligt, en försäkran om 
informanternas anonymitet och att informanterna kunde avbryta sitt deltagande när 
de ville. 
 
Samtyckeskravet innebär att informanterna ska ge sitt samtycke till undersökningen 
och att de har rätt att själva bestämma på vilka villkor de ska medverka och om de 
vill avbryta intervjuerna utan negativa påföljder. Denna information gavs till 
informanterna i missivbrevet (bilaga 3 och 4).  
 
Med konfidentialitetskravet menas att tystnadsplikt gäller och att utomstående inte 
ska få möjligheten att komma åt information om informanterna. I studien namngavs 
varken namn på skolor, informanter eller stad för lokalisering. Ljudfilerna från 
intervjuerna avlyssnades endast av intervjuarna och information om informanterna 
var inte tillgängliga för utomstående. I missivbrevet (bilaga 3 och 4) informerades 
informanterna om att intervjuarna hade tystnadsplikt men att den slutgiltiga studien 
kommer att kunna nås för allmänheten på internet. Eftersom informanterna var 
anonyma hade ingen av dem några invändningar på detta. Informanterna gavs även 
möjligheten att läsa studien efter publiceringen. 
 
Nyttjandekravet innebär att uppgifterna inte får användas för andra syften än för 
denna studie. Informationen om informanterna kunde inte nås av obehöriga då 
ljudinspelningar, transkriberingar och namnuppgifter togs bort efter användningen av 
dessa. Uppgifterna användes endast i denna studie. 
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5 RESULTAT 
 
5.1 Förväntningar och bemötande  
 
Akademiska aspekter 
Två av eleverna i studien berättade att låga förväntningar och lägre krav från lärare 
jämfört med resterande elever har präglat deras skolgång. En av dessa elever nämnde 
att lärare ofta har blivit förvånade och imponerade av höga betyg i det som eleven 
tyckte var roligt i skolan. 

 
Ja många… Jag tycker om att skriva mycket och sådär. Så många har nog 
förväntat sig att jag skulle haft sämre betyg än vad jag har och så. För dom har ju 
inte haft så stora krav på mig så. Så det är ju många som har blivit imponerade 
när jag har lämnat in uppgifter (Elev). 

 
Eleven menade att lärarna inte haft rimliga krav på eleven, utan förväntat sig svaga 
resultat. En elev var duktig på och intresserad av datorer men detta 
uppmärksammades aldrig och ingen motivation gavs. Eleven ansåg sig vara smart 
men att eleven blev tillbakahållen i skolan. Eleven berättade att eleven endast vid 
fåtalet gånger fick använda sig av dator i undervisningen. 

 
Nej, men när jag gick i vanlig skola kommer jag ihåg att jag fick köra något 
matteprogram. Tror jag. Men det var väl för att dom ville ha bort mig från 
klassrummet. Eller nåt. Sätta mig i ett eget rum (Elev). 

 
Lärarens tillvägagångssätt berodde, enligt elevens uppfattning, på de andra eleverna 
och var inte menat att hjälpa eleven själv. Alla elever förde fram motivation och 
intresse som förutsättningar för lärande och ingen av eleverna hade någon erfarenhet 
av att lärarna arbetat utifrån deras intressen mer än stundtals. En elev poängterade att 
hade ett ord i en matteuppgift bytts ut mot ett ord kopplat till dennes intresse, hade 
motivationen och intresset höjts avsevärt. En elev menade att lärarna i gymnasiet var 
förstående och till hjälp för eleven i och med att eleven vågade berätta vad som 
behövdes i skolan och därför fick lyssna på musik på lektionerna, vilket enligt eleven 
underlättade för koncentrationen. Detta tolkade eleven som att eleven själv kunde 
säga till om önskemål och även att lärarna på gymnasiet var mer pålästa om 
diagnosen ADHD och visste hur de skulle hantera eleven, till skillnad från 
grundskolan där lärarna inte förstod vad ADHD var och istället förknippade detta 
med DAMP. En annan elev nämner att skolan blev svårare på gymnasiet då eleven 
ansågs vara vuxen och på grund av det hade lärarna ännu mindre inblick och struktur 
över elevens arbete. 
 
En annan elev ansåg också att det gick bättre på gymnasiet, både socialt och 
akademiskt, då lärarna och klasskamraterna till en början var omedvetna om elevens 
diagnos och nämnde att först när lärarna fick reda på diagnosen tillsattes en assistent, 
något som eleven fann negativt och varken eleven själv eller klasskamraterna förstod 
varför. Eleven menade på att om det inte finns ett problem behöver inte ett problem 
läggas till, vilket blev fallet för denna elev. 
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Sociala aspekter 
Samtliga elever i undersökningen berättade att som elever med ADHD blev de 
stämplade, bland annat genom förklaringar som stökiga elever och att de ansågs ha 
myror i brallan.  

 
Nej det var väl mer att man blev syndabocken, kan man väl säga (Elev). 

 
Eleven förklarar att lärarna inte förstod sig på elevens svårigheter och behov. Eleven 
hade uppfattningen att eleven aldrig blev uppmärksammad av lärarna. Lärarna lät 
eleven vara och tog aldrig till några åtgärder i skolan för att hjälpa eleven, däremot 
beskrevs elevens beteende på utvecklingssamtal som problematiskt. En annan elev 
fick intrycket av att lärarna förväntade sig att elevens beteende skulle vara dåligt på 
grund av ADHD. Eleven blev inte behandlad på samma sätt som andra elever. Det 
sociala fungerade inte då eleven blev mobbad i klassen och istället för att acceptera 
det slog eleven tillbaka. Lärarens fokus låg på elevens beteende och inte på 
mobbningen som aldrig togs upp. Istället tillsattes en assistent. Eleven såg dock inte 
assistenten som att det var för elevens egen skull utan för att hålla nere 
aggressiviteten och eventuella utbrott och på så sätt verka som en livvakt för de 
övriga eleverna.  
 
5.2 Den fysiska miljön 
 
Placering och grupprum 
Det framkom att placeringen i klassrummet spelade stor roll för elever med ADHD 
och deras skolgång, enligt både elev och lärare. En elev nämnde att själv få välja 
placering i klassrummet och därmed få möjligheten att kunna ha en överblick längst 
bak i klassrummet underlättar för fokuseringen på skolarbetet och inlärningen.  En 
lärare nämnde att det är viktigt med en tanke bakom placeringen och att hur eleven 
ska placeras är individuellt. Vissa behöver sitta långt bak för att få en överblick över 
klassen, andra behöver sitta nära utgången ifall ett utbrott uppkommer, menade 
läraren. Läraren ansåg dock att ögonkontakten med eleven och en ständig koll på om 
det händer något eller om eleven tappar koncentrationen är viktig och att eleven 
därför inte bör sitta för långt bort från läraren och att, för att minska distraktionen, 
inte nödvändigtvis placera en elev med ADHD vid ett fönster mot motorvägen.   

 
Man ska sätta dom så att man märker att dom inte distraheras för mycket 
(Lärare). 

 
Det är därmed viktigt att placera elever med ADHD med så få distraktionsobjekt som 
möjligt i klassrummet samt att kontakt är viktigt vid placeringens utformning, 
menade läraren. En av eleverna i resultatet menade att möjligheten till grupprum och 
därmed en egen plats att arbeta på har betydelse för skolarbetet. 

 
Alltså när de upptäcker såna här fel tycker jag att de borde ge mig ett eget ställe 
att lära mig på liksom… (Elev). 

 
Eleven berättade att grupprum skulle ha underlättat skolarbetet på grund av att det 
ibland kunde behövas en annan arbetsmiljö där eleven kunde hålla sitt eget tempo. 
Även en lärare menade att en viktig faktor i skolor är tillgången till grupprum så att 
elever med ADHD får möjligheten att gå iväg och arbeta i en annan miljö istället för 
i klassrummet som innehåller många intryck. 
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Distraktionsfaktorer 
Enligt två av eleverna var olika ljud i klassrumsmiljön den största störningsfaktorn. 
Exempelvis ansågs småprat från andra elever, stamp i golvet, ljudet från ventilation 
och dörrar som slog igen som det mest distraherande.  

 
Just när nånting verkligen irriterar mig… Aa, men om en dörr är lite glapp och 
slår lite ibland. Det är sånt som är viktigt och kan få en att tappa kontrollen 
(Elev). 

