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Syftet med vår studie var att få en inblick i hur grundskolelärarna får en känsla av 

sammanhang (KASAM) i arbetet med extra anpassningar inom ordinarie 

undervisning för att stödja elever med ADHD. Våra frågeställningar var, vilken 

begriplighet har lärarna i sitt arbete med extra anpassningar för att stödja elever med 

ADHD, hur förklarar lärarna att de hanterar extra anpassningar, och vilka extra 

anpassningar anser lärarna som mest meningsfulla att använda i undervisningen? 

Vi har använt oss av en kvalitativ metod där sex olika intervjuer utfördes med hjälp 

av en intervjuguide. Vår teoretiska utgångspunkt i studien var KASAM. Vi har 

kopplat det tre komponenterna, begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet till 

vår diskussion och vårt resultat. Vårt resultat visar att de sex intervjuade lärarna 

hanterar extra anpassningar i undervisningen. Lärarna använder många olika extra 

anpassningar som kan stödja elever med ADHD. Betydelsefulla extra anpassningar 

är bland annat struktur, planering och rutiner.  
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INTRODUKTION 

 

Avsikten med undersökningen är att läsaren ska få en inblick i hur lärarna får en känsla 

av sammanhang (KASAM) i arbetet med extra anpassningar i grundskolan för att stödja 

elever med ADHD (Attention Deficit/Hyperactivity Disorder). KASAM består av 

komponeterna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Elever med ADHD ska få 

det stöd som var och en är i behov av för att klara av kunskapskraven så långt som möjligt 

inom ramen för ordinarie undervisning. Grundskolan är en nioårig skolform som är 

obligatorisk.   

 

Fernell, Kadesjö, Nylander och Gillberg (2014) menar att ADHD innebär beteenden som 

visas i olika miljöer och påverkar individens förmåga att klara av vardagen. Olika insatser 

och behandlingar riktas främst till individen själv men även till närstående och 

skolpersonal. Lärarna på skolan bör ha god kunskap om de grundläggande svårigheterna 

hos elever med ADHD. 

 

Socialstyrelsen (2014) beskriver att barn och ungdomar som har ADHD fungerar på olika 

sätt. Vissa kan vara lugna och stillsamma, medan andra kan vara mer livliga och 

energifulla. Utvecklingen och mognaden sker också i olika takt. Vid högre ålder ökar 

förväntningarna på att barnet eller ungdomen ska klara av vissa saker.  

I skolan fungerar alla elever på olika sätt, även de som har ADHD är olika och behöver 

olika extra anpassningar som stöd i undervisningen. Vissa elever behöver mer stöd än 

andra för att nå upp till förväntningarna.  

 

Socialstyrelsen skriver att cirka tre till sex procent av alla barn i Sverige i skolåldern har 

ADHD. Det är dock cirka två till tre gånger vanligare hos pojkar än flickor. DuPaul och 

Jimerson (2014) skriver att cirka fem till sju procent av alla barn i världen har ADHD. I 

USA har cirka 11 % av barnen diagnostiserats med ADHD. I en klass på ca 25 elever har 

1-3 elever ADHD. 

 

I skollagen finns olika exempel på extra anpassningar som lärarna kan använda för att 

stödja elever med ADHD. Lärarnas uppgift är att möta eleven där hen befinner sig just nu 

och hitta relevanta anpassningar som skapar en känsla av sammanhang hos lärare i 

undervisningen. Parr och Limbrick (2010) betonar vikten av att läraren kan hitta extra 

anpassningar som passar till varje enskild elev. Författaren ta även upp att läraren får en känsla 

av sammanhang i undervisningen om goda relationer skapas mellan elev och lärare. 

 

Ur ett pedagogiskt perspektiv ser vi det som betydelsefullt att lärarna upplever KASAM 

i undervisningen. Detta styrker Kinman (2008) som menar att en hög känsla av KASAM 

innebär en god hälsa. Det leder till att undervisningen inte påverkas av faktorer som till 

exempelvis stress. Elever med ADHD får då bra förutsättningar till att uppnå 

kunskapskraven. 
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Bakgrund 

I följande avsnitt finns en beskrivning av vad ADHD innebär och hur symtomen kan se 

ut. Avslutningsvis beskrivs hur stöd i undervisningen kan se ut i skolan.  

Definition av diagnosen ADHD 

Gillberg (2005) skriver att ADHD innebär avvikelser inom områdena uppmärksamhet, 

aktivitet och impulsivitet som är överensstämmande med diagnostiseringskriterier i 

DSM-5, vilket är den amerikanska psykiaterföreningens diagnostiska manual med 

detaljerad symtomförteckning.  De mest uppmärksammade typerna av ADHD är ADHD 

dominerad av uppmärksamhetsbrist, ADHD dominerad av överaktivitet och bristande 

impulskontroll, samt ADHD där både uppmärksamhetsbrist och överaktivitet samspelar 

med varandra. 

 

I boken American Psychiatric Association (2014) beskrivs svårigheter i uppmärksamhet 

och/eller hyperaktivitet – impulsivitet visar sig inom ouppmärksamhet och/eller 

hyperaktivitet och impulsivitet. Inom ouppmärksamhet ska minst sex symtom av nio ha 

förelagt i minst sex månader för att kunna diagnosticera ADHD. Från 17 års ålder och 

uppåt krävs minst fem av symtomen. Inom hyperaktivitet och impulsivitet gäller samma 

krav vid antal symtom som vid ouppmärksamhet, symtomen skiljer sig dock åt. Dessa 

symtomer utgår ifrån DSM-5 kriterielista.  

 

De symtom som lärarna bör ha kunskap om vid ouppmärksamhet är: 

 

 

- Eleven har lätt för att slarva i skolan.  

- Eleven har ofta svårt att behålla fokus under lång läsning och vid lektioner. 

- Vid direkt tal kan eleven verka frånvarande eller ointresserad. 

- Eleven har svårt att följa instruktioner, genomföra skolarbete eller andra uppgifter.  

Detta kan leda till misslyckanden om eleven tappar fokus. 

- Tidsramar och uppgifter som behövs organiseras kan var svårt för eleven.  

- Skolarbete och läxor undviker eleven då det krävs uthållighet. 

- Skolmaterial som exempelvis pennor tappar eleven ofta bort. 

- Vid yttre stimuli blir eleven lätt distraherad. 

- Eleven glömmer vissa saker i vardagen som exempelvis hemsysslor. 

 

 

De symtom som lärarna bör ha kunskap om vid hyperaktivitet och impulsivitet är: 

 

- Eleven har svårt att sitta stilla, hålla fötter och händer stilla. 

- I exempelvis klassrummet kan eleven lämna sin plats då eleven förväntas sitta 

stilla länge. 

- Eleven kan anses som olämplig i vissa situationer då eleven kan börja att klättra 

eller springa omkring i klassrummet.   

- Eleven klarar sällan att underhålla sig själv.   

- Eleven är ofta på språng. 

- Eleven pratar mycket. 
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- I samtal har eleven svårt att vänta på sin tur och svarar oftast på frågan innan den 

är färdigställd. 

- Eleven har svårt att vänta på sin tur, detta kan exempelvis visa sig i olika köer. 

- Eleven kan avbryta andras lekar och aktiviteter. 

 

                                                                          (American Psychiatric Association, 2014) 

 

 

Stöd i undervisningen 

Enligt Skolverket (2015) förklaras det att alla elever på skolan ska få det stöd som de 

behöver för att utvecklingen ska bli så bra som möjlig. Detta gäller alla skolor så som 

kommunala, privata och statliga skolor. Skola syftar i studien på skolformen grundskola 

vilket innebär årskurs 1 till 9. Enligt skollagen 1 kap. 4§ och 3 kap. 3§ framgår det att 

utbildningen ska ta hänsyn till elevers olika behov. Målet är att väga upp skillnader i 

elevernas förutsättningar att klara av utbildningen. De elever som behöver stöd kan få 

extra anpassningar, är dessa inte tillräckliga finns särskilt stöd som beslutas av rektorn. 

Särskilt stöd kan exempelvis vara att en elevassistent finns hos eleven, anpassad 

studiegång eller undervisning i en särskild undervisningsgrupp.  

 

Extra anpassningar betyder i denna studie en insats som är möjlig att genomföra för lärare 

inom ramen för ordinarie undervisning. De behövs inget formellt beslut för att lärare ska 

använda extra anpassningar för en elev. Exempel på extra anpassningar kan vara att elever 

får hjälp med att planera och strukturera studierna, hjälp och stöttning i att förstå vissa 

texter eller förklaringar om ett ämne. Om anpassningarna inte visar resultat måste lärarna 

anmäla detta till rektorn. Elever som har en funktionsnedsättning och har svårt att klara 

av de kunskapskrav som krävs för att få betyg ska eleverna få stöd som syftar till att 

motverka funktionsnedsättningens konsekvenser. Det innebär att elever ska få stöd även 

om de uppnår kunskapskraven (Skolverket, 2015). 

