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Sammanfattning  

Syftet med föreliggande studie är att fördjupa kunskaperna i hur lärarna resonerar 

kring hur de inkluderar elever med ADHD, samt vilka fördelar och utmaningar det 

innebär för verksamheten. Dessutom uppmärksammas elevernas syn och känsla 

kring inkludering. Arbetet redogör för tidigare forskning samt Skolverkets syn på 

inkludering. Arbetet lyfter även anpassningar för elever i matematiksvårigheter samt 

lärarrespondenternas främjande arbetssätt under matematikundervisningen. 

Kvalitativa semistrukturerade intervjuer har genomförts med tre grundskollärare 

samt fem elever i årskurs tre. Studien behandlar lärarens utmaning att avgöra om 

eleven ska inkluderas i helklass samt grupparbeten eller få avskild undervisning med 

en speciallärare. Studien framhåller hur elever med ADHD upplever sitt 

elevinflytande under lektionstid. Intervjuresultaten påvisar att en strukturerad 

undervisningsmiljö är avgörande för både trygghet och inlärning. Lärarna betonar 
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även att inkludering inte alltid är rätt arbetssätt för en elev med ADHD. Genom 

intervjuerna framstår slutsatsen att läraren behöver lyssna till elevens dagsform och 

se till elevernas lika rätt till elevinflytande samt individuell anpassning. Eleverna med 

ADHD framhäver att de motiveras av eget ansvar, kontinuerlig feedback och 

strukturerade lektioner med arbetsro. Lärarna framför att yttre faktorer inverkar på 

miljön och påverkar det inkluderande arbetet. Både vårdnadshavare och skolans 

ekonomi är avgörande för att det inkluderande samarbetet ska fungera. Lärarna 

efterfrågar även att Skolverket (2018) mer utförligt definierar begreppet inkludering 

för att öka förståelsen och innebörden för det. 
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Abstract 

The purpose of the present study is to deepen the knowledge of how the teachers 
reason about how they include students with ADHD, and what benefits and 
challenges this entails for the school. In addition, attention is paid to the students` 
views and feelings about inclusion. The work describes previous research and the 
Swedish National Agency for Education's view of inclusion. The work also highlights 
adaptations for pupils in mathematical difficulties and the teachers supporting 
methods during mathematics teaching. Qualitative semi-structured interviews have 
been conducted with three primary school teachers and five pupils in grade three. 
The study deals with the teacher's challenge to determine whether the student should 
be included in the full class as well as group work or get separate teaching with a 
special teacher. The study highlights how students with ADHD experience their 
student influence during class. The interview results show that a structured teaching 
environment is crucial for both safety and learning. The teachers also emphasize that 
inclusion is not always the right way of working for a student with ADHD. Through 
the interviews, the conclusion emerges that the teacher needs to listen to the students 
and look to the students' equal right to student influence and individual adaptation. 
The students with ADHD emphasize that they are motivated by their own 
responsibility, continuous feedback and structured lessons with good working 
environment. The teachers argue that external factors affect the environment and 
affect the inclusive work. Both the custodians and the school's finances are crucial for 
the inclusive collaboration to work. Respondents also request that the National 
Agency for Education (2018) more fully define the concept of inclusion in order to 
increase understanding and the meaning of it. 
__________________________________________________ 

Nyckelord: Inkludering, motivation, ADHD, samarbete, trygghet.   
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1. Inledning 

Anledningen till varför jag skriver detta examensarbete är för att inkludering och 
diagnosen ADHD väcker ett intresse och jag önskar mer kunskap kring lärarnas 
inkluderande arbetssätt för elever med ADHD-diagnos. Samtidigt som lärare strävar 
efter att använda inkluderande arbetssätt under matematiklektionerna återberättar 
lärarrespondenterna att inkluderande arbetssätt inte alltid är rätt för elever som har 
ADHD. Den påtvingade inkluderingen kan istället förtydliga elevernas skillnader 
(Popov & Ödmark, 2013). Gestaltningen av normalitet och avvikelse uppstår väldigt 
tydlig i skolans miljö. Isaksson (2009) menar att det bidrar till att eleven som inte 
faller inom ramarna för ”normal” har det svårare att bli inkluderad i klassens 
gemenskap. Samtidigt menar läroplanen (Skolverket, 2018) att inkluderingen ska ge 
eleven möjlighet till samhörighet och samarbete där eleverna kan lära av varandra. 
 
 I det nutida Sverige påvisas det skillnader mellan Skolverkets föreskrifter för hur 
undervisningen bör se ut för elever med ADHD–diagnos och lärarens sätt att 
undervisa. Joakim Isaksson (2009) framhåller i sin 
doktorsavhandling ”Spänningen mellan normalitet och avvikelse: om skolans 
insatser för elever i behov av särskilt stöd”, att Skolverkets (2018) föreskrifter inte 
alltid kan uppfyllas av skolverksamheten. Enligt Isaksson uppfattas lektionsmiljön 
ibland som ostimulerande för en elev med ADHD–diagnos. Under intervjuerna 
framkommer det att lärare upplever hanteringen av elevers olikheter som en 
svårighet, speciellt vid inkluderande grupparbeten. I enlighet med 
grundskoleförordningen har skolan sedan 1995 haft en skyldighet att (SFS 
1994:1194) formulera åtgärdsprogram för elever som är i behov av särskilt stöd, i 
samverkan emellan skola, elev och vårdnadshavare (SOU 1999:66; Skolverket, 
2001). Därav frågeställningen, vilken erfarenhet har elever med ADHD av 
inkludering jämfört med lärarnas erfarenheter (Isaksson, 2009).  
 
Genom intervjuerna svarar eleverna på hur de upplever det inkluderade arbetssättet. 
Jag ställer även frågan, vilka faktorer utanför och inne i klassrummet anser lärarna 
kan utmana den inkluderande matematikundervisningen för en elev med ADHD-
diagnos. Genom intervjuerna besvaras studiens syfte. Det är intressant att se hur 
lärare resonerar kring genomförandet av en inkluderande undervisning. 
Lärarrespondenternas intervjuer påvisar att det inte är lätt att uppfylla Skolverkets 
(2018) föreskrifter för inkludering och samtidigt värna om elevens välmående.   
 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur lärare beskriver den 
inkluderande undervisningen för att elever med ADHD-diagnos ska känna sig 
inkluderade. Åsikter kring inkludering från elever med och utan ADHD-diagnos 
utgör också en del av studien. Syftet uppfylls då jag besvarar följande 
forskningsfrågor för denna studie: 
 

1. Hur beskriver grundskollärarna den inkluderande 

matematikundervisningen i klassrummet för elever med en ADHD-

diagnos? 

 



8 
 

2. Vilka faktorer utanför klassrummet lyfter lärarna som kan utmana den 

inkluderande matematikundervisningen för elever med en ADHD-diagnos?  
 

3. Hur upplever elever med och utan ADHD-diagnos inkluderande arbete 

under matematikundervisningen? 

1.2 Uppsatsens disposition  
Arbetet inleds med kapitlet Teoretiska utgångspunkter och begreppet inkludering 

reds ut utifrån Skidmores (2004) två pedagogiska resonemang. Teorikapitlet 

beskriver hur elever diagnostiseras, hur elever med ADHD kan stöttas genom ett 

personligt, strukturerat schema, trygga relationer, samarbete samt tillgång till särskilt 

stöd i undervisningen. Kapitlet förklarar även vad skolledningen kan bidra med. 

Därpå följer kapitel tre som inkluderar nationella och internationella dokument för 

att kunna synliggöra, förstå samt tolka den svenska kontexten och hur lärare och 

elever uttalar sig om inkludering.  

Efteråt följer kapitel fyra där en genomgång av studiens litteratur sker. Genomgången 

syftar till att ge en översikt av vad ADHD innebär, samt vilka faktorer som bidrar till 

ett tryggt klassrumsklimat. Litteraturgenomgången lyfter även de positiva förmågor 

individer med ADHD har, samt de utmaningar i undervisning som kan uppstå. 

Resultatet skapas genom halvstrukturerade intervjuer med både lärare och elever 

som spelas in samt transkriberas. Intervjuerna tydliggör både lärarens, 

vårdnadshavarens och ekonomins grundläggande roll för den inkluderande 

undervisningens möjligheter. Avslutningsvis diskuteras intervjuresultaten kring 

inkludering i relation till Skidmore (2004) och nationella styrdokument.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



9 
 

2. Teoretiska utgångspunkter  
2.1 Skolverksamheten behöver vara mottaglig för mångfald  
Resultaten från mina empiriska undersökningar i denna studie kommer sättas i 
relation till David Skidmores (2004) två perspektiv, inkluderingsdiskursen och 
avvikelsediskursen. Skidmore (2004) talar för pedagogisk verksamhet utifrån 
inkluderingsdiskursen när han uttrycker att det inte bara är elever som har en 
ADHD-diagnos som är i behov av särskilt stöd, utan mångfalden av elever i varje 
skola samt varje klass behöver stöd. Däremot skriver Skidmore (2004) att det krävs 
en diagnos för att eleven ska få tillgång till en specialpedagog. Författaren framhåller 
tre synsätt för inkludering, det psyko-medicinska synsättet, det sociologiska 
synsättet samt organisationssynsättet.  
 
Inom det psyko-medicinska synsättet menar Skidmore (2004) att orsaker till 
inlärningssvårigheter hos den enskilda eleven kartläggs genom att läraren ser 
svårigheter som brister i barnets neurologiska och psykologiska konstitution. Utifrån 
det sociologiska synsättet förklaras elevens inlärningssvårigheter genom samhällets 
struktur och normer. Skidmore (2004) anser att utifrån organisationssynsättet 
upplever lärarna elevers avvikelser som en problematik eftersom 
inlärningssvårigheterna ses som störande för skolans verksamhet. Det kan bidra till 
att skolorna kategoriserar eleverna utefter deras avvikelser. 
 

2.2 Inkluderingsdiskursen och avvikelsediskursen 
Skidmore (2004) beskriver två pedagogiska resonemang i sin bok ”Inclusion: the 
dynamic of school development”. Författaren kallar dem inkluderingsdiskursen och 
avvikelsediskursen och berättar hur pedagoger kan arbeta utifrån dessa perspektiv.  
Inkluderingsdiskursen innebär att inlärningsmiljön anpassas efter individens, i detta 
fall elevens tidigare erfarenheter och språkutveckling. Elevinflytandet är mer 
signifikant under inkluderingsdiskursen då läraren ser möjligheten till lärdom som 
oändlig. Skidmore (2004) menar att lösningen på de pedagogiska svårigheterna 
utifrån avvikelsediskursen innebär att eleven ifråga istället får följa en alternativ 
kursplan tills eleven klarar av kursplanen. Eleven får sedan arbeta utifrån denna 
kursplan tills eleven uppnår alla obligatoriska lärandemål. Verksamheten utgår ifrån 
att problemet endast artar sig hos eleven och att hen behöver förändras. Enligt 
avvikelsediskursen ser läraren utvecklingsmöjligheten för eleven som begränsade. 
Elevinflytandet är inte befintligt under avvikelsediskursen (Skidmore, 2004). 
 