 
Olika distraktionsfaktorer påverkade enligt eleven skolarbetet negativt. En elev 
berättade att olika intryck påverkar koncentrationen och förutom ljudet nämns även 
ljuset. Två lärare berättade att det som pryder klassrumsväggarna har betydelse för 
elever med ADHD och deras koncentration. För mycket dekoration, bokstäver och 
bilder på väggarna är distraherande. De menade att man bör tänka på vad som sätts 
upp, hur mycket som sätts upp och på vilket sätt det sätts upp och att rena 
klassrumsväggar är fördelaktigt för elever med ADHD. Det är viktigt med en tanke 
bakom det som görs. En av lärarna hade en uppfattning om att inlärning sker genom 
att eleverna kan vila blicken på samma sak ofta, exempelvis på en karta. Därför bör 
det finnas saker på väggarna, men det ska vara utvalt på ett restriktivt sätt. En annan 
tanke om miljön som bör tänkas på enligt en lärare är materialet.  Det kan anses 
negativt att ha för mycket material framme i klassrummet då det kan distrahera 
elever. Man bör vara selektiv med det material som ska finnas framme. 
 
En lärare tyckte att ordningen var väsentligt. En karaktäristisk egenskap för de elever 
med ADHD som läraren kan relatera till var att de behöver hjälp med struktur och 
ordning i till exempel bänkar och lådor, vilket annars påverkar elevens arbetsförmåga 
då ingenting blir gjorts då materialet ej är lättillgängligt.  
 
5.3 Anpassat arbetssätt  
 
Anpassning  
En anpassning i arbetssättet efter elever med ADHD är viktig för dessa 
elevers skolgång. Både lektionstid, uppgifter och skoldag bör anpassas efter 
eleven enligt alla lärare i studien. 
 

För sin egen och deras överlevnads skull är man tvungen att mötas. Helt enkelt. 
För att liksom… Försöker jag inte på något sätt att få med dom så antingen 
havererar dom och blir sittandes som tysta möss eller så gör dom uppror på något 
sätt. Och båda sätten är ju… Antingen är dom inte med eller missar dom alltihop 
på grund av att dom sysslar med annat. Så man är tvungen (Lärare). 

 
Eftersom behovet av anpassning finns från elevens håll är det nödvändigt att anpassa 
skolan efter varje elev. Det behöver inte nödvändigtvis innebära att lektioner 
förkortas eller tas bort helt utan kan innebära att eleven istället får viss undervisning 
hos speciallärare. En lärare arbetade med in-och ut-inkludering och planerade det 
efter elevens förmåga samt samverkan med klasskamraterna. Längden på dagarna 
bör planeras efter elevens förmåga, enligt läraren. För att inte hämma elevens ork 
och intresse bör inte skoldagen vara längre än eleven orkar men en tanke om att 
uthålligheten ska förbättras ska hela tiden finnas. Läraren beskrev ett fall där en elev 
med ADHD från start medverkat halva dagar, men stegvis efter elevens behov och 
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ork utökat dagarnas längd. Eleven kunde tillslut medverka fulla dagar i klassrummet 
med lyckat resultat. Målet bör vara full inkludering som läraren inte ansåg att detta 
var, men att så kallade ventiler som specialläraren gav i vissa fall var en 
nödvändighet.  

 
Man märker när dom tappar koncentrationen, det märks tydligt. Dom kan få ha 
ett kladdblock på sidan och sitta och rita men då gäller det att klasskamraterna 
runt omkring är medvetna om det och accepterar det här. För att den där vid 
sidan om-grejen, jag kan kalla den ventilen, den måste dom ha (Lärare). 

 
Läraren menade på att ventiler var nödvändiga för elever med ADHD i sin skolgång 
för att kunna hålla uppe koncentrationen men att klassrumsatmosfären då måste vara 
tillåtande. Två lärare i undersökningen såg på anpassning utifrån relevansen av att 
alltid ha en plan B vid inkludering av elever med ADHD. Genom att ligga steget före 
kunde konflikter och utbrott undvikas, exempelvis genom att låta eleven gå ifrån 
klassrumsundervisningen, kasta boll eller arbeta med annat material när det behövs. 
Därmed krävs en stor anpassning efter eleven och en ständig medvetenhet och 
kännedom om eleven för att förhindra att negativa situationer uppstår. 
 
En av lärarna nämner också att en karaktäristisk egenskap för elever med ADHD är 
att de ofta har ett specialintresse som de vanligtvis är väldigt duktiga på och läraren 
tyckte att det var viktigt att främja det. Flera lärare menade att en anpassning efter 
elever med ADHD ligger i att försöka undvika situationer där det går dåligt för 
eleven och istället fokusera på att försöka skapa så många positiva tillfällen som 
möjligt. En lärare ansåg att en strategi när det kommer till detta kan vara att utgå från 
elevens lust, på grund av att det eleven tycker är roligt kan motivera eleven och 
därmed påverka skolarbetet och självkänslan positivt. Om en elev exempelvis har 
datorer som sitt största intresse kan arbetet med fördel bygga på detta.  
 
Tydlighet  
Anpassningen till elever med ADHD bör genomsyras av en tydlighet och struktur 
enligt samtliga lärare i studien. En lärare beskrev behovet av att skapa enkla och fler 
ramar för eleverna. Med detta menas inte att man är ofri inom ramarna utan att det 
behövs en fyrkantighet i skolan. Läraren nämnde att det ligger i lärarens ansvar att 
hjälpa eleverna att hitta dessa ramar och strukturer för att få arbetet att fungera samt 
att få elever med ADHD att fungera i klassrummet och i relation till andra elever. 
Alla lärarna i undersökningen ansåg att reglerna som gäller i skolan ska vara tydliga 
för att underlätta skolgången för elever med ADHD. En av lärarna ansåg att man 
utvecklar eleverna genom att hålla på vissa regler, träna dem och forma dem, men 
även omforma dem då vissa regler inte fungerar i alla situationer och för alla elever.  
 

Det är ju inte att eleven ska få va den vill, det kan ju kännas enklast ibland, utan 
det är ju att hålla på vissa regler och träna den att det här gäller, det här gäller, 
det här gäller. Men även att kanske se att den här regeln kanske inte riktigt går 
här, utan att man får liksom forma. Man får va flexibel men ändå stabil, förstår ni 
vad jag menar? (Lärare). 

 
Läraren förde fram att trots att en stabilitet med fasta ramar behövs, krävs även en 
flexibilitet. En annan lärare i studien menade att, trots att en fyrkantig struktur och 
ordning och reda inom denna bör gälla, blir det fel om man som lärare är för strikt 
och försöker hålla eleven på plats. 
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Tydliga instruktioner är något som två lärare i studien nämnde som väsentligt för en 
lyckad skolgång för elever med ADHD och en lärare ansåg att man bör vara planerad 
i allt man gör. Samtliga lärare i studien lade vikt vid att elever med ADHD behöver 
veta vad som ska hända under skoldagen. En klar och tydlig struktur bör finnas då 
det är viktigt för eleverna då det ger dem en förståelse inför vad som ska hända. Två 
av lärarna trodde att det underlättar för elever med ADHD med ett eget schema på 
bänken. För att reglerna ska få en positiv utgångspunkt anser lärarna att ett samarbete 
med kollegor, speciallärare och vårdnadshavare är viktigt, att alla jobbar mot samma 
mål och att samma regler och mål finns både hemma och i skolan. 
 
Samarbete 
Vid frågan hur viktigt samarbetet med kollegor är för att skapa en lyckad inkludering 
svarade lärarna att samarbete med kollegor är av stor betydelse. Motiveringen var att 
det är viktigt att alla lärare har kännedom om elevens problematik vid de tillfällen de 
möter eleven, exempelvis på raster och i matsalen, för att undvika att eleven hamnar i 
negativa situationer.  

 
Så att det är jätteviktigt att man som rektor meddelar alla nyanställda eller så 
som handlar, liksom om det här barnet. Om du är ute på rastvakt så det här och 
det här kan hända och såhär och såhär ska man göra. Och i a-lagen att man går 
igenom elevvården kring dom här barnen som har behov, så att man gör på 
samma sätt (Lärare). 

 
Läraren menade att samarbete med kollegor är viktigt för att kunna förhindra 
eventuella problem och konflikter. Kollegor ger även en chans att bolla idéer.  Om 
samarbetet med specialpedagog rådde det skilda meningar. En lärare ansåg att 
specialpedagogen kunde informera om den teoretiska delen men att verkligheten var 
en annan. En lärare i studien var positiv till specialpedagog då det var behövligt med 
en annan vuxen som hade insyn i arbetet med eleven med ADHD, som kontinuerligt 
medverkade och såg på skillnader och likheter i arbete och beteende och kunde ge 
tips. Angående samarbete med speciallärare svarade två lärare att det var viktigt. En 
lärare motiverade det med att det är positivt med någon som kommer in och 
fokuserar på en del, medan läraren fokuserar på helheten. Specialläraren skapar även 
ett andrum för eleven, en chans att komma ifrån. 