 

Mötet mellan elev och lärare 

von Wright (2000) beskriver att enskilda individers existens skapas i existensen av andra 

individer. Subjektiviteten blir då beroende av andra människor och kan ta sig i uttryck på 

olika sätt. Detta resulterar i att en aldrig kan bestämma vem en annan människa är. Termen 

subjektivitet innebär ett fenomen där vi kan möta och förstå andra människor som 

konkreta handlande subjekt. Individens identitet och personlighet bildar olika aspekter av 

denna subjektivitet. 

von Wright (2000) menar att det relationella perspektivet innebär att människor betraktas 

i relation till andra människor. Det relationella perspektivet tar sin utgångspunkt i att allt 

har minst två sidor. När vi ska förstå en annan människa ur ett relationellt perspektiv kan 

vi inte se personen som en isolerad sluten varelse, istället möta personen där hen befinner 

sig just nu, i det aktuella sammanhanget. Studeras förhållandet mellan lärare och elev 

utifrån ett relationellt perspektiv menar von Wright att lärare möter elevens behov som 

hen har just nu.  

Kinman (2008) menar att en god hälsa att ett samband med en hög KASAM. Lärare med 

en hög KASAM kan möta svårigheter i undervisningen på ett sunt sätt. Det är få faktorer 
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omkring läraren som påverkar och stör lärarens arbetssätt. I detta sammanhang kan elever 

med ADHD som behöver vissa extra anpassningar vara faktorer som är utmanande för 

lärare. Har lärare då en hög KASAM blir undervisningen bra.  

 

 

 

Tidigare forskning 

I detta avsnitt redogörs en beskrivning om hur lärarna använder extra anpassningar i 

undervisningen för att stödja elever med ADHD, vilken roll lärarna har och hur lärarna 

upplever extra anpassningarna i klassrummet. 

Extra anpassningar 

 

Blotnicky-Gallant, Martin, McGonnell och Corkum (2015) har gjort forskning genom 

frågeformulär med 113 lärare från sex skolstyrelser över Nova Scotia, Canada. Resultaten 

visar att ADHD har en koppling till lägre studieresultat och studieavbrott. För att elever 

med ADHD ska klara av skolan använder lärarna sig av strategier som exempelvis verbalt 

beröm. Det finns resultat som visar att anpassningar och uppgiftsstrukturen i 

undervisningar visar positiv effekt på elever som har ADHD. Anpassningar kan då 

exempelvis innebära att eleven får enklare och mer hanterbara uppgifter eller att eleven 

får anpassningar genom att använda sina kunskaper mer verbalt än skriftligt.  

 

Imeraj, Antrop, Roeyers, Deboutte, Sonuga-Barke, Deschepper och Bal (2013) beskriver 

att klassrummet i skolan har identifierats som en primär plats där problematiska 

beteenden visas, exempelvis ADHD. Utifrån 23 observationsstudier visade det sig att 

elever med ADHD kunde fokusera på undervisningen med ca 75 % i jämförelse med 

andra elever som kunde fokusera ca 88 % av undervisningstiden. Exempel på olika 

faktorer som kan minska uppmärksamheten på uppgiften i undervisningen är en avsaknad 

på en observatör, en mycket lång uppgift eller en avsaknad på belöningar. Det ställer 

högra krav på lärare att lyckas anpassa klassrummet och undervisningen till alla elever. 

Vissa elever föredrar struktur och rutiner, vissa gillar det inte alls. För elever som har 

ADHD kan det visa sig ge positiv effekt att genomföra vissa skoluppgifter i mindre 

grupper. Detta kan bero på att arbeten i små grupper ger en högre grad av struktur och en 

mer individuell feedback av lärare.   

 

Stahr, Cushing, Lane och Fox (2006) menar att om en elev med ADHD inte bemöts av 

extra anpassningar från lärare i undervisning kan det leda till en negativ påverkan hos 

eleven. Det visas blandannat i de akademiska kraven i skolan. Eleven har svårt att uppnå 

kraven. 
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Relationen mellan elev och lärare 

Geng (2011) menar att ömsesidiga relationer påverkar nivån vid inlärning positivt hos 

elver med ADHD. Har lärarna och elever goda relationer kan det leda till att elever med 

ADHD får positiva förväntningar på skolan. En god relation mellan elev och lärare bygger 

på bland annat förtroende, förståelse och ömsesidig respekt. I skolan har det utvecklats 

olika strategier som lärarna kan använda för att bemöta och hantera elever som har 

ADHD. Det kan exempelvis vara strategier som positiv förstärkning, kognitiva metoder, 

föräldra- utbildningsprogram eller en kombination av flera 

 

Många barn som har ADHD känner sig otillräckliga och kan inte leva upp till 

förväntningarna i skolan. Barnet säger ofta jag kan inte eller jag vill inte. Om barnet 

känner sig otillräckligt i skolan är det lärares ansvar att stödja och hjälpa eleven att hitta 

motivation och anpassningar som passar just den eleven. Stödjer inte läraren eleven i 

undervisningen kan det leda till att eleven utvecklar psykiska problem (Gillberg, 2005). 

 

Geng (2011) beskriver att en lärare som använder sig av verbala strategier som till 

exempel: ”stopp”, ”nej”, ”sitt ner” eller när hen använder sig av icke-verbala strategier 

som exempelvis att röra en axel, gör att eleven kan fokusera för stunden. Varje strategi 

måste anpassas efter varje elevs behov för att få en bra effekt. Kan lärare och elev skapa 

en relation där de respekterar varandra, kan det leda till att lärare för en förståelse för 

eleven och kan då lättare stötta eleven i undervisningen.  

 

Sherman, Rasmussen och Baydala (2008) skriver i sin artikel att de som först brukar 

uppmärksamma ADHD hos barn är lärare.  Lärares kännetecken på barn med ADHD 

brukar vara barnens tolerans nivå och tålamod. Lärarnas reaktioner på elevernas beteende 

kan påverka eleven. Stör eleven i klassrummet och läraren straffar barnet kan det påverka 

eleven med att hen blir socialt isolerad eller känner sig generad. Ett samarbete med 

föräldrarna kan vara ett förebyggande arbetssätt för att minska elevens problembeteende. 

 

 

Lärares kunskap 

Topkin, Roman och Mwaba (2015) har gjort en undersökning där syftet var att undersöka 

lärarnas kunskap i grundskolan om symtom och hantering av barn som har diagnotiserats 

med ADHD. Deltagarna var 200 sydafrikanska grundskolelärare.  

Beteendeterapi, insatser i klassrummet och utbildning till föräldrarna har visat sig ge 

positiv effekt hos elever med ADHD. Det skulle då leda till att lärare måste utbilda sig i 

hur de ska hantera beteendet och bemöta elever med ADHD. Lärare som undervisar inom 

ordinarie undervisning saknar dock kunskap, tolereans och förståelse för elever med 

ADHD. Det kan resultera i att lärare låter eleven få lämna klassrummet. I samband med 

att Sydafrika brottas med stora ekonomiska utmaningar påverkar det deras 

utbildningssytem där det inte finns tillräckligt med resurser eller utbildade lärare.  

 

Nilholm (2011) beskriver att när elever med ADHD börjar mellan- och högstadiet börjar 

problemen med läs- och skrivsvårigheter, depression och sociala beteendestörningar att 

ta sin form. En förutsättning för elever med ADHD är att lärare och andra elever känner 

till elevens svårigheter för att kunna stötta och hjälpa istället för att stjälpa. Alla elever 
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som har ADHD fungerar på olika sätt, d.v.s. de har olika svårigheter och behöver då 

stöttning på olika sätt från lärare.  

 

Idag arbetar lärare med olika strategier för att underlätta integreringen hos elever som har 

ADHD och som går i en skola med ordinarie undervisning. Elever med ADHD lär sig på 

olika sätt och behöver varierande pedagogiska strategier i undervisningen (Ernald, 2011). 

 

Vidare beskriver Sherman, Rasmussen och Baydala (2008) hur mycket engagemang och 

tid lärare lägger hos en elev med ADHD har en stor betydelse i klassrummet. Attityden 

och uppfattningen hos lärare påverkar elevens akademiska sida och hens självkänsla. 

Elever tillbringar mycket tid i klassrummet och lärare är en viktig faktor i elevens liv. De 

som anses mest lämpliga som lärare till elever med ADHD är de som kan ge dessa elever 

direkt feedback, få eleven att bli engagerad och ha ett fokus på deras kunskaper. 

 

 

Lärares upplevelse i klassrummet 

Enligt Blotnicky-Gallant, et al. (2015) finns det både positiv och negativ respons av lärare 

att undervisa elever med ADHD i klassrummet. Vissa lärare tror inte att elever med 

ADHD har kontroll på sitt beteende i klassrummet. Dessa lärare vill försöka hitta 

anpassningar för att kunna stötta elever med ADHD, istället för att ge eleven straff när 

hen var stökig i klassrummet. Lärare gav elever med ADHD uppmuntran och försökte 

driva eleverna framåt för att lyckas. Andra lärare har inställningen att elever med ADHD 

inte är lätta att undervisa. Vidare beskriver författarna att lärare anser att elever med 

ADHD stör undervisningen och de får mindre tid för de andra eleverna i klassen. De 

lärarna tyckte inte att elever med ADHD ska undervisas i ett vanligt klassrum på grund 

av att eleverna är bråkiga och missköter sig. Lärarnas upplevelse kan leda till minskat 

förtroende för dessa elever och lärarna kan känna sig stressade.  

 

 

Lärares känsla av sammanhang 

Kinman (2008) har gjort en brittisk studie som riktar sig till akademisk anställd personal. 

En akademisk utbildning innebär kunskaper och färdigheter från ett universitet och ger 

en akademisk titel. 