Skidmore (2004) lyfter att lärarens lösning till elevens svårigheter inte får vara att 
fokusera på orsaken till problematiken, problematiken behöver förstås utifrån ett 
helhetsperspektiv. Författarens uppfattning kring inkluderingsdiskurs stämmer helt 
överens med läroplanens riktlinjer. Läroplanen påpekar att skolans arbetsmiljö ska 
ge alla elever ”ledning och stimulans, de extra anpassningar eller det särskilda stöd 
samt den hjälp de behöver” (Skolverket, 2018, s.17), för att kunna utveckla nya 
kunskaper. Skidmore (2004) menar att faktorer som otrygg miljö samt ett obefintligt 
samarbete mellan den pedagogiska verksamheten och elevens hem kan påverka den 
kognitiva förmågan hos en elev med en ADHD-diagnos. För att skapa ett fungerande 
samarbete behövs det flexibla undervisningstänk mellan skolpersonal och 
vårdnadshavare som anpassar sig efter elevens bästa. Skidmore (2004) menar att 
lärare behöver ha ett engagemang samt en förståelse för kursplanens syfte, mål och 
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elevens inlärningssvårigheter. Läraren behöver utveckla en uppfinningsrik samt 
strukturerad pedagogik som resulterar i att läraren förändrar verksamheten istället 
för att anpassa eleven efter skolans förutsättningar.  
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3. Myndighetstexter  
3.1 Salamancadeklarationen 
 I Salamancadeklarationen står det skrivet att ”varje barn har unika egenskaper, 
intressen, fallenheter och inlärningsbehov” (Svenska Unescorådet 2001, s.11). I 
deklarationen påpekas det även att ”utbildningssystemen skall utformas och 
utbildningsprogrammen genomföras på sådant sätt att den breda mångfalden av 
dessa egenskaper och behov tillvaratas” (s.11). Det innebär att skolorna ska arbeta 
inkluderande. Skolorna ska ha förutsättningar att kunna tillgodose elevernas 
heterogenitet i undervisningen. Samtidigt påpekar Salamancadeklarationen att den 
mest lämpliga undervisningsformen för elever som inte kan tillgodogöra sig den 
ordinarie undervisningen är specialskolor (Svenska Unescorådet, 2001). 
 

3.2 Vad säger styrdokumenten om inkluderingen? 
Enligt läroplanen (Skolverket, 2018) ska läraren ”ta hänsyn till varje enskild elevs 

behov och förutsättningar” (s.12), vilket leder till att utbildningen inte kan utformas 

lika för alla. Det innebär att läraren behöver individanpassa elevens utbildning samt 

respektera elevens sätt att vara och lära. I läroplanen (2018) står det skrivet att 

”undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov” (s. 6).  

Eftersom elever med ADHD kräver en anpassad undervisning, kan det ställa till med 

besvär under grupparbeten tillsammans med resterande klasskamrater. Vidare i 

läroplanen (2018) står det skrivet att om eleven ska få bästa möjliga 

undervisningsresultat behöver läraren ”samverka med andra lärare i arbetet för att 

nå utbildningsmålen och organisera och genomföra arbetet så att eleven utvecklas 

efter sina förutsättningar” (s. 14).   

Syftet med elevernas utbildning är att eleverna ska bli erfarna och kunna bilda en 

egen uppfattning om den värld vi lever i. Genom det inkluderande arbetet vill 

läroplanen ge eleven ett utvecklat kunskaps- och synssättutbyte. Det inkluderande 

arbetet syftar enligt Skolverket (2018) till att ”främja alla barns och elevers 

utveckling” samt ge en ”livslång lust att lära.” (s. 5). Läraren ska enligt läroplanen 

”stimulera, handleda och ge extra anpassningar eller särskilt stöd till elever som har 

svårigheter” (Skolverket, 2018, s.12). De individuella anpassningarna gör det möjligt 

för eleven att vara en del av klassens gemenskap trots att hen arbetar enskilt.  

3.2.1 Dilemmat kring styrdokumenten 
Nilholm (2006) skriver om idealet, en skola för alla. Han anser att inkluderings-

begreppet har skapats utifrån idealbilderna kring en framtida skola. En skola för alla 

innebär enligt läroplanen att elever med extraanpassningar inte ska separeras från 

sina klasskamrater utan ska ingå i gemenskapen. Utifrån denna idealbild uppkommer 

en dilemmasituation. Läroplanen (2018) skriver att "samtidigt som skolan skall vara 

likvärdig och målen lika för alla skall den vara öppen för och stödja mångfald och 

variation" (s. 41). Detta blir motsägelsefullt menar Persson (2007) eftersom elevers 

skillnader bidrar till svårigheter för skolverksamheten som ska leverera en likvärdig 

utbildning till samtliga elever.  

Eftersom undervisningen anpassas efter elevens individuella förutsättningar framstår 

det som att skolan inte klarar av att följa läroplanen. Visionen för en inkluderande 

skola framstår som att använda elevernas skillnader som inspiration och styrka. 
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Detta medför att läroplanen inte fungerar i praktiken eftersom elevens skillnader 

medför specialanpassad undervisning genom egna inofficiella läroplaner (Tideman, 

Rosenqvist, Lansheim, Ranagården och Jacobsson, 2005). Författarna påpekar att 

dilemmat uppstår då den praktiska verksamheten möter elever i behov av särskilt 

stöd. Persson (2007) skriver att det är komplicerat att inkludera samtliga elever med 

olika typer av svårigheter, bakgrund och begåvning. Trots detta ska 

skolverksamheten representera en skola för alla.  

3.3 Vad innebär inkludering? 
Läroplanen (Skolverket, 2018) skriver att den fysiskt inkluderande undervisningen 
skapar möjligheter till nya didaktiska erfarenheter för eleven. Genom inkludering får 
eleven lära sig att ”upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett 
demokratiskt och empatiskt förhållningssätt” (s.19). Om inkludering ska ses som en 
framgång som kan bidra till goda relationer behöver samtliga individers olikheter ses 
som en tillgång. Lärare bör bemöta elevers svårigheter som utmaningar, inte som ett 
problem bara för att de avviker från det som anses vara normalt. Idag är det vanligare 
med extrahjälp och stödinsatser utanför hemklassrummet, istället för att anpassa 
omgivningen (Nilholm, 2006).  
 

En elev med ADHD–diagnos kan inte förhålla sig till samma kunskapstempo som 
resterande elever om eleven inte har rätt förutsättningar eller inte känner sig 
inkluderad i klassens gemenskap (Andersson och Thorsson, 2008). När eleven endast 
inkluderas fysiskt i gruppen uppstår det en otrygg klassrumsmiljö istället för en 
lagkänsla som motiverar elevens undervisning (Nilholm, 2006). Fysisk integrering 
leder inte automatiskt till att eleven blir en del av gruppen skriver Isaksson (2009). 
Fysiskt integrerade elever kan bli socialt segregerade från gemenskapen, vilket 
betyder att det bildas grupper efter förmågor. När en elev förs in i en grupp uppstår 
det en inkluderingsprocess där den avvikande eleven med en ADHD-diagnos 
anpassas utefter resterande, icke- avvikande elever. En skolverksamhet bör klara av 
att bemöta alla individer skriver Skollagen (SOU 1999:63, s.203).  
 

3.3.1 Vad kan skolledningen göra? 
Kadesjö (2001) skriver att skolan som verksamhet behöver erbjuda eleven en 
personlig assistent eller ett specialpedagogiskt stöd. Läraren behöver se över punkter 
på åtgärdsplanen tillsammans med elevhälsoteamet (EHT) på skolan som består av 
rektor, skolsköterska och kurator. De tar itu med frågor som: Hur är elevens samspel 
med andra elever? Hur fungerar eleven i klassrumsmiljö kontra miljön på rasten? 
Vem umgås eleven med socialt och vad kan det medföra? (Asmervik, 2001).  
 
För att verkliggöra en strukturerad undervisning behöver samtliga pedagoger 
samarbeta. Rektorn har bl.a. ett speciellt ansvar för att skolverksamhetens personal 
utformar en undervisning ”så att eleverna får den ledning och stimulans, de extra 
anpassningar eller det särskilda stöd samt den hjälp de behöver” (Skolverket, 2018, 
s.17). Rektorn har dessutom ansvar över att läraren och specialpedagogen utför sitt 
jobb. Specialpedagogens uppgift är att erbjuda eleven en strategi att lära i sitt 
personliga tempo. På detta sätt ska eleven kunna övervinna motgångar samt bygga 
en starkare tilltro till sin förmåga än vad alla misslyckanden fött. Det står skrivet i 
läroplanen att ”skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas 
skolgång ska skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars 
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utveckling och lärande” (Skolverket, 2018, s. 10). Det innebär att elevens välmående 
och förmåga ska respekteras och alltid placeras i första hand. 
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4. Litteraturgenomgång  
4.1 ADHD - Primär koncentrationssvårighet  
ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) är en primär 
koncentrationssvårighet. Bokstäverna AD står för attention deficit, vilket betyder att 
individen upplever brist på uppmärksamhet. Bokstäverna HD står för hyperactivity 
disorder, som innebär att eleven har ovanligt mycket energi. Ärftliga faktorer och 
graviditets- och förlossningskomplikationer kan vara en bidragande faktor till en 
primär koncentrationssvårighet. Individens intelligensnivå är inte förändrad på 
grund utav detta. Det har skett en störning i den delen av hjärnan som styr aktivitet, 
uppmärksamhet och impulskontroll. Detta är anledningen till barnet kan ha problem 
med att stänga ute störande stimulanser och begränsa sin aktivitetsnivå (Kadesjö, 
2001). Resultatet av detta blir ofta att individen har svårt att fokusera under längre 
stunder eller slutföra uppgifter. De flesta som har ADHD har ofta svårt att reflektera 
över sitt uppträdande eller sina misstag om de hamnar i en konflikt. Individer med 
ADHD upplever ofta det besvärligt att anpassa sig till den miljö de lever i (Honos-
Webb, 2008).  
 

4.2 Positiva förmågor som elever med ADHD-diagnos kan ha 
Kadesjö (2001) lyfter att barn med ADHD ofta är mycket sociala och trivs att prata 

inför och med människor. Elevens förmåga kan användas under gruppsamarbeten, 

redovisningar och debatter. Genom att vara ifrågasättande, vilket elever med ADHD 

ofta är, bidrar det till mer kunskap. Eleven är bra på att se saker ur nya vinklar samt 

uttrycka sig på flera sätt än sina klasskamrater, inte bara ordmässigt utan i bild, 

sport, teater och musik. Eleven visar ofta ett större engagemang och vilja för de 

ämnen som motiverar dem. Hansen (2017) påpekar att eleven ofta visar stor 

entusiasm och ambition och har förmågan att hyperkoncentrera när de finner ett 

ämne som intresserar dem. Eleverna innehar ofta flera kreativa idéer än sina 

klasskamrater för att lösa problem skriver Hansen (2017).  

4.3 ADHD-diagnosens utmaningar i undervisningen  
Det finns samband mellan ADHD, dyskalkyli och dyslexi skriver Kadesjö (2001). 
Dyskalkyli (Developmental Dyscalculia) innebär matematiksvårigheter. Författaren 
uttrycker att nästintill hälften av eleverna med ADHD-diagnos kan ha svårt med att 
räkna, läsa och skriva. Eleven behöver tydliga instruktioner samt lugn och ro under 
lektionstiden eftersom hen lätt blir distraherad av sin omgivning. Eleven uppträder 
många gånger väldigt ivrigt och använder ofta för lite tid till att tänka efter på grund 
utav det låga tålamodet. Likaväl kan läraren uppfatta eleven som passiv när eleven 
under lektionssammanhang tappar fokus och drömmer sig bort i alla sina 
funderingar och tankar. Eftersom eleven uppträder väldigt envist skriver Dysthe 
(2003) att grupparbeten kan bli utmanande för både lärare samt klasskamrater då 
eleven anser att hens egna metod är bättre än någon annans.  
 