 
Specialläraren är viktig i detta fallet, då det kan vara en del kunskapsluckor i 
vissa fall. Du kan behöva lite mer lugn ibland.  Det är viktigt att det finns 
ventiler, ”det här kan du göra hos mig”. Det går ifrån inkluderingen lite men man 
kan inte komma ifrån att, dom är ändå med i gemenskapen (Lärare 2). 

 
Läraren såg specialläraren som en viktig del i arbetet med elever med ADHD och att 
eleverna som går iväg ändå inkluderas i klassen men får möjlighet till en- till en-
undervisning och det extra stöd som kan behövas. 
 
Hjälpmedel och resurser 
Alla lärare berättade att personalresurser är till hjälp i arbetet med elever med 
ADHD. Två lärare betonade starkt vikten av assistenter i klassrummet. Assistenten 
spelar stor roll för elevernas skolgång samt underlättar mycket i lärarens arbete 
genom att situationer som fungerar då kan skapas. En lärare berättade att en nackdel i 
dagens skola är att det ofta krävs en diagnos för att en assistent ska anställas. Att stå 
ensam med en hel klass, inklusive en elev med ADHD, fungerar enligt läraren inte.  
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Mycket stor roll. Inkluderingen, den ska inte ske utan någon som hjälper till. Det 
funkar inte. För du har trots allt, ja vi säger 20 ungar i varje klass, nitton till att ta 
hand om. Så det är viktigt (Lärare). 

 
Läraren ansåg att eftersom klassläraren har många elevers behov att se till är en 
förutsättning för att ett lärande ska ske att det närvarar en assistent i klassrummet.  
 
En lärare berättade att olika materiella hjälpmedel finns som stöd för arbete med 
elever med ADHD. Hjälpmedel var bland annat skärmar som utestänger 
distraktionsmoment, hörselkåpor för att förhindra att koncentration läggs på ljud i 
klassrummet samt att datorer som kan vara till stor hjälp för eleverna i 
undervisningen. En annan lärare hade en uppfattning om att det tidigare var svårare 
att arbeta utifrån elevernas behov då det inte fanns lika mycket hjälpmedel som idag, 
som exempelvis iPads och datorer och att man då fick utgå från vad eleverna själva 
kunde prestera. 
 
Den sociala delen av inkludering 
Den sociala utvecklingen hos elever med ADHD menade alla lärare i studien är av 
stor vikt. Inkludering är positivt för elever med ADHD sett till den positiva aspekten. 
För att det ska bli en full inkludering så krävs det, enligt lärarna, kunskap av läraren 
om klassammansättningen och om vilka elever som fungerar ihop eller inte för att 
minska risken för konflikter. En lärare menade att en faktor som spelar roll för att 
lyckas inkludera elever med ADHD fullt är gruppstorleken och gruppdynamiken. 
Läraren menade att femton eller sexton elever är optimalt för att skapa en bra 
stämning i klassen. En klar fördel är att vårdnadshavarna är starkt involverade. En 
lärare berättade om ett exempel där föräldern till eleven med ADHD på 
föräldramötet berättade för de andra vårdnadshavarna om problematiken, vilket 
enligt läraren var en del av en lyckad inkludering. För att det ska bli en naturlig del i 
klassen krävs det enligt en av lärarna en medvetenhet från resterande elever om 
elevens svårigheter och en förståelse för varför eleven med ADHD får sina pauser 
och undantag. En lärare betonade även att det som är bra för den här eleven knappast 
är skadligt för de andra eleverna. 
 
Att arbeta i grupp är positivt för den sociala utvecklingen enligt lärarna.  Genom att 
arbeta i grupp slussas eleven med ADHD in i gemenskapen och även om alla tre 
lärare var skeptiska till just grupparbeten så finns det vägar att gå runt det.  Två av 
lärarna i resultatet menade att istället för grupparbete kunde olika aktiviteter och 
upplevelser i grupp läggas in i skolarbetet. En av lärarna menade att genom att leka 
eller bygga något tillsammans med andra elever gavs en bra övning för samspel. En 
annan lärare ansåg att genom att arbeta i par, eller efter EPA-modellen, som innebär 
tänk själv, arbeta i par och redovisa i grupp, så blir det en mjukstart för att öva upp 
samarbetsförmågan. Läraren ansåg inte att arbete i grupp var en bra idé för de andra 
eleverna heller. En lärare ansåg att genom att delta i ett grupparbete eller en 
gruppaktivitet ökar elevens självkänsla. 

 
Jag tror att, ja nu tror jag, inget vetenskapligt. På något sätt är det ju ändå ett mål 
att slussa in dom i någon form av gemenskap (Lärare). 

 
Trots eventuella svårigheter med arbete i grupp menade läraren att samarbete med 
andra elever är viktigt för elever med ADHD för att inkluderas i klassen. En lärare 
påvisade assistentens betydelse för att gruppaktiviteter ska få en lyckad utgång för 
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eleverna. Finns det inte en assistent närvarande i klassrummet kan det bli ett 
stressmoment. En annan lärare instämde i att en resurs underlättar för arbete eller 
aktivitet i grupp. 

 
Det blir bara jobbigt både för barn och för klassen och läraren och speciellt om 
man inte har en resurs, då kan man inte tänka. Det finns inte tid eller möjlighet 
att göra situationer som inte funkar. För eleven då. Om man är själv. Så är det 
(Lärare) 

 
Läraren såg en assistent i klassen som en fördel när klassen arbetade i grupper. Alla 
tre lärare var överens om att för att ett arbete i grupp ska bli lyckat krävs det tydliga 
restriktioner, särskilt för eleven med ADHD. En lärare utvecklade tanken med att 
säga att det är viktigt att restriktionerna kommer ifrån läraren och inte 
gruppmedlemmar då det kan skapa konflikter.  
 
5.4 Sammanfattning av resultat 
 
Detta avsnitt behandlade resultatet från undersökningen utifrån tre olika aspekter 
som påverkar inkludering av elever med ADHD: förväntningar och bemötande, den 
fysiska miljön samt anpassat arbetssätt. 
 
Under förväntningarnas och bemötandets betydelse för inkludering framkom 
akademiska aspekter och sociala aspekter. Akademiska aspekter som exempelvis 
låga förväntningar på elevernas skolarbete, att vissa elever inte uppmärksammades, 
bristande motivation från läraren samt lärarens bristande kunskap om diagnosen 
ADHD framkom. Denna del behandlade även sociala aspekter. Här framkom att 
eleverna i undersökningen blev stämplade som problemelever på grund av 
diagnosen.  
 
Under den fysiska miljöns betydelse framkom placeringen i klassrummet samt 
möjligheten till grupprum som en viktig faktor för att inkludera elever med ADHD i 
klassrummet. Olika störningsmoment så som ljus och ljud ansågs ha negativ 
påverkan på skolarbetet och även dekoration på väggarna ansågs verka 
distraherande. 
 
Under betydelsen av anpassat arbetssätt framkom fem olika delar: anpassning, 
tydlighet, samarbete, hjälpmedel och resurser samt den sociala delen av inkludering. 
Under anpassning framkom vikten av anpassning till eleven, samt ventiler, 
motivation och reservplaner som arbetssätt för elever med ADHD. Under tydlighet 
framkom att arbetet med elever med ADHD bör genomsyras av tydlighet och 
struktur, gällande schema, undervisning och regler. Under samarbete nämndes vikten 
av att personalen arbetar tillsammans mot samma mål. Under hjälpmedel och 
resurser framkom vikten av att ta hjälp av både materiella hjälpmedel och 
personalresurser som en avgörande faktor för en lyckad inkludering av elever med 
ADHD. Under den sociala delen av inkludering framkom betydelsen av grupparbete 
och gruppsammansättning. 
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6 DISKUSSION 

6.1 Förväntningar och bemötande 
 
Ingen av eleverna i studien har erfarenhet av att lärarna hade rimliga förväntningar 
på dem i skolan, vilket påverkade skolgången negativt för eleverna. Eleverna själva 
anser sig ha haft vissa specialintressen som var starkt sammankopplade med 
framgångsrika skolresultat men att lärarna inte uppmärksammade detta. Enligt en 
elev fick lärarna ingen rättvis bild av eleven i skolan då eleven inte fick visa vad 
eleven kunde. O’Briens (2007) studie visar på liknande resultat angående 
förväntningar på elever med ADHD. Missuppfattningar kring elever med ADHD kan 
uppstå då en diagnos kan medföra att eleverna kategoriseras, det vill säga uppfattas 
ha svårigheter som de egentligen inte har (Ibid.). I den genomförda studien lägger 
eleverna stor vikt vid motivationen. Eleverna saknade motivation från lärarnas håll, 
vilket skulle kunna tolkas som att lärarnas låga förväntningar på eleverna och 
missvisande syn på eleverna ledde till en brist på motivation och lust i skolarbetet 
från elevernas sida.  
 
