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Sammanfattning 

Syftet med vår uppsats var att få fördjupad kunskap om hur några lärare skapar förutsättningar 

för delaktighet och lärande hos elever med ADHD-problematik samt specialpedagogens roll i 

ett sådant arbete. Vi ville, utifrån detta och med stöd av våra teoretiska utgångspunkter, 

diskutera hur elevers lärandemöjligheter även kan angå deras välbefinnande och det 

specialpedagogiska arbetet. Studien är utförd med en kvalitativ forskningsansats. I studien 

intervjuades 14 lärare och det var deras perspektiv som var det centrala. I studien beskriver 

lärarna sitt arbete och vilket specialpedagogiskt stöd de har erfarit samt vilket stöd de ansett 

sig ha behov av i arbetet med elever med ADHD-problematik. Resultaten i vår studie visade 

att lärarna hade en stor medvetenhet kring vilka behov dessa elever kan ha samt vilka 

förutsättningar som krävs för att skapa en god lärandesituation. De berättade att elevernas 

delaktighet hade en stor betydelse för en lyckad skolgång. De ansåg att välbefinnande var 

grundläggande och att de hade möjlighet att nå dit genom en god relation med eleverna. 

Lärarna i vår studie ansåg att specialpedagogens stöd är en av komponenterna till att kunna 

skapa bra förutsättningar för arbetet med elever med ADHD-problematik. Vi fick en inblick i 

några lärares dagliga arbete och en förståelse av vilken roll specialpedagogen kan ha i 

samarbetet med lärare i det främjande elevhälsoarbetet.   

 

Nyckelord: ADHD-problematik, delaktighet, lärande, specialpedagog, välbefinnande  
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Inledning 

Det skrivs en del om att den psykiska ohälsan ökar hos ungdomar idag (Socialstyrelsen, 2017; 

Folkhälsomyndigheten, 2018; Holmqvist, 2018). Det talas och skrivs i media om att barn och 

unga i skolan inte mår bra. Genom bland annat samlad forskning, rapporter och samtal till 

Bris ses en ökning av psykisk ohälsa bland barn och ungdom (Holmqvist, 2018; 

Folkhälsomyndigheten, 2018). Folkhälsomyndigheten (2018) skriver att orsaken till ökningen 

av den psykiska ohälsan hos barn och unga kan ha sin påverkan från fyra områden. Ett av 

områdena är faktorer inom skola och lärande. ”De sjunkande skolprestationerna och den 

utbredda skolstressen kan ses som indikatorer på att skolan som helhet fungerar sämre. 

Sammanfattningsvis har brister i skolans funktion troligen bidragit till ökningen av 

psykosomatiska symptom bland barn och unga” (s.75). Boman (2016) menar att en av de 

viktigaste faktorerna för en god hälsa genom hela livet är utbildning. För att kunna 

tillgodogöra sig kunskap behövs förmågor som påverkas av psykisk hälsa. Hon poängterar att 

utbildning och hälsa hänger tätt samman och påverkar varandra.  

Vi som skriver denna uppsats går sista terminen på Specialpedagogprogrammet vid 

Mälardalens högskola. Detta är vårt examensarbete. Vi har en bakgrund som förskollärare och 

har arbetat i förskola och grundskola samt särskola. Under vår yrkesverksamma tid har vi 

genom åren mött barn och elever som på olika sätt visat att de inte mår bra. Mötena med dessa 

har väckt många känslor hos oss, både av oro men också av hopp. Det är grunden till vårt 

specialpedagogiska intresse och engagemang kring området. Kursen i sociala 

samspelsprocesser som vi läste under vår utbildning, Specialpedagogiska programmet 2018, 

väckte vårt intresse att undersöka kopplingen mellan elevers välbefinnande och lärande mer 

fördjupat. Vi är intresserade av lärares arbete med elever med ADHD-problematik eftersom 

det är en elevgrupp som lärare ofta söker specialpedagogisk hjälp för och som det även skrivs 

och talas om i media. De symptom eller beteenden som ligger till grund för diagnosen ADHD 

(Attention Deficit Hyperactivity Disorder) utmanar ofta den pedagogiska verksamheten.  

Det är många barn och ungdomar som har svårigheter i det sociala samspelet, vilket kan vara 

en påverkansfaktor till att relationen mellan lärare och elev utmanas (Nordahl, Sørlie, Manger, 

& Tveit, 2007). Vi är väl medvetna om att elever som inte har någon diagnos kan utveckla en 

psykisk ohälsa precis som att många elever med en diagnos kan ha ett stort välbefinnande och 

en fungerande skolgång. Vi har valt att fördjupa oss särskilt gällande hur lärare möter den 

problematiken och hur de skapar förutsättningar för lärande och att dessa elever ska känna 

delaktighet. 
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Det framgår tydligt i skollagen att det i varje skola ska finnas personal med specialpedagogisk 

kompetens för att elevers behov av specialpedagogiska insatser ska kunna tillgodoses (SFS 

2010:800). Wermeling (2018) menar att förskola, skola och fritidshem måste besitta kunskap 

och kompetens att möta elevers olika sätt att fungera och lära samt att ha kunskaper om 

alternativa lärmiljöer och lärverktyg. Vi vill i den här studien lyfta fram hur delaktighet kan 

skapas i undervisningssituationer för elever i svårigheter och vilken roll specialpedagogen kan 

ha i ett sådant arbete samt hur elevers välbefinnande angår detta.  

 

Disposition 

Uppsatsen inleds med en inledning där vi beskriver vårt problemområde och varför området 

kan vara intressant. Sedan följer bakgrund som tydliggör syfte och de centrala begrepp som 

används i uppsatsen. Därefter presenteras styrdokument och aktuella rapporter från 

myndigheter och organisationer. Efter det följer forskningsbakgrund som innehåller tidigare 

forskning inom de områden vi fokuserat på samt våra teoretiska utgångspunkter. 

Avslutningsvis i bakgrunden redovisas vårt syfte och de frågeställningar som ligger till grund 

för studien. Under rubriken metod motiveras valet av metod och hur undersökningen utförts. I 

delen där resultatet redovisas presenteras en analys av våra insamlade data. I diskussion som 

följer diskuteras om det finns kopplingar i resultatet till tidigare forskning och som uppfyller 

studiens syfte och frågeställningar. Avslutningsvis finns våra reflektioner och förslag på 

vidare forskning. 

 

Bakgrund1 

I denna del beskrivs centrala begrepp, aktuell forskning, rapporter från olika myndigheter, 

styrdokument samt litteratur med utgångspunkt från vårt utgångsproblem. De centrala 

begrepp som vi använder i vår studie hör samman med studiens intresseområden. Vi har sökt 

texter där elevers lärande, delaktighet och välbefinnande varit centrala. Vårt problemområde 

rör flera olika discipliner men i vår avgränsning har vi valt några begrepp som vi uppfattar 

som centrala. I tidigare forskning behandlas begreppen mer utförligt.  

                                                           
1 Under forskningsbakgrund anknyter vi något till en tidigare genomförd litteraturstudie av Ulrika Björell som 

handlar om sociala samspelsprocesser.  
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Centrala begrepp 

Följande begrepp är centrala i vårt arbete: lärande, ADHD, sociala samspel, välbefinnande, 

delaktighet, specialpedagogens roll.  

När vi i vårt arbete skriver om lärande menar vi att det är en kombination av hur lärare i 

skolan lär ut kunskap samt hur eleverna tar till sig den kunskapen. Skolinspektionen (2010) 

menar att de faktorer som i hög grad påverkar elevers lärande är lärarens förmåga, kompetens 

och engagemang. ”Det lärande som pågår i skolan i mötet mellan lärare och elev kan 

beskrivas som ett samspel mellan undervisning och lärande” (Alexandersson & Swärd, 2015, 

s. 6). 

Vi har valt att skriva både om de elever som har diagnos ADHD och även de elever som inte 

har fastställd diagnos men som lärarna i vår studie anser har ett beteende eller symptom som 

liknar en ADHD-diagnos. Detta har vi valt att kalla ADHD-problematik i vårt arbete. Vi har 

valt att göra så eftersom elever i de yngre skolåren inte alltid har blivit utredda för diagnos. 

Dessa elevers problematik kan utmana skolans didaktiska arbete, därför kan det finnas ett 

behov av kunskap kring detta område. Manualen, DSM-5 (Diagnostic and statistical manual 

of mental disorders, 2013), används globalt för att diagnostisera utvecklingsrelaterade 

tillstånd och psykiska sjukdomar. I manualen förklaras diagnosen ADHD utifrån att personen 

har ”ett varaktigt mönster av bristande uppmärksamhet och/eller hyperaktivitet-impulsivitet 

som inverkar negativt på funktionsförmåga eller utveckling…” (ibid, s.26).  

När vi använder ordet sociala samspel menar vi hur mötet med andra människor i skolan 

utspelar sig och hur de olika relationerna kan se ut och vara av vikt för elever under deras 

skolgång. Nordahl et al. (2007) beskriver det sociala samspelet som att då två personer möts 

påverkas de av olika faktorer, dels av varandra och vad de gör dels tillsammans och av sin 

omgivning som stämning, plats och tid.  

Det finns flera ord som kan beskriva ordet välbefinnande; till exempel välmående, fysisk och 

psykisk hälsa, en känsla av att känna sig nöjd, trygg eller att känna att man lyckas i de 

situationer som man befinner sig i. Världshälsoorganisationen beskriver att hälsa är ett 

tillstånd av totalt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande (World Health Organization, 

1948). Antonovsky (2005) menar att ordet välbefinnande är svårdefinierat eftersom det inte 

finns en enkel beskrivning av ordets innebörd. De vanligaste orden som beskriver 

välbefinnande är; livstillfredsställelse, livsmod och lycka. I vårt arbete menar vi att när en 

elev har ett välbefinnande mår den personen bra utifrån olika komponenter och vi anknyter 
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välbefinnande till de komponenter som rör elevers lärande, delaktighet och känsla av 

sammanhang. Vi utvecklar detta ytterligare i samband med våra teoretiska utgångspunkter där 

begreppet KASAM, känsla av sammanhang, behandlas som ett sätt att se på välbefinnande.   