Dysthe (2003) menar att eleven kan ha bildat en dålig jaguppfattning och kan därför 
uppleva en lägre självkänsla, vilket är anledningen till varför individen upplevs som 
emotionellt labil av omgivningen. Detta kan leda till att eleven uppvisar 
humörsvängningar som innefattar irritation, glädje, ilska och nedstämdhet. De 
individuella åtgärderna och som läraren kan använda sig utav under lektionstid är 
belöning och timeout. Läraren bör uppmuntra elevens bra sidor hellre än att 
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tillrättavisa det sämre beteendet. Eleven ska få hjälp med att utveckla det 
ämnesmässiga samt den sociala kompetensen för att kunna fungera i ett klassrum. 
Dahlgren (2007) skriver att individer med ADHD-diagnos ofta har svårare att förstå 
sociala regler och att analysera situationer med en annan intention såsom, lögner, 
ironi, metaforer och implikationer. Elever med ADHD är ofta i behov av kognitivt 
stöd. Detta innebär skriftlig information, tydliga bilder samt visuella hjälpmedel för 
att få en helhetsbild (Dahlgren, 2007).  
 

4.3.1 Faktorer som bidrar till tryggt klassrumsklimat  
Taube (2000) skriver att samtliga elever behöver ha en tydlig struktur när lektionen 

startar och slutar, samt att läraren alltid markerar när eleverna får ordet. Genom den 

auktoritära ledarrollen kan läraren bidra med tydlig struktur och ge eleven trygghet. 

För ett uppnå ett tryggare klassrumsklimat är det en fördel om läraren strävar efter 

att eleven utvecklar färdigheter som vilja till ansvar och insikt till självkontroll. 

Förmågan att samarbeta samt att kunna hantera empati på ett framgångsrikt sätt är 

betydande för ett tryggt klassrumsklimat. 

För att skapa en mer givande undervisning behöver elevens färdigheter eller 

motgångar bemötas med valmöjligheter. För att pedagogen ska kunna hjälpa eleven 

på bästa sätt måste hen ha kunskap om olika funktionsnedsättningars styrkor och 

svagheter. Detta innebär att läraren behöver utgå från eleven och inte ämnet 

matematik för att få framgångsrika studieresultat (Gran, 1998). Taube (2000) 

förklarar att klassrumsklimatet ska få eleven att känna sig inkluderad och accepterad. 

Lärarens inställning till inkludering behöver vara att anpassa miljön efter eleven. 

Enligt både Skolverket (2018) samt det psykosociala perspektivet kan läraren både 

möjliggöra eller omöjliggöra för utveckling genom att förändra miljön runt individen 

(Holmsten, 2002).  

4.3.2 Lära av varandras erfarenheter  
Skidmore (2004) påpekar att en lärare kan fokusera på flera saker när det gäller ett 
inkluderande arbetssätt. Dessa är bl.a. elevinflytande, hur skolan bemöter 
inlärningssvårigheter, pedagogisk expertis och läroplansmodellen.  
Andersson och Thorsson (2008) förklarar innebörden av begreppet inkludering 
utifrån att samtliga klasskamrater ska få medverka i en gemenskap. För att 
genomföra detta bör lärarna uppmana eleverna att lära av varandras olikheter vilket 
kan leda till att eleverna accepterar varandras skillnader. Samspelet skapas när 
eleverna kan samarbeta istället för att fokusera på kamratens avvikelse från en viss 
norm (Andersson och Thorsson, 2008).  
 
Det krävs även att läraren är uppmärksam på att gruppsamarbetena sköts ordentligt 
så att ingen blir utstött eller kränkt (SPSM, 2014). Utifrån Skidmores (2004) studie 
behöver lärare erbjuda stödsamtal med och utan vårdnadshavarna, eleven ska 
uppleva att hen har ett fullständigt stöd. Utifrån Skidmores (2004) 
inkluderingsdiskurs påpekas det att elevernas utveckling sker i socialt samspel med 
andra. Därför bör indelning, såsom hög- och lågpresterande nivåklasser undvikas 
eftersom samarbetande elever trots olika kunskapsnivåer kan komplettera och hjälpa 
varandra (Holmsten, 2002). De segregerade grupperna kan istället medföra att 
eleverna nedvärderar varandra, vilket avvikelsediskursen bidrar till (Skidmore, 
2004). Inkludering handlar främst om att förbereda eleverna för ett liv tillsammans 
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med andra individer med respekt och solidaritet (Persson och Persson, 2016). 
Persson och Persson återberättar att Professor Heinrich Brinkenman hävdat att 
läraren, genom inkluderande helklassdiskussioner kan uppmuntra eleven att vidga 
sitt tankesätt. Det är viktigt för elever med koncentrationssvårigheter att motiveras 
samt bli uppmuntrade till att ”having wounderful ideas” (s.153). Genom 
elevinflytande får eleverna chansen att bilda egna kreativa idéer. Elever kan utveckla 
en självständighet och ett starkare självförtroende genom att göra sin röst 
respekterad och hörd. 
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5.  Metodologi   

I detta avsnitt redogörs det för vilka metoder som används för uppsatsens 

genomförande. Vidare beskrivs det hur utförandet utvecklat ett resultat för 

forskningsfrågorna, samt hur de etiska aspekterna format intervjuerna.  

5.1 Intervju som metod 

Isakssons (2009) avhandlingsresultat användes som grund då den semistrukturerade 

intervjun skulle struktureras och bearbetas. Metodvalet för uppsatsen var intervjuer 

som genomfördes med intervjufrågor baserade på forskningsfrågorna. Intervjuerna 

genomfördes som halvstrukturerade med intervjufrågor som resulterade i 

diskussioner. Diskussionerna bidrog till frivilliga fördjupningar och utvikningar från 

lärarrespondenten. Genom intervjuerna kunde lärarrespondenterna berätta om sina 

erfarenheter samt reflektera kring upplevda undervisningssituationer. Bryman (2011) 

menar att för att tydliggöra att respondentens svar inte missuppfattats kan en 

motfråga ställas. Om det uppstod en osäkerhet eller vid behov av en komplettering av 

intervjufråga kontaktades lärarrespondenten via mail. Däremot kunde inte eleverna 

kontaktas i efterhand. Detta medförde att intervjufrågorna och svaren behövde vara 

väldigt konkreta för att inga missförstånd skulle uppstå. 

5.2 Undersökningsgrupp  
Bryman (2011) skriver om hur ett urval genomförs inför en studie. Urvalet av 

respondenterna gjordes utifrån ett bekvämlighetsurval. Bryman (2011) benämner 

urvalsprocessen bekvämlighetsurval när respondenterna väljs ut främst för 

tillgängligheten. Den utförda studien uppfyller främst kriterierna för 

bekvämlighetsurval då tiden var snäv. Tidsbristen bidrog även till den andra 

urvalsprocessen, vilket innebär att respondenterna valdes ut med målinriktad avsikt 

för att de uppfyller ett antal kriterier (Bryman, 2011).  

Lärarrespondenterna valdes ut utefter vetskap om deras speciella kunskaper och 

färdigheter. Respondenterna som medverkade behövde uppfylla tre kriterier. 

Respondenten skulle ha varit verksam inom grundläraryrket, arbetat med 

inkludering samt skulle ha undervisat elever med diagnosen ADHD. Detta för att de 

skulle ge utförliga svar. De tre lärarrespondenterna som intervjuades var från skilda 

grundskolor samt olika kommuner. Lärarna som intervjuades var både manliga och 

kvinnliga. Intervjuerna skedde tillsammans med en klasslärare till en etta, en två 

samt en trea. Detta var för att få varierade svar kring hur respondenterna arbetade. 

Däremot avslöjas varken kön eller ålder på lärare att på grund utav konfidentialitet 

samt att deras kön är oväsentligt för studien. Även elevrespondenterna valdes utifrån 

ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2011). Elevrespondenterna valdes utifrån 

tillgänglighet. Anledningen till varför elever utan ADHD-diagnos inkluderades var för 

att få deras perspektiv på klassens gemenskap.  Resterande elever som medverkade i 

intervjuerna uppfyllde kriterierna för ADHD-diagnos. Eleverna som intervjuades går 

samtliga i årskurs tre.  

5.2.1 Presentation av respondenter  
Respondenterna kommer citeras och presenteras som Lärare 1, Lärare 2, Lärare 3 

samt Elev 1, Elev 2, Elev 3, Elev 4, och Elev 5. 
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Lärare 1 Lärare 2 Lärare 3 
Utbildade sig till lärare 1-
6 i med svenska som 
inriktning för 9 år sedan. 
Arbetade innan som 
personlig assistent i 4 år. 
Hen har varit aktiv 
klasslärare i 6 år. Arbetar 
idag som klasslärare i en 
åk 1.  

Utbildade sig till lärare 1 - 
6 med inriktning 
matematik, har varit aktiv 
klasslärare i 6 år. Arbetar 
idag i en åk 2. 

Utbildade sig till lärare 1 - 
6 inriktad i matematik för 
10 år sedan. Varit 
klasslärare i 15 år. 
Arbetade innan som 
fritidspedagog. Arbetar 
idag i en årskurs 3.  
 

 

Elev 1 Elev 2 Elev 3 Elev 4 Elev 5 
Eleven går i 
tredje klass och 
har en ADHD-
diagnos med ett 
åtgärdsprogram 
för matematik 
och svenska. 

Eleven går i 
tredje klass 
och har 
ingen 
ADHD-
diagnos. 

Eleven går i 
tredje klass 
och har 
ingen 
ADHD-
diagnos. 

Eleven går i 
tredje klass och 
har en ADHD-
diagnos och har 
ett i 
åtgärdsprogram 
i matematik. 

Eleven går i 
tredje klass och 
har en ADHD-
diagnos och ett 
åtgärdsprogram 
för svenska, 
engelska och 
matematik. 

 

5.3 Genomförande av intervjuer    
Innan de handplockade lärarna genomförde intervjun informerades de med ett 
missivbrev (Se bilaga 3). I missivbrevet fick lärarrespondenterna förklarat för sig 
kring deras frivilliga medverkan samt syftet med studien. Tillsammans med det 
bifogade missivbrevet fanns även intervjufrågorna. Lärarna kunde därför läsa och 
fundera kring intervjufrågorna som skulle ställas till dem under intervjun. Detta 
bidrog till att lärarrespondenterna gav utförliga svar under intervjun. När 
intervjuerna bokades anpassades tid och plats efter lärarnas scheman. Innan 
intervjuerna bokades meddelandes lärarna att intervjutiden skulle vara cirka 30 
minuter. Det kändes viktigt att visa hänsyn till att respondenterna ställde upp på att 
intervjuas.  
 
När de gällde de fem elever som intervjuades skickades en blankett ut till 
vårdnadshavare vilket krävde en godkänd signatur (se bilaga 4). Om blanketten inte 
var signerad av en vårdnadshavare kunde inte intervjun genomföras. Blanketten 
skickades ut till samtliga i utvalda klasser, därefter valde klassläraren ut vilka elever 
som skulle intervjuas. Tre olika klasser besöktes. Eleverna hade inte fått läsa 
intervjufrågorna innan intervjun. Däremot förklarades syftet för eleverna innan 
intervjun startade. Två olika intervjuguider konstruerades (se bilaga 1 & 2). 
Intervjufrågorna som ställdes till elevrespondenterna var mestadels grundläggande 
frågor om inkludering. Frågeställningarna från elevintervjufrågorna förenklades 
även med informella ord. Intervjufrågorna framställdes aldrig som en lista utan 
gjorde en grund för ett samtal. Innan inspelningarna informerades respondenterna 
på nytt om de etiska principer som följdes under arbetets gång. Alla respondenter 
godkände önskemålet om att få spela in intervjuerna med telefonen (Trost, 2010).  
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5.4 Bearbetning och analys  
För att komma fram till ett resultat bearbetades intervjutranskriptionerna för både 
lärare och elever. Materialet baserades på åtta intervjuer, varav fem intervjuer var 
med elever samt tre med klasslärare. Materialet bearbetas systematiskt utifrån 
analysmodellen av Dahlgren och Johansson (2009). Författarna har arbetat fram 
steg för att värdera materialet. Skribenten ska lyssna flera gånger på det talade 
materialet innan det översätts till skriftlig form. Då intervjumaterialet lyssnades 
igenom noterades det som upplevdes betydelsefullt för resultatet. 
Arbetsreliabiliteten stärktes med utskrifterna eftersom möjligheten fanns att gå 
tillbaka och lyssna igen menar Kvale och Brinkmann (2014).  
 