Samtliga elever i den genomförda studien anser att lärarna inte bara förväntade sig 
dåliga skolresultat utan även att förväntningarna speglades i den sociala delen genom 
att eleverna anser sig ha blivit stämplade som problemelever. De låga 
förväntningarna på elever med ADHD kan sammankopplas med att läraren inte ser 
till individens behov och förutsättningar utan bara ser till diagnosens karaktär 
(Giangreco, 1996; Huang & Diamond, 2009; Gilmore et. al., 2003). Det kan vara 
värt att reflektera över huruvida utbildningen för elever med ADHD och andra 
svårigheter blir individanpassad om lärarna enbart förlitar sig på diagnosens 
karaktäristiska egenskaper. Innebär detta synsätt, där fokus läggs på diagnosen, att 
målet med inkludering och en skola för alla idag inte kan nås?  
 
I flera studier påvisas att bristen på kunskap om diagnosen ADHD leder till sämre 
förväntningar på eleverna och ett negativt bemötande gentemot eleverna (O’Brien, 
2007; West et. al., 2005; Cooper, 2005). I den genomförda studien uppger eleverna 
att lärarens kunskap om diagnosen spelar roll för hur bemötandet mot och stödet till 
eleven kommer att bli. Då en elevs behov tas på allvar, i och med en kunskap om 
diagnosens problematik, kan skolarbetet präglas positivt. I studien framkommer en 
brist på denna sorts bemötande och en brist på en förståelse från lärarnas håll. Detta 
framkommer även i Rogers (1987) resultat som visar på att lärarens kunskap om 
ADHD har betydelse för inkluderingens utfall av elever med diagnosen ADHD i och 
med att handlingsberedskap för klassrumssituationer som kan uppstå då finns. Denna 
aspekt framkommer även i den genomförda studien. Betyder detta att en kunskap om 
ADHD tveklöst leder till en lyckad inkludering av elever med diagnosen? En fråga 
som är intressant att ställa sig är om det är väsentligt för läraren att besitta kunskap 
om diagnosen eller om det finns en fara med denna inställning då den istället kan 
leda till en kategorisering av eleverna, med tanke på diagnosens karaktäristiska 
egenskaper. Vidare kan diskuteras om lärarens kunskap om diagnosen istället leder 
denne bort från stereotyperna och stämplingen av elever med ADHD och därmed 
skapar en lyckad inkludering. 
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6.2 Den fysiska miljön 
 
Enligt studien anser både lärare och elever att den fysiska miljön är viktig för elever 
med ADHD och deras lärande på grund av att den har en stor påverkan för 
koncentrationen. Samtliga lärare i undersökningen framhåller vikten av att inte 
dekorera väggarna för mycket på grund av att det blir ett störningsobjekt för eleven, 
vilket går i linje med Tufvessons (2007) studie om att klassrummet inte bör innehålla 
för många objekt eller för mycket material. Vad som är intressant är att ingen av 
eleverna i studien nämner liknande faktorer som betydelsefulla för deras 
koncentration, utan samtliga elever menar istället på att ljud och ljus är mest 
distraherande i klassrummet. Dessa distraktionsfaktorer framkommer inte enligt 
lärarnas uppfattning men går i linje med Tufvessons (Ibid.) studie där ljud och ljus 
anses påverka koncentrationen negativt för elever med ADHD. Dessa olika 
perspektiv på vad som anses ha betydelse för elever med ADHD i klassrummet 
behöver inte betyda att exempelvis väggdekorationer inte skulle påverka eleverna 
negativt utan att det inte är det största distraktionsmomentet för eleverna. Däremot 
visar de olika reflektionerna från lärare respektive elever på en problematik som 
uppstår då missuppfattningar från lärarnas håll sker angående vad som är den mest 
lämpliga klassrumsmiljön för elever med ADHD. Då lärarnas och elevernas 
uppfattningar kring det mest väsentliga i den fysiska miljön inte möts kan en 
fundering kring hur lärarnas uppfattning har uppkommit. Möjligen kan resultatet 
tolkas som att alla elever med ADHD är egna individer med olika förutsättningar och 
behov och därmed kräver individuella anpassningar utefter detta. 
 
Vissa lärare och elever i studien anser att placeringen i klassrummet är något som är 
viktigt att ha i åtanke när det gäller inkludering av elever med ADHD. Placeringen 
anses vara individuellt beroende men att som elev få valmöjlighet till placering i 
klassrummet är något som påverkar skolarbetet i positiv riktning. Detta 
överensstämmer med Tufvessons (2007) studie där vikten av väl uttänkta platser som 
rättar sig efter elevens individuella behov är en förutsättning för en lyckad 
klassrumsmiljö. Trots att resultatet i denna studie stämmer väl överens med 
Tufvessons (Ibid.) nämner dock merparten av informanterna inte placeringens 
betydelse.  
 
6.3 Anpassat arbetssätt 
 
Anpassning 
Samtliga lärare i studien menar att anpassning efter elever med ADHD är väsentligt 
för elevernas skolgång. En av lärarna konstaterar till och med att det är, som studiens 
titel säger, viktigt för deras (elevernas) och lärarens överlevnads skull. Lärarna 
lägger fram olika exempel på vilka strategier och arbetssätt som kan underlätta för 
elever med ADHD att verka framgångsrikt i klassrummet. Det som lärarna i studien 
poängterar starkt är vikten av att uppmärksamma elevernas lust och att arbeta med 
eleverna utifrån deras intresseområden, gärna även koppla ämnen till elevens 
specialområden för att främja lusten hos eleverna.  I studien framkommer liknande 
resultat utifrån elevernas perspektiv, att lusten är det viktigaste för resultat och vilja. 
Enligt både lärarna och eleverna framkommer det, precis som Cooper (2005) 
berättar, vikten av att se till elevernas starka sidor och anpassa lektionerna därefter, 
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exempelvis om eleven ses som pratig bör uppgifterna formas därefter. Även om det i 
tidigare forskning nämns att elever med ADHD har problematik som försvårar 
skolarbetet är en väsentlig skillnad att det i resultatet framkommer att elever med 
ADHD har sina specialintressen som de ofta är exceptionellt bra i, vilket kan ses som 
en bra anledning och förklaring till varför det är så viktigt, en elev menar på att om 
läraren bara bytt ut ett ord i matteuppgifterna mot dennes specialintresse hade eleven 
löst uppgiften direkt. En tanke som framkommer är att då det enligt Weyandt & Du 
Paul (2006) är tre gånger så vanligt att en elev med ADHD hoppar av skolan innan 
gymnasiet kopplat till hur samhället idag är beroende av utbildning, antagligen inte 
är en överdrift och att det antagligen är viktigt att anpassa skolan efter eleven med 
ADHD för deras överlevnads skull. 
 
En annan relevant anpassning enligt lärarna i studien är skoldagarnas utformning. 
Schema och lektioner bör planeras utifrån behovet och orken hos eleven.  En lärare i 
studien hade med lyckat resultat startat med halvdagar för en elev, för att sedan 
trappa upp stegvis efter förmåga och till slut klarade eleven att gå hela skoldagar, och 
alla lektioner i klassrummet. Läraren agerade i likhet med Coopers (2005) 
resonemang om att elever med ADHD tenderar att ha svårigheter med att bibehålla 
uppmärksamheten under lektionstid och att man därför bör anpassa lektionerna efter 
detta. En lärare poängterade även ett behov av att ständigt ligga steget före och alltid 
ha en reservplan för elever med ADHD om det skulle behövas. En fråga som kan 
vara intressant att ställa sig är var skillnaden ligger vid planeringen av anpassning av 
skolgång efter en elev med ADHD gentemot en vanlig elev då kunskapen om att 
undervisningen idag bör planeras efter elevens intresse för att öka motivationen är en 
av grundstenarna i dagens lärarutbildning. 
 