Kinman beskriver Aaron Antonovskys teori om KASAM. Hanterbarhet, begriplighet och 

meningsfullhet hjälper den akademiskt anställda personalen att effektivt klara stressiga 

situationer som kräver mycket ansvar hos den anställda. Exempel på situationer där stress 

uppstår är bland annat tidsbrist, höga krav och lågt stöd av omgivningen. Faktorerna har 

ett samband med KASAM. Anställda som upplever dessa faktorer har en sämre hälsa och 

mående än de anställda som har en högre känsla av KASAM.  

 

Stressfaktorer berör mest akademsikt anställda inom yrken som rör stöd och inflytande. 

Vid låg känsa av sammanhangpåverkar det den anställdes välbefinnande som i in tur 

påverkar hanteringen av sitt yrke negativt. De tre komponenterna kan göra stor förändring 

i blandannat den anställdes arbetbelastning och sociala relationer. Vidare beskrivs det att 
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om en akademisk anställd har en hög känsla av KASAM leder det till en bra psykisk och 

fysisk hälsa. Den anställde mår då bra med sig själv och kan utföra sitt arbete utan att 

stress eller andra faktorer påverkar individen (Kinman, 2008). 

 

Vi anser att grundskolelärare ingår i gruppen för akademiskt anställda då utbildningen har 

varit på universitet. Utifrån respondenternas uttalanden ser vi att lärare har idag högra 

krav, är i behov av stöd från andra på skolan och har en viss tid att utgå ifrån vid planering 

och utförandet av undervisningen.  Upplever lärare en känsla av sammanhang blir 

undervisningen mer begriplig då arbetsbelastningen inte är stor och risken för stressiga 

situationer minskar. Hälsan och måendet är bra och undervisningen kan öka 

sannolikheten att bli meningsfull.  

Parr och Limbrick (2010) Beskriver i sin forskning hur lärare ska bli effektivare i sitt 

arbete.   

Författaren beskriver att läraren är idag en av de största källorna till inflytande hos 

eleverna och detta bidrar till skillnader i prestationer hos eleverna. Det finns effektiva 

extra anpassningar som läraren kan använda i sin undervisning. Dock uppnås inte 

effektiviteten i dessa anpassningar om inte lärare är engagerade i hur anpassningen 

genomförs. Det är även viktigt att läraren kan avgöra vilka extra anpassningar som passar 

till varje elev.  

 

Vidare beskriver författarna att vanliga kännetecken hos effektiva lärare i undervisningen 

är känsla av sammanhang, samhörighet och att vara specifik. En god undervisning innebär 

att läraren har förmåga att planerar och använda sig av extra anpassningarna i sin 

undervisning. Har lärare en tydlig ledarroll, delar upp undervisningen i både muntliga och 

skriftliga delar resulterar det i en meningsfullhet hos läraren. Detta på grund av att 

undervisningen blir väsentlig för eleverna och passar alla. Elever lär sig på olika sätt och 

använder lärare sig av en blandad undervisning som är välplanerad når kunskapen ut till 

eleverna och läraren får en känsla av sammanhang.   

Goda relationer med elever är en förutsättning för att lärare ska få en känsla av 

sammanhang i undervisning. Lärare ska bygga upp en kontakt till eleverna för att lära 

känna dem. 

 

 

Teoretisk utgångspunkt 
 

Vi har valt att använda oss av Aaron Antonovskys teori om KASAM. De tre 

komponenterna i KASAM är begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 

KASAM 

Antonovsky (2005) förklarar begreppet KASAM som innebär en känsla av tillit till att 1. 

De stimuli som kommer från ens inre och yttre värld är begripliga, förutsägbara och 

strukturerade. 2. de resurser som finns är tillgängliga för att möta de krav och motgångar 

som människan stöter på i livet. 3. människan ser kraven som utmaningar och är 

meningsfulla att lösa. 
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Vidare beskriver Antonovsky att en människa som har en fast identitet och ett starkt själv 

har ett starkt KASAM. Vid svag KASAM har personen en svag identitet och ett svagt 

själv. Personer med stark KASAM som möter strategier och regler, potentiell och lagrad 

information, söker en balans mellan dessa två. Att kunna möjliggöra den nya 

informationen på ett begripligt sätt är något personen har en tillit till. Att vara öppen för 

feedback och se världen som en inspiration är inte personen rädd för. 

 

 

Antonovsky (2005) beskriver tre centrala komponenter i KASAM. Dessa tre 

komponenter är begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 

Begriplighet 

Antonovksy (2005) menar att begriplighet innebär i vilken utsträckning människan 

förstår inre och yttre stimuli. Detta kan exempelvis vara information som är ordnad och 

sammanhängande istället för oordnad och ostrukturerad. Om människan tror sig möta 

framtiden som förutsägbar har hen en hög känsla av begriplighet. 

En hög känsla av begriplighet uppstår även då kommande överraskningar går att förklara 

och ordna upp. Att ha struktur och regelbundenhet i livet mår människan bra av. Det 

innebär att det som händer inom och utanför människan är begriplig och strukturerad.  

Kopplar vi detta till lärarna i studien ser vi bland annat planering och struktur som viktiga 

delar i undervisningen för att lärarna ska få en begrplighet. Lärarna får då en struktur på 

undervisningen. Parr och Limbrick (2010) menar att om lärarna använder sig av en 

planerad och blandad undervisning ökar sannolikheten att eleverna når kunskapskraven 

och lärarna får då en känsla av sammanhang.  

Hanterbarhet 

Hanterbarhet innebär till vilken grad människan upplever att det finns resurser till hands. 

Resurserna används för att möta de olika krav som livet ställer på oss. Antonovsky (2005) 

definierar resurser i detta sammanhang, resurser som är under en egens kontroll eller kan 

kontrolleras av andra, exempelvis kollegor eller vänner. Vid en hög känsla av hanterbarhet 

känner en inte sig som ett offer eller får en känsla av att hen blir orättvist behandlad av 

livet, istället hanterar en motgång med hjälp av de resurser som finns tillgängliga. 

Människan kan inse att olyckliga händelser sker i livet, utan att behöva sörja.  

Topkin, Roman och Mwaba (2015) beskriver att det finns en brist på ekonomiska resurser 

i Sydafrika. Detta resulterar i för lite utbildade lärare, för lite förståelse och kunskap. 

Kopplar vi detta till hanterbarhet blri det en utmaning för lärare att hantera 

undervisningen på ett sätt som gynnar eleverna. Klarar inte eleverna av undervisningen 

ökar risken för att lärare inte kan skapa en känsla av sammanhang. När lärare får stöd och 

hjälp blir undervisningen mer hanterbar för läraren.  

Meningsfullhet 

Har människan en stark KASAM fokuserar hen oftast på de vikitgaste delarna i livet som 

hen är engagerad i, vill lägga energi på och känner att det är meningsfullt. Meningsfullhet 

innebär i vilken utsträckning människan känner att livet har en känslomässig innebörd. 

Att de krav som ställs i livet är värda att ordna upp och lägga sin tid och sitt engagemang 

på. Det är meningsfullt att finna en mening i de utamningar eller motgångar som 

människan möter i livet. Meningsfullhet betraktas som en motivationskommponent 
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(Antonovsky, 2005). 

Kinman (2008) beskriver att komponenterna i KASAM har en betydande roll för personal 

att klara av och ordna upp stressiga situationer som kräver stort ansvar. Har lärare en hög 

KASAM leder det till ett välmående. Undervisningen blir då meningsfull och lärare kan 

då möta stressfulla situationer. 

 

Den viktigaste komponenten i KASAM är meningsfullhet. Skulle denna komponent inte 

finnas skulle varken hög begriplighet eller hög hanterbarhet bli långvariga. Är människan 

engagerad och bryr sig har hen alltid möjlighet att få förståelse och resurser. Näst 

viktigaste komponenten är begriplighet och en hög begriplighet förutsätter förståelse 

(Antonovsky, 2005) 

 

 

 

 

Syfte och problemformulering 

Syftet med undersökningen är att få en inblick i hur sex lärare kan få en känsla av 

KASAM i abetet med extra anpassningar i grundskolan för att elever med ADHD får det 

stöd de behöver för att nå kunskapskraven inom ordinarie undervisning.  

 

 Vilken begriplighet har lärarna i sitt arbete med extra anpassningar för att stödja 

elever med ADHD? 

 Hur förklarar lärarna att de hanterar extra anpassningarna? 

 Vilka extra anpassningar är för lärarna meningsfulla att använda i 

undervisningen?     

 

 

METOD 

I vår metoddel redogör vi för vad en hermeneutisk utgångspunkt betyder och vad en 

kvalitativ metod innebär. Vi gör även en beskrivning av hur vårt tillvägagångssätt för 

inhämtande av emipirisk data har gått till, hur vi har tolkat och analyserat vårt material, 

vilka förberedelser och urval vi har använt oss av samt bearbetning och studiens 

trovärdighet.  

Metodologiska utgångspunkter 

Patel & Davidson (2011) skriver att hermeneutik betyder tolkningslära och innebär att 

forskaren studerar och tolkar den mänskliga existensen. Hermeneutiken står för kvalitativ 

förståelse och tolkningssystem där forskarens roll är öppen och engagerad. Inom 

hermeneutiken försöker forskaren att förstå andra människor genom att tolka hur 

mänskligt liv uttrycker sig i det talade och skrivna språket. 

 

Vi har använt oss av en hermeneutisk utgångspunkt och vi har gjort en kvalitativ 
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undersökning med intervjuer. Vi anser att en hermeneutisk utgångspunkt är mest relevant 

då vi ska tolka vad intervjupersonerna säger. 