Utifrån intervjusvaren gjordes en sammanställning över vilka återkommande ämnen 
som uppstod. Däremot dokumenterades inte de delarna som uttrycktes som småprat 
och inte rörde studien. Under steg två i bearbetningen av transkriberingen plockades 
de samtalsämnena som inte var väsentliga för studien bort. Både likheter och 
skillnader söktes från de olika informanterna i intervjumaterialet. Utifrån vad 
respondenten berörde för område, sorterades det ut nyckelord. Genom nyckelorden 
menar Dahlgren och Johansson (2009) att forskaren kan forma huvudrubriker. 
Genom att utforma huvudrubriker och underrubriker med löpande citat blev det 
enklare för läsaren att se innebörden av lärarnas samt elevernas upplevelser. I steg 
tre namngavs de olika huvudrubrikerna utifrån kategoriernas likheter. Alla tidigare 
skapta rubriker jämfördes med resterande formade rubriker. Detta gjordes för att se 
om ämnet fick plats i fler än en underrubrik. Efter materialet granskats och 
underrubrikerna förändrats innebar det att tre huvudrubriker kvarstod formade 
utifrån forskningsfrågorna. Därefter skapades flera underrubriker till 
huvudrubrikerna som var relevanta i intervjumaterialet.  
 

5.5 Validitet och reliabilitet  
Begreppen trovärdighet och tillförlitlighet som används i kvalitativ forskning är 

motsvarigheten till begreppen validitet och reliabilitet som härstammar från 

kvantitativ forskning. Begreppet validitet kan även benämnas som trovärdighet och 

betyder att studiens resultat är sanningsenligt samt mäter det studien är skapt för att 

undersöka (Kvale, 1997). Begreppet validitet togs hänsyn till när intervjufrågorna 

formades samt under hela datainsamlingen. Forskningsfrågorna och intervjufrågorna 

besvarar studiens syfte och är avgränsade till det inkluderande arbetssättet för elever 

med och utan ADHD-diagnos. Forskningsfrågorna samt intervjufrågorna tar stöd i 

studiens tidigare forskning vilket ger studien en hög trovärdighet. De löpande citaten 

i resultatdelen ökar trovärdigheten i texten eftersom läsarna enklare kan förstå och ta 

ställning till respondenternas uttalanden (Trost, 2010). 

Reliabilitet innebär att intervjuerna är tillförlitliga, vilket kan mätas genom 

noggrannheten i de inspelade intervjuernas transkribering (Kvale, 1997). 

Intervjuguiden utformades så att det fanns möjlighet för relevanta följdfrågor att 

ställa till lärarrespondenterna. Trost (2010) påpekar att resultatet till en kvalitativ 

studie kan säkerhetsställas och förtydligas med följdfrågor därför att det ökar 

tillförlitligheten i studien. Eftersom förutsättningarna var oförändrade under 

samtliga intervjuer och respondenter svarade på samma frågor i en oförändrad 

ordningsföljd ökar även det tillförlitligheten i studien.  
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5.6 Etiska överväganden    
Studien följer Vetenskapsrådets fyra krav på etik i forskning, i enlighet med Stukát 
(2005). Genom att både lärare och elever informerades om studiens syfte innan 
studien påbörjades beaktades informationskravet. Respondenterna informerades 
genom missivbreven att de när som helst kunde avbryta sin medverkan, samt att 
deltagandet var frivilligt. Tillvägagångssättet samt hur intervjun skulle presenteras 
och användas förklarades utförligt för respondenterna. Informanterna fick själva 
avgöra hur lång intervjun skulle vara samt vilka dagar eller villkor de deltog under. 
Genom att det var frivilligt att ställa upp uppfylldes samtyckeskravet. Eftersom 
eleverna var omyndiga samlades underskrifter från vårdnadshavare in. Gällande 
elever med ADHD-diagnos fick respektive assistent sitta med som trygghetsstöd. 
Lärare, rektor samt vårdnadshavare godkände att elevens åtgärdsprogram 
behandlades. För att uppfylla konfidentialitetskravet innebar det att alla personliga 
uppgifter om studiens deltagare aldrig antecknades utan spelades endast in och 
numrerades utan namn. Detta medförde att de inte kunde identifieras av 
utomstående. Studien innehöll inga känslomässiga avsnitt vilket gjorde att det inte 
blev nödvändigt för deltagarna att läsa transkriberingen innan publicering. Självklart 
talades det om var respondenterna kunde ta del av den slutgiltiga studien. 
Nyttjandekravet uppfylldes genom att informationen enbart användes till 
forskningsändamål. Informationen har inte utnyttjats för icke-vetenskapliga 
ändamål (Stukát, 2005). 
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6. Dataanalys och resultat  
Under denna rubrik presenteras och analyseras den data som insamlats till 

undersökningen. Presentationen framställs genom tre huvudrubriker. Resultaten 

från lärar- samt elevintervjuerna presenteras enhetligt utifrån den grafiska 

analysmetoden utifrån Dahlgren och Johanssons (2009) analysverktyg som 

framställes i metodkapitlet. Huvudrubrikerna härstammar ifrån forskningsfrågorna 

som omformats till intervjufrågor. Dessa intervjusvar sammanställs sedan i flera 

underrubriker som svarar upp mot mitt syfte i studien. Resultatet kommer inkludera 

citat från transkriberade intervjuer (Dahlgren och Johansson, 2009). 

6.1 Faktorer som bidrar till en positiv inkluderande undervisning 

6.1.1 Diagnosen föder trygghet och samspel 

Jag har fått en förståelse utifrån mina intervjutillfällen att lärarens empati för eleven 

föder tålamod. Tålamod i sin tur gör samspel möjligt. Lärare 3 uttalar sig kring 

klassrumssituationen under matematiklektionen att: ”Eleven upplevdes lugnare när 

diagnosen ADHD var satt, innan var eleven som i uppror med sig själv”. Lärare 2 

återberättar om elevens tillstånd i väntan på att få göra en utredning och tills 

diagnosen blev satt: ”Den var mödosam för elevens självkänsla”. Lärare 3 yttrar att 

elevens dagsform är avgörande för hur det inkluderande samarbetet fungerar. 

Läraren berättar att elevens sätt att uppträda är annorlunda än sina klasskamraters: 

Eleven använder andra ord och kroppsspråk och har helt andra känslor och 

tankesätt än sina klasskamrater. Jag fått lära mig bemöta allt ifrån utbrott till 

entusiasm.  

Lärarna framför att förtroendekapital går hand i hand med trygghet, empati och 

samarbete, vilket är kriterier för inkludering. Lärare 1 förtydligar att klassen har 

pratat om normer, olikheter och ”övat på att prata känslor och säga förlåt, och att 

förlåt inte bara är ett ord”. Läraren förklarar hur grundläggande det är att börja tidigt 

med värdegrund och respekt: ”Eleven ska uppleva en trygghet i gruppen. Inte känna 

sig annorlunda och utstött”.  

Vi lyfter begreppet samspel och Lärare 3 menar att: ”Jag behöver vara medveten hur 

eleven kan reagera, helst förutspå situationer som kan uppstå”. Läraren uttrycker att 

samspelet mellan eleverna blir lugnare när eleven lär sig hantera sina utåtagerande 

känslor: 

När eleven fick sin diagnos har eleven själv börjat förstå i vilka situationer som 

tålamodet inte kommer räcka till, då kan eleven istället välja att arbeta med 

samma uppgift, i klassrum, fast avskilt.  

Lärare 3 återberättar att eleven kan uppleva att hen blir inkluderad i klassens 

gemenskap, trots att hen sitter ensam och räknar matematik med hörselkåpor. Lärare 

3 påpekar att: ”Ibland måste jag se till elevens bästa. Även fast läroplanen uppmanar 

till samarbete, uppmanar den även till att individanpassa”.  

Läraren fortsätter: 

 Eleven kan känna sig inkluderad utan att fysiskt bli inkluderad. Blir det för 

många intryck för eleven kan det räcka med hörselkåpor eller skärmväggar för 

att stänga ute allt onödigt.  
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Lärare 1 påpekar att eleven alltid är välkommen att stanna i klassrummet om hen 

känner att hen orkar det: ”Eleven ska känna att den har mitt förtroende”. Läraren 

hävdar att förtroendet uppkommer av trygghet och kan utmynna i samspel då eleven 

känner sig säker på sin roll i klassen.  

6.1.2 Att framföra positiva aspekter av elevens ADHD-diagnos  
När vi talar om hur elevernas egenskaper gynnar varandra påpekar Lärare 2 att: 

 Elever som behöver specialanpassad undervisning eller har mer energi än 
andra kan fokusera på saker de tycker är roligt på ett helt annat sätt. Ofta 
under problemlösning så har de tänkt 10 steg i förväg eller så hjälper de 
resterande gruppen att förstå.  
 

Motivation är utgångspunkten för att undervisningen ska fungera menar Lärare 2: 
”En elev med ADHD kan ha glädjespridande energi och ett helt förråd med lösningar 
på problemlösningar om hen ser syftet med uppgiften”. Läraren berättar att hen ofta 
får fånga upp eleven med ett intressant ämne eller en extrauppgift som drivkraft. 
Lärare 3 åskådliggör sitt sätt att motivera en elev: ”Om du lyckas klura ut den här 
uppgiften så, WOW!”. Läraren lyfter även hur viktigt det är att inkludera eleven extra 
mycket under elevens bättre dagar så klasskamraterna kan bevittna de 
framgångsrika sidorna hos eleven. Vidare diskuterar Lärare 3 att eleven ibland kan 
ha lite bråttom men att hen inte vill hindra glädjen till kunskap. Läraren påpekar att: 

Vi har elever med koncentrationssvårigheter som har lättare för matematik. 

Eleverna kastar sig ibland över uppgifterna, då får försöka att hejda dem så de 

ska förstå meningen med uppgiften. 

Läraren berättar om de bra dagar då eleven använt sin kunskap för att hjälpa sina 
klasskamrater. Elever med ADHD-diagnos har ett helt annat sätt att tänka berättar 
Lärare 3: 

 Eleven kan vända på problemlösningen och se det från ett annat perspektiv. 
Jag brukar uppmärksamma deras uträkningar i helklass för att 
klasskamraterna ska förstå deras potential. 
 

6.1.3 Alla kan bidra till problemlösning  
Vi diskuterar problemlösning och läraren påstår att förutsättningarna för 
undervisningen blir mer framgångsrik då eleverna använder sig utav samma 
material än när de arbetar enskilt med problemlösningar. Lärare 3 berättar att: 
 

 Vi arbetar gärna med Matildas mattegåtor när vi ska ha problemlösning. 
Eleverna får först lösa en problemlösning självständigt och därefter byter 
eleven papper med sin kamrat. När eleven bytt uppgift ska eleven försöka 
förstå kamratens lösning. 