Tydlighet 
Lärarna i studien, Smith et. al. (2002) och Du Paul och Stoner (2003) nämner vikten 
av struktur för elever med ADHD. Tydliga regler bör finnas och behov finns av att 
elever som har ADHD får veta hur dagen ska se ut redan på morgonen. Humphrey 
(2009) tar också upp vikten av struktur i lektionsupplägg och att arbetet med elever 
med ADHD ska genomsyras av struktur och tydlighet. Intressant är att ingen av 
eleverna i studien nämner struktur och tydlighet som något som de har påverkats av. 
En tolkning av det kan vara att elevernas lärare arbetade målinriktat och strukturerat, 
eller som att det i motsats till lärarnas tankar inte var det som störde mest i 
skolvardagen. 
 
Tydliga regler anses av alla lärare i studien som en viktig faktor för elever med 
ADHD men att man samtidigt ska vara flexibel i att omforma reglerna och inte 
försöka hålla eleven på plats om reglerna inte fungerar.  DuPaul och Stoner (2003) 
anser att reglerna ska uttryckas positivt och berätta vad eleverna får göra, vilket inte 
lärarna i denna studie lägger någon vikt vid. Däremot berättar eleverna om 
restriktioner som någonting som påverkat deras skolgång negativt angående 
motivation samt att det skapat en förvirring kring varför det var så.  
 
En fundering som skapas är betydelsen av styrdokumenten som O´Brien (2007) i sin 
studie anser är en förutsättning för att lärarna ska kunna arbeta målinriktat efter fasta 
riktlinjer. På grund av brist på dessa riktlinjer skapas lätt en osäkerhet hos lärare då 
ingen av lärarna i studien nämnde att det varit ett problem. Det som däremot nämns 
är en oklarhet vilken hjälp som finns att få för elever som ännu inte diagnostiserats, 
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samt att det tar för lång tid att få hjälp vilket medför att det tar mycket av lärarens 
kraft att hitta lösningar. 
 
Samarbete 
Det som tydligt framkommer i resultatet är att samarbete mellan kollegor är viktigt, 
det är något som alla lärare i denna studie lägger stor vikt vid.  Särskilt vid tillfällen 
då läraren själv inte är närvarande, till exempel på raster, är det viktigt att de andra 
lärarna har en medvetenhet om elevens diagnos och problematik då elever med 
ADHD, enligt en lärare i studien, kan behöva någon nära sig för att undvika att 
hamna i negativa situationer. Kollegor har även en viktig roll för att utbyta tankar 
och erfarenheter. Det går i linje med Soodaks (2003) resonemang som påvisar att 
vikt bör läggas vid samarbetet mellan lärare, kollegor och den administrativa 
ledningen för att skapa ett inkluderat klassrum. Värt att nämna är att lärarna i denna 
studie inte lägger något fokus på samarbetet med rektorn mer än vid beslut om 
resurser till dessa elever. Istället nämner lärarna i studien betydelsen av samarbetet 
med vårdnadshavare, och en lärare utvecklar sitt resonemang med att det kan vara 
bra att informera alla vårdnadshavare i klassen om diagnosen ADHD för att öka 
förståelsen för diagnosen både hos resterande elever och vårdnadshavarna själva och 
därav minska risken för att eleven stämplas som bråkig eller problembarn, något som 
en elev i studien berättar var ett problem i dennes skolgång, eleven blev syndabock 
på grund av att eleven inte tog emot mobbningen utan gjorde motstånd. Inte heller 
framkommer det i resultatet att lärarna i studien ser samarbete med specialpedagog 
som något relevant för inkluderingens utfall, detta i motsats till Ali et. al. (2006) som 
menar på att samarbete mellan specialpedagog och lärare är väsentligt för 
inkludering av elever med ADHD. En lärare berättar dock att specialpedagogen kan 
komma med teoretiska tips, men läraren själv måste ta in det i klassrummet. Betyder 
resultatets brist på vikt vid samarbete mellan lärare med rektor respektive 
specialpedagog på att lärarna tidigare inte har fått någon hjälp från dessa och därmed 
ser på inkludering av elever med ADHD som ensamarbete där de får klara av 
situationen själva? 
 
Samtliga lärare är överens om att samarbetet med specialläraren är betydelsefullt då 
specialläraren skapar ett andrum för eleven samt låter läraren fokusera på resten av 
klassen vid vissa tillfällen. En speciallärare bidrar även till att en annan vuxen 
pedagog delar ansvar och överblick över elevens framgångar och svårigheter. 
Slutligen poängterar lärare i studien att för att positiva resultat av samarbetet ska 
framkomma är det ett krav att lärare och specialpedagog eller speciallärare arbetar 
mot samma mål, och även att involvera vårdnadshavare i detta samarbete, då det 
skapar en trygghet för eleven att ha samma regler hemma som i skolan. Värt att 
nämna är att det i tidigare forskning enbart framkommer i Ali et. Als (2006) studie 
att vårdnadshavare bör involveras i planering, i arbetet med inkludering av elever 
med ADHD, vilket kan ses som märkligt. En tolkning av det kan vara att tidigare 
forskning bara inriktat sig på skolsituationer och dragit gräns mellan hem och skola, 
något som resultatet motsäger. 
 
Hjälpmedel och resurser 
Ett intressant resultat som framkom är angående assistentens betydelse. Samtliga 
lärare berättar att en assistent är nödvändig för elevens skolgång, både socialt och 
akademiskt. Assistenten bör även finnas för lärarens skull. Huang & Diamond (2009) 
hävdar att för att inkludering ska bli något positivt så krävs det att eleven får rätt stöd 
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i form av hjälpmedel som till exempel assistent. En kategorisering och 
diagnostisering av eleven kan bidra till rätt hjälp, men det viktiga är att se till elevens 
styrkor och svagheter och inte kategorisera efter diagnos. Eleverna i studien nämner 
inte assistent nämnvärt. Två av eleverna har inte haft någon assistent medan en elev 
hade en assistent men var missnöjd och tyckte att det gav eleven en stämpel. Enligt 
eleven fanns assistenten där för de andra elevernas trygghet och inte för att hjälpa 
eleven själv. Det var även i de senare skolåren som läraren först efter att ha fått 
vetskap om elevens problematik tillsatte assistent, något som eleven fann kränkande 
och menade på att det skapades en stämpel och att det bildades ett problem. Elever 
och lärare har alltså olika syn på behovet av en assistent, men en slutsats som kan 
dras av detta är att det för elevens självkänslas skull bör förklaras tydligt i vilket 
syfte assistenten finns samt uttrycka det i positiv anda för att minska risken att 
elevens självkänsla krymps.  
 
Den sociala delen av inkludering 
Bruce et. al. (2006) menar att elever med ADHD har sociala svårigheter och att detta 
påverkar skolgången. Elever i denna studie anser att det sociala var ett problem under 
skoltiden, medan en elev inte ansåg sig ha några sociala svårigheter utan att 
diagnosen enbart påverkade den akademiska delen av skolgången. I denna studie 
framkommer vikten av att förebygga sociala svårigheter i skolan och att arbeta med 
elevernas sociala utveckling. En grundsten för en lyckad inkludering är ett behov av 
kunskap från lärarens håll om elevgruppen för att skapa fungerande 
gruppsammansättningar. En lärare lägger fram vikten av gruppstorlek och 
gruppdynamik och att en alltför stor klass kan leda till negativa konsekvenser för 
elever med ADHD i deras skolarbete. Detta är likvärdigt O’Briens (2007) resultat 
som visar att en lyckad inkludering av elever med ADHD kräver mindre klasser. 
 