Begreppet delaktighet innefattar mycket av vad som är grundläggande för att elever ska 

lyckas i skolan. Enligt Wermeling (2018) betyder delaktighet i skolan att man uppfattar att 

man är en del av ett sammanhang. Delaktighet som begrepp inom skolan innebär att eleven 

känner att denne får rätt förutsättningar för att kunna utföra sitt skolarbete och att det också 

finns en upplevelse av att vara del i den sociala gemenskapen. I klassifikationsmanualen ICF 

(International Classification of Functioning, Disability and Health) definierar man begreppet 

delaktighet som ”a person´s involvement in a life situation” (WHO, 2007, s.xvi). Vi utvecklar 

detta ytterligare i samband med våra teoretiska utgångspunkter.  

I det här arbetet är specialpedagogiska insatser särskilt fokuserade och som vi kopplar till  

specialpedagogens roll och uppgift. Enligt Ahlberg (2013) innefattar specialpedagogens 

arbete att; analysera svårigheter på individ-, grupp- och skolnivå och att ansvara för 

pedagogiska utredningar. Specialpedagogen ska också stötta lärare i skrivandet av 

åtgärdsprogram och att samordna och handleda insatser för elever i behov av särskilt stöd. I 

arbetet ingår också att undersöka och utveckla lärmiljöer samt att vara en kvalificerad 

samtalspartner och rådgivare till berörda som kollegor, föräldrar och andra berörda gällande 

pedagogiska frågor. Specialpedagogen kan även arbeta med skolutveckling (ibid). 

 

Styrdokument och rapporter 

Enligt Skolverket (2018) ska lärare ta hänsyn till alla elevers olika behov och förutsättningar. 

För att nå målet finns det olika vägar. För de elever som av olika anledningar har svårigheter 

att nå målen för utbildning bär skolan ett särskilt ansvar. På grund av det kan aldrig 

undervisningen utformas på samma sätt för alla. Skollagen (SFS 2010:800) kräver att alla 

elever har rätt till trygghet i skolan och studiero. Enligt skollagen ska alla skolor ha en samlad 

elevhälsa där krav på kompetenser är skolläkare, skolsköterska, psykolog, kurator samt en 

person med specialpedagogisk kompetens. Tillsammans ska elevhälsan bidra till miljöer som 

främjar utveckling, lärande och hälsa hos elever. Ett hälsofrämjande arbete för barn och elever 

innebär att stärka eller bibehålla deras psykiska, fysiska och sociala välbefinnande. Alla barn 

och elever ska ges de förutsättningar, ledning och stimulans de behöver för sin personliga 

utveckling och för sitt lärande. De ska genom detta, utifrån sina egna förutsättningar, 
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utvecklas så långt det är möjligt. Skollagen tydliggör också att elever ska ges särskilt stöd då 

det är i behov av det (ibid).  

I Barnkonventionen kan man läsa att eleverna har rätt att utvecklas på alla sätt i skolan och 

förberedas för det ansvarsfulla liv som väntar i det fria samhället (UNICEF, 2009). 

Salamancadeklarationen slår fast att elever i behov av särskilt stöd måste genom ordinarie 

skolor tillgodoses inom en flexibel metodisk pedagogik som sätter eleven i centrum och 

tillgodoser elevens olika behov (Svenska Unescorådet, 2006). Bristande tillgänglighet blev 

den 1 januari 2015 en ny form av diskriminering i diskrimineringslagen. Skollag och 

arbetsmiljölag har genom kraven på undervisningen och verksamhetens lokaler stärkts med 

den nya diskrimineringsformen (SFS 2008:567; Wermeling, 2018). 

Specialpedagogen ska enligt examensordningen (SFS 2017:1111) bland annat ha kunskap om 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Vidare ska denne också vara en kvalificerad 

samtalspartner och rådgivare för kollegor, föräldrar och andra berörda gällande pedagogiska 

frågor. Specialpedagogen ska även ha förmåga att leda utvecklingen framåt i arbetet med att 

kunna möta elevers olika behov. Yrkesrollen innefattar även att stödja elever och att utveckla 

skolans lärmiljöer (ibid). 

I Bris årsrapport för 2017 och i en granskning (mellan åren 2004–2016) genomförd av 

Hälsoinstitutet har man kommit fram till att en av anledningarna till psykisk ohälsa hos barn 

och unga är misslyckanden i skolan. De skriver även att det är som en ond cirkel då 

misslyckanden leder till psykisk ohälsa vilket i sin tur kan leda till misslyckanden 

(Gustavsson et al. 2010; Holmqvist, 2018). ”Hälsa och lärande förutsätter varandra. Elever 

som upplever sig ha en god hälsa har också större möjlighet att lyckas i sitt skolarbete” 

(Skolinspektionen 2015). 

Även organisationen Attention (utan årtal) beskriver en situation då många med NPF 

(neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) lider av ohälsa av olika slag. De uttrycker att ett 

stort antal ungdomar har dåligt självförtroende och en del drabbas även av depressioner. 

Skolinspektionen (2014) har in sin rapport om elever med funktionsnedsättningen ADHD 

riktat en hel del kritik mot hur skolgången för dessa elever ofta ser ut. Av de granskade 

skolorna behöver majoriteten av dessa skolor förbättra sitt arbete för att elever med ADHD 

ska få en bra utbildning. Några av de synpunkter som ges är att det finns brister i 

kartläggning, det saknas relevant kunskap om NPF hos personalen och brister i elevhälsans 

arbete. Konsekvenserna enligt de intervjuade eleverna var att de inte fick sina behov 
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tillgodosedda till exempel lugn och ro, avskildhet, stöd i sociala relationer och anpassade 

studieuppgifter.   

 

Tidigare forskning  

Vårt problemområde berör flera olika discipliner men vi har haft fokus på elevers lärande och 

välbefinnande då vi sökt kring området. I redovisningen av forskningen utgår vi från 

forskning som har relevans för detta problemområde. Vi avser dock inte att försöka täcka in 

alla de områden som kan vara angelägna utan ger här exempel från några områden. Vi utgår 

särskilt från forskning där lärandet är relaterat till diagnosen ADHD, sociala samspel, 

välbefinnande och delaktighet samt specialpedagogens roll i sammanhanget.    

 

Lärande och elever med diagnosen ADHD 

Jacobsson och Nilsson (2011) menar att varje elev bör få känna att de klarar av att utföra sina 

uppgifter därför anpassar lärarna sin undervisning och riktar sitt förhållningssätt efter nivå och 

individ. För att hitta en balans i stödet som läraren ger eleven i mötet, behöver man utgå ifrån 

den enskildes förutsättningar och eventuella funktionsnedsättningar. För mycket stöd då det 

inte behövs kan hämma elevens egen initiativförmåga och känsla av självständighet. För lite 

stöttning och hjälp då eleven står inför en svår situation kan eleven uppleva som ett 

misslyckande (ibid). Geng (2011) beskriver hur lärare kan arbeta på ett medvetet sätt med 

verbala och icke-verbala strategier i undervisningen av elever med diagnosen ADHD. Lärare 

bör använda strategier som att till exempel ge korta och upprepande instruktioner, tilltala 

eleven med namn ofta och lägga en hand på axeln. Han menar att det är viktigt att lärare är 

medvetna om hur de kommunicerar med elever som har ADHD eftersom eleven annars 

riskerar att misslyckas både kunskapsmässigt och i de sociala relationerna. Vidare beskrivs 

hur forskningen visat att negativa tillsägelser av oönskade beteenden inte är på något sätt 

utvecklande för dessa elever. Slutsatsen Geng gör är att kombinationen av lärares 

medvetenhet och kunskap kring diagnosen ADHD och förmågan att kunna bemöta alla elever 

olika hade stor betydelse. Han beskriver även att det finns ett samband mellan medicinering 

och välarbetade strategier för att få elever med ADHD att lyckas i skolan. 

Meerman, Batstra, Grietens och Frances (2017) menar att genom mer förståelse om att det 

finns många olika orsaker till att elever uppvisar ett beteende som ser ut som en ADHD-

problematik kan den kunskapen göra att man omprövar sina egna förväntningar på eleven och 
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bemöter den på ett mer lämpligt sätt. Läraren bör visa en större försiktighet i att bidra till att 

diagnos ADHD ställs och istället uppmärksamma beteenden och se dem som ett tecken på att 

något inte stämmer för eleven och då fokusera på hur miljön kan anpassas och möta upp 

elevens behov (ibid). DuPaul, Weyandt och Janusis (2011) beskriver också att vanliga och väl 

fungerande strategier för elever med diagnos ADHD är att ge korta arbetsuppgifter. De 

tillägger också metoder som att ge ett individuellt schema och att uppgifterna kan vara valbara 

mellan olika alternativ. Genom att ge eleven olika alternativ till hur uppgifter ska lösas så kan 

de arbeta med samma innehåll som sina klasskamrater men på ett sätt som gör uppgifterna 

hanterbara för eleven. Övriga strategier som oftast fungerar väl är belöningssystem och andra 

typer av förstärkare som till exempel klistermärken, roliga aktiviteter och att hitta elevens 

specifika intressen (ibid). 

Schulte-Körne (2016) lyfter fram olika aspekter som kan stödja elever med problematik som 

ligger inom ADHD-diagnosen och som mår psykiskt dåligt. Då läraren bryr sig om eleven 

resulterar det i att eleven uppvisar färre symptom på depression. En konfliktfylld relation ökar 

däremot risken för svårhanterade beteenden. Lärare som uppvisar ett engagemang, har en 

emotionell inställning och ger ett tryggt stöd får elever med färre störande beteenden. Genom 

ett samarbete kan klassrumsklimatet bli förbättrat och förutsättningarna för lärande lättare 

(ibid). Graham (2008) liksom Beaman, Wheldall och Kemp (2007) förklarar att lärarna 

formar och bestämmer sina egna tankar om vem som är begåvad, vad som utgör att vara 

begåvad och vilka beteenden de anser är normala. De menar att elever som är i behov av stöd 

behöver förståelse för sina svårigheter och påverkas av sin omgivnings bestämda uppfattning 

om dem.  

Bolic Barics (2016) fann i sin studie att elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning i 

skolan behöver ett kombinerat stöd i pedagogik och psykosocialt bemötande. Eleverna såg det 

som positivt att lärare och personal var engagerade, skapade en personlig relation till dem och 

visade att de brydde sig om dem som personer. De uppskattade vuxna som stöttade och 

lyssnade på dem, övervakade deras mående och tog hänsyn till hur deras hemsituation 

påverkade det som presterades i skolan (ibid). 