 
Läraren berättar att även läroplanen påpekar hur viktigt det är att lära sig om 
kamraternas sätt att tänka. Vi samtalar kring konkret material och lärare 3 lyfter att 
elever med en ADHD-diagnos gärna föredrar att arbeta med fysiskt material för att 
konkretisera inlärningen. Läraren berättar att: ”Det är ett perfekt sätt att tydliggöra 
svaret på en problemlösning. Eleven får öva på sitt tålamod och förklara sitt tankesätt 
för sin grupp”. Lärare 3 ser flera möjligheter med samarbete: ”Jag uppmanar 
eleverna att hjälpa varandra, man kan inte vara bra på allt. Men alla är bra på något”, 
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fortsätter hen. Lärare 1 berättar hur hen hanterar undervisningen för att elever med 
ADHD ska kunna bidra med sina färdigheter till problemlösningen: 

 Jag undviker instruktioner i flera led. Om vi arbetar enskilt får eleven oftast ett 

eget papper med instruktioner. Om vi tar det muntligt gör vi allting med 

inställningen: en sak i taget. Detta har övriga i klassen tagit efter, att göra saker 

noga och ordentligt innan de går vidare.  

Lärare 3 påvisar hur viktigt det är med struktur under problemlösning. Ett 

fungerande lektionsupplägg är öva på att ge eleven mer ansvar påpekar läraren: 

Elevinflytandet motiverar flera i klassen. Genom att varje gruppmedlem får en 

roll i problemlösningen, skriva, rita eller tänka så känner sig alla viktiga. 

6.1.4 Trygghet och regler ger positiv effekt  
Som pedagog och lärare kan du sätta upp regler för att gynna inkluderingen menar 
Lärare 2: ”Det kan främja lärandemiljön att ha klassregler att utgå ifrån”. Läraren 
förklarar att de tydliggjort regler i klassrummet. Lärare 3 yttrar att ”det är viktigt att 
eleven är medveten om att hen duger som den är”. Läraren bedömer att: 
  

Demokratiskt bestämda klassregler och rutiner som vi kommit överens om är 
enklare att följa än de regler som endast vi vuxna sätter.  

 
Lärare 3 berättar om hur de kommit överens om regler för hur grupparbeten ska 
genomföras för att ingen ska känna sig utanför. Lärare 3 menar att det är viktigt att 
uppmärksamma det arbete som faktiskt utförs: ”Eleven ska känna glädje över vad 
hen har åstadkommit, det är olika vilken kraft och ork de har ”. Lärare 2 berättar att 
deras trygghetsregel är att samtliga elever i klassen ska känna hur de alltid har någon 
att leka med på rasten. Läraren berättar att eleven har ett eget schema och inte fullt 
lika långa lektioner som resterande klasskamrater:  
 

Det är kul att se hur eleven, under en bra dag, stolt följer sitt personliga schema 
och använder sig utav sina lektionsbilder. Eleven har en egen mini-whiteboard 
där hen får sätta upp bilder för varje lektion hen har under dagen för att forma 
en trygg struktur.  

 

6.1.5 Lärarens sätt att hantera inkluderingen påverkar undervisningen  
Det påpekas att inkludering är något som lärare dagligen arbetar med för att uppnå. 
Lärare 2 uttrycker däremot att: ”I ettan var det hjälpsamt för mig som lärare att dela 
upp klassen för att kunna se varje individ”. Läraren berättar att ibland är det en 
fördel att kunna möta varje elev i mindre grupper. Lärare 2 menar att när klassen 
delar på sig bidrar det till att: ”Det blir en lugnare undervisning. Speciellt för elever 
med diagnos, inte för att någon bör exkluderas från klassrummet.” Läraren yttrade 
att eleverna aldrig ska uppleva att hen är sämre än resterande klasskamrater. Det är 
aldrig med en negativ avsikt som eleverna delas upp fortsatte Lärare 2: 
”Uppdelningen ska aldrig upplevas som normala respektive avvikande”.  
Lärare 3 talar specifikt om elever som har lätt att ta till ilska när 
undervisningssituationen blir svårtillgänglig: 
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Jag tror att när eleven vet varför den blir frustrerad så kan hen enklare hantera 
känslorna som uppstår. I klassen har vi därför pratat mycket känslor och varför 

vi känner olika.  
Lärare 2 menar att: 

 Jag känner av eleverna, är det någon i klassrummet som skulle behöva sitta 

själva så finns det grupprum. Annars tänker jag på att vara extra tydlig i mina 

instruktioner.  

För att läraren ska få eleven att sitta still och koncentrera sig under genomgången 

menar Lärare 1 att eleven kan behöva en stimulans: ”Ibland hjälper det eleven att får 

en stressboll att hålla i”. Det medför att eleven kan inkluderas i samlingen på egna 

villkor. Lärare 2 påpekar att hen brukar fråga eleverna vad de föredrar att arbeta med 

för att involvera mer elevinflytande. Läraren förklarar att eleven gärna väljer: 

”Utematematik eller verkliga situationer medför att eleven får öva alla sinnen”. 

Lärare 2 uttrycker även att: ”De elever som har svårast för att samarbeta är elever 

med en diagnos”. 

6.2 Faktorer som påverkar möjligheterna och utmaningarna med 
inkluderande undervisning 

6.2.1 Skolans ekonomi är avgörande  
Lärarna berättar att skolans ekonomi samt möjlighet till stöd är avgörande för 

undervisningen. Lärare 1 understryker att: 

 Det finns massor med hjälp att få. Specialpedagoger, strategier och material för 

att eleven ska klara lärandemålen, däremot kostar det för skolan. 

Lärare 3 påpekar att det tar lång tid för eleven att få sin diagnos utredd, ett 

färdigställt åtgärdsprogram och få rätt till en assistent. Eftersom eleverna inte får 

extrastöd tillräckligt snabbt menar Lärare 3 att: ”Jag gör det jag kan med de händer 

jag har”.  

Skolans klassrum behöver utformas bättre påpekar Lärare 2: ”Ljudvolymen studsar 
och klassrummen är trånga. Miljön blir rörig.” Läraren berättar att eleverna måste 
fördela sig i mindre grupprum om de ska kunna prata samtidigt som de arbetar. Det 
resulterar i att arbetsron försämras på grund utav skolan ekonomiska 
förutsättningar. Lärarna framför att mindre klasser och fler lärare borde vara ett 
krav för elevens bästa. Lärare 1 lyfter ordet integrering, för hen betyder det: 
 

När eleven behöver anpassa sig efter miljön eller uppgiften, för att skolan inte 
har tillräckligt med personal eller utrymme för att dela upp klassen. 

 
Läraren påpekar att inkludering istället betyder att olikheter är en tillgång, miljön 
ska inte motarbeta eleven. Lärare 3 betonar att: 
 

 Integrering handlar om att en elev som avviker från normerna anpassas till 
verksamheten, kanske mot elevens vilja egentligen, medan inkludering menas 

att elevens olika erfarenheter välkomnas in i klassens gemenskap. 
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Läraren berättar att hen har byggt avskärmningar åt de elever som har 
koncentrationssvårigheter, för att minska intrycken från helklasslektionerna: ”Allt för 
att eleven ska känna att är hen är en del utav klassen”. 
 

6.2.2 Dagsformen lämnar avtryck 
Elevens dagsform är avgörande berättar Lärare 2: 

Ibland klarar inte eleven av genomgångarna som resterande elever gör. Faller 

inte ämnet under elevens intresse så upplevs lektionen som totalt onödig och 

ointressant. 

 Läraren menar att det finns inget respekttänk hos eleven om hen har en dålig dag: 

”Det medför att eleven förstör för sina klasskamrater som tycker att skala eller volym 

är jätteskoj”. Lärare 2 påpekar att inkludering genom grupparbete inte alltid är det 

rätta sättet att motivera eleven. Lärare 3 anser att dagsformen medför att eleven inte 

klarar av lika många sinnesintryck samtidigt. Eleven kan pendla snabbt i humör 

berättar Lärare 2: 

Ena sekunden är problemlösning och grupparbete jätteroligt, sedan uppstår ett 

problem och då säger det stopp för eleven. Den situationen måste hanteras 

snabbt, annars flyger matematikboken. 

 Läraren menar att när eleven sitter ensam med en speciallärare eller assistent kan 

dessa situationer förhindras. Lärare 3 läser ett citat från läroplanen och anmärker på 

hur skollagen även påverkar undervisningen (Skolverket, 2018, s.3):  

 En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas på 

samma sätt överallt eller att skolans resurser ska fördelas lika. Hänsyn ska tas 

till elevernas olika förutsättningar och behov. 

Läraren påpekar att läroplanen bidrar till att hen är tvungen att anpassa vägen till 

kunskap för varje enskild elev. Det problematiska i dessa situationer uppstår som 

vilken lärarroll läraren ska ta samt vilken individanpassning som bör användas. 

Lärare 3 hävdar att: ”Utifrån dagsformen kan eleven behöva olika anpassningar, olika 

dagar”.  

6.2.3 Hur vårdnadshavarna inverkar på elevernas skolsituation  
En stor faktor som påverkar elevens undervisning är samarbetet med 
vårdnadshavarna. Lärare 2 påtalar även att en del föräldrar inte förstår allvaret i 
elevens skolsituation: ”Jag kan uppmuntra men inte ansvara över vårdnadshavarnas 
engagemang till eleven”. Det är viktigt att alla på skolan samarbetar med varandra 
för att kunna bemöta elevens svårigheter på rätt sätt. Lärare 2 understryker att: 
”Eleven kan verka bli inkluderad i ett grupparbete, men egentligen sitter kamraterna 
och suckar över att kamraten är en del av grupparbetet, och du som lärare kanske 
inte uppfattar detta”. 
 
 I de situationerna behöver läraren få höra från vårdnadshavarna om eleven känner 
sig utstött. Lärare 2 berättar att: 
 

Det finns mycket som kommer fram efter rasten som vi lärare inte är medvetna 
om. Eleven kan under lektionen påstå att allt är bra. 
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Läraren påpekar att om samarbetet ska leda till rätt stöd krävs en ständig 
kommunikation kring hur eleven mår, vad som gör eleven arg, vad eleven har för 
intressen, till kunskapsmål som behöver uppnås.  
 

Jag talar med vårdnadshavarna var och varannan dag, jag försöker ständigt 
lyfta det positiva som utspelar sig i klassrummet och på rasten. 
 

Lärare 2 anser att det är viktigt att uppmuntra de positiva sakerna eleven utför varje 
dag.  
 

6.2.4 Hur påverkar läroplanen undervisningen? 
Lärarna lyfter läroplanens ord kring begreppet elevinflytande. Lärare 2 anser att det 
kan leda till svårbemötta situationer: ”Om jag frågar eleven om hen klarar av att 
arbeta i grupp, jag vet att eleven skulle utvecklas av det, men eleven säger nej”. 
Läraren fortsätter att berätta om när situationen är omvänd, då hen upplever att 
elevens dagsform inte är grunden för ett bra grupparbete, men eleven prompt ska 
inkludera sig i gruppen: ”Samtidigt som du vill ge eleven ansvar över sin utbildning 
kan situationen resultera i sämre självkänsla, en otrygg och stressad elev”. 
 
Lärare 3 talar om svårigheterna i att alla elever i slutändan ska uppnå samma 
kunskapsmål: ”Inkludering betyder att eleven ska vara en del av undervisningen. 
Men samtidigt ska eleven få individanpassad undervisning för sina svårigheter”. 
Läraren påpekar frustrationen som uppstår när teori och praktik säger emot 
varandra. Läraren yttrar: ”Ibland är det mer positivt för eleven att inte inkluderas i 
helklassen. Ibland ber eleven om att få sitta själv och jobba med hörselkåpor”. 
Läraren ifrågasätter om det är fel och besvarar sin egna fråga: 
 

 Ibland får jag känslan av att vi lärare gärna vill framföra inkluderande 
samarbete som något positivt, men det kan bidra till att eleven känner sig 
utanför. 
 