I studien diskuteras även betydelsen av grupparbete för elever med ADHD. Samtliga 
lärare i studien är negativa till grupparbete för elever med ADHD och anser att det 
krävs mycket tankar bakom det. Istället för grupparbeten förespråkar en av lärarna 
aktiviteter i grupp och menar att det bör startas vid aktiviteter med två elever och 
utgå från det, helst i eget grupprum. För att det ska bli ett lyckat utfall av grupparbete 
eller gruppaktivitet krävs det enligt samtliga lärare i denna studie en kännedom om 
individen och vilka elever som fungerar eller inte fungerar ihop. Arbete i grupp är en 
bra social övning för elever med ADHD. Lärarna i denna studie är dock osäkra på 
hur mycket vikt som ska läggas på att träna eleven med ADHD in i det sociala och 
menar på att utan assistent finns det inga ramar för att riskera att misslyckas. Även i 
Harts et. al. (2011) undersökning framkommer det att arbete i grupper försämrar 
elever med ADHD i deras produktivitet. Likaså visar Tufvesson (2007) på negativa 
konsekvenser för elevernas lärande om eleverna arbetar i grupp på grund av att andra 
elever kan distrahera eleverna med ADHD. Inga av eleverna i denna studie nämner 
grupparbete, varken som positivt eller negativt, men berättar om vikten av att det bör 
finnas grupprum att arbeta i, något som lärarna i resultatet av denna studie också 
berättar som viktigt, särskilt för arbete i grupp. En fråga som fortfarande lämnas 
relativt obesvarad är hur mycket kraft som bör läggas från både läraren och elevens 
sida att försöka utveckla eleven i olika situationer istället för att undvika dem, i till 
exempel grupparbeten, utan att det påverkar eleven, läraren eller resterande gruppen 
negativt alltför mycket för att utgången ska bli positiv och inte stämpla eleven. 
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Lärarna i den genomförda studien är eniga om att inkludering är positivt för elever 
med ADHD angående den sociala aspekten. Däremot råder oklarheter om full 
inkludering är det bästa akademiskt sett. En lärare i denna studie förespråkar vad 
Heiman (2004) kallar in och ut-inkludering, det vill säga att eleven i den mån det 
fungerar medverkar i klassrummet, men vid behov har en speciallärare att gå till, 
både för eleven med ADHD och lärarens skull.  

6.4 Slutord 
 
Syftet med denna studie är att, utifrån ett lärar- och elevperspektiv, undersöka olika 
faktorers betydelse för inkludering av elever med ADHD i skolan. Resultatet visar att 
både ett anpassat arbetssätt från lärarens sida och miljön spelar en stor roll för 
inkluderingens utfall enligt både lärare och elever i studien. Att lärare har rimliga 
förväntningar och inte kategoriserar eleven efter diagnosens karaktär är av vikt vid 
bemötandet för att inte hämma elevernas motivation. Att eleven har diagnos är enligt 
lärarna viktigt då diagnos ofta medför resurser men det viktigaste är att ständigt ha en 
tanke bakom planering och beslut. Alla elever i denna studie var inte diagnostiserade 
i grundskolan, vilket möjligtvis påverkar utfallet av resultatet, då de inte har en 
positiv erfarenhet av sin skoltid angående bemötande och anpassat arbetssätt. Enligt 
lärarna är assistent en förutsättning för att inkluderingens utfall skulle bli positivt 
medan det hos eleverna ansågs vara negativt och gav en stämpling. Detta är bra att 
bära med sig då det indikerar på en motsägelse och visar på vikten av att involvera 
eleven i beslutstagandet. Vid planering av miljön anser lärarna att det största 
störningsmomentet var väggdekorationerna medan det hos eleverna anses som mest 
störande med ljud och ljus, vilket visar på vikten av att ha ett separat rum att ha 
tillgång till vid behov. De olika uppfattningarna angående faktorers betydelse för 
inkludering av elever med ADHD visar att det är viktigt att ha en ständig dialog samt 
att det kan vara en fara att kategorisera eleverna enbart efter diagnosens karaktär. En 
fråga som framkommer är var skillnaden ligger mellan att planera arbetssätt efter 
elever med ADHD gentemot resterande elever då all undervisning i dagens skola för 
alla ska vara individanpassad. 
 
6.5 Fortsatta studier 
 
En variation på denna studie och förslag till vidare studier kan vara att intervjua 
lärare och speciallärare angående inkludering, alternativt elever som gått i vanlig 
klass respektive specialklass, och där igenom se på jämförelser och skillnader. Fler 
lärare och tidigare elever som informanter kan bidra till ett mer omfattande resultat 
där fler mönster kring uppfattningen om inkludering kan finnas. En variation kan 
vara att eleverna som medverkar i studien ingår i samma åldersgrupp då 
åldersspridningen på eleverna i denna studie möjligtvis kan påverka resultatet då 
skolan under åren har arbetat på olika sätt med elever i behov av särskilt stöd, 
gällande diagnostisering och hjälp i form av stöd och resurser. En intressant vinkel 
att forska vidare i är den sociala faktorn som påverkar elever med ADHD och deras 
skolgång, exempelvis hur den sociala kompetensen utvecklas genom aktiviteter i 
grupp eller att gå djupare in på elevernas självkänsla utifrån inkludering i det vanliga 
klassrummet. En annan intressant aspekt att fokusera på i fortsatta studier kan vara 
angående kategorisering, hur lärares förväntningar på elever med ADHD påverkar 
motivationen i elevernas skolarbete samt varför det ser ut på detta sätt, då det i den 
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genomförda studien framkom att samtliga elever ansåg att denna faktor påverkade 
deras skolgång. 



35 

7 REFERENSLISTA 
 
Ahlström, K-G, Emanuelsson, I., och Wallin, E. (1986). Skolans krav – elevernas 

behov. Lund: Studentlitteratur. 
 
Ali, M., Mustapha, R., & Jelas, Z. (2006), An Empirical Study on Teachers' 

Perceptions towards Inclusive Education in Malaysia. International Journal Of 
Special Education, 21: 3, 36-44. 

 
American Psychiatric Association. (2000). Diagnostic and statistical manual of 

mental disorders: DSM-IV-TR. Washington, American Psychiatric Association. 
 
Asp-Onsjö, L. (2006). Åtgärdprogram – dokumnet eller verktyg? En fallstudie i en 

kommun.  (Diss., Göteborg Studies in Educational Sciences, 2: 48). Göteborg: 
Acta Universitatis Gothoburgensis. 

 
Barkley, Russell A. (1997). ADHD and the nature of self-control. New York: 

Guilford Press.  
 
Booth, T., Ainscow, M., Black-Hawkins, K., Vaughan, M., & Shaw, L. (2000). Index 

for Inclusion. Bristol: Centre for studies on inclusive education. 
 
Brody, J. F. (2001). Evolutionary recasting: ADHD, mania and its variants. Journal 

of Affective Disorders, vol. 65, 197-215. 
 
Bruce, B., Thernlund, G., & Nettelbladt, U. (2006). ADHD and language 

impairment. European Child Adolescent Psychiatry, vol. 15, 52-60. 
 
Cooper, P. (2005). AD/HD, in A. Lewis and B. Norwich (eds) Special Teaching for 

Special Children? Buckingham: Open University Press. 
 
Chuckle, P. & Wilson, J. (2002). Social relationships and friendships among young 

people with Down’s syndrome in secondary schools. British Journal of Special 
Education, 29: 2 (June), 66-71. 

 
Daley, D, & Birchwood, J. (2010). ADHD and academic performance: why does 

ADHD impact on academic performance and what can be done to support 
ADHD children in the classroom? Child: Care, Health & Development, 36: 4. 
455-464. 

 
Denscombe, M. (2009). Forskningshandboken - för småskaliga forskningsprojekt 

inom samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur. 
 
Drechler, R., Brandeis, D., Földényi, M., Imhof, K. & Steinhausen, H. (2005). The 

course of neuropsychological functions in children with attention deficit 
hyperactivity disorder from late childhood to early adolescence. Journal of 
Child Psychology and Psychiatry, 46: 8, 824-836. 

 
DuPaul, G. J. & Stoner, G. (2003). ADHD in the schools. New York: Guilford.  
 



36 

Erchul, W. P., & Martens, B. K. (2002). School consultation: Conceptual and 
empirical bases ofpractice (2nd ed.). New York: Kluwer Academic/Plenum. 

 
Ford, T, Goodman, R & Meltzer, H. (2003). The British Child and Adolescent 

Mental Health Survey 1999: The Prevalence of DSM-IV Disorders. Journal of 
the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 42: 10, 1203-1211. 

 
Ghanizadeh, A., Bahredar, M. J. & Moeini, S. R. (2006) Knowledge and attitudes 

towards ADHD among elementary school teachers. Patient Education and 
Counselling , 63, 84–88. 

 
Giangreco, M. F. (1996). Extending the “comfort zone” to include every child. 

Journal of Early Intervention, 20, 206–208. 
 
Gilmore, L., Campbell, J. & Cuskelly, M. (2003). Developmental expectations, 

personality stereotypes, and attitudes towards inclusive education: Community 
and teacher views of Down syndrome. International Journal of Disability, 
Development and Education, 50, 65–76. 

 
Groth, D. (2007). Uppfattningar om specialpedagogiska insatser – aspekter ur 

elevers och speciallärares perspektiv. Luleå: Luleå tekniska universitet, 
Institutionen för utbildningsvetenskap. 