 

Kvalitativ metod 

Bryman (2011) beskriver att kvalitativ forskning är oftast inriktat på ord istället för siffror. 

Kvalitativ forskning är en kunskapsteoretisk ståndpunkt som beskrivs som 

tolkningsinriktad, vilket innebär att vikten ligger på en förståelse av den sociala 

verkligheten utifrån hur deltagarna tolkar denna verklighet. 

Vidare beskrivs det att vid en semistrukturerad intervju har forskaren en intervjuguide 

med olika frågor som ställs under intervjun. Forskaren kan ställa frågor som inte ingår i 

intervjuguiden om forskaren anknyter till något som respondenten har sagt. Frågorna 

behöver inte ställas i samman ordning som beskrivits i intervjuguiden. 

I vår uppsats har vi använt oss av semistrukturerad intervju för att få ut så mycket 

information som möjligt. Vi var intresserade av vad respondenterna berättade och deras 

tankar. 

 

Planering och genomförande 

Urval och förberedelse  

Vi kontaktade ca 20 olika rektorer via mejl på olika grundskolor i två medelstora 

kommuner i södra Sverige. Vi skickade ut information om vår studie, syftet, samt ett 

missiv. Informationen beskrev vad studien handlade om, vilka vi ville intervjua och vad 

syftet med studien var. Tre rektorer på tre olika skolor svarade att vi fick intervjua en 

lärare på varje skola. Rektorerna skickade mejladresser till de tre intresserade. Vi mejlade 

lärarna för att bestämma tid och plats för intervju, om det fanns plats på skolan eller om 

vi skulle ordna det. Efter att ha skickat ut mejl till ca 20 rektorer med endast tre svar valde 

vi att mejla direkt till lärare för att försöka få mer deltagare i undersökningen. Vi fick då 

tre nya svar från lärare som ville delta i undersökningen.  

Bryman (2011) menar att ett målinriktat urval är mest relevant då vi skriver om urvals 

tekniker i kvalitativ forskning som grundar sig på intervjuer. Den typen av teknik skapar 

ett försök att finna en överensstämmelse mellan forsknings frågor och urval. När vi 

bestämde oss för att mejla direkt till lärare blev svaren fler. Våra frågor stämmer överrens 

med vårt uval då frågorna riktas till lärare.  

Vi gjorde en pilotstudie med en gymnasielärare för att testa om vårt upplägg för 

undersökningen fungerade och att respondenten förstod våra frågor. Intervjun gick bra, 

den gick dock lite snabbt och vi kunde ha ställt fler följdfrågor. Patel och Davidsson 

(2011) förklarar att det är betydelsefullt att genomföra en pilotstudie i undersökningen 

för att ta reda på om upplägget fungrerar. Efter en pilotstuide finns då möjlighet att ändra 

det som inte fungerade. 

Efter pilotstudien skrev vi ner olika följdfrågor på ett papper för att lättare kunna komma 

på följdfrågor för kommande intervjuer.  
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Datainsamling 

Kylén (2004) menar att forskaren förstår respondenten på ett bra sätt om intervjuaren och 

respondenten har en dialog. För att kunna förstå vad respondenterna berättar underlättar 

det om intervjuaren ställer olika följdfrågor. 

Merriam (1994) nämner att intervjuaren måste bestämma graden av struktur för att kunna 

välja vilken sorts intervju som ska användas. Vi har använt oss av semistrukturerade 

intervjuer för att samla in empiri till vår studie. Vi har valt att intervjua sex lärare som 

undervisar inom ordinarie undervisning i grundskolan. 

 

Vi valde att göra intervjuerna var för sig då vi bor på två olika orter ifrån varandra. Vi 

intervjuade tre lärare var. Vi använde oss av en intervjuguide som bestod av nio frågor 

och följdfrågor beroende på vad respondenterna svarade. Frågorna utformades då efter 

vårt dåvarande syfte. Vi började intervjuerna med bas frågor som exempelvis vilken 

erfarenhet respondenterna har. Frågornas ordning varierade då respondenterna svarade 

brett på vissa frågor, samt att följfrågor ställdes till vissa svar. Intervjuerna varierade 

mellan 15 minuter och 1 timme. De intervjuer som tog minst tid var med de respondenter 

som hade minst erfarenhet. Dialogen blev kort och respondenterna berättade inte lika 

mycket som respondenterna med lång erfarenhet. Vi var intresserade av att se hur lärarna 

tolkade begreppet extra anpassningar och jämföra med vad skollagen beskriver. Vi valde 

då att inte förklara vad begreppet innebär. Skulle begreppet tolkats fel hade vi förklarat 

detta.   

 

Vi spelade in våra intervjuer på våra mobiltelefoner för att få med all information och alla 

detaljer, därefter la vi in intervjuerna på datorn och raderade inspelningarna på mobilerna. 

Vi antecknade inget under intervjun. 

Forsman (1997) menar att det är viktigt att vi som intervjuar inte antecknar under 

intervjun då det kan störa respondenten. Även Bryman (2001) förklarar att intervjuaren 

inte kan skriva ner alla svar vid användning av öppna frågor, intervjuaren kan också 

förvränga svaren eller feltolka respondentens åsikter.  

 

 

Dalen (2015) skriver att när forskaren har genomfört sina intervjuer måste forskaren börja 

bearbetningen och planeringen av sitt insamlade material. Med planering menar vi hur 

och vart materialet ska transkriberas. Vi planerade även upp tider när transkriberingen 

skulle genomföras för att bli klara ungefär samtidigt, då vi transkriberade var för sig.  

Transkriberingar bör genomföras av forskaren då det ger en möjlighet att lära känna sitt 

material bättre.  

När intervjuerna var klara började vi med transkriberingarna direkt. Våra transkriberingar 

genomfördes genom att vi lyssnade på inspelningarna och genom många korta pauser 

antecknade ordagrant vad respondenterna berättade. Det resulterade i att vi fick fram 2-4 

sidor text som vi kunde läsa igenom och börja med vår meningskodning.  
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Analysmetod och tolkning 

Meningskodning 

Kvale och Brinkmann (2009) skriver att meningskodning är en process där forskaren 

bryter ner, jämför, undersöker, begreppsliggör och kategoriserar. Syftet med 

meningskodning är att skapa kategorier som når fram till de studerade erfarenheterna. 

Forskaren jämför data för att finna likheter och olikheter.  

Efter att vi hade skrivit ut vårt material läste vi igenom alla intervjuer ett flertal gånger 

tillsammans för att få en så bra förståelse som möjligt. Vi började med att undersöka 

texten för att ta reda på vad vissa begrepp betydde och på så sätt få klarhet i vad 

intervjupersonen har berättat. Det kunde exempelvis vara MSU pedagoger, vilket innebär 

en specialpedagog som är specialist inom ett visst område. Vi har tagit ut relevanta svar 

som passar vårt syfte och texten blev då mindre och mer begriplig. Vi har jämfört texterna 

för att finna likheter och olikheter. Vi delade upp texten i olika delar för att få en lättare 

överblick. Vi delade upp texten genom att markera vilka delar som tillhörde relevant fråga 

i intervjuguiden. Vi gjorde en avgränsning från varje fråga på texten för att få en enklare 

överblick. Texten blev då i olika stycken som kunde läsas var för sig istället för en hel 

text. Detta ökade vår begriplighet. När val av teori ändrades till KASAM och rubrikerna 

i resultatet ändrades kunde vi placera rätt stycke under passande rubrik. Detta 

underlättades då vår text redan var uppdelad i stycken.  

Trotts detta anser vi att vårt syfte är besvarat. Vi har kopplat respondenternas uttalanden 

till komponenterna i KASAM. Vi har tagit ut ord som exempelvis förståelse och kopplat 

det till begriplighet och meningar där ordet utför beskrivs har vi kopplat det till 

hanterbarhet. Hade vi från börjat skrivit vår intervjuguide utifrån KASAM hade 

respondenternas uttalanden förmodligen blivit mer tydliga i vad som är hanterbart, 

begripligt och meningsfullt i undervisningen. Resultatet hade då enklare kunnat kopplas 

till KASAM.  

Kvale och Brinkmann (2009) nämner att olika tolkningar av samma intervju kan 

förekomma. Hermeneutiska förståelseformer är en mångfald av forskares tolkningar. 

Vidare beskriver författarna att självförståelse är en tolkningskontext där forskaren 

försöker formulera vad intervjupersonerna själva uppfattar som meningen i vad de har 

sagt. Tolkningen är begränsad till intervjupersonernas självförståelse, där forskaren har 

gjort en omformulerad text av meningen i det intervjupersonerna har sagt. Texten är 

skriven utifrån forskarens egen tolkning av intervjupersonens uttalande.  

Vi har tillsammans läst igenom det utskrivna materialet för att tolka texten tillsammans. 

Vi har försökt att tolka respondenternas uttalanden utifrån vår egen uppfattning genom 

att läsa och diskutera uttalanden flera gånger. Våra tolkningar var till stor del 

överrensstämmande med varandra, och vi ser en fördel med att intervjuerna och 

transkribering genomfördes var för sig. Vi fick lite olika åsikter och tolkningar som vi 

kunde diskutera och omformulera till ett gemensamt resultat.  