 Inkluderingen kan upplevas som påtvingad av eleven ifråga som inte förstår eller 
känner sig sämre än sina klasskamrater förklarar Lärare 3. Läraren fortsätter 
förklara: ”Tyvärr är det lätt att eleven anpassas efter gruppen och man halkar över 
till en integrering”. Lärare 2 framhåller att elevens välmående är viktigt: ”Jag har 
många gånger frågat mig, inkludering till vilket pris?”. För att öka förståelsen krävs 
det att en definition av begreppet inkludering fastställs och därmed uttryckligen 
nämnas i skolans styrdokument, påpekar lärarrespondenterna.  
 

6.3 Hur ser eleverna på samarbete och inkludering? 
6.3.1 Elevernas upplevelser av samarbete genom grupparbete 

Under intervjun talar vi om hur grupparbete kan upplevas, positiva samt negativa 

situationer som kan inträffa. Eleverna har skilda uppfattningar kring grupparbete. 

Elev 2 berättar att: ”Det är bra att man har olika tankar. Man tänker olika och man är 

bra på olika saker”. Den positiva kommentaren var återkommande. Elev 3 menar att 

de kompletterar varandra genom samarbete: ”Om jag är jättetrött men min kompis 

kanske inte är det, då kan hen hjälpa mig att orka tänka. Då får jag mycket mera 

gjort”.  
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Elev 2 målar upp scenariot om alla får lära utifrån samma matematiska 

förutsättningar: ”Om alla hade haft den svåra matematikboken skulle de frågat om 

hjälp hela tiden. Klassen delar upp sig för vi har olika matematikböcker”. Eleven 

menar att utan extraanpassningar hade klasskamraterna som har åtgärdsprogram 

uppstått som ett irritationsmoment för de resterande elever som inte kräver samma 

extrastöd. Eleverna påpekar att när de får fundera är de mer aktiva under lektionen. 

Vi diskuterar den sociala förmågan och elev 2 berättar att: 

Vi arbetar en gång i veckan med Matildas mattegåtor. Vi löser 

problemlösningen enskilt och efter det byter jag papper med en klasskompis 

som löst uppgiften på ett annat sätt. Sedan ska jag försöka förstå hur min 

kamrat har tänkt. 

Eleven påpekar att ibland får hen förklara för sin klasskamrat hur hen kan förstå 

problemlösningen. Detta påpekar eleven ”gör mig glad”. Eleverna berättade om 

positiva lärtillfällen då de fick uppdrag av läraren. Det ger dem möjlighet att arbeta i 

varierande klassrumsmiljöer berättar Elev 2: ”Vi har fått räkna klassrummets area 

och bakat i hemkunskapssalen, då räknade vi med dl och cl- mått” 

Eleverna har förståelse och håller med varandra om att: ”Om jag är bra på svenska 

och läser kan någon annan räkna som är bra på det. Tillsammans kan vi lösa fler 

problem!” (Elev 4). Elev 5 antyder att problemlösningsuppgifter ofta involverar 

praktiska utföranden: ”Om det är en bra dag, är det kul. Annars blir det bara rörigt 

med massa saker och instruktioner”. Uppgifterna kan vara att rita geometriska 

former, bygga med cuisenairestavar, buss och tågtabeller eller Matildas mattegåtor. 

Elev 3 berättar att hen föredrar att arbeta i grupp: 

Om jag jobbar i grupp får jag inte hjärnsläpp. Eller så är jag jättetrött men 

någon annan kanske inte är det och kan hjälpa mig att tänka. 

När eleverna diskuterar om de föredrog att sitta ensamma, i grupp eller i helklass 

berättade Elev 5 att: ”Jag sitter hellre med hela klassen när jag jobbar med 

matematikboken. Även fast jag jobbar själv”. Eleven menar att hen kan sitta avskilt 

från samtliga i klassen, men känner ändå sig inkluderad eftersom hen är kvar i 

klassrummet. Eleven upplever att klasskamraterna får hen att fokusera på lektionens 

egentliga syfte. Hen berättar även att många i klassen behöver, precis som hen, något 

att plocka med för att stimulera både hjärna och kropp samtidigt. Elev 4 anser att hen 

får bättre självförtroende genom samarbete:  

Det känns som att jag lär mig mer, jag får saker förklarade för mig under tiden. 

Ibland förklarar jag saker för andra också. 

 Dessutom ger det trygghet för eleven att veta att hen inte är ensam i att inte förstå. 

Sociala samarbeten är väsentliga i undervisningen eftersom eleven utvecklar tilltron 

till sin språkliga förmåga. Elev 4 med ADHD–diagnos antyder att:  

Om läraren överraskar oss att vi ska någonstans kan det kännas stressande. 

Men om jag vet om att vi ska ha utematematik så kan jag förbereda mig mentalt 

på det. Eller så följer jag inte med. 
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6.3.2 Vad mår eleven bäst av? 
 Eleverna pratar om hur de trivs i mindre arbetsgrupper som är anpassade efter sin 

egna kunskapsförmåga. Elev 4 med åtgärdsprogram för sin ADHD-diagnos uttrycker 

att: ”Gå iväg hjälper mig. Jag blir mest stressad av att sitta med alla andra som jobbar 

och förstår”. Eleven påpekar att hen vet bäst själv hur hen reagerar i 

helklassundervisning jämfört med när eleven arbetar enskilt. Eleven anser att: ”Nu 

när jag fått min diagnos och extrahjälp känns inte matten lika svår”. Eleven kan 

enklare förstå varför hen tänker annorlunda, vilket blir positivt för både självkänslan 

samt självförtroendet. Elev 4 berättar att hen känner sig tryggare med sitt sätt att 

vara som person, utan diagnosen var det som att: ”Jag tog längre tid på mig och blev 

arg ibland när det inte gick som det skulle”. Eleven menar inte att diagnosen kan 

användas som en ursäkt, men att åtgärdsprogrammet har en positiv inverkan på 

undervisningen.  

 

Elev 2 som inte har ADHD-diagnos anser att: ”Jag tycker ibland att klassen känns 

uppdelad när de går iväg”. Eleven anser att gemenskapen försvinner när 

klasskamraterna lämnar klassrummet. Elev 4 beskriver situationen annorlunda: ”Jag 

förstår mer när jag sitter med vår speciallärare eller när vi som har den lättare 

matematikboken går iväg”. Eleven påpekar att det blir enklare att förstå då hen får 

använda exempelvis sorteringsmaterial i en lugnare miljö. Samma elev förklarar att 

hen ofta glömmer hur hen tänker efter helklassgenomgångarna: ”Det är jobbigt för 

jag osäker och gör ingenting istället”. (Elev 4) Eleven menar att osäkerheten bidrar 

till att hen tvekar, eleven vill inte ha det bekräftat att hen gjort fel. Alla elever höll inte 

med om att grupparbete alltid bidrog till effektivt lärande.  

6.3.3 Hur uppfattar eleven sitt elevinflytande under lektionstid? 
Flera av eleverna som har ADHD-diagnos påpekar att läraren avgör när samarbetet 

äger rum. Elev 4 känner att grupparbete inte är rätt verktyg för att ta in nya 

matematiska kunskaper. Eleven uttrycker att: ”Det blir för mycket ljud, jag hinner 

inte säga hur jag tänker. Jag behöver iaktta och tänka först ”. Eleven påpekar att alla 

intryck blir för mycket. För att fokusera behöver eleven ett eget rum, en personlig 

genomgång och hörselkåpor. 

Elev 5 påpekar att, trots sin medvetenhet kring hur hen intar kunskap bäst och hur 

stressat hen reagerar i samarbetssituationer menar hen att: ”Ibland måste jag ändå 

vara med i grupparbeten, fast jag mest blir arg och ledsen”. Eleven anser att hens 

elevinflytande inte är tillräckligt, eleven upplever sig mer begränsad än hörd. Elev 1 

uttrycker att: 

 Jag har en assistent och ett eget schema, men jag får inte bestämma själv vad 

jag vill göra. Jag sitter ofta på fritids för att inte störa mina klasskompisar. 

Eleven menar att hen kan känna sig utanför. Däremot berättar eleven att: ”Utan 

regler blir jag stressad”, om det inte finns någon struktur menar eleven att läraren 

inte uppmärksammar hen. Eleven börjar därför störa klassrumsmiljön för att 

uppfylla sitt uppmärksamhetsbehov. Eleven fortsätter att berätta att: ”När jag gör det 

jag ska göra och det går bra känns det kul”. Eleven uttrycker att glädjen är stor när 

hen kan visa sina föräldrar vad hen under eget ansvar och inflytande arbetar med i 
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skolan. Samma elev berättar att ”jag känner jag mig stolt när jag får beröm, för jag vet 

att jag gör mitt bästa”. 

 Vi diskuterar elevens inflytande i klassen och Elev 1 talar om att innan diagnosen: 

”Ville jag vara som alla andra, men de var inte som mig”. Eleven kände sig då utstött 

och annorlunda. Detta resulterade i att eleven inte ville genomföra sin utredning för 

en diagnos, elevens val respekterades inte utan eleven övertalades till att göra en 

ADHD-utredning. Nu efter diagnosen är satt meddelar eleven att hen är lugnare och 

mer bekväm med att prata om hur hen känner sig. Elev 1 berättar om sin 

lektionssituation innan diagnosen: ”Förut fick jag lämna klassrummet och ta en 

timeout. Jag blev bara mer stökig när jag lämnade klassrummet”. Det fanns inget 

elevinflytande under lektionen. Eleven meddelar att hen låtsades bli glad för när hen 

inte behövde jobba. Lärarna berättar att det känns viktigt att stötta elevernas idéer 

och förslag. Elev 4 yttrar att: 

Min lärare brukar fråga mig vad jag är tycker om att göra på fritiden och om jag 

vill skriva något om det. Ibland vill jag jobba med tankenöten och inte skriva 

faktatext. 

Lärarna påpekar att elevinflytandet under undervisningen anses motivera eleverna.  

Däremot upplever Elev 5 att: ”Jag har andra lektioner än mina klasskompisar. Ibland 

går jag till Karin och sen går jag innan alla andra till matsalen”. Den situationen 

innefattar brist på elevinflytande vilket medför att eleven känner sig utanför klassens 

gemenskap. Undervisningssituationen orsakar en känsla av uppgivenhet på grund 

utav det bristfälliga elevinflytandet.  
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7. Slutsatser 
Här besvaras studiens tre forskningsfrågor.  

7.1 Hur beskriver grundskollärarna den inkluderande 
matematikundervisningen i klassrummet för elever med en ADHD-diagnos? 
Under intervjuerna påpekar lärarna att inkluderingsarbetssättet kan vara svårt att 

leva upp till. Utifrån inkluderingsdiskursen kan eleven tillsammans med 

klasskamraterna skapa nya färdigheter. Om läraren använt sig utav 

avvikelsediskursen hade eleven fått lämna klassrummet och blivit given en annan 

uppgift samt känt sig exkluderad från klassens gemenskap. Därför gynnas eleven utav 

samarbete menar Lärare 3: ”Eleverna blir medvetna att de inte kan vara bra på allting 

men du är duktig på något!”. Lärarna yttrade sig kring den värdefulla slutsatsen från 

denna studie, att elever med en ADHD-diagnos är i behov av uppmuntran och en 

förhöjd tilltro till sin förmåga. I detta fall, sin tilltro till matematik. Jag citerar: 

”Eleven ska känna glädje över vad hen har åstadkommit, det är olika vilken kraft och 

ork de har ” (Lärare 2). Därför stöds Skidmores (2004) antydan till det psyko- 

medicinska synsättet, läraren bör inte se elevens svårigheter som brister, läraren ska 

istället framhäva det positiva från elevens prestation och motivera eleven att vilja 

utvecklas ännu mer. 