 
Guerra, F. & Brown, M. (2012). Teacher Knowledge of Attention Deficit 

Hyperactivity Disorder among Middle School Students in South Texas. RMLE 
Online: Research In Middle Level Education, 36: 3. 

 
Hart, K, Massetti, G, Fabiano, G, Pariseau, M, & Pelham, W. (2011). Impact of 

Group Size on Classroom On-Task Behavior and Work Productivity in 
Children with ADHD. Journal Of Emotional And Behavioral Disorders, 19: 1, 
55-64. 

 
Haug, P. (1998). Pedagogiskt dilemma: Specialundervisning.  Stockholm: Liber. 
 
Heiman, T. (2004). Teachers coping with changes: Including students with 

disabilities in mainstream classes: An international view. International Journal 
of Special Education, 19: 2. 

 
Hellberg, K. (2007). Elever på ett anpassat individuellt gymnasieprogram: 

skolvardag och vändpunkter. Diss. Linköping : Linköpings universitet. 
 
Hjörne, E. (2004). Excluding for inclusion? Negotiating school careers and identities 

in pupils welfare setting in the Swedish school.  (Diss.) Göteborg Studies In 
Educational Sciences 213. Göteborg: Acta Univesitatis Gothoburgensis. 

 
Hjörne, E. & Säljö, R. (2004). ”There is something about Julia” – symptoms, 

categories, and the procss of invoking attention deficit hyperactivity disorder in 
the swedish school: a case study. Journal of language, identity, and education, 
3: 1, 1-24. 

 



37 

Huang, H, & Diamond, K. (2009). Early Childhood Teachers' Ideas about Including 
Children with Disabilities in Programmes Designed for Typically Developing 
Children. International Journal Of Disability, Development And Education, 56: 
2, 169-182. 

 
Humphrey, N. (2009). Including Students with Attention-Deficit/Hyperactivity 

Disorder in Mainstream Schools, British Journal Of Special Education, 36: 1,  
19-25. 

 
Kadesjö, B. (1991). Skolsituation och skolans åtgärder för barn med MBD/DAMP 

(15-30) I C. Gillberg & B. Kardesjl, (Eds.), MBD/DAMP i skolåldern. 
Göteborg: Förlagshuset Gothia. 

 
Lantz, Annika (2010). Intervjumetodik. [omarb.] uppl. Lund: Studentlitteratur. 
 
Lauth, G, Heubeck, B, & Mackowiak, K. (2006). Observation of Children with 

Attention-Deficit Hyperactivity (ADHD) Problems in Three Natural Classroom 
Contexts. British Journal Of Educational Psychology, 76: 2, 385-404. 

 
Ljusberg, A-L. (2011). Sociokulturellt perspektiv – va en del av olika diskurser, 

interaktion del av lärande och utveckling. The Structured classroom, 
international journal of inclusive education, 15:2, 195-210. 

 
Martin, S. H. (2002). The classroom environment and its effects on the practice of 

teachers. Journal of Environmental Psychology, 22, 139-156. 
 
Nationalencyklopedin. (2013). Exkludera. 

http://www.ne.se.proxy.lnu.se/kort/exkludera (Hämtad 2013-11-27) 
 
Nationalencyklopedin. (2013). Inkludera. 

http://www.ne.se.proxy.lnu.se/kort/inkludera (Hämtad 2013-11-26) 
 
Nigg, J. T. and Casey, B. J. (2005). An integrative theory of attentiondeficit/ 

hyperactivity disorder based on the cognitive and affective neurosciences. 
Development and Psychopathology, vol 17, 785-806. 

 
Norris, C. & Lloyd, G. (2000). Parents, professionals and ADHD: what the papers 

say. European Journal of Special Needs Education , 15, 123–137. 
 
O'Brien, L M. (2007). A School for Everyone?: The Swedish School System's 

Struggles to Reconcile Societal Goals with School and Classroom Practices. 
Childhood Education, 83: 6, 374 

 
Patel, R. & Davidson, B. (2011). Forskningsmetodikens grunder att planera, 

genomföra och rapportera en undersökning. Johanneshov: TPB. 
 
Pfiffner, L.J., Barkley, R.A., & DuPaul, G.J. (2006). Treatment of ADHD in school 

settings. In R.A. Barkley (Ed.), Attention deficit hyperactivity disorder: A 
handbook for diagnosis and treatment (3rd ed.;. 547-589). New York: Guilford 
Press. 



38 

 
Rogers, B.G. (1987). A comparative study of the attitudes of regular education 

personnel toward mainstreaming handicapped students and variables affecting 
these attitudes. Paper presented at the Fourth Pan American Conference on 
Rehabilitation and Special Education, Acapulco, Mexico. 

 
Ryen, A. (2004). Kvalitativ intervju: från vetenskapsteori till fältstudier. 1. uppl. 

Malmö: Liber ekonomi. 
 
Salisbury, C. L., & McGregor, G. (2002). The administrative climate and context of 

inclusive elementary schools. Exceptional Children, 68: 2, 265-274  
 
Singhania, R. (2005). Autism Spectrum Disorders. The Indian Journal of Pediatrics, 

72: 4, 343-351. 
 
Skolverket. (2011). Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet. Stockholm: Skolverket. 
 
Skolverket. (2001). Tre magiska G:n. Stockholm. Liber Distribution, 

Publikationstjänst. 
 
Smith, A., Taylor, E., Rogers, J. W., Newman, S. & Rubia, K. (2002). Evidence for a 

pure time perception deficit in children with ADHD. Journal of Child 
Psychology and Psychiatry, 43, 529–542. 

 
Sonuga-Barke, E. J. (2002). Psychological heterogeneity in AD/HD: a dual pathway 

model of behaviour and cognition. Behavioural Brain Research 130: 1-2, 29-
36. 

 
Soodak, L C. (2003). Classroom Management in Inclusive Settings, Theory Into 

Practice, 42: 4, 327-333. 
 
Strayhorn, J. M. Jr and Bickel, D. (2002). Reduction in Children’s symptoms of 

Attention Deficit Hyperactivity Disorder and Oppositional Defiant Disorder 
During Individual Tutoring as Compared with Classroom Instruction. 
Psychological Reports, vol. 91, 69-80. 

 
Strømstad, M. (2003). “They Believe that They Participate… but”: Democracy and 

Inclusion in Norwegian Schools. Inclusive Education: Cross Cultural 
Perspectives. Volume 2, 33-47. 

 
Trost, J. (2010). Kvalitativa intervjuer. Lund. Studentlitteratur. 
 
Tufvesson, C. (2007).  Disconcentration difficulties in the school environment . with 

focus on children with ADHD, autism and downs syndrome. Journal of 
Emotional and Behavioral Disorders. 19: 1, 55–64. 

 
Vernersson, I-L. (2002). Specialpedagogik i ett inkluderande perspektiv. Lund: 

Studentlitteratur. 
 



39 

Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning. Elanders Gotab.  
 
West, J., Taylor, M., Houghton, S. & Hudyma, S. (2005) A comparison of teachers’ 

and parents’ knowledge and beliefs about ADHD. School Psychology 
International, 26, 192–208. 

 
Weyandt, L. L & DuPaul, G. J. (2006). ADHD in College Students. Journal of 

Attention Disorders, 10: 9. 
 
 
 
 



1 
 

Bilaga 1 
Intervjuguide lärare 
 

• Hur ser du på behovet att anpassa arbetssättet efter elever med ADHD? 
  

• Hur ser du på att individanpassa material efter elever med ADHD?  
 

• Hur ser du på grupparbeten och paruppgifter i klassrummet för elever med 
ADHD?  
 

• Vad anser du är väsentligt för att arbeta med elever med ADHD inkluderade i 
klassrummet? 
 

• Hur ser du på samarbete mellan kolleger i arbetet med elever med ADHD-
diagnos?  
 

• Vad har du fått för stöd i arbetet med elever med ADHD?  
 

• Hur anser du att den fysiska miljön behöver anpassas efter elever med 
ADHD?  
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Bilaga 2 
Intervjuguide elever 

 
• Hur anser du att lärare har bemött dig i skolan? 

 
• Vad anser du att lärare har haft för förväntningar på dig i skolan?  

 
• Hur anser du att lärare har inkluderat dig i klassrummet? 

 
• Hur anser du att den fysiska miljön har påverkat ditt lärande i klassrummet?  

 
• Vilka faktorer har du upplevt som mest distraherande i klassrumsmiljön? 
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Bilaga 3 
Missivbrev lärare  

 
Hej!  
 