 

Lärande och socialt samspel 

Nordahl et al. (2007) menar att barn och elever med diagnos ADHD ofta hamnar i svårigheter 

i det sociala samspelet på grund av sin diagnos och de kriterier den innefattar. En av orsakerna 
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till den nedsatta sociala förmågan kan bero på hyperaktivitet och impulsivitet som både kan 

ge uttryck verbalt och motorisk. Det kan visa sig genom att det är svårt att stanna kvar i en lek 

eller aktivitet på ett lugnt och sansat sätt, att inte kunna vänta på sin tur och att personen pratar 

överdrivet mycket och kastar ur sig saker som den sedan ångrar (ibid). Kutscher, Attwood och 

Wolff (2016) förklarar dessutom att det inte är ovanligt att barn med ADHD kan uppvisa ett 

utåtagerande eller explosivt beteende då de blir arga och frustrerade. Även detta beteende 

grundas i deras impulsivitet. Hjörne och Säljö (2013) menar att elever som har svårt med det 

sociala samspelet eller beter sig annorlunda behöver mötas med förståelse av de vuxna för sitt 

annorlunda sätt att tänka.  

Ljungblad (2016) beskriver hur stabila relationer mellan människor i skolans värld är av stor 

vikt för eleverna. Syftet med studien var att utforska lärar-elevrelationer i undervisning. I 

studien framkommer hur eleverna talade om hur lugnet bottnar när relationerna fungerar men 

även hur oroliga elever känner sig då relationerna är nya eller instabila. Hon beskriver ordet 

relationskompetens som ett av dagens lärares viktigaste didaktiska verktyg för att kunna 

utföra sitt yrke på ett väl fungerande sätt. Hon anser dessutom att en god relation ökar 

motivationen hos eleverna och leder till ett ökat lärande. Rokenes och Hanssen (2016) menar 

att för att kunna inleda, upprätthålla och avsluta en relation behöver yrkesutövaren besitta 

olika kompetenser. Den främsta resursen då man arbetar med människor är den allmänna 

kommunikationskompetensen. Den professionella ska använda sin relationskompetens som 

bland annat innebär att ta hänsyn till elevens behov och inte se till sina egna om det blir på 

elevens bekostnad. Det är av vikt att kunna känna och förstå sig själv för att kunna förhålla sig 

professionell i mötet med andra (ibid). Juul och Jensen (2009) beskriver att det är viktigt att 

man som vuxen förstår att i en relation med barn bär man ansvaret över den och att man aldrig 

kan lägga över det på barnet. Strand (2013) anser att det genom den goda relationen i det 

pedagogiska mötet skapas en större förståelse och meningsfullhet. Då man som lärare tar sin 

utgångspunkt från det relationella perspektivet i sitt pedagogiska arbete måste man befinna sig 

i nuet i mötet med eleven. Det resulterar i en pedagog som ser sin egen del i det som sker samt 

är lyhörd och aktiv (Jakobsson & Nilsson, 2011).   

Elevens psykiska välmående och trivsel är grunden till en lärorik och fungerande skolgång 

anser Thornberg (2013). Inom pedagogik så pekar modern forskning tydligt på att det 

relationella mötet mellan elev och lärare är det som är själva basen till en fungerande 

skolgång. Det är lärarens ansvar att relationen är god. ”Arbetet med att försöka utveckla 
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positiva och stödjande relationer till elever har ett starkt stöd av den samlade forskningen”  

(ibid, s.103). 

 

Lärande och välbefinnande 

Enligt D-Wester (2014) är en fungerande skolgång den enskilt viktigaste faktorn för att 

förebygga psykisk ohälsa. Norén Selinus (2015) beskriver hur barn med ADHD-liknande 

svårigheter associeras med en mer problemtyngd tonårsutveckling och att de har en större risk 

att utveckla psykosociala problem i tonåren jämfört med barn utan dessa symptom. Resultatet 

av hennes forskning visar att barn med ADHD-liknande symptom eller fastställd diagnos har 

en betydande risk att må dåligt psykiskt i både tonåren och som unga vuxna. Mossler och 

Kadesjö (2004) menar att barn med diagnosen ADHD är särskilt påverkbara av de sociala 

förhållandena runt sig. Även om forskningen är överens om att bristande sociala förhållanden 

som till exempel hemmiljö och skola inte är orsaker till diagnosen ADHD vet man att 

negativa förhållanden generellt förstärker problemen eller svårigheterna hos barnet. ”Barn 

med ADHD är mer beroende än andra barn av fungerande förhållanden” (ibid, s.34). 

Vidare anser de att det är mycket vanligt att elever med diagnosen ADHD är oroliga, 

nedstämda och ofta är osäkra på sin egen förmåga att klara av saker. En del utvecklar 

depression, vilket inte alltid visar sig som nedstämdhet utan kan uttryckas genom 

aggressivitet, dåligt humör och allmän olust att utföra sådant som barnet kanske tidigare velat 

göra (ibid). 

Fernell, Kadesjö, Nylander och Gillberg (2014) påvisar att insatser skulle kunna tydliggöras 

bättre eftersom forskning idag visar den riskutveckling som kan ske då barn med ADHD- 

diagnos inte får rätt stöd, medicinskt och psykosocialt. I deras undersökning såg de även ett 

behov i av att tänka långsiktigt och tvärvetenskapligt för att samverka sjukvård med andra 

samhällsinsatser för att kunna möta dessa barn på bästa sätt. Begreppet KASAM, känsla av 

sammanhang, anses vara en nyckelfaktor till att undersöka en persons välmående enligt Levi, 

Einav, Raskind, Ziv och Margalit (2013). De menar att läraren som resurs har stor inverkan på 

elevers känsla av sammanhang och även deras tilltro till att eleven kan klara av saker i en 

specifik situation. Lärare som har tilltro och hopp till att deras elever ska klara av skolan har 

en stor positiv påverkan på elever i behov av särskilt stöd (ibid). En stark känsla av 

sammanhang är en skyddsfaktor för barn med diagnos ADHD menar Edblom, Malmberg, 

Lichtenstein, Granlund och Larsson (2010). De har forskat på om ungdomar som upplever en 
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stark känsla av sammanhang kan antas minska ADHD-symptom på sikt. De använde skalan 

som Antonovsky skapat för att kunna mäta detta, den så kallade SOC-skalan. SOC står för 

Sence of coherence och SOC-skalan består av 29 frågor som används för att mäta en persons 

kapacitet att hantera stressfulla situationer. Resultatet visade tydligt att deltagarnas ADHD-

symptom minskade med åren då de upplevde en stark KASAM (ibid).  

 

Lärande och delaktighet  

Jakobsson (2002) menar att delaktighet och lärande är två centrala begrepp när det handlar om 

elever med vissa diagnoser i skolan. Hon delar in delaktighetsbegreppet i två olika typer; 

pedagogisk delaktighet och social delaktighet. Pedagogisk delaktighet innebär att eleverna är 

delaktiga i arbetsgemenskapen antingen genom stöd eller självständigt och antingen genom att 

få samma uppgifter som övriga i gruppen eller att de har olika uppgifter. Social delaktighet 

handlar om att eleven är delaktig i den sociala gemenskapen. Det gäller inte bara då en lärare 

styr utan även på den fria tiden som raster och utanför skolan. Den typen av delaktighet kräver 

mer av eleven själv då den vuxna har ett begränsat inflytande i de situationerna (ibid). 

Jakobsson och Nilsson (2011) skriver om olika sätt man kan arbeta med elevers delaktighet. 

Genom att använda sig av till exempel reflekterande samtal med elever, enskilt eller i grupp, 

kan de bli delaktiga i sitt eget lärande. De poängterar att beroende av vilket arbetssätt lärare 

eller specialpedagoger väljer att tillämpa kan vara avgörande då det gäller elevers möjligheter 

till både delaktighet och lärande. ”Att erövra kunskap, att få ingå i en gruppgemenskap och att 

få känna att man är en individ som kan bidra i samhället, är högsta grad salutogent” (Shad & 

Tideman, 2014, s.203). 

Enligt Alerby och Bergmark (2015) kan delaktighet i skolan ses ur perspektivet utifrån hur 

eleverna tillägnar sig kunskaper om de demokratiska rättigheterna och skyldigheterna som 

finns i ett samhälle och att de ges tillfälle att vara aktiva i undervisningen och bli lyssnade på. 

För att elever ska uppmuntras till att vara delaktiga i sin läroprocess krävs det att interaktionen 

mellan elev och lärare är central. Rose och Shevlin (2017) tar i sin studie reda på hur elever i 

behov av särskilt stöd själva upplever sin situation som inkluderad i klassrummet och i sin 

lärandesituation. De yngre eleverna menade att de hade svårigheter i sitt lärande men att de 

kände att de fick det stöd de behövde för sin inlärning och de flesta ansåg att det inte var svårt 

att be om extra hjälp. Några berättade om sin medvetenhet om att de har det tufft under 

lektionerna men att det är värt att våga be om hjälp. De flesta ansåg att det fungerade bra att 
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gå ifrån klassen till en mindre undervisningsgrupp och de menade att det var fördelaktigt att få 

komma ikapp och få stöd av en annan lärare. De elever som hade assistent var positivt 

inställda till det stödet (ibid). 

 

Specialpedagogens roll och elevhälsoarbete 

Enligt Lundin (2014) är specialpedagogens roll att handleda personal och ledning, att 

stimulera skolans pedagogiska utveckling och att se till att goda lärmiljöer skapas som 

erbjuder stöd till elever som är i behov av särskilt stöd. Det är viktigt att ta tillvara den 

specialpedagogiska kompetensen och den samlade elevhälsans kompetens för att kunna stödja 

lärares arbete då det gäller elevers utveckling och lärande. Utifrån ett förebyggande och 

hälsofrämjande perspektiv bör de sträva efter att skapa en trygg miljö. Elevhälsans arbete 

handlar också om att identifiera och undanröja det som hindrar elever till utveckling och 

inlärning och de bär ett särskilt ansvar för att skapa förutsättningar för de elever som är i 

behov av särskilt stöd (ibid). DuPaul et al. (2011) menar att det är lönsamt med ett samarbete 

mellan hemmet och skolan och även ansvarig psykolog, för att på bästa sätt nå en fungerande 

tillvaro för elever med diagnos ADHD. Enligt Sundqvist (2012) är handledning en del av det 

specialpedagogiska elevhälsoarbetet. Hon beskriver tre funktioner som förklarar den 

specialpedagogiska handledningens syfte; elevutvecklande, professionsutvecklande och en 

kollegialt stödjande funktion. Gal, Schreur, och Engel-Yeger (2010) fann att bland annat unga 

lärare själva tycker att de saknar kunskap om elever med olika funktionsnedsättningar 

gällande hur de ska bemöta och undervisa dem på ett inkluderande sätt.  