Kvalitetskriterier 

Bryman (2008) beskriver fyra olika kvalitetskriterier. Den första är trovärdighet och 



 

 

13 

innebär att skapa en trovärdighet i resultaten. Det andra kvalitetskriteriet heter 

överförbarhet. Forskaren intresserar sig oftast för mindre grupper vid kvalitativ forskning 

och intresset ligger i det unika i sammanhanget. Vidare beskriver Bryman det tredje 

Kvalitetskriteriet som är pålitlighet. Det innebär att en säkerställer att det sker en 

fullständig och tillgänglig redogörelse av alla delar i forskningsprocessen. Andra kan då 

senare bedöma kvalitén på de delar som valts. Det sista kriteriet är möjlighet att styrka 

och konfirmera. Det betyder att forskaren inte medvetet får låta värderingar påverka 

slutsatserna i undersökningen. 

 

Under arbetet har vi förhållt oss till kvalitetskriterierna. Respondenternaär informerade 

om att de har tillgång till studien när den är klar. För att nå fram till detaljer och täta 

beskrivningar vid överförbarhet har vi intresserat oss för en mindre grupp respondenter. 

Ingen av oss har medvetet försökt att styra resultatet åt ett visst håll med egna värderingar.  

 

Forskningsetiska överväganden 

  
Enligt vetenskapsrådet (2002) finns det inom forskningen fyra allmänna huvudkrav som 

ska följas av forskaren i sin studie. Kraven är: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet 

Vetenskapsrådet (2002) tar upp att forskaren ska ge en noggrann information om studien. 

Respondenten ska få den projektansvariges namn och skolanknytning i en 

förhandsinformation för att kunna få kontakt med forskaren. Forskaren ska även ha 

skickat med syftet i studien och även gett respondenten en redogörelse av studien.  

Bryman (2011) skriver att forskaren ska informera de personer som deltar i 

undersökningen om vad syftet är, samt informera om att undersökningen är frivillig och 

att de kan hoppa av när de vill. Forsman (1997) menar också att forskaren måste försäkra 

sig om att intervjupersonerna har förstått informationen. Det kan vara en fördel att 

informationen både är muntlig och skriftlig. Ibland är det svårt att uppfatta informationen 

i detalj då den sker muntligt. Uppstår det frågor angående informationen efteråt kan detta 

skriftliga papper vara till hjälp. 

 

Först kontaktade vi rektorerna på skolorna för att komma i kontakt med lärarna på 

skolorna. I mejlen skickade vi med information om vår studie, vad syftet var, samt ett 

missiv. Vi fick ett fåtal svar och valde istället att mejla direkt till lärarna. På så sätt fick vi 

tag på våra respondenter. Även då var vi noga med att skicka all information om studien 

och syftet, så lärarna visste vad det skulle handla om. Innan intervjun påbörjades 

försäkrade vi oss om respondenten tagit del av informationen och hade förstått den. Detta 

gjorde vi genom att fråga respondenterna om de hade läst informationen och om det var 

något oklart som respondenten ville ta upp.  
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Samtyckeskravet 

Bryman (2011) menar att samtyckeskravet innebär att deltagarna i undersökningen ska få 

information för att kunna ha möjlighet att ge sitt samtycke eller neka till att medverka i 

undersökningen. Vetenskapsrådet (2002) nämner att deltagarnas samtycke alltid ska 

samlas in av forskaren om studien har en verksam insats av respondenten. Respondenten 

kan bestämma på vilka villkor de ska delta i studien och hur länge de ska medverka. De 

ska inte påverka respondenten negativt om de väljer att avbryta sin medverkan i studien.  

 

Vi var noga med att informera respondenterna om att studien var frivillig och att de får 

avbryta när som helst om de känner att de inte vill vara med längre. Vi skickade även ut 

ett mejl till respondenterna med information om hur lång intervjun ungefär skulle ta. Vi 

valde att skicka ut intervjuguiden till lärarna efter att de tackat ja till att medverka. 

Fördelen är att lärarna är förberedda på vilka frågor som ingår i intervjun, att vi får ut 

mycket information och att lärarna känner sig bekväma med frågorna. Nackdelen kan 

innebära att svaren förebereds utifrån vad skolan vill visa utåt, d.v.s. lärarna berättar det 

som låter bra för att inte visa eventuella fel eller brister i undervisningen.  

Konfidentialitetskravet 

Patel och Davidson (2011) beskriver att alla uppgifter av deltagarna som ingår i 

undersökningen ska ges största möjliga konfidentialitet. Personuppgifterna ska förvaras 

på ett sätt så att obehöriga inte ska kunna ta del av dem. Konfidentialitetskravet har ett 

nära samband med frågan om offentlighet och sekretess. Även vetenskapsrådet (2002) 

skrivet att respondentens uppgifter ska förvaras oåtkomligt för andra än forskaren och 

handledaren.   

 

Respondenterna har fått information om att materialet endast används av oss och 

handledare då arbetet sker under handledning. Uppgifter om deltagarnas medverkan 

kommer att behandlas konfidentiellt. Vi informerade även om att inspelningarna kommer 

att förstöras efter avslutad kurs.  

Nyttjandekravet 

Patel och Davidson (2011) tar upp att uppgifter som är insamlade om enskilda personer 

får endast användas för forskningsändamål. Vetenskapsrådet (2002) ta även upp att 

användningen av insamlade uppgifter från respondenten inte får användas på annat sätt 

än i studien.  

 

Vi kommer enbart att använda deltagarnas uppgifter till undersökningen. Vi kommer inte 

att lämna ut uppgifter om deltagarna utanför vår undersökning. 
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RESULTAT OCH ANALYS 

I resultatet redogör vi för vad respondenterna har uttalat sig om vid intervjuerna, vi 

kommer även redogöra för vår analys. Intervjupersonerna kommer att benämnas 

respondent med siffror. Texten är uppdelad i olika stycken med rubriker utifrån 

komponenterna i KASAM. Vi bestämde i förväg att analysera respondenternas uttalanden 

utifrån hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet. Vi kopplade respondenternas svar 

till den passande rubriken. Respondenternas svar beskrivs med citat. Inledningsvis 

beskrivs en sammanfattning om respondenternas erfarenhet och utbildning.  

Vi har intervjuat sex olika respondenter från fem skolor i Södra Sverige. Alla 

respondenter är yrkesverksamma som lärare inom grundskola och undervisar inom ramen 

för ordinarie undervisning. Alla respondenter har en grundutbildning som lärare, en av 

respondenterna har även en speciallärarutbildning. Antal år på utbildning varierar 

beroende på när utbildningen genomfördes. Erfarenhet i yrket varierar också mellan 

respondenterna, minst erfarenhet var ett halvår och längst erfarenhet var 30 år.  

Alla respondenter har en eller flera elever i sin klass som har diagnosen ADHD. Vissa 

elever är även under utredning. Respondenter som har lång erfarenhet inom yrket har 

undervisat många elever som har ADHD. Två av respondenterna berättar att i början av 

sin karriär kallades inte diagnosen för ADHD, det hette då DAMP. På 2000-talet började 

diagnosen ADHD komma fram mer och vi lärare sa då ADHD istället.  

I början av min karriär visste jag lite om elever med ADHD, diagnosen 

fanns men det var inget lärare diskuterade, man pratade inte om vad det 

innebar eller hur det utreddes. (Respondent 1) 

Nästan en i varje klass har ADHD. Sen är det några som vi misstänker 

men som inte har någon utredning eller de har ingen diagnos. 

(Respondent 2) 

 

Begriplighet 

Alla respondenter fick läsa om elever som behöver extra stöd i skolan genom 

grundskoleutbildningen. Dock var det inte många kurser. Två av respondenterna har valt 

att läsa en extra kurs om olika tillvägagångssätt för att stödja elever med ADHD. Vissa 

av respondenterna anser att kunskapen från deras lärarutbildning har varit till hjälp i 

undervisningen. Samtliga respondenter läser även egen litteratur och försöker uppdatera 

sig om diagnosen.   
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Jag visste att det var ett stort problem så jag ville ha mer kött på benen. 

Så jag har läst om det där sen så försöker jag hålla mig lite ajour och 

läser litteratur kring olika diagnoser, bland annat ADHD. (Respondent 3) 

En av respondenterna berättar att kunskapen om hur lärare ska undervisa elever med 

ADHD sker i mötet med eleverna. Det handlar om hur lärare bemöter elever med ADHD.  

Två av respondenterna berättar också att de har gått på utbildningar som handlar om barn 

med speciella behov. Vissa utbildningar är även riktade mot endast ADHD. 

Utbildningarna innebär både föreläsningar och workshops.  

Jag har varit iväg på kompetensutvecklingsdagar där jag fick lära mig 

oerhört mycket om hur elever med ADHD fungerar i skolan. (respondent 

1) 

Två av respondenterna tar upp att föräldrarna är en viktig del i eleven, men att det är svårt. 

Oftast är den antingen eller, vissa föräldrar nekar till diagnos och vissa vill gärna få reda 

på vad det är och få en bekräftelse. Är föräldrarna villiga att skapa en begriplighet i 

elevens svårigheter kan lärare och föräldrar samarbeta. Det innebär att lärare och föräldrar 

pratas vid under terminen för att komma med idéer eller tips för att underlätta 

undervisningen eller för att underlätta situationen hemma. Föräldrar har bearbetat detta 

olika långt.  