Vi är tacksamma för att du har valt att ställa upp på en intervju och på så sätt hjälpa 
oss med vårt examensarbete på lärarprogrammet. Vårt syfte med studien är att, 
utifrån ett lärar- och elevperspektiv, undersöka olika faktorers betydelse för 
inkludering av elever med ADHD i skolan. Våra frågeställningar är följande:  
 
·      Hur anser elever med ADHD att lärarens förväntningar på och bemötande 

mot dem har påverkat deras skolgång? 
 
·      Hur anser lärare att arbetssätt anpassade efter elever med ADHD har 

betydelse för inkludering av dessa elever i vanlig klass? 
 
·      Vad har den fysiska miljön för betydelse för inkludering av elever med 

ADHD, enligt lärare och diagnostiserade elever? 
 

Vi har valt att undersöka inkludering av elever med ADHD i skolan på grund av att 
vi har mött elever som har stora svårigheter i sin skolgång och vi vill därför 
uppmärksamma vilka faktorer som är betydelsefulla gällande inkludering av dessa 
elever.  
 
Begrepp som kan vara bra för er att känna till är följande:  
 
ADHD 
ADHD är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning Problematiken innebär 
svårigheter med en eller flera av följande egenskaper: uppmärksamhet, 
koncentrationsförmåga, hyperaktivitet och impulsivitet. 
 
Inkludering  
Vi använder begreppet inkludering i vår studie istället för integrering. Inkludering 
innebär att låta någon eller några ingå som en del i något annat, exempelvis i en viss 
grupp. I skolan innebär det att elever med olika bakgrund och förutsättningar går i 
samma klass istället för att gå i separata klasser och alla ses som en del av klassen.  
 
Exkludering 
Exkludering innebär att man tar bort eller inte tar med någon eller något. I skolan kan 
det innebära att elever inte tillhör vanliga klasser utan exkluderas till specialgrupper 
eller specialklasser. 
 
Vi intervjuar både lärare och tidigare elever som är diagnostiserade med ADHD för 
att få två olika perspektiv. Intervjun bygger på öppna frågor. Vi räknar med att 
intervjun kommer att ta max 30 minuter. Intervjuerna kommer att dokumenteras 
genom ljudinspelning. Det är viktigt för dig att veta att vi har tystnadsplikt och att du 
är anonym i studien. Du kan välja att avbryta deltagandet när du vill. Resultatet av 
intervjuerna kommer att presenteras i vårt examensarbete som kommer att 
presenteras på DiVa (Digitala Vetenskapliga Arkivet), som är öppet för allmänheten. 
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Du kommer att få ta del av resultatet och vi är måna om att vi ger en rättvis bild av 
era åsikter, tankar och erfarenheter. 
 
I början av intervjun kommer vi låta dig presentera din ålder och ditt arbete. 
Frågorna vi sedan kommer utgå från är följande: 
 

• Hur ser du på behovet att anpassa arbetssättet efter elever med ADHD?  
 

• Hur ser du på att individanpassa material efter elever med ADHD?  
 

• Hur ser du på grupparbeten och paruppgifter i klassrummet för elever med 
ADHD?  

 
• Vad anser du är väsentligt för att arbeta med elever med ADHD inkluderade i 

klassrummet?  
 

• Hur ser du på samarbete mellan kolleger i arbetet med elever med ADHD-
diagnos?  

 
• Vad har du fått för stöd i arbetet med elever med ADHD? 

 
• Hur anser du att den fysiska miljön behöver anpassas efter elever med 

ADHD?  
 
Vi hoppas att du fortfarande vill delta i studien. 
 
Med Vänlig Hälsning 
Sofia Dahlström och Elin Nyholm 
Sd222as@student.lnu.se 
En222ca@student.lnu.se  
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Bilaga 4 

Missivbrev elever  
 
Hej!  
 
Vi är tacksamma för att du har valt att ställa upp på en intervju och på så sätt hjälpa 
oss med vårt examensarbete på lärarprogrammet. Vårt syfte med studien är att, 
utifrån ett lärar- och elevperspektiv, undersöka olika faktorers betydelse för 
inkludering av elever med ADHD i skolan. Våra frågeställningar är följande:  
 
·      Hur anser elever med ADHD att lärarens förväntningar på och bemötande 

mot dem har påverkat deras skolgång? 
 
·      Hur anser lärare att arbetssätt anpassade efter elever med ADHD har 

betydelse för inkludering av dessa elever i vanlig klass? 
 
·      Vad har den fysiska miljön för betydelse för inkludering av elever med 

ADHD, enligt lärare och diagnostiserade elever? 
 

Vi har valt att undersöka inkludering av elever med ADHD i skolan på grund av att 
vi har mött elever som har stora svårigheter i sin skolgång och vi vill därför 
uppmärksamma vilka faktorer som är betydelsefulla gällande inkludering av dessa 
elever.  
 
Begrepp som kan vara bra för er att känna till är följande:  
 
ADHD 
ADHD är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning Problematiken innebär 
svårigheter med en eller flera av följande egenskaper: uppmärksamhet, 
koncentrationsförmåga, hyperaktivitet och impulsivitet. 
 
Inkludering  
Vi använder begreppet inkludering i vår studie istället för integrering. Inkludering 
innebär att låta någon eller några ingå som en del i något annat, exempelvis i en viss 
grupp. I skolan innebär det att elever med olika bakgrund och förutsättningar går i 
samma klass istället för att gå i separata klasser och alla ses som en del av klassen.  
 
Exkludering 
Exkludering innebär att man tar bort eller inte tar med någon eller något. I skolan kan 
det innebära att elever inte tillhör vanliga klasser utan exkluderas till specialgrupper 
eller specialklasser. 
 
Vi intervjuar både lärare och tidigare elever som är diagnostiserade med ADHD för 
att få två olika perspektiv. Intervjun bygger på öppna frågor. Vi räknar med att 
intervjun kommer att ta ca 15 minuter. Intervjuerna kommer att dokumenteras genom 
ljudinspelning. Det är viktigt för dig att veta att vi har tystnadsplikt och att du är 
anonym i studien. Du kan välja att avbryta deltagandet när du vill. Resultatet av 
intervjuerna kommer att presenteras i vårt examensarbete som kommer att 
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presenteras på DiVa (Digitala Vetenskapliga Arkivet), som är öppet för allmänheten. 
Du kommer att få ta del av resultatet och vi är måna om att vi ger en rättvis bild av 
era åsikter, tankar och erfarenheter. 
 
I början av intervjun kommer vi låta dig presentera din ålder och din utbildning. 
Frågorna vi sedan kommer utgå från är följande: 
 

• Hur anser du att lärare har bemött dig i skolan? 
 

• Vad anser du att lärare har haft för förväntningar på dig i skolan?  
 

• Hur anser du att lärare har inkluderat dig i klassrummet? 
 

• Hur anser du att den fysiska miljön har påverkat ditt lärande i klassrummet? 
 

• Vilka faktorer har du upplevt som mest distraherande i klassrumsmiljön? 
 
Vi hoppas att du fortfarande vill delta i studien. 
 
Med Vänlig Hälsning 
Sofia Dahlström och Elin Nyholm 
Sd222as@student.lnu.se 
En222ca@student.lnu.se  
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Bilaga 5 
Intresseanmälan elever 
 
Hej! Vi är två lärarstudenter på Linnéuniversitetet som nu ska påbörja vårt 
examensarbete. Vårt arbete handlar om hur ungdomar och vuxna med ADHD 
upplevde sin skoltid. Vi söker därför personer med diagnosen ADHD att intervjua 
inför vår kommande studie.  
 
Det är väsentligt för oss blivande lärare att veta hur vi ska jobba med elever i behov 
av särskilt stöd och därför är vi tacksamma om vi får intervjua så många som 
möjligt.   
 
Hör av er till sd222as@student.lnu.se vid intresse.    
 
Med Vänlig Hälsning  
Sofia Dahlström och Elin Nyholm 
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Bilaga 6 
Intresseanmälan lärare 

 
Hej!  
 
Jag hade min VFU hos dig tidigare under min lärarutbildning. Jag och en annan 
student skriver nu vårt examensarbete som handlar om integrering av elever med 
ADHD i skolan. Vi har tänkt intervjua lärare och tidigare elever om tankar och 
erfarenheter om inkludering av dessa elever.  
 
Vi räknar med ca en halvtimmes intervju och vore tacksamma om du ville ställa upp 
och om du möjligtvis har någon kollega som också skulle tänka sig att ställa upp.  
 
Hör gärna av dig! 
Sofia Dahlström och Elin Nyholm 
Sd222as@student.lnu.se 
En222as@student.lnu.se 
 