Simovska, Lindegaard Nordin och Dahl Madsen (2016) skriver att de hälsofrämjande 

insatserna som görs i skolan mest handlar om att förbättra hälsa och hälsorelaterade beteende 

och att det saknar kopplingar till lärande. Detta kan bero på att det uppstår svårigheter i 

ansvarsfördelningen mellan stat, kommun och skola men att man genom ett samarbete mellan 

hälso- och utbildningssektorerna på lokal och kommunal nivå skulle kunna integrera hälsa 

med skolans pedagogiska mål. Det hälsofrämjande arbetet i skolan behöver väva samman mål 

som är hälsorelaterade med de mål som har koppling till utbildning, undervisning och lärande. 

Genom detta skulle man också länka ihop hälsa och välbefinnande med skolans 

utvecklingsplaner för ett främjande och målmedvetet arbetssätt (ibid). 
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Sammanfattning av forskningsgenomgången 

Genom att redovisa den forskning vi funnit utifrån de centrala begreppen blir det tydligt att 

mycket av forskningen som handlar om skolsituationen för elever med diagnosen ADHD eller 

med en sådan problematik är komplex. Det är många olika faktorer och förhållanden som 

spelar roll för om eleven kan ta till sig kunskap och känna delaktighet. Det är också många 

komponenter som påverkar varandra för att de bästa förutsättningarna för lärande och 

delaktighet ska kunna skapas. Det har framkommit att ett välbefinnande och en känsla av 

sammanhang är viktigt för att elever med diagnos ADHD ska lyckas i skolarbetet. Lärande, 

delaktighet och välbefinnande visar enligt forskningen höra samman på ett komplext sätt. En 

del av forskningen vi redovisat beskriver relationens betydelse och även pedagogiska 

strategier och arbetssätt som är gynnsamma för elever i behov av stöd. Specialpedagogens roll 

och funktion framkommer även som en del av det hälsofrämjande arbetet i skolan.  

 

Teoretiska utgångspunkter 

Vi anknyter till ICF-CY- International Classification of Functioning Disability and Health – 

Children and Youth Version, WHO (2007) och Antonovskys (2005) teori om KASAM som 

visar relationen mellan elevers välbefinnande och den pedagogiska verksamheten i skolan. 

Genom dessa teoretiska utgångspunkter kommer delaktighet, hanterbarhet, meningsfullhet 

och begriplighet vara de begrepp vi kopplar till såväl välbefinnande som till lärande.  

ICF-CY (WHO, 2007) är en biopsykosocial klassifikationsmanual som fångar faktorer som 

påverkar barn och ungas funktionstillstånd. Den tillför ett mer detaljerat innehåll som omfattar 

kroppsliga strukturer och funktioner, miljöer, delaktighet och aktivitet med specifikt fokus på 

barn (ibid). Det biopsykosociala perspektivet innebär att man ser på hälsa genom en 

sammanhållen syn utifrån ett biologiskt, individuellt och socialt perspektiv (WHO, 2001) 

Klassifikationen används bland annat då resultat ska mätas vad det gäller livskvaliteter eller 

omgivningsfaktorer (ibid). ”ICF-CY definierar hälsokomponenter och hälsorelaterade 

komponenter för välbefinnande” (WHO, 2007, s. xviii). Vad som menas med 

funktionstillstånd är kopplat till kroppens funktioner, aktivitet och delaktighet. Med 

funktionshinder avses funktionsnedsättning, begränsningar av aktivitet eller 

delaktighetsinskränkning. Faktorer i omgivningen är de som beskrivs som underlättande eller 

hindrande för funktionstillståndet (ibid). Vi har utgått från delaktighetsperspektivet när vi 
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relaterar till ICF-CY i vår studie för att synliggöra hur lärare skapar möjlighet för elevers 

delaktighet i lärandesituationer.  

Vi anknyter även till KASAM för att förstå vårt resultat. KASAM är förkortningen av Känsla 

Av Sammanhang och kan beskrivas som sättet hur en människa kan finna en tillit till livet och 

dess oväntade skeenden. KASAM består av tre delar; hanterbarhet, meningsfullhet och 

begriplighet (Antonovsky, 2005). Aaron Antonovsky (1923–1994) var medicinsk sociolog 

och har skapat begreppet KASAM och även ett testinstrument för att mäta huruvida 

människor har en svag eller stark KASAM. I hans omfattande forskning konstaterade han att 

en människas motståndskraft mot påfrestningar i livet påverkas till stor del av hur individen 

anser livet hanterbart, meningsfullt och begripligt. 

Enligt teorin om KASAM menas att fokus inte ska ligga på vad som förhindrar ohälsa utan 

istället läggs fokus på hur man kan främja hälsa och detta kallas för ett salutogent perspektiv. 

Med salutogena faktorer menas de faktorer som bidrar till att upprätthålla hälsa enligt 

Antonovsky (2005). När man utgår från ett salutogent perspektiv söker man utveckling utifrån 

det som är positivt och hälsofrämjande. Man kan se det salutogena synsättet som att det 

öppnar vägen till utveckling och en god hälsa. De salutogena faktorerna är de som bidrar till 

KASAM. En individs känsla av att själv, eller med hjälp av någon, kunna hantera olika 

situationer och genom kunskap få möta olika utmaningar beskrivs som hanterbart. Utifrån en 

persons uppfattning om situationer, utmaningar och krav är värda dennes energi och 

engagemang beskrivs som meningsfullhet. En individs känsla av förståelse för en situation har 

förmågan att begripa. Situationer som är meningsfulla och hanterbara blir också begripliga 

och dessa uppfattningar tillsammans skapar KASAM,  en rörelse mot en god hälsa och 

välmående (ibid). Vi vill synliggöra hur lärare skapar möjligheter för elevers lärande med stöd 

av begreppen som avser KASAM.  

 

Syfte och frågeställningar 

Genom den här studien önskar vi få fördjupad kunskap om hur några lärare skapar 

förutsättningar för lärande och delaktighet hos elever med ADHD-problematik samt 

specialpedagogens roll i sådant arbete. Vi vill, utifrån detta och med stöd av våra teoretiska 

utgångspunkter, diskutera hur elevers lärandemöjligheter, särskilt avseende elever med 

diagnosen ADHD, även kan angå elevers välbefinnande och det specialpedagogiska arbetet. 

Vi tar hjälp av några frågeställningar för att nå syftet med denna uppsats.  
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• Hur beskriver lärare förutsättningar och behov gällande elever med ADHD-

problematik i samband med lärandesituationer? 

• Hur arbetar lärare för att främja delaktigheten hos elever med ADHD-problematik i 

undervisningen? 

• Vilka erfarenheter och behov av specialpedagogiska insatser beskriver lärarna i 

samband med sitt arbete med elever med ADHD-problematik? 

 

Metod 

Vi har använt en kvalitativ forskningsansats bestående av kvalitativa intervjuer. Denna 

undersökningsmetod passar väl i vårt syfte med att få en fördjupad insikt i hur lärare kan 

tänka kring de frågeställningar som vi önskar veta mer om. Creswell (2013) beskriver att 

kvalitativ forskningsansats passar väl när man vill att individer delar med sig av sina 

berättelser, då man vill höra deras röster och minimera de kraftförhållanden som ofta finns 

mellan en forskare och deltagarna i en studie. Genom kvalitativ forskning kan man få en 

komplex och detaljerad förståelse för ett problem. Detaljerna kan endast besvaras genom att 

tala direkt med personerna, komma till den miljö där de känner sig bekväma, tillåta dem att 

berätta sin historia och att vi lyssnar utan fördomar (ibid).  

Kvale och Brinkman (2014) menar att intervjun som metod är en kunskapsproducerande 

verksamhet som kan ge oss övertygande beskrivningar av den mänskliga världen. ”Kvalitativ 

forskning kan ge oss övertygande beskrivningar av den kvalitativa mänskliga världen, och den 

kvalitativa intervjun kan förse oss med välgrundad kunskap om vår samtalsverklighet” (s.69). 

Som intervjuare är det därför viktigt att ta hänsyn och vara ödmjuk för människors olikheter 

och berättelser som kan komma fram i en intervju (ibid).  

Då vi bestämde antalet kvalitativa intervjuer utgick vi från vad Kvale och Brinkmann (2014) 

menar är ett vanligt antal intervjuer. De anser att runt 15 intervjuer vanligtvis fungerar bra. I 

vår undersökning utfördes därför 14 intervjuer. Urvalet av deltagare i vår studie är 14 lärare 

som arbetar i flera olika skolor och flera olika kommuner. De undervisar elever de yngre 

åldrarna och har erfarenhet av att arbeta med elever med ADHD-diagnos eller ADHD-
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problematik under sin verksamma tid som lärare. Vi har valt att intervjua klasslärare som 

arbetar med årskurserna 1–4 och inte specialpedagoger eftersom klasslärare arbetar 

ämnesövergripande och ansvarar för undervisningen i de flesta teoretiska ämnena. Det 

innebär att lärarna träffar sina elever under en stor del av dagen. För att få en inblick i olika 

lärares dagliga arbete med elever med ADHD-problematik användes intervju som metodval. 

Samarbetet mellan skolans olika kompetenser är intressant och viktig och utifrån det 

perspektivet har vi valt att undersöka hur lärare resonerar kring sitt arbete med att skapa 

förutsättningar och delaktighet hos elever med  ADHD-problematik. 

Genomförandet av studien började med att skicka ut ett missivbrev (se bilaga 1) till några 

rektorer för skolor i tre olika kommuner. I missivbrevet har vi formulerat syftet med studien 

och även beskrivit att vi utgår från Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Det var på 

detta sätt och med hjälp av rektorerna vi kom i kontakt med våra informanter. Informanterna 

fick innan mötet reda på att vi skulle samtala om arbetet med elever med ADHD eller ADHD-

problematik. När vi utförde intervjuerna träffades vi i lärarnas skolor, ofta i ett samtalsrum 

men även i deras klassrum. Det var lättare att få informanterna att delta då vi kunde komma 

till dem och de inte behövde lägga så mycket tid på att träffa oss. Utifrån den maktposition vi 

som samtalsledare och intervjuare har från början i ett samtal tyckte vi att det var bra att 

lärarna fick styra över mötet då det gällde plats för att ses och att de kunde ha kontroll över 

den biten. Flera forskare anser att det i samtalen och mötet med människor råder en 

maktbalans som kan påverkas genom vårt eget medvetande om den (Herz & Johansson, 2015; 

Kvale & Brinkmann, 2014; Røkenes & Hansson, 2016). 