Det är lättare för oss i skolan om de har föräldrar med sig. Att skolan och 

föräldrarna jobbar åt samma håll. (respondent 4) 

Hanterbarhet 

Tre av respondenterna berättar att de får information via Barn och ungdomspsykiatriska 

mottagningen (BUP). Vid överlämningar angående utredning på elever för att få en 

diagnos kan lärare få tips och även ställa frågor om det är något de undrar. Även 

skolkuratorn, skolpsykologer och specialpedagoger finns till på skolan som lärare kan 

vända sig till för att få mer kunskap och information om undervisning till elever med 

ADHD. Kollegorna delar även erfarenheter med varandra för att förbättra 

undervisningen.  

Vi har fyra specialpedagoger på skolan som är jätte duktiga som man kan 

gå till som lärare för att få hjälp med hjälpmedel som är viktigt. De är 

mycket engagerade och uppdaterar sig med exempelvis nya program på 

datorn som handlar om elever med särskilda behov. (respondent 4) 

Sen får vi ju, när vi har elever som det är frågetecken kring kontinuerliga 

handledningar av skolpsykolog och vi har även något som kallas MSU 

pedagoger, det är specialpedagog med special uppdrag av kommunen och 

de ger oss handledning kring bland annat anpassningar, så där får vi på 

fyllning hela tiden när vi behöver. (respondent 5) 
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Respondenterna berättar om flera olika situationer då de har använt sig av extra 

anpassningar för att stötta elever med ADHD. Alla respondenter har tagit upp hur viktigt 

det är som lärare att tänka på var barnen i klassrummet sitter. Elever med ADHD har 

lättare att förstå undervisiningen om de sitter långt fram i klassrummet. Två av 

respondenterna säger att de vill i största möjliga mån ha alla elever i klassrummet och 

ingen utanför i korridoren eller i något annat rum. Det går inte alltid, men respondenterna 

jobbar mycket med inkludering och tillhörighet. Samtliga respondenter säger att 

planering, struktur och pauser i undervisiningen är till hjälp. Vid vissa utflykter eller 

andra speciella händelser krävs en viss planering där eleverna med ADHD bör förberedas 

i tid. Att eleven får ett eget schema på bänken kan vara till hjälp i undervisningen. På 

schemat kan exempelvis pauser vara inlagda och instruktioner beskrivet på ett enklare 

sätt. Det är viktigt för elever med ADHD att vara förberedda på hur dagen kommer att se 

ut. Detta kan exempelvis stödjas genom att skriva på tavlan vilka tider det är mat och rast.  

Det är viktigt att ha en förberedd planering till den eleven och att jag vet 

när den ska pausa, att jag klockar pauserna så jag vet. (respondent 3) 

Det är bra att organisera vissa uppgifter, tänka på hur man gör en lektion. 

Dela upp lektionen i olika pass, jag pratar en stund eleverna jobbar en 

stund osv så man varierar undervisningen. (respondent 1) 

Jag använder mig av en whiteboardtavla där jag skriver dagens planering 

när mat och rast är och vad det är för mat. (respondent 4) 

Två av respondenterna berättar att elever med ADHD ska vara så stimuli fria som möjligt. 

Gardinerna bör vara nerrullade för att eleverna inte ska tappa fokus och titta ut genom 

fönstret. Klassrummet ska vara lugnt, där inget finns upphängt på väggarna, inga tavlor 

eller bilder. Katedern måste också vara städad då detta kan störa vissa av eleverna. En 

annan respondent berättar att vissa elever väljer att sitta längst bak i klassrummet för att 

lättare kunna gå ut och lämna rummet.  

Vi försöker ha klassrum som är ganska avskalade, framförallt när det 

gäller inredning så det inte är massa saker som kan störa. Tavlan ska vara 

avskalad. Så rent som möjligt och likadant stänga av så mycket intryck 

som det går. (respondent 3) 

Det är ganska tomt i rummet men det skapar ett lugn där inget onödigt 

kan distrahera eleverna. (respondent 5) 

Två av respondenterna berättar att elever med ADHD använder sig av hörselkåpor, 

skärmar och platser de kan gå till för att få trygghet. Det hjälper eleverna att koncentrera 

sig och ha fokus på undervisningen. Samtliga respondenter låter sina elever med ADHD 

använda sig av datorer eller ipads för att underlätta undervisningen. Dessa hjälpmedel 

används som minnesstöd eller skrivhjälp. En av respondenterna låter sina elever med 

ADHD använda sig av sin mobil i undervisningen.   

De som har svårt att organisera sin skoldag kan lägga in påminnelser i 

sin mobil och se hur lång lektionen är. Eleven vet då exakt när lektionen 
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är slut. Eleverna kan annars ha svårt med sin tidsuppfattning. (respondent 

1) 

När eleverna jobbar har de ofta en dator som gör det lättare för dem att 

skriva och jobba (respondent 2) 

Det är viktigt att ha n inledning på lektionen och förse eleven med 

möjligheter att kunna gå undan under arbetets gång och dela upp sitt 

arbete när man känner att man inte orkar längre. Möjlighet att då också 

kunna gå och sätta sig bakom en skärm eller att skärma av. (respondent 

3) 

Det är även viktigt att dessa barn vet vart de ska gå om det kör ihop sig, 

kommer någon i riktig affekt är det bra att ha ett ställe dit man kan gå, 

exempel en soffa eller en stol, där man känner att man är trygg. Jag kan 

då gå dit och fånga upp dem. (respondent 4) 

En respondent har valt att anpassa undervisningen genom att ta bort läxorna för elever 

med ADHD. Har elever med ADHD orkat en hel dag är de helt slut när skoldagen är slut 

och orkar då inte fokusera på läxor. Eleverna kan även få anpassningar vid prov. Eleven 

kan få provet uppdelat, eller att göra provet muntligt istället för skriftligt.  

Elever med ADHD bränner jätte mycket energi bara genom att sitta på 

stolen och jobba (respondent 3) 

Två av respondenterna förklarar att vissa elever inte kan ta emot tillsägelser och blir lätt 

arga och irriterade. Som lärare gäller det att vara så lugn som möjligt och inte försöka gå 

in i konflikter och aldrig bli arg på en elev som har ADHD, ingen elev bli arg eller irriterad 

på en lärare för att jävlas. Det är viktigt att eleven känner tillit och förtroende gentemot 

läraren för att kunna ha en öppen kommunikation och prata om det mesta. 

Jag blir aldrig arg på någon elev som har ADHD. Det handlar mer om 

håll om mig, krama mig, se mig, se till att jag blir lugn så kan vi prata 

efter. (respondent 4) 

Viktigaste är först och främst att skapa ett förtroende till eleven. Om 

eleven t.ex. är aggressiv ska man inte stå och skälla, då har man tappat 

dem direkt. Man ska ha ett lugnt bemötande. Elever med ADHD får man 

möta hen befinner sig just nu.(respondent 6) 

En av respondenterna tycker inte att det är praktiskt genomförbart att en lärare ska ta hand 

om alla extra anpassningar till en klass där det går ca 20 elever och nästan sju till åtta 

behöver ha stöd. Det är där det kan brista.  

Det är klockrent för var och en att anpassningarna hjälper, men det är 

inte så himla lätt för en person att hålla det igång. (respondent 3) 

En av respondenterna anser att hen behöver mer resurser för att få mer tillgång till olika 

verktyg som exempelvis, fler datorer och ipads. Två respondenter skulle önska att de fick 

fler elevassistenter i klassrummet som stöd och hjälp i undervisningen. Vidare förklarar 
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en annan respondent att hen tycker att det borde finnas flera grupper för elever med 

ADHD utanför klassrummet, dem skulle må bättre av det. På så sätt kan eleverna jobba 

mer med att se sig själva. Det är bra om eleverna lär sig att känna sig själva och lär sig 

vilka konsekvenser vissa handlingar kan ge. 

Att eleverna är medvetna om sig själva, är bra för det hinner man inte 

jobba lika mycket med då man har blandade elever i undervisningen. Som 

det ser ut nu är det läraren som ska anpassa sig efter eleverna, för att 

underlätta detta går man ner i antalet elever per klass. (respondent 1) 

Meningsfullhet 

Alla respondenter anser att extra anpassningar i undervisning fungerar bra. 

Respondenterna tar upp olika exempel på förbättringar och vad som kan vara komplicerat 

att genomföra. Hur extra anpassningarna fungerar i undervisningen beror till stor del på 

elevens dagsform och dagarna ser, det kan variera från dag till dag. Mycket ansvar ligger 

hos läraren.  

Jag tycker att det fungerar med att använda sig av anpassningar. Däremot 

gör det kanske inte fullt ut för att det är ganska tufft för klassläraren som 

står och ska göra alla anpassningarna för varje elev. (respondent 3) 

Jag tycker oftast att anpassningarna fungerar bra i undervisningen. Men 

det kan bli mycket att hålla koll på och ibland kan jag känna att jag 

behöver en hjälpande hand. (respondent 5) 

Man utgår hela tiden från varje enskild individ så ibland kan man känna 

att det är ett väldigt tryck på oss lärare med anpassningar. Det 

underlättar väldigt med att ha en assistent vid sin sida.(respondent 6) 

En av respondenterna anser att datorn är den extra anpassningen som hen använder sig av 

mest i undervisningen. De andra respondenterna tar bland annat upp planering, struktur, 

rutiner, pauser, hörselkåpor och förberedelser. Med planering menar respondenterna hur 

de lägger upp elevernas scheman, och hur lektionerna planeras. En av respondenterna 

använder sig mest av att visa att hen som lärare finns till för elever med ADHD, att visa 

att hen bryr sig och bemöter dem positivt. 

Jag försöker alltid finnas till för att hjälpa och stötta elever med ADHD. 