Kadesjö (2001) framhäver att elever med diagnosen ADHD inte har en sämre 
intellektuell förmåga än sina klasskamrater. Eleven har istället ett överskott av 
energi samt ett större behov av uppmärksamhet. Asmervik (2001) vidhåller att det är 
en viktig insikt för att kunna upprätthålla en gemenskap i klassen. Det uppstår ett 
dilemma för både läraren och eleven när elever med ADHD generaliseras i ett avskilt 
fack på grund av sin diagnos. Lärare 3 påpekar under intervjuns gång att: ” Eleven 
använder andra ord, kroppsspråk, tankesätt och känslor än sina klasskamrater”. 
Därför kan det bli problematiskt att följa sociala regler som grupparbeten och 
skolverksamheten innefattar menar Skidmore (2004).  
Elev 1 berättar att hen kände sig utstött och annorlunda: ”Jag ville vara som alla 
andra, men de var inte som mig”. Genom att samarbeta upplever eleverna ett 
kunskapsutbyte. Kunskapen kring det blir, som Andersson och Thorsson (2008) 
påpekar, alla är olika och därför kan vi lära av varandra. Lärarna lyfter i samband 
med tillhörighet och inkludering att ett strukturerat klassrum med tydliga regler 
motverkar stresspåslag för elever med ADHD-diagnos. En slutsats som framgår från 
elevintervjun är att eleverna motiveras mer när de uppfattar sin undervisningsmiljö 
som meningsfull. Lärare 2 påpekar slutsatsen att motivation är utgångspunkten för 
all undervisning, hen fångar ofta upp elevens intresse med ett spännande ämne som 
drivkraft. 
 

7.2 Vilka faktorer utanför klassrummet lyfter lärarna som kan utmana den 
inkluderande matematikundervisningen för elever med en ADHD-diagnos? 
Lärarrespondenterna betonar att deras uppdrag som lärare är att finna ett 

undervisnings- och arbetssätt som går att anpassa till varje enskild elev. Eleverna 

påpekar även att deras kunskapsintag är bundet till dagsformen. Dagsformen avgör 

vilket arbetssätt eller vilken arbetsmiljö som fungerar för stunden. Flera elever 

uttrycker en frustration över det sociala samarbetet. Lärare 2 framhåller att elevens 
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välmående under samarbetet är viktigare än själva inkluderingen: ”Jag har många 

gånger frågat mig, inkludering till vilket pris?”.  

Lärarrespondenterna lyfter att en del föräldrar inte uppfattar hur allvarlig elevens 

skolsituation kan vara. Både Skidmore (2004) och Persson (2007) påpekar att 

elevens studie- och vardagsmiljö påverkar elevens koncentration och motivation till 

sina studier. Lärarrespondenterna påpekar slutsatsen i detta, dem kan uppmuntra 

men inte ansvara över vårdnadshavarnas engagemang till elevens skolgång. Lärarnas 

oro för ett bristande samarbete med vårdnadshavarna grundar sig i att elevens 

koncentrationssvårigheter kan förvärras om elevens uppväxtmiljö uppfattas som 

otrygg, understryker Asmervik (2001).  

Det framgår tydligt att lärarnas önskemål är mindre klasser och mer personal för att 

klara av att ge samtliga elever en framgångsrik undervisning som ger livslång 

kunskap. Skolans verklighet är inte lika anpassningsbar som det framställs i 

läroplanen menar lärarna. Lärare 2 uttrycker att: ”Ljudvolymen studsar och 

klassrummen är trånga”. Lärare 1 framför att inkluderingen kan resultera i en 

integrering eftersom: ”Skolan inte har tillräckligt med personal eller utrymme för att 

utföra grupparbeten”. Lärare 3 berättar att hen har byggt avskärmningar åt de elever 

som har koncentrationssvårigheter vilket medför att eleven kan medverka på 

lektionerna eftersom intrycken minskar från helklasslektionerna. Lärare 3 fortsätter 

att berätta om hur lektionssituationen istället blir: ”Jag gör det jag kan med de 

händer jag har”. Läraren anser även att skolans ekonomi är en yttre faktor som 

påverkar lektionens miljö och resultat.  

7.3 Hur upplever elever med och utan ADHD-diagnos inkluderande arbete 
under matematikundervisningen? 
Det framgick från en elevrespondent med ADHD-diagnos att inkludering innebär att 
eleverna känner en tillhörighet med klasskamraterna trots att de har en anpassad 
undervisning. Slutsatsen som kan dras utifrån detta är att, elevers magkänsla 
påverkas av om de får ingå i klassens gemenskap eller inte. Det inkluderande 
arbetssättet inverkar på elevernas välmående. Trygghet är såsom inlärning, 
inviduellt från individ till individ (Säljö, 2000). Enligt inkluderingsdiskursen är 
miljön avgörande för byggandet i en inkluderande skola för alla. Samtliga elever 
upplever olika miljöer som bättre eller sämre undervisningsmiljöer (Skidmore, 
2004).  
 
Återkommande gånger lyfter läroplanen att: ”Undervisningen ska ge eleverna 
möjlighet att utveckla goda kamratrelationer samt känna tillhörighet och trygghet i 
elevgruppen” (s.22), samt: ”Aktivt motverka diskriminering och kränkande 
behandling av individer eller grupper” (Skolverket, 2018, s.12). Utifrån 
elevrespondenternas yttranden kan detta anses rimligt först när eleven känner sig 
sedd samt accepterad för den individ hen är.  Elevrespondenterna anser att 
exkluderingen motarbetar gemenskapen som klassen behöver ha för att klara av att 
samverka som ett lag.  
 
Genom intervjuerna framkommer det att den största utmaningen i undervisningen 
är att avgöra om eleverna mår bättre av att samverka i grupparbeten, inkluderas i 
klassrummet tillsammans med en stödlärare eller sitta i ett mindre klassrum med 
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stödlärare. Elev 4 med åtgärdsprogram för sin ADHD–diagnos uttrycker: ”Att gå 
iväg hjälper mig. Jag blir mest stressad av att sitta med alla andra som jobbar och 
förstår”. Därav varför eleven behöver tydliga anvisningar över vad hen ska utföra. 
Elev 4 berättar att hen tvingas lämna klassrummet när hen blir för stökig. Eleverna 
med ADHD-diagnos uttrycker att deras bristfälliga elevinflytande, jämfört med 
resterande klasskamrater medför att de känner sig ouppmärksammade och 
maktlösa. Elevrespondenten anser att hen ska få möjligheten att uppleva 
elevinflytande trots sin anpassade undervisning. Elevinflytandet bidrar till att elever 
med ADHD blir medvetna om sin inlärningsteknik och självmant kan välja att lämna 
klassrummet. Eleverna yttrar under intervjun att hen känner sig mer självsäker när 
hen fick ta eget ansvar. Därav relevansen till Skidmores (2004) inkluderingsdiskurs 
som innebär att det krävs ett flexibelt undervisningstänk och ett fungerande 
samarbete mellan skolpersonal och vårdnadshavare som anpassar sig efter elevens 
behov. Utifrån dagsformen kan detta även innebära att det inkluderande arbetet inte 
alltid är rätt sätt.   
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8. Diskussion  
I detta avsnitt framförs en diskussion utifrån undersökningen om studien. 

Syftet med studien var att undersöka hur lärare arbetar med inkludering 

under matematiklektionerna och hur elever med och utan ADHD-diagnos 

upplever detta.  

8.1 Metoddiskussion 
Uppsatsens undersökning har en kvalitativ grundmetod i form utav 

semistrukturerade intervjuer. Intervjumetoden ansågs som lämplig eftersom jag ville 

höra både lärares samt elevers synvinkel på hur de använde sig utav inkluderande 

undervisning under matematiklektionerna. Intervjuguiden var utformad så att 

relevanta följdfrågor kunde diskuteras med lärarrespondenterna såsom: ”Varför delas 

inte klassen upp oftare om du anser att gruppen blir lugnare då?”. Följdfrågorna gav 

respondenterna möjlighet att utveckla sina svar vilket gav studien ett fylligare 

resultat.  

Intervjuerna genomfördes på utvalda skolor på grund utav tidspress. En del 

intervjufrågor som ställdes till elevrespondenterna kan upplevas som ledande. 

Frågorna: ”Varför är det bra med samarbete?”, och: ”Varför är det bra att vi är 

olika?”, formulerades så att elevernas skillnader och samarbeten framställdes som 

något positivt, vilket kan ha påverkat elevernas svar och i sin tur studiens resultat.  

Utifrån de semistrukturerade intervjuerna kan jag urskilja att jag besvarat uppsatsens 

syfte och frågeställningar. Under studien diskuteras olika fördelar, nackdelar samt 

svårigheter som både lärare och elever upplever kring begreppet inkluderande 

undervisning. Studien genomfördes för att skapa en bild av hur tre grundskollärare 

och fem elever från olika skolor upplever inkludering och hur arbetssättet påverkar 

elever med eller utan ADHD.  

8.2 Resultatdiskussion  
Skolverket (2018) skriver att läraren behöver anpassa både sitt arbetssätt och sin 

undervisning utifrån varje elevs individuella behov och förutsättningar. 

Lärarrespondenterna påpekar dock att inkludering inte alltid gynnar alla elever. Den 

synpunkten kan möjligtvis grunda sig på att Skolverket (2018) skriver att 

”undervisningen aldrig utformas lika för alla” (s. 8).  

Strävan att uppnå läroplanens skrivningar kring inkludering och samarbete kan 
resultera i en avvikelsediskurs vilket innebär en anpassning eller en förändring av 
eleven (Skidmore, 2004). Avvikelsediskursen kan bero på att skolan inte har 
ekonomiska möjligheter att förändra miljön. Lärarrespondenterna berättar att det 
ofrivilliga, inkluderande arbetet kan medföra att eleverna med ADHD förstör för sina 
klasskamrater genom att inte ge dem arbetsro. Persson och Persson (2016) 
framhäver att det kan bero på att eleven med ADHD-diagnos upplever att hen inte 
bidrar till något vilket kan medföra ett sänkt självförtroende. Eleverna bekräftar att 
denna känsla kan bero på att eleven inser att hen inte uppträder som resterande 
klasskamrater. Persson och Persson (2016) skriver att Professor Heinrich 
Brinkenman hävdar att motivation och bättre självförtroende kan uppnås genom 
ansvarstagande elever, vilket stärker elevernas yttrande om elevinflytande. Eleverna 
anser att läraren borde använda sig av elevinflytande och ta ett beslut tillsammans 
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med eleven hur hen vill hantera arbetssituationen. Skidmore (2004) skriver att 
elevens relation till lärare och skolmiljön påverkar studieresultaten. 
 
Lärarrespondenterna framhäver att inkludering ska betyda att skillnader är en 
tillgång och inte något som ska motarbetas. Anledningen till det påståendet kan vara 
att det står skrivet i skollagen (SOU 1999:63) att skolans verksamhet måste klara av 
att möta och samarbeta med alla individer. Eftersom alla individer kräver olika 
miljöer och intar kunskap på olika sätt kan den nationella läroplanen framkalla ett 
dilemma (Skidmore, 2004). Läroplanen skriver att skolan ska ta ”tillvara olikheter 
och mångfald" (s. 8). Persson (2007) menar att det blir motsägelsefullt då elevers 
skillnader kan bidra till svårigheter i undervisningen. Detta dilemma kan bero på att 
skolans idealbild är att uppnå en inkluderande undervisning där elever med 
extraanpassningar inte ska separeras från sina klasskamrater utan ska ingå i 
gemenskapen.  
 