Intervjuerna varade mellan 30–50 minuter och samtliga samtal spelades in för att sedan 

transkriberas. Innan samtalet började var vi noga med att informera om de etiska aspekterna 

och att det var tillåtet att avsluta när de ville. Vi genomförde en pilotintervju för att utveckla 

frågorna så de täckte in de områden vi önskade svar på. För oss var det av vikt att intervjuerna 

skulle upplevas mer som samtal som flöt på och inte ett ständigt frågande från oss, vilket 

ibland var utmanande. De frågor (se bilaga 2) vi utgick från var öppna för att inte generera i 

ledande svar och för att ge möjlighet till en bredd i svaren. Samtalen inleddes med enkla och 

allmänna frågor för att skapa en avslappnad känsla och klimat i samtalet. Under samtalets 

gång använde vi även tystnaden som metod för reflektion hos den intervjuade vilket ofta 

resulterade i fördjupade svar som fick ta plats. Tveiten (2013) menar att tystnaden i ett samtal 

precis som ord har ett kommunikationsvärde i sig.  
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Vi har använt oss av en dataanalysmodell i sju steg då vi bearbetat våra data som Fejes och 

Thornberg (2015) beskriver är en analysmodell att använda sig av i en kvalitativ studie. Det 

sker ett samspel genom analysprocessen mellan sju olika steg då det insamlade materialet 

bearbetas. Steg ett handlar om att bekanta sig med materialet. I det andra steget 

“kondensation” innebär att man skiljer ut och finner det mest betydelsefulla i sin text. I nästa 

steg hittar man och klipper ut stycken ur intervjuernas öppna svar och sedan jämföra styckena 

som klippts ut och man försöker finna mönster, likheter och skillnader i texten. I “gruppering” 

vilket är det fjärde steget grupperar man de svar som är lika och de som skiljer sig. Efter det 

börjar försöken till att relatera de olika grupperna till varandra. Nästa steg “artikulera 

kategorierna” innebär att likheterna står i fokus för artikulering letar man efter essensen i 

kategorierna för att sedan ge dessa kategoriseringar namn. Det sista steget “kontrastiv fas” 

betyder att det är det tid att skriva ut ett resultat. Detta gör man genom att granska alla de 

utklippta styckena och undersöker om de kan få plats i flera kategorier. 

Alla intervjuer skedde enskilt vilket betyder att vi hade 7 samtal var. Analysen, resultatet och 

sammanfattningen har vi skrivit fram tillsammans som par. Litteraturläsning har både skett 

uppdelat och tillsammans och genom hela processen i arbetet har ett samarbete skett där vi 

tagit lika stort ansvar i alla delar av studien. Under hela processen har vi träffats kontinuerligt 

och formulerat alla delar i studien tillsammans. 

I en småskalig studie är reliabiliteten svår att mäta (Kvale & Brinkman, 2014). Det är inte 

möjligt att generalisera resultatet med så få deltagare som 14 stycken. Enligt Fejes och 

Thornberg (2015) är det av betydelse att vi har en medvetenhet om att svaren vi får fram kan 

vara styrda av våra frågor, eller av att deltagarna är påverkade av att de vet vilken yrkesroll vi 

har. Detta perspektiv har uppmärksammats både då vi genomfört våra intervjuer och då vi 

analyserat dess innehåll. Analyserandet av materialet utfördes tillsammans för att få en större 

objektivitet. 

Att validera en undersökning innebär enligt Kvale och Brinkman (2014) att kontrollera, 

ifrågasätta och teoretisera sitt material. Man kan kritisera intervjun som forskningsmetod då 

det gäller validiteten i resultatet och det har vi i vår studie varit medvetna om. Målet med 

denna studie var inte att få fram generaliserbara resultat utan att få en inblick i hur några 

lärare resonerar och tänker utifrån våra intervjufrågor. Det var sedan upp till oss att analysera 

och tolka resultatet på sådant sätt att läsaren förstår att studien enbart visar upp några enskilda 
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personers åsikter, inte hur lärare som yrkeskår tänker eller tycker. Vi anser ändå att det är 

viktigt att genomföra småskaliga studier då resultatet kan användas som grund till vidare 

diskussion och inspiration. 

I rollen som forskare tar vi hänsyn till de etiska och moraliska aspekterna i planeringen av vår 

studie. Vi har tagit hänsyn till de fyra huvudkrav som finns på forskning; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). 

Vid all forskning som bedrivs är det noga att ta hänsyn till en god forskningssed. I valet av 

intervjuer som datainsamlingsmetod är det viktigt att ta hänsyn till de etiska aspekterna 

(Vetenskapsrådet, 2017; Larsson, 2005). Vi ställde oss frågor som till exempel; Vilka positiva 

effekter har undersökningen? Kan undersökningen bidra med något gott för de intervjuade? 

Hur kommer vi, i rollen som specialpedagoger, att påverka undersökningen? Hur skyddar vi 

de intervjuades personliga uppgifter så att deras svar blir anonyma? Vi har också varit noga 

med att informera undersökningspersonerna om syftet med undersökningen och att deltagarna  

hade rätt att när som helst avbryta sitt deltagande (Kvale och Brinkman, 2014). 

 

Resultat 

Vi har intervjuat 14 lärare som arbetar med elever årskurs 1–4. Namnen i resultatet är 

fingerade. Vi ställde öppna frågor och fick intressanta och givande svar som bidragit till en 

god grund till vår studies syfte. I resultatet utgår vi från våra frågeställningar och de 

kategoriseringar som framträtt.  

Förutsättningar och behov i samband med lärandesituationer  

När vi analyserade våra intervjusvar kunde vi se ett framträdande mönster i svaren vilka vi 

kategoriserat i tre olika områden; relation, välmående och självförtroende. Dessa tre områden 

hänger tätt samman och utifrån deltagarnas svar kunde vi urskilja nyanser som vi kunde tolka 

hörde till de olika områdena. Vid redovisningen av de olika områdena finns samtidigt 

genomgående en koppling till lärares arbete.  

Relation  

Lärarna i studien uttryckte tydligt relationens betydelse för fungerande lärandesituationer 

gällande alla elever. Dock påpekade de att de goda relationerna mellan lärare och elev är en 

avgörande förutsättning för att elever med ADHD-problematik ska kunna lyckas i skolan. De 
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framkom att lärarna ansåg att ansvaret för att upprätta den goda relationen är lärarens. De 

uttryckte att det var viktigt att skapa en grundläggande relation med eleven och att det var 

utifrån den det fanns en möjlighet att bygga vidare. Det menade även att det var genom 

relationen de kunde få reda på elevernas intressen och styrkor som ofta var nyckeln till hur de 

kunde nå dessa elever. 

Det som gäller det är att skapa en relation. Man behöver ju ha en relation med barnen det är då du 

kan börja bygga. När du har en relation då kan du egentligen säga och göra vad du vill för dom 

köper det på något vis. (Saga) 

Lärarna pratade om olika sorters relationer; relationen mellan barnen, relationen mellan barn 

och vuxen och relationen mellan de vuxna, både kollegialt och mellan lärare och 

vårdnadshavare. Lärarna beskrev dessa övriga relationer viktiga i mötet med elever med 

diagnosen ADHD eller ADHD-problematik, dock framträdde det mer då vi samtalade om 

elevers välmående. 

 

Välmående 

Lärarna beskrev en bild av att många av barn med ADHD-problematik visar tecken på att de 

mår dåligt som till exempel att de är aggressiva, har ett utåtagerande beteende, ledsna, har 

ångest, hamnar ofta i konflikt med både barn och vuxna och att de kan hamna i en negativ 

spiral och få mycket skäll. Några av lärarna uttryckte en oro för att dessa elever skulle 

utveckla depressioner och det fanns även de som hade fått höra elever uttrycka att de ville ta 

sitt liv.  

Utifrån lärarnas tankar kring elevers mående beskrev de hur de arbetar för att främja elevers 

välmående. Lärarna i studien beskrev en stor medvetenhet gällande hur deras arbetssätt 

påverkar elevernas mående. De hade ofta samtal med både den enskilde eleven och med hela 

klassen om att vara olika, att alla duger som dom är och att det finns olika sätt som kan vara 

rätt sätt att klara av skolan. Lärarna försökte att stärka elevernas känslor om sig själva genom 

att lyfta dem inför klassen. Vår tolkning av lärarnas beskrivningar av elevers förutsättningar 

och behov är att de har en tanke i hur de bemöter eleverna och hur de förhåller sig till 

kopplingen mellan välmående och lärande. Lärarna talade om vad elevernas behov var i ord 

som; trygghet, kompisrelationer, trygg och kärleksfull miljö, bli sedd, fokus på styrkor, 

tydlighet, rutiner och uppmuntran. De beskrev också att det är viktigt att man som lärare kan 

se en helhetsbild av eleven. 
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Att dom liksom tycker att lärande är meningsfullt och att det ger dom något. Att det är någon 

mening att vara i skolan, att det känns kul liksom. Det ska va stimulerande, oftast i alla fall, så inte 

allt känns jobbigt för då mår man ju inte bra liksom… Och det är ju där man försöker hjälpa till så 

att det blir en lagom nivå. (Märta) 

 

Självförtroende 

Lärarna beskrev att elevernas självförtroende är betydande vad det gäller förutsättningar 

för lärandet. Det framkom att mycket av lärarnas arbete handlar om att stärka elevernas 

självförtroende. De beskrev hur de på ett medvetet sätt använder elevernas styrkor och 

intressen för att skapa en positivitet hos eleven och inför gruppen. De talade även om att 

självförtroendet både grundas av elevens egen självbild av hur den presterar 

kunskapsmässigt och socialt samt av omgivningens bild av eleven. 

Det handlar ju om självförtroende. Det man ser när man refererar till dom och lyfter in dom så ser 

man, eller man märker att deras självkänsla och självförtroende ökar och i och med det så ökar ju 

lärandet. Så det handlar ju om att alla få alla att känna att dom är liksom värdefulla och viktiga och 

att dom kan. Jag försöker jättemycket med att lyfta hela tiden, och då tänker jag att väl på något 

sätt att lärandet kommer med på köpet. (Doris) 

  

Främjande arbete gällande delaktighet i undervisningen 

I sammanställningen och analysen av intervjuerna kategoriserade vi svaren som fyra områden; 

extra anpassningar, individuellt bemötande, förhållningssätt och föräldrasamverkan. Det var 

en större spridning på lärarnas svar i den här delen av intervjuerna och de visade en bredd av 

möjliga anledningar och orsaker som har en påverkan på elevers känsla av delaktighet. 