Bemöta dem positivt, att eleverna känner att vi tycker om dem som de är, 

för de får ganska mycket skäll. (respondent 1) 

Just nu är det scheman, att följa schemat som är på bänken, ta paus om 

det behövs. (respondent 6) 
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DISKUSSION 

I detta avsnitt kommer vi inledningsvis att diskutera vår metod där vi diskuterar vårt 

tillvägagångssätt för studien. Därefter diskuteras resultatet, den information som 

respondenterna svarat på intervjuguiden. Avslutningsvis redogör vi för våra slutsatser. 

Metoddiskussion 

Genomförande 

Vid kvalitativ forskning används oftast ett målinriktat urval. På så sätt försöker forskaren 

finna en överensstämmelse mellan forskningsfrågor och urval (Bryman, 2011). Vårt urval 

var målinriktat då vi valt att intervjua sex lärare inom grundskolan. Vi började med att 

skicka ut mejl till ca 20 rektorer, syftet med mejlet var att rektorerna skulle ta kontakt 

med lärarna och se vilka som ville delta i studien. I mejlet fanns både information om vår 

studie, syftet och ett missiv. Vi började snabbt märka att rektorerna inte svarade på våra 

mejl. Vi bestämde oss för att mejla direkt till lärarna, vilket resulterade i fler svar. Dock 

var svaren få och endast sex lärare ville delta. Detta ledde till att vårt urval vidgades till 

att även omfatta hela grundskolan. Det vi skulle ha gjort annorlunda var att ta kontakt 

med lärarna direkt via både mejl och telefon. Det skulle ha kunnat leda till fler deltagare, 

på så sätt hade vi eventuellt kunnat utgå från vårt ursprungliga urval. 

 

Datainsamling   

Bryman (2011) förklara att vid en semistrukturerad intervju har forskaren en 

intervjuguide. Dock kan forskaren ställa frågor som inte ingår i intervjuguiden, men 

anknyter till något respondenten sagt. Frågornas ordning kan variera. Vi har använt oss 

av en semistrukturerad intervju med en intervjuguide som bestod av nio frågor. Vi anser 

att en semistrukturerad intervju passade oss bäst då vi ville få ut så mycket information 

som möjligt och kunna ställa följdfrågor. Det problematiska i vår intervjuguide var att för 

många frågor var slutna, vilket resulterade i korta svar. Vi skulle även ha kopplat 

intervjuguiden till de tre komponenterna i KASAM. Vårt syfte ändrades efter våra 

intervjuer. När vi ställde följdfrågor kunde dialogen ibland hamna i en annan riktning, det 

var då svårt att komma tillbaka till ämnet då vi inte vill avbryta respondenten. 

 

Meningskodning och tolkning 

Vi anser att vår analysmetod har fungerat bra. Vi har både enskilt och tillsammans fått en 

förståelse av respondenternas uttalanden. Det har varit lite svårt att strukturera upp 

metodanalysen då våra enskilda intervjuer var vid olika tillfällen och transkriberingarna 
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tog olika lång tid. Detta lede till att vi fick vänta in varandra innan vi kunde börja vår 

metodanalys.  

Olika tolkningar av samma intervju kan förekomma, men detta är inte så vanligt. 

Forskaren gör en omformulerad text av meningen i de respondenterna har berättat (Kvale 

och Brinkmann, 2009). Vi började med att läsa igenom vårt egna material för att senare 

läsa det tillsammans och komma fram till tolkningar. Vi har försökt att tolka texten utifrån 

vår egen uppfattning. När vi tolkade texten var inte rubrikerna utifrån KASAM bestämda. 

Nackdelen med att rubrikerna bestämdes efterhand är vi inte kunde ha fokus på dessa 

komponenter under tolkningen för att senare koppla ihop till relevant rubrik. Vi hade 

kunnat läsa på vad komponenterna innebar innan vi började tolka texten, och på så sätt 

lättare förstå respondenternas uttalanden i kombination till KASAM. En annan nackdel 

med att ha bestämda rubriker kan vara att vi endast fokuserar på komponenterna i 

KASAM, och på så sätt missar andra viktiga delar i respondenternas uttalanden. Vi ser 

inga fördelar med att ha bestämda rubriker, dock anser vi att vår teori som kom in sent i 

studien var så pass relevant att vi ville använda teorin i hela studien. Vi ansåg även att 

komponenterna passade in i resultatet. Vi anser att vårt val av teori skulle bestämts 

tidigare, studien har varit svår att koppla ihop och få en röd tråd.  Det var svårare att tolka 

det intervjumaterialet en själv inte var delaktig i, vi tolkade då en text på ett papper. Vi 

ser detta tillvägagångssätt som både positivt och negativt. Det positiva är att vi fick olika 

tolkningar och uppfattningar efter att läst igenom materialet själva. När vi senare gick 

igenom materialet tillsammans kom vi med olika åsikter där vi kunde diskutera materialet 

och komma fram till en gemensam tolkning. Det negativa är att det tog längre tid och vi 

fick vänta in varandra innan vi kunde gå igenom det tillsammans. Det var även svårt att 

förstå vissa delar av texterna då vi själva inte var delaktiga i alla intervjuerna. 

Kvalitetskriterier 

Trovärdighet innebär att studien är genomförd i enlighet med de regler som finns samt att 

resultatet visas för deltagarna och de kan då bekräfta att forskaren har förstått uttalandet 

på rätt sätt Bryman (2011). För att uppfylla trovärdighet i vår studie har vi frågat våra 

respondenter om de vill ha tillgång till studien när den är rättad och klar.  

Bryman (2011) förklarar att forskaren ska framställa täta beskrivningar av de detaljer som 

finns i området för att uppnå en överförbarhet. För att uppnå överfarbarhet har vi 

intresserat oss av en grupp respondenter på sex personer. Det blir då lättare att nå fram 

till detaljer när urvalet är litet. Möjlighet att styrka och konfirmera beskriver Bryman 

(2011) som det sista kvalitetskriteriet och det innebär att forskaren inte medvetet får låta 

egna värderingar påverka slutsatserna i studien. Vi har inte medvetet påverkat studien 

med egna värderingar, dock finns ingen garanti då vi kan ha påverkat det omedvetet.  

Resultatdiskussion 

Symtom 

I American Psychiatric Association (2014) beskrivs flera olika symtom vid 

ouppmärksamhet, hyperaktivitet och impulsivitet. Utifrån respondenternas uttalanden 
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finner vi en likhet bland många symtom. De mest uppmärksamma symtomen som lärarna 

har beskrivit är att eleven har svårt att hålla fokus under undervisningen, har svårt att följa 

instruktioner, distrahering vid yttre stimuli, svårt att sitta stilla och lämnar sin plats. 

Respondenterna berättar om fler symtom vid ouppmärksamhet än vid hyperaktivitet och 

impulsivitet.  

Samtliga respondenter berättade att de måste vara uppmärksammade på avvikande 

beteende och föra detta vidare till föräldrar eller BUP. Vid misstanke om att någon elev 

har ADHD är läraren en av de vuxna som kan uppmärksamma detta. Vi kom då fram till 

att det är av stor vikt att lärarna är informerade och uppdaterade om hur symtomen vid 

ADHD ser ut. Det är en bra möjlighet för lärare att kunna uppmärksamma detta i 

undervisningen då symtomen kan utmärkas vid flera tillfällen då krav ställs. Detta för att 

hjälpa eleven så tidigt som möjligt.  

Enligt skollagen 1 kap. 4 § och 3 kap. 3§ beskrivs det att undervisningen ska ta hänsyn 

till elevers olika behov. Exempel på extra anpassningar i skollagen är bland annat 

planering, struktur och hjälp med texter. Anpassningarna kräver inget formellt beslut.  

Utifrån respondenternas uttalanden om val av extra anpassningar menar respondenterna 

att de använder olika anpassningar varje dag utifrån elevers behov och humör. Det krävs 

alltså inget formellt beslut från rektorn.  

Struktur och krav  

Blotnicky-Gallant, Martin, McGonell och Corkum (2015) och Geng (2011) menar att 

struktur har en positiv inverkan på elever i undervisningen. Uppgiftsstrukturen anpassas 

efter varje elevs förmåga och kan innebära enklare och mer hanterbara uppgifter för 

eleven. Uppgiften kan exempelvis utföras verbalt istället för skriftligt. Direkta och 

specifika instruktioner till uppgifter har också en positiv inverkan på elever med ADHD.  

Alla respondenter ansåg att struktur och rutiner är några av de mest meningsfulla extra 

anpassningarna i undervisningen. Vi ser en tydlig koppling mellan respondenternas 

uttalanden och tidigare forskning vid hantering av struktur i undervisningen. 

Respondenterna använde struktur på olika sätt som exempelvis, strukturera upp pauser, 

struktur på scheman och förberedelser. Det ställer krav på lärare att vara väl förberedd 

och inte bryta på dagens planering. Skulle lärare komma på nya idéer under 

undervisningens gång måste de avböja dessa idéer då det skulle påverka elever med 

ADHD negativt. 

Vi anser att lärarna har ett stort ansvar och det krävs mycket planering för att få 

undervisningen så hanterbar som möjligt. Med en klass på ca 25 elever där flera har 

ADHD, hur hanterbart är det för läraren att kunna anpassa sig efter varje elevs behov?  

Hanteringen kan bli för svår vilket kan leda till en icke meningsfull undervisning för 

läraren.  