Under analysen framkommer det att elever med ADHD upplever att de bidrar till 
problem under samarbeten jämfört med elever utan ADHD som istället påpekar att 
de lär sig av varandra. Isaksson (2009) poängterar att fysisk inkludering inte 
automatiskt leder till att eleven blir en del av gruppen. Eleverna utan ADHD påstår 
att samarbetet ger dem erfarenhet att vara kritiska till sina egna tankar samt värdera 
sin kamrats tankesätt. Detta kan bero på att eleverna utan ADHD har lättare att 
samarbeta (Skidmore, 2004).  
 
Lärarrespondenterna förklarar att de ibland delar upp eleverna för att det kan 
uppstå för många intryck under inkluderande samarbeten när elever med ADHD ska 
mötas och utvecklas i sin likvärdiga utbildning. Tvärtom menar Skidmore (2004) att 
kränkningar inom klassen kan bero på att lärarna kategoriserar eleverna efter deras 
inlärningssvårigheter, vilket kan leda till att eleverna jämför sig med varandra. 
Problemet i denna situation uppstår då eleven haft en mindre bra dag. Situationen 
kan bero på att elever med en ADHD-diagnos ofta saknar det så kallade, theory of 
mind. Theory of mind innebär att elever med ADHD-diagnos har svårare att 
analysera situationer som involverar ironi eller metaforer under sociala 
sammanhang (Dahlgren, 2007). Eleverna med ADHD-diagnos påpekar att 
extraanpassningarna gör det enklare för dem att både förstå, kunna arbeta 
självständigt under lektionstid samt passa in. Elevrespondenterna uttrycker att den 
bristfälliga koncentrationsförmågan kan bero på otillräckligt elevinflytande under 
lektionen. Under inkluderingsdiskursen kan läraren möjliggöra undervisningen med 
extraanpassningar och förändra miljön tillsammans med eleven (Skidmore, 2004).  
 
Om läraren bemöter eleven utifrån en avvikelsediskurs anser läraren att eleven med 
ADHD begränsar utvecklingsmöjligheterna för resterande elever (Skidmore, 2004). 
Lärarna förklarar att elevens dagsform försvårar möjligheterna att uppfylla 
läroplanens budskap för inkludering eftersom elevens kunskapsintaget är bundet till 
dagsformen. Det kan bero på eleven saknar ett respekttänk då hen har en dålig dag, 
vilket försvårar lektionssituationen. Detta är anledningen till varför läraren behöver 
se eleven utifrån inkluderingsdiskursen. Inkluderingsdiskursen inriktar sig på att 
förändra skolans miljö efter elevens dagsform jämfört med avvikelsediskursen då 
läraren anser att eleven bör anpassas efter miljön (Skidmore, 2004). 
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Något som behövs diskuteras vidare är att det står skrivet i dagens läroplan att 
samtliga elever ska ha möjlighet att utveckla sin förmåga på lika villkor (Skolverket, 
2018). Dock påverkas elevernas förutsättningar av att lärare tolkar läroplanen och 
undervisar på olika sätt. Det kan leda till att utbildningen inte blir likvärdig. Detta 
kan bero på att det inte finns en fastställd definition av begreppet inkludering som 
uttryckligen nämns i skolans styrdokument. Isaksson (2009) påstår att med 
gemensamt fastställda kriterier för begreppets innebörd kan läraren arbeta mer 
effektivt med inkludering.  
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9. Framtida forskning   
Detta arbete väckte ett större intresse kring diagnosen ADHD. Anledningen till detta 

intresse grundar sig på att tidsbristen inte gav möjligheten till en fördjupad kunskap 

inom ämnet. Jag önskar utföra en framtida fortsatt forskning baserad på elever med 

ADHD-diagnos och deras självupplevda självbild och självförtroende. Jag ser ett 

intresse i att få kunskap i om lärarens bemötande förändras när läraren talar med 

resterande klasskamraterna jämfört när läraren talar till eleven med en ADHD-

diagnos. Jag önskar få undersöka om eleven upplever att undervisningen förändrats 

efter ADHD-diagnosen blev satt. Studien skulle då till större del innehålla elevers 

upplevelser kring begreppet inkludering i en vanlig skolans verksamhet, därefter 

skulle jag önska jämföra det med diagnostiserade elever på en särskola för att se 

vilken miljö som gynnar deras inlärning bäst. Undersökningen skulle göra mitt 

undervisningssätt och min framtida klassrumsmiljö mer framgångsrikt för samtliga 

elever. 
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Bilaga 1 – Intervjufrågor till elever 

 
1. Hur vill du att läraren förklarar uppgifterna så att det passar dig? 
2. Brukar du ha någon att arbeta med om det är grupparbete?  
3. Vem bestämmer vem du ska arbeta med? 
4. Hur vill du helst arbeta på lektionerna för att det ska passa dig? 
5. Märker du om läraren anpassar undervisningen efter hur du lär dig bäst och 

dina förutsättningar? 
6. Hur lär du dig matematik bäst? 
7. När tycker du en matematiklektion är mindre bra? 
8. Tycker du att klassen samarbetar bra? 
9. Varför är det bra med samarbete? 
10. Varför är det bra att vi är olika? 
11. Accepterar alla klasskamrater att man tycker/känner olika kring saker? 
12. Är det okej att några i klassen får extrahjälp eller extrastöd? 
13. Hur ofta arbetar ni i helklass? 
14. När under matematiken är klassen som lugnast?  
15. Hur trivs du bäst med att arbeta med matematik?  

Att sitta i ensam i grupprum? 

Halvklass?  

Helklass med genomgång?  

Eller diskutera problemlösning i grupp? 
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Bilaga 2 - Intervjufrågor till lärare  

1. Hur skulle du definiera begreppen tillgänglig och inkluderande undervisning? 
 

2. Vilka fördelar kan du se med att ha elever med koncentrationssvårigheter i 
klassrummet? 

 
3. Vilka svårigheter kan du se med att ha elever med koncentrationssvårigheter i 

klassrummet? 
 

4. Hur ofta delar du upp eleverna? Under vilka lektioner? 
 

5. Vad ser du som viktigast för att göra undervisningen tillgänglig för alla elever?  
 

6. Hur planerar du inför lektionerna med elever med koncentrationssvårigheter? 
Tänker du på något särskilt? 

 

7. Har du förändrat ditt sätt att tänka kring lektionsplaneringen efter att du 
börjat ha elever med koncentrationssvårigheter? I så fall hur? 

 

8. Hur upplever du att du kan påverka inkluderingsprocesserna i 
undervisningen?  

 

9. Vad har du bildat för nya insikter kring inkludering och undervisning för 
elever med koncentrationssvårigheter? 

 

10.  Hur upplever ni att eleverna med koncentrationssvårigheter känner kring 
lektionerna? 
 

11. Hur upplever du att elevinflytandet påverkar undervisningssituationen i 
klassrummet? Skiljer det sig från elev till elev?   
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Bilaga 3 - Missivbrev  

Personligt brev till lärare.  

Hej! Jag heter Marie Källinger och jag är lärarstudent och jag skriver min C-uppsats 

där jag bedriver ett forskningsarbete kring inkludering för elever med ADHD under 

matematiklektioner. Mitt syfte med denna forskningsstudie är att fördjupa 

kunskaperna i hur lärare beskriver den inkluderande undervisningen för att elever 

med ADHD-diagnos ska känna sig inkluderade. Jag ställer mig därför frågan: ”Hur 

planerar lärare sin undervisning så att inkluderingen ger eleverna möjlighet till 

samhörighet och samarbete där de kan lära av varandra?”. Mina forskningsfrågor till 

denna studie är följande: 

• Hur beskriver grundskollärarna den inkluderande matematikundervisningen i 

klassrummet för elever med en ADHD-diagnos? 

• Vilka faktorer utanför klassrummet lyfter lärarna som kan utmana den 

inkluderande matematikundervisningen för elever med en ADHD-diagnos?  

 

• Hur upplever elever med och utan ADHD-diagnos inkluderande arbete under 

matematikundervisningen? 

 

Jag skulle verkligen uppskatta om några lärare frivilligt vill hjälpa mig att besvara 

viktiga frågeställningar angående inkludering och undervisning främst för elever med 

ADHD. Jag har formulerat 11 stycken intervjufrågor som jag bifogar i detta formulär 

baserade utifrån mina frågeställningar som är helt frivilliga för er att besvara.  

Jag kommer även att bifoga intervjufrågor som jag önskas ställa till enskilt till elever, 

om möjligheten finns. Dessa intervjufrågor kommer inte att framföras förren 

vårdnadshavare i klassen godkänt detta. Intervjufrågorna innehåller frågeställningar 

kring hur eleven upplever inkludering, samarbete, elevinflytande, respekt och 

arbetsmiljön i klassen. Jag begär inte att någon individ ska deltaga. Eleven ska veta 

att, ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du har rätten att när som helst 

avbryta ditt deltagande utan närmare motivering och utan några negativa 

konsekvenser för dig. Undersökningen kommer presenteras som helt anonym, jag 

kommer inte delge några namn av eleverna som medverkar. Undersökningen 

kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens högskola som i sin 

slutversion läggs ut på databasen DiVA. Jag ska använda dessa intervjusvar i syfte för 

min C - uppsats vidrör dessa punkter angående undervisning, inkludering och 

samarbete.  

Tack på förhand! Med vänliga hälsningar Marie Källinger. 

 

 

  



42 
 

Bilaga 4 - Personligt brev till föräldrar och elever  

 
Hej!  

Jag heter Marie Källinger och är lärarstudent för F-3 (Mälardalens högskola). Nu gör 

jag min sista VFU innan jag är färdig lärare och ska skriva en c-uppsats efter mina 

praktikveckor.  

Jag kommer att skriva om ämnet inkludering och varför det viktigt i en klass, vilka 

fördelar det kan ge. Ämnet är kring matematik och hur läraren inkluderar alla elever. 

Jag hade en tanke att i grupp intervjua de elever som vill angående detta 

samtalsämne för att ta reda på hur eleverna känner kring inkludering. Jag vill höra 

deras synsätt om elever kan lära sig utav andra, varför det är positivt att vi är olika 

eller har olika erfarenheter. Intervjun kommer att vara helt anonym, inga namn eller 

kön kommer att nämnas och all information kommer att stanna hos mig. Den data 

jag får in kommer endast att användas i syfte för att skriva min c – uppsats. Det 

skulle betyda otroligt mycket för mig om jag fick tillåtelse, ert godkännande att göra 

detta med ert barn under skoltid. Om ni inte godkänner har jag full förståelse för det. 

Tack på förhand! 

I min c-uppsats ställer mig frågan ”hur planerar lärare sin undervisning så att 

inkluderingen ger eleverna möjlighet till samhörighet och samarbete där de kan lära 

av varandra?”. Mina forskningsfrågor till denna studie är därför följande: 

• Hur beskriver grundskollärarna den inkluderande matematikundervisningen i 

klassrummet för elever med en ADHD-diagnos? 

• Vilka faktorer utanför klassrummet lyfter lärarna som kan utmana den 

inkluderande matematikundervisningen för elever med en ADHD-diagnos?  

• Hur upplever elever med och utan ADHD-diagnos inkluderande arbete under 

matematikundervisningen? 

Om ni godkänner detta vänligen skriv under denna lapp med ert och elevens namn: 

Med vänlig hälsning Marie Källinger! 

 

 

 

 