 

Extra anpassningar 

Lärarna beskrev att dom anpassar sin undervisning efter elevers olika behov. Många 

anpassningar tyckte de fungerar generellt för elever med en ADHD-problematik. Eftersom 

alla dessa elever inte fungerar på samma sätt så ansåg de att det är viktigt att inte enbart utgå 

från en elevs diagnos utan att se individens behov och förutsättningar. För att få reda på vilken 

anpassning som passar eleven observerar och samtalar läraren med eleven och ibland med 

föräldrarna. 
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...jamen det försöker man ju då tänka på hela tiden och det kan vara hur man sitter, hur man 

möblerar, vem man kan sitta bredvid, om man behöver sitta själv, om man behöver hörselkåpor, 

vad det nu kan va, alltså vad jag kan styra i ett klassrum kan ju vara det. Ta hjälp av ett grupprum 

eller sitta utanför klassrummet. Jag försöker ju se till att de här barnen som behöver lite lugn och 

ro och de som behöver få skärma av sig i det lilla. (Carla) 

De typer av anpassningar lärarna pratade om som kunde stärka elevernas delaktighet var; 

taktila hjälpmedel, visuellt stöd som till exempel bildstöd, hörselkåpor, digitala hjälpmedel, 

TAKK (tecken som alternativ och kompletterande kommunikation), skärmar, placering i 

klassrummet, mindre grupper, beröring, pauser, individuellt schema, belöningssystem, 

tydlighet, fler vuxna i klassen, och korta arbetsuppgifter. ”Hjälpmedel, jag kommer ihåg att 

jag hade skaffat några avskärmsväggar för att försöka att minimera intryck, hörselkåpor och 

pillagrejer” (Kaj).  

 

Individuellt bemötande 

Lärarna talade om att de arbetar väldigt individuellt med de här eleverna. De beskrev att det är 

viktigt att kunna möta varje enskild individ utifrån dennes behov och personlighet. Samtalen 

handlade om att de såg till att dels ta vara på elevens styrkor och intressen och dels vara 

medveten om varje elevs behov. De typer av individuella anpassningar som lärarna använde 

sig av var till exempel att de kommer överens om ett tecken, sätter en hand på axeln, tittar på 

eleven oftare, nivåanpassar skoluppgifterna, ger eleven extra uppgifter som att till exempel 

hämta saker så att denne får röra på sig mer. De låter eleven ha andra regler som att stå upp 

och arbeta eller tugga tuggummi och de ger dem individuella regelbundna pauser. ”Jag har 8 

barn och det är 8 anpassningar” (Roger). Det kan även vara att eleven får gå iväg med en 

fritidspedagog och arbeta enskilt för att få eleven att fokusera bättre i en lugn miljö eller göra 

något helt annat som till exempel en lek eller att gå ut en stund. 

Samtliga lärare som talade om vikten av individuellt bemötande berättade också att 

överenskommelser med eleverna och en tät kontakt med dem var lyckosamt för att 

upprätthålla och kontrollera att eleven mådde bra och att lärandet fungerade. ”Att man som 

lärare har en kontinuerlig kontakt med det här barnet hela tiden och att dom ser att dom blir 

uppmärksammade av mig som lärare…ja jag tror nästan det är det viktigaste” (Folke). 

 

Förhållningssätt 

I samtalen var det flera av lärarna som talade om innebörden och betydelsen av ett 
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genomtänkt och anpassat förhållningssätt i arbetet med dessa elever. De talade om att 

man måste ha viss kunskap om hur elever med diagnos ADHD eller ADHD-

problematik fungerar men även om att man som lärare måste vara ödmjuk, kunna hålla 

sig lugn, vara flexibel, ha självinsikt och vara lösningsinriktad. ”Det är bättre att vara 

lugn och sansad och tänka lågaffektivt. Det är mitt förhållningssätt som gör att det blir 

lugnare för alla” (Rosa). De samtalade kring vilken inställning en lärare kan ha till 

elever i svårigheter och att det påverkar elevens delaktighet i mycket stor grad. 

Några av lärarna uttryckte att de var viktigt att man som lärare förstår att man är 

tvungen att jobba med sig själva för att kunna anpassa sig i mötet med eleven, att själva 

verktyget i bemötandet var deras egen inställning och förhållningssätt. ”Man måste 

alltid jobba med sig själv ju”(Peter).  

...min inställning också till eleven. Ja det är väl jag då som måste anpassa mig helt enkelt. Det är 

väl min anpassning! Nämen man kan väl inte bete sig mot den eleven som mot andra elever... man 

måste vara där till 100% och om man inte klarar det måste du som vuxen jobba med dig själv. 

(My) 

 

Föräldrasamverkan / Helhetsperspektiv 

Lärarna talade om vikten av att ha en god kommunikation med elevens föräldrar eller 

vårdnadshavare för att kunna samarbeta kring delaktighet och elevens bästa. Några lärare 

hade mindre goda erfarenheter då det varit svårt att samarbeta på grund av att föräldrarna inte 

ville acceptera sitt barns svårigheter. 

...föräldrarna ville inte acceptera faktum att det är något problem med pojken han måste utredas. 

Så dom förnekade blott, blott förnekade. Efteråt dom gick med på, och pojken började medicineras 

och då blev en annan kille. (Folke) 

Lärarna ansåg att det var viktigt att de kunde kommunicera öppet om barnets svårigheter och 

möjligheter för att den ska lyckas på bästa sätt. ”Men att ha en dialog med barnet och barnets 

föräldrar hela tiden då brukar man oftast kunna skapa ett tryggt klimat för dom härinne” 

(Sigrid).  

Några lärare ansåg att det var viktigt att eleven utreddes och fick en diagnos tidigt för att 

kunna få medicinering medan några ansåg att det viktigaste var att man hade en öppen dialog 

och kunde se helheten runt eleven och föra ett samtal runt det med föräldern. Några av lärarna 

menade att genom vetskapen av att en elev till exempel har sömnsvårigheter kan läraren möta 

barnet med hänsyn till det och kan på så sätt också anpassa så att denne kommer senare till 
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skolan, eller att acceptera att eleven har en lägre energinivå vissa dagar. Det kan också handla 

om att även i skolan kunna använda sig av de metoder som fungerar bra för eleven i hemmet. 

De menade också att det är viktigt att man samtalar om hur eleven uppfattar skolan så att man 

kan anpassa utifrån vad eleven tycker fungerar bäst. Några talade även om att man kan arbeta 

på liknande sätt, hemma och i skolan, så att det blir en tydlighet för barnet. 

 

Erfarenheter och behov av specialpedagogiska insatser  

Alla lärare vi samtalade med i studien tyckte att det var viktigt att de fick stöd, i någon form. 

De beskrev både vilka typer av specialpedagogiska insatser de fått i sitt arbete med dessa 

elever och även vilken typ av stöd som de upplevde att de saknade eller var i behov av. 

Genom vårt analysarbete har vi kategoriserat de olika former av stöd lärarna beskrev i fyra 

områden; utmaningar i arbetet, någon att bolla med/handledning, kunskap samt extra person 

som stöttar individen/ eleven eller gruppen. 

 

Utmaningar i arbetet 

Lärarna pratade om att det kan vara svårt eller utmanande att arbeta med elever med ADHD 

eller ADHD-problematik. De talade om att det kan vara krävande, jobbigt eller svårt att 

hantera plötsliga vändningar, möta explosiva och utåtagerande beteenden, att hålla uppe ett 

tålamod eller lugn, att ha kontroll över sina egna känslor och dess uttryck, att nå fram till 

eleven, att räcka till och möta både den enskilda elevens behov och resten av klassen och att 

få det sociala att fungera för eleven. Några lärare pratade om svårigheten i att ingen dag såg 

likadan ut och att de aldrig visste hur dagen skulle bli på morgonen då de åkte till arbetet. Det 

skapade en oro och känsla av att inte räcka till. De upplevde också att de saknade kunskap och 

metoder att använda i arbetet med dessa elever. En del hade även en oro kring elevernas 

psykiska mående, och tyckte att det var det svåraste att förhålla sig till i mötet med dessa 

elever. ”Ja det är depressionerna, för att jag blir så himla berörd själv när jag ser att ett barn är 

deprimerad” (Freja). 

 

Handledning 

Lärarna i studien hade olika erfarenhet av specialpedagogiska insatser men de gav gemensamt 

uttryck för ensamheten i att vara lärare och känslan av att de borde klara av eleverna i klassen. 
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Några hade erfarenhet av att snabbt få stöd och hjälp då de bad om det, medan några helt 

saknat stöd. Det tolkar vi som att det kan se olika ut i olika skolor och kommuner. Flera lärare 

påpekade att det är viktigt att man snabbt får stöd då man signalerar att man behöver hjälp. Då 

en lärare väl ber om hjälp ansåg de att de redan prövat allt de har kunskap om och det oftast 

gått rätt lång tid redan. De berättade om att det var viktigt att samtala med någon för att få råd, 

nya kunskaper, andra synvinklar eller nya idéer. De talade även om vikten av att få hjälp med 

att skriva till exempel åtgärdsprogram, vilket flera tyckte både var svårt och tidskrävande.  

Flera lärare hade goda erfarenheter av handledning. De uttryckte att det var skönt att ha någon 

att bolla med och genom att ha regelbunden handledning märkte de en positiv utveckling både 

hos sig själv och hos eleven. 

Jag kan söka handledning till mig själv eller klassen, stötta mig i mitt arbete med klassen. Det är ju 

väldigt bra och vilket innebär i praktiken att jag får verktyg eller som tips på verktyg till dom 

eleverna. Jag har fått konkreta verktyg som sociala berättelser, seriesamtal, alltså jobba med 

faktiska verktyg. Superviktigt och superbra. Sedan är det alltid bra att man får tillfället att tänka till 

och få ett medvetet förhållningssätt men det räcker ju ingenstans om jag inte har egna verktyg att 

ta fram. Man måste få handledningen för att veta det. (Theo) 

  

Kunskap 

Lärarna hade blandade erfarenheter av om och hur de fått sin kunskap om elever i behov av 

stöd. De allra flesta hade själva gått kurser, läst böcker och sökt specialpedagog/speciallärare 

för att öka sin kunskap. Några hade fått gemensam utbildning av skolan de arbetade på eller 

genom kommunen. Vissa hade gått utbildningar eller fått handledning via föräldrars kontakt 

med exempelvis ADHD-centrum eller Autismcenter alternativt genom annan instans eleven 

var kopplad till som BUP eller Habiliteringen. Några lärare önskade få mer kunskap av 

specialläraren/specialpedagogen på sin egen skola, de uttryckte tydligt att de skulle behöva 

mer kunskap ifrån någon som har en annan kompetens och mer kunskap än de själva. 