Samtliga respondenter berättar att de kan behöva en hjälpande hand och att det är svårt 

att genomföra anpassningarna för varje elev.  

Imeraj, Antrop, Roeyers, Deboutte, Deschepper, Sonuga-Barke och Bal (2013) och Geng 

(2011) menar att det ställer höga krav på lärarna att kunna anpassa undervisningen. Det 

är även viktigt att lärarna har kunskap om hur undervisningen kan se ut för att hjälpa 

elever med ADHD.  
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Föräldrarnas roll 

Två av respondenterna anser att föräldrarna har en viktig roll hos eleven. Det är lättare 

för lärarna om de har föräldrarna med sig och de kan samarbeta. Detta kan dock vara svårt 

då vissa föräldrar vill blunda för att eleven har svårigheter, medan vissa föräldrar blir 

lättade av att de får en bekräftelse på vad som är fel.  

Topkin, Roman och Mwaba (2015) och Geng (2011) menar att det ger en positiv effekt 

hos elever med ADHD om föräldrarna är inblandade och har kunskap om elevens ADHD. 

Författarna beskriver att föräldrarna kan gå på föräldrarutbildnings program som ska leda 

till en ökad förståelse och kunskap hos eleverna.  

Vi ser att undervisningen skulle bli mer hanterbar och begriplig för läraren om föräldrarna 

har kunskap om ADHD och är engagerade i eleven.  Det kan kopplas till de höga kraven 

som lärare har idag. Skulle föräldrarna vara mer engagerade och delaktiga skulle det 

eventuellt underlätta för lärarna. Har lärare och föräldrar en bra dialog där de kan 

samarbeta och stödja varandra skulle det skapa en mer meningsfull undervisning för 

lärarna.  

Relationen 

Geng (2011) tar upp hur viktigt det är med en god relation mellan lärare och elev. En god 

relation bygger på exempelvis förståelse, ömsesidig respekt och förtroende. 

von Wright (2000) beskriver ett perspektiv som kallas för det relationella perspektivet. I 

det relationella perspektivet ligger fokus på relationen mellan elev och lärare. Läraren ska 

kunna bemöta elevens behov som hen har just nu.  

Tre av respondenterna nämner relationen mellan lärare och elev. En respondent berättar 

att kunskapen om hur vi ska undervisa lär vi oss i mötet med eleven, och skapar oss en 

förståelse för elever med ADHD. Det handlar om vilket bemötande lärare har gentemot 

eleverna. En respondent berättar att läraren ska bemöta eleven positivt, och att eleven 

känner sig omtyckt. En respondent berättar även att det viktigaste är att skapa ett 

förtroende till eleven. Det är bra att ha ett lugnt bemötande, och möta eleven där hen 

befinner sig just nu.  

Parr och Limbrick (2010) menar att en god relation mellan elev och lärare är en 

förutsättning för att lärare ska få en känsla av sammanhang i undervisningen. Det är 

lärarens ansvar att skapa goda relationer till eleverna för att kunna lära känna dem. 

Utifrån ett pedagogiskt perspektiv anser vi att en god relation mellan lärare och elev 

skapar en meningsfull miljö där lärare lättare kan hitta relevanta anpassningar till 

eleverna. Då lärare och elev har en god relation kan lärare lättare få en möjlighet att förstå 

eleven och se dennes behov och på så sätt få en begriplighet i val av anpassningar. Utifrån 

tidigare forskning där fler författare betonar vikten av en god relation hade vi önskat att 

fler respondenter tog upp relationen och bemötande i undervisningen.   
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SLUTSATSER 

Utifrån svaren på frågeställningarna kom vi fram till att alla lärare anser att extra 

anpassningar i undervisningen är en fördel för att stödja elever med ADHD. För att lärare 

ska kunna skapa en begriplighet i sitt arbete med extra anpassningar testar de sig fram 

genom att använda olika extra anpassningar till olika elever och på så sätt komma fram 

till de extra anpassningar som är mest relevanta för eleven. Lärare anser att struktur, 

planering, rutiner, pauser, och förberedelser är meningsfulla extra anpassningar i 

undervisningen till elever med ADHD. Lärare förklarar att de hanterar extra 

anpassningarna genom att exempelvis skriva upp olika tider på tavlan för att elever ska 

få struktur på dagen och vara förberedd på vad som händer. Vissa lärare använder sig av 

scheman som eleverna får ha på sina bänkar där upplägget för dagen finns nedskrivet. 

Ipad, mobil och datorer är andra exempel på extra anpassningar som lärare hanterar i 

undervisningen. Tekniken hanteras som verktyg där elever för stöd genom påminnelser 

och skrivhjälp. 

Vi drar slutsatsen att det finns gott om extra anpassningar i undervisningen för att stödja 

elever med ADHD som undervisas inom ordinarie grundskola. Idag har tre till sex procent 

barn i Sverige ADHD. Symtomen vid ADHD visas tydligt i skolan där krav ställs på 

eleven. Lärare har då stor chans att uppmärksamma symtomen och vidare anpassa 

undervisningen till elever med ADHD. Lärare har ett stort ansvar och lägger mycket tid 

på förberedelser, rutiner och struktur för att anpassa undervisningen. Vi anser att lärare 

har ett stort ansvar och krävande arbete. Vi ser en fördel i att lärare får en hjälpande hand 

med exempelvis planering av undervisning. Vissa respondenter uttalade sig om att det 

kan bli för mycket att tänka på vissa dagar, att de inte hann med att lägga fokus på alla 

elever i undervisningen. Utifrån tidigare forskning ser vi en eventuell risk med att lärare 

idag har fullt upp. Det kan resultera i att lärare inte får en känsla av sammanhang i 

undervisningen med extra anpassningar till elever med ADHD och detta leder till en icke 

god undervisning. Får lärare en känsla av sammanhang blir undervisningen bra och ger 

förutsättningar till eleverna att nå upp till kunskapskraven. Skulle antalet barn med 

ADHD i Sverige öka, hur skulle lärares yrkesroll se ut i framtiden då? Detta skulle leda 

till ytterligare ansvar och krav på lärare, vilket i sin tur ökar risken för en låg känsla av 

sammanhang som resulterar i en mindre bra undervisning. Tidigare forskning om känsla 

av sammanhang hos lärare är mycket begränsat. Till vidare forskning ser vi att 

uppföljningar av lärare skulle vara meningsfullt. Att ta reda på vilka faktorer som 

förstärker deras känsla av sammanhang för att uppnå en bra undervisning.  

Flera respondenter uttalade sig om att de får komplettera sina kunskaper om ADHD då 

de inte fick tillräcklig kunskap från sin lärarutbildning. Kopplar vi detta till vad 

respondenterna berättade ser vi att det finns gott om extra anpassningar och att det 

fungerar bra. Många respondenter har fått sin kunskap på egen hand eller via skolan  

Vi anser att denna kunskap bör utökas i utbildningen för att lärare lättare ska kunna 

bemöta och undervisa elever med ADHD. Har lärare goda kunskaper från utbildningen 

kan chanserna öka att de skapar en känsla av sammanhang i undervisningen då 
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begripligheten och förståelsen kan ses på ett annat sett i jämförelse med låg kunskap om 

ADHD. 
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Bilaga I Intervjuguide 

 

Intervjuguide 

 

- Utbildning 

- Erfarenhet 

- Undervisar du eller har du undervisat elever som har ADHD? 

- Hur har du lärt dig att kunna stötta/hjälpa elever som har ADHD? 

- Kan du ge exempel på en eller flera situationer då du har använt dig av extra 

anpassningar i undervisningen för att stötta/hjälpa elever som har ADHD? 

- Hur fungerar extra anpassningarna i undervisningen? 

- Vad har du tagit med dig av den erfarenhete du fått i ditt fortsatta arbete? 

- Vilka extra anpassningar använder du dig mest av? 

- Vad är det som gör att du väljer just vissa extra anpassningar ibland? 
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Missiv till deltagare i studien 
 

Inom all samhällsvetenskaplig forskning finns det etiska riktlinjer. Vi använder oss av de 

som presenterats av Vetenskapsrådet. För att göra allt vi kan för att ditt deltagande i vår 

studie ska vara etiskt riktigt vill vi visa dig dessa riktlinjer och hur vi ser på dem. 

 

Informationskravet – innebär att du som deltagare ska vara fullt införstådd med studiens 

syfte och teknik för datainsamling. Det innebär också att du ska veta vilka vi är, vilken 

utbildning vi tillhör och var du kan nå oss. Dessutom innebär det att du ska veta att ditt 

deltagande är frivilligt och att du när som helst kan bestämma dig att inte delta längre. 

 

Samtyckeskravet – innebär att ditt deltagande bygger på ditt samtycke. Är det något du 

inte gillar så diskuterar vi det och finner nya alternativ. Eller så kan du avsluta ditt 

deltagande i studien. 

 

Konfidentialitetskravet – innebär att ingen, förutom vi, kommer att kunna förstå att det 

är just du som deltagit i studien och delgett oss dina erfarenheter. 

 

Nyttjandekravet – innebär att du ska vara införstådd i vad studien/uppsatsen kommer att 

användas till. Dessutom har du rätt att läsa det färdiga resultatet innan det publiceras. Du 

kommer att få ett exemplar av uppsatsen om du vill. 

 

Vi hoppas att du med detta känner dig lugn och är motiverad att delta i vår studie. För oss 

är det viktigt att du vill dela med dig av dina erfarenheter till oss – då det är just dig vi 

intresserar oss för. 

 

 

 