På min förra skola arbetade specialpedagoger och dom hade även rollen att stötta upp med liksom 

dom här materialen man behöver som en sittkudde…taktilt. Och vi kunde även få hjälp med att 

skriva åtgärdsprogram, hur kan vi tänka kring det här? Jag upplevde att dom hade väldigt mycket 

kunskaper om det. (Carla) 

  

Extra person 

Samtliga lärare påtalade att de önskade fler vuxna i klassrummet, både för att stötta eleven 



28 
 

individuellt och för att man ska kunna se eleven i samma situation men kanske ur olika 

synvinklar och utifrån det reflektera och diskutera lösningar tillsammans med 

specialpedagogen. De önskade att specialpedagogen skulle kunna ge enskilt stöd till eleven i 

ett annat rum men också vara mer i klassrummet, helst varje dag. 

Som klasslärare är det lite för mycket av att vara själv, det är det verkligen. Det kan ju vara en 

kombination, att både få hjälp och stöttning, i och utanför klassrummet. Man behöver få råd hur 

man ska tänka och göra och så. (Saga) 

En av lärarna beskrev att hon tyckte specialpedagogen skulle vara mer i klassrummet och 

skapa en relation med eleven för att utifrån det kunna ge bättre handledning. Genom att delta 

mer i klassrummet menade läraren att båda två kunde utgå från samma bild, men ur olika 

perspektiv då de kunde reflektera utifrån att de båda hade sett hur eleven fungerar i helklass. 

Hon menade att det blev en skev bild då specialpedagogen endast träffade eleven ensam 

eftersom eleven oftast var i en stor grupp och det var där hjälpen behövdes. 

De flesta lärare hade erfarenhet av att ha en resurs eller assistent i klassen. Några tyckte att det 

var mycket välfungerande men ansåg samtidigt att det tog tid att handleda och utbilda den 

personen, vilket inte kunskap och tid räckte till. Det uttrycktes en önskan om att 

specialpedagogerna skulle handleda assistenterna. 

Samtliga lärare önskade ett större samarbete med specialpedagog. På de flesta skolor, som 

lärarna i studien arbetar på, verkar det finnas relativt få specialpedagoger anställda i relation 

till lärarnas önskemål om ett utvidgat stöd. 

 

Resultatsammanfattning med stöd av våra teoretiska utgångspunkter  

Sammanfattningsvis ger lärarna i studien en klar bild av hur lärande, välmående och 

delaktighet hör tätt samman och är av högsta betydelse för att elever ska lyckas och må bra i 

skolan, särskilt gällande elever med diagnos ADHD eller ADHD-problematik.  

I sammanfattningen av resultatet tar vi hjälp av klassifikationsmanualen ICF-CY (WHO, 

2007) och begreppet KASAM (Antonovsky, 2005) för att diskutera hur resultatet kan kopplas 

till välbefinnande och också hur välbefinnande och lärande kan angå varandra. Utifrån ICF-

CY var det intressant att se samband mellan delaktighetsaspekter som är viktiga för 

fungerandet och det kan vara en länk till elevers välbefinnande. Det framkommer även hur 

känslan av sammanhang som KASAM beskriver kan kopplas ihop med främjandet av elevers 

lärande. Lärarna berättar på olika sätt vilka aspekter som påverkar dessa elevers lärande. De 
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talar om att eleverna behöver kunna förstå och hantera sin situation och finna en mening med 

det de gör i skolan, känna sig delaktiga och kunna påverka sitt lärande, allt detta tillsammans 

som enligt våra teorier skapar ett välbefinnande. 

Då deltagarnas svar var kategoriserade blev det tydligt för oss att resultatet kan ses ur flera 

perspektiv som påverkar varandra som till exempel relation, välmående, kunskap, 

förhållningssätt och specialpedagogiska insatser. Det verkade även som att de olika 

perspektiven, områdena vi delat in resultatet i var i en jämn balans, det vill säga att de flesta 

av lärarna nämnde i sina berättelser orsaker och förklaringar som låg inom flera områden. På 

så sätt fanns en balans mellan de olika perspektiven eller områdena. Detta syntes genom att 

samma lärare beskrev flera olika områden då de pratade om förutsättningar för elevers 

delaktighet och lärande samt specialpedagogens roll. Genom samtalen med lärarna fick vi 

också en fördjupad kunskap om hur de såg att specialpedagogiska kunskaper och ett sådant 

stöd kan gynna elevers välmående. Alla dessa kategorier som redovisas i vårt resultat går in 

och ur varandra. Lärarna i studien gav en bild av hur man kan se den komplexa helheten kring 

en elev, som består av så många olika vinklar och påverkansfaktorer.  

 

I samtalen med respondenterna framkom att det fanns behov av specialpedagogens stöd, både 

gällande handledning och kunskap samt i den dagliga kontakten med eleverna. Lärarna 

uttryckte både vilken hjälp de hade fått men även vad de saknade och ville ha hjälp med 

utifrån de behov som de ansåg fanns.  

 

Diskussion 

Studien är genomförd med en kvalitativ forskningsansats och använder intervjuer som 

undersökningsmetod. Intervjuerna utfördes med 14 lärare som arbetar med elever i  

årskurs 1–4. Syftet med studien var att få fördjupad kunskap om hur några lärare skapade 

förutsättningar för lärande och delaktighet hos elever med ADHD-problematik samt 

specialpedagogens roll i sådant arbete. Utifrån detta och med stöd av teoretiska 

utgångspunkter, diskuteras hur elevers lärandemöjligheter, särskilt avseende elever med 

diagnosen ADHD, även kan angå elevers välbefinnande och det specialpedagogiska arbetet. 

I resultatet redovisas lärarnas beskrivningar och berättelser av hur de skapar förutsättningar 

för lärande och delaktighet i arbetet med elever med ADHD och på vilket sätt de fått och 

önskar få stöd av specialpedagogisk kompetens. 
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Metoddiskussion  

För att ta reda på hur några lärare skapade förutsättningar för lärande och delaktighet hos 

elever med ADHD-problematik samt specialpedagogens roll i sådant arbete har vi i vår 

undersökning ställt öppna frågor, analyserat svaren och utifrån det sammanställt ett resultat. 

Att använda sig av halvstrukturerade intervjuer har varit en bra metod utifrån den aspekten att 

vi kunnat använda oss av ”probing” som Dahlgren och Johansson (2015) menar är användbart 

då frågor behöver vidareutvecklas. ”Probing” betyder att man ställer följdfrågor. Då svaren 

inte alltid var tillräckligt tydliga och uttömmande fick vi genom ”probing” reda på mer och 

det gav mer underlag till vårt resultat. Vi har haft en försiktighet i hur följdfrågor ställts 

eftersom vi är medvetna om att det spelar en stor roll på vilket sätt frågan ställts och vad 

svaret på frågan blir. Kvale och Brinkmann (2014) poängterar även att det råder ett 

maktförhållande under en intervju. Det kan ha haft en påverkan av svaren som framkom under 

undersökningen även om vår avsikt var att vara jämställda. 

Det har varit en fördel att vi varit två som utfört studien och att vi intervjuat lärare på olika 

håll, spelat in intervjuerna och sedan transkriberat dem. Detta har gjort att vi läst våra egna 

intervjuer och varandras. Att tolka en text gör att yttre intryck som till exempel gester och 

ljudnivåer i det talade språket försvinner och analysen kan göras i en mer avskalad text. Kvale 

och Brinkman (2014) ger exempel på att ansiktsuttryck kan påverka vårt sätt att tolka en 

intervju. Halvstrukturerade intervjuer har fungerat väl för att uppnå den här studiens syfte att 

ta reda på några lärares arbetssätt och tankar om det vi sökte svar på. Medvetenheten om att 

våra egna erfarenheter och förförståelse har spelat en roll i vår undersökning. Fejes och 

Thornberg (2014) menar att man ska försöka lägga sina teorier och fördomar åt sidan och göra 

analysen av insamlade data på ett öppet och fördomsfritt sätt. Det har vi också försökt och vi 

tror att genom vårt medvetande om att detta spelar in har det funnits en större möjlighet att 

bortse från våra tidigare kunskaper, åsikter och erfarenheter. Det är dock av vikt att förstå att 

vår studie är färgad av våra tankar trots att vi försökt att vara neutrala. Trots försök att bortse 

från oss själva och våra egna åsikter är det ju samtidigt vi själva som väljer vilka frågor som 

ställs och vilka ”glasögon” vi bär då något undersöks. Fejes och Thornberg (2014) anknyter 

till Patton som menar att varje kvalitativ studie är unik och att det mänskliga elementet i 

kvalitativ forskning både utgör en styrka och svaghet. Patton menar vidare att i kvalitativ 

forskning är forskaren själv ett så centralt redskap att resultatet och analysens kvalitet är 

beroende av forskaren som människa. 

 



31 
 

Resultatdiskussion 

Utifrån resultaten i studien framkom olika komponenter som hör samman med våra 

frågeställningar. I resultatdiskussionen har vi valt att diskutera några av dessa med 

utgångspunkt från den tidigare redovisade forskningsgenomgången. 

 

Förutsättningar för lärande och välbefinnande 

Deltagarna i vår studie pratade både om vikten av att elever har ett välmående men också om 

oron som fanns då de ansåg att flera elever inte mådde bra. Resultatet i studien kopplat till 

forskning och aktuella rapporter visar på att det finns anledning till ökad oro för ett sämre 

mående mentalt för dessa elever. Detta påvisar bland annat Holmqvist (2018) och 

Skolinspektionen (2014). Norén Selinus (2015) skriver att barn med en ADHD-problematik 

löper en ökad risk för att utveckla psykiska problem både i tonåren och som vuxna. 

 

Flera av de lärare vi intervjuade upprepade betydelsen av sitt bemötande till eleven. Detta 

menade de var extra viktigt då elever visade tecken på att de mådde dåligt och till exempel 

hade ett utåtagerande beteende. Schulte-Körne (2016) lyfter fram fler aspekter som kan stödja 

elever med ADHD-problematik och som inte mår bra. Ett tryggt stöd, emotionell inställning 

och engagemang är några av de förhållningssätt som lyfts som något positivt. Vår studie 

visade att lärarna ansåg att relationens betydelse för elevers lärande är av stor vikt. Lärarna 

ansåg dessutom att relationen var helt avgörande för elever med ADHD eller ADHD-

problematik. Några lärare hade insikt i att de bar ansvar för relationen med eleverna och att 

det var viktigt att förstå sig själv i mötet med eleven. Vikten av relationens betydelse och att 

läraren måste ta ett ansvar för att relationen med eleven är god skriver flera forskare om. De 

menar att läraren i sin profession måste besitta förmågan att skapa goda relationer (Jakobsson 

& Nilsson, 2011; Juul & Jensen, 2009; Strand. 2013; Rokenes & Hanssen, 2016). Hjörne och 

Säljö (2013) menar att lärare måste ha en ökad förståelse i mötet med elever med sociala 

svårigheter. Resultatet i vår studie visade att lärarna hade en stor medvetenhet om elevers 

sociala svårigheter och var noga med att lyfta elevens positiva sidor inför klassen för att öka 

dess delaktighet och status i klassen. Ljungblad (2016) skriver om att relationskompetens är 

lärarens mest viktiga didaktiska verktyg och Thornberg (2013) beskriver att all modern 

forskning visar på att relationen mellan lärare och elev är själva basen till en fungerande 

skolgång och därmed lärandet.  
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Främjande arbete för delaktighet genom extra anpassning och föräldrasamverkan 

De fanns lärare i vår studie som berättade att genom att samtala med dessa elever om hur de 

upplevde sin lärandesituation och delaktighet kunde läraren stötta och anpassa undervisningen 

på ett bra sätt. Rose och Shevlin (2017) beskriver i sin studie elevernas egna tankar runt sitt 

stöd i skolan och det framkommer att många elever med svårigheter både är medvetna och 

nöjda med de stöd de får. De vågar be om hjälp och vill komma ikapp.  

Jakobsson (2002) liksom Jakobsson och Nilsson (2011) skriver om betydelsen av elevers 

delaktighet i samband med lärande. De beskriver hur delaktighet både handlar om elevens 

skolarbete och även om elevens sociala delaktighet. Resultatet i vår studie visade att lärarna 

ansåg att dessa faktorer hörde samman och var lika viktiga för elevers delaktighet. Lärarna i 

studien påtalade även vikten av att de alltid såg eleven vilket även Alerby och Bergmark 

(2015) menar då de skriver att interaktionen mellan lärare och elev är central. 

Lärarna i vår studie påtalade vikten av att ha en helhetssyn runt eleverna och att samarbeta 

med föräldrarna. Ett samarbete mellan skola och hemmet är viktigt för elever med ADHD-

diagnos, vilket Mossler och Kadesjö (2004) för fram då de menar att dessa barns svårigheter 

förstärks genom negativa förhållanden i dessa miljöer. Barics studie (2016) visade att de 

elever som hade en relation med en lärare eller vuxen som visat engagemang, brytt sig om, 

lyssnat, övervakat deras mående och tagit hänsyn till hur elevens hemsituation såg ut 

påverkade elevens skolprestation i rätt riktning.  

Att en elev får diagnosen ADHD tidigt och genom det kan påbörja medicinering var något 

flera lärare i vår studie, ansåg ha betydelse för elevers delaktighet och inlärning. Meerman et 

al. (2017) menar att vi borde vara mer försiktiga med att ställa diagnoser så snabbt eftersom 

ADHD-beteenden kan ha många olika bakomliggande orsaker som inte behöver betyda en 

diagnos. Forskarnas åsikter går alltså isär angående medicinering. Geng (2011) menar att 

medicinering i kombination med specialpedagogiska insatser har ett samband för ökade 

förutsättningar att elever med ADHD ska lyckas i skolan.  

 

Kunskap och stöd genom specialpedagogens arbete  

Några lärare i studien berättade att de fått stöd genom kommunbestämda utbildningar inom 

specialpedagogik. De beskrev att detta givit en starkare effekt genom att alla på hela skolan 

fått samma utbildning samtidigt och att man hade en gemensam grund att arbeta utifrån och 

att alla utvecklade en större förståelse för problematiken hos eleverna. Simovska et al. (2016) 



33 
 

menade att för ett främjande och målmedvetet arbetssätt skulle man kunna länka ihop hälsa 

och välbefinnande med skolans pedagogiska mål och utvecklingsplaner och att stat, kommun 

och skolor behöver hitta ett fungerande samarbete. 

Fernell et al. (2014) menar att dessa barn måste få rätt stöd i tid. Genom ett långsiktigt och 

tvärvetenskapligt arbete där sjukvård och andra samhällsinstanser samarbetar skulle ett 

främjande arbete kunna uppstå. Flera lärare förklarade att de hade ett samarbete med olika 

instanser runt ett barn. Det kunde exempelvis handla om att de fick specialpedagogisk 

handledning via habiliteringen eller Autismcenter, en logoped från sjukhuset eller samtal 

alternativt delgivning från en psykolog eller läkare på BUP. 

I resultatet framkom att flera lärare efterfrågade mer specialpedagogisk kunskap och att de 

önskade sig mer stöd i hur de skulle bemöta elever med ADHD-problematik. Denna insikt och 

önskan fann även Gal et al. (2010) i sin studie där det särskilt var de unga lärarna som 

efterfrågade detta för en inkluderande undervisning för dessa elever. Lärarna i vår studie 

talade positivt om specialpedagogisk handledning, både gällande att kunna bemöta eleverna 

på rätt sätt men också att få ny kunskap. Sundqvist (2012) såg också den specialpedagogiska 

handledningens olika funktioner.  

 

Avslutande reflektioner och vidare forskning 

Studien har givit oss nya perspektiv och insikter angående lärares arbete med elever med 

diagnos ADHD eller ADHD-problematik. Deras berättelser gav oss inblick i deras genuina 

engagemang i att skapa förutsättningar för att de här eleverna ska må bra och lyckas i skolan. 

Relationens betydelse var genomgående den nyckelfaktor som lärarna talade om för att elever 

ska lyckas. Som blivande specialpedagoger är vi tacksamma över att ha fått samtala med 

lärare eftersom det har bidragit till att vi förstår vikten av goda relationer. Genom att ha haft 

dessa intervjuer har vår insikt även ökat vad gäller samtalets betydelse. Vi har både hört 

deltagarnas reflektioner och utifrån dem fått egna reflektioner och utvecklat vår egen roll som 

samtalsledare. 

Ur ett specialpedagogiskt perspektiv tror vi att den här uppsatsen kan vara till nytta och ge 

inspiration till både lärare och specialpedagoger i deras arbete med elever med ADHD-

problematik. Vidare forskning i detta intresseområde skulle till exempel kunna vara att 

undersöka hur den samlade elevhälsans samsyn kring elever ser ut utifrån välmående, 
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delaktighet och lärande, särskilt gällande att kunna se hur ett främjande arbete på sikt kan få 

elever att lyckas ännu bättre i skolan. Det vore också intressant att forska angående elevers 

erfarenheter av särskilt stöd, för att kunna förstå elevperspektivet. 

Under arbetets gång har det blivit tydligt att sambandet mellan välmående och lärande hör 

ihop och är beroende av varandra. Slutligen vill vi dela med oss av ett talande citat; 

 

”Hälsa och lärande ses i detta sammanhang inte som två oberoende processer utan mer som ett 

cirkulärt förhållande, där de påverkar och påverkas av varandra. En god hälsa är en bra 

förutsättning att skapa lärande, liksom det är en viktig hälsofrämjande insats att individen når sina 

kunskapsmål” (Lundin, 2014, s.61). 
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Bilaga 1 

Missivbrev 

Hej, 

Vi heter Ulrika Björell och Therese Wihlborg Kilic och är studenter på Mälardalens högskola. 

Vi läser sista terminen på Specialpedagogprogrammet och ska nu skriva vårt examensarbete. 

Som blivande specialpedagoger har vi ett stort intresse av hur vi kan bidra till att utveckla 

skolan till en plats där alla elever trivs och lyckas. 

Syftet med arbetet är att få en inblick i hur några lärare arbetar med elever med ADHD-

problematik avseende deras lärande och delaktighet. Genom den informationen vi får genom 

intervjuer och tillsammans med tidigare undersökningar och forskning hoppas vi kunna bidra 

med ytterligare kunskap om hur dessa elevers skolgång kan gynnas, som grund för lärares och 

specialpedagogers fortsatta arbete med detta. 

Vi hoppas att du som lärare på lågstadiet vill vara med i en intervju. Intervjun beräknas ta 

cirka 40–60 minuter. Det spelar ingen roll om du har lång eller kort erfarenhet av att arbeta 

med elever med ADHD-problematik. 

Då vi utför vår intervju kommer vi att ta hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer. Det innebär bland annat att du kommer att vara anonym och alla handlingar som 

har med vårt arbete att göra kommer att behandlas konfidentiellt. Om du väljer att delta 

kommer du själv att välja att svara på det du vill, avbryta när du vill och ångra dig om du vill. 

Vi skulle bli glada och tacksamma om du vill delta i vår studie. 

Therese Wihlborg Kilic 

Ulrika Björell 

Handledare: Tina Hellblom-Thibblin 

Docent i specialpedagogik, Mälardalens högskola 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor 

 

1. Hur länge har du arbetat som lärare? 

2. Vilken utbildning har du? 

3. Hur ser din erfarenhet ut gällande elever med diagnos ADHD eller ADHD-problematik? 

4. Har du anpassat din undervisning på något sätt i mötet med dessa elever? 

              På vilket sätt? Varför? Hur fungerade det för eleven? 

5. Vilka faktorer upplever du har betydelse för dessa elevers lärande? 

6. Hur gör du för att få de här eleverna att bli/känna sig delaktiga i undervisningen? 

              Hur påverkar det elevens lärande? 

7. Är det något som du tycker är svårt eller utmanande i mötet med dessa elever? 

8. Har du fått stöd eller hjälp på något sätt? (t.ex. genom elevhälsan, handledning, 

specialpedagog/speciallärare) 

              Upplevde du någon skillnad hos eleverna efter det? 

9. Hur upplever du att dessa elever mår? 

              På kort sikt och på lång sikt? 

              Vad tror du att det beror på? 

10. Vilka faktorer upplever du har betydelse för elevers välmående? 

11. Hur mycket tänker du att du själv kan påverka det? 

12. Om du fick beskriva/önska hur ett välfungerande/lyckat samarbete mellan dig och 

specialpedagog (eller likn. resurs), hur skulle det se ut? 

13. Kan du beskriva någon gång du fått ett bra stöd av en specialpedagog? 

             Varför ansåg/anser du att det var bra? 

 

 


