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Sammanfattning 
I den här studien har jag undersökt hur högstadieskolor i Lappland arbetar med elever som har en 

ADHD-problematik. Studien inkluderar både elever med en ADHD-diagnos och de som har en 

odiagnostiserad ADHD-liknande problematik. Undersökningen gjordes med hjälp av en enkät som 

skickades ut till samtliga 31 skolor i Lappland och av vilka 21 svarade. Studien bottnar i ett 

relationellt perspektiv och inkluderingsprinciper enligt Vygotskijs teorier. 

 

Bland skolorna i Lappland erbjuder man många olika typer av stöd. Alla de olika stödinsatser som 

gavs som svarsalternativ i enkäten förekom i skolorna och med tanke på denna variation bör det gå 

att hitta rätt stöd för varje individ. Av dessa stödinsatser är vissa inkluderande där man anpassar 

miljön och undervisningen i klassrummet för att passa eleverna, medan andra är exkluderande där 

elever plockas ut och särskiljs med grund av kunskaper och diagnoser.  

 

Det har gjorts flera landsomfattande studier gällande stödinsatser och åtgärdsprogram. Dessa har 

inbegripit hela mångfalden av elever i behov av stöd och inte bara de med en ADHD-problematik. 

Trots dessa skillnader är mina resultat mycket lika de tidigare studierna.  
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1. Bakgrund 
 

1.1 Inledning 
Idag talar man mycket om ”en skola för alla”. Det är en skola som har plats för alla barn. Det ska 

inte spela någon roll om barnet har en diagnos, svårigheter, emotionellt bagage. Här får alla plats. 

Sven Eklöf, aktiv kring dyslexi- och skolfrågor skriver på Newsmill att parollen bara är ögongodis, 

att det inte finns resurser nog för att leva upp till utopin. Han säger att det är barnen med 

funktionsnedsättningar som riskerar glömmas bort och försvinna, att inkluderingen kan gå så långt 

att deras behov blir osynliga. Den bild jag själv fått av skolan är att denna tolkning kan vara 

relevant, men att det kommer an på funktionsnedsättningens art. Vissa funktionsnedsättningar 

riskerar bli osynliga i stora klasser, kanske däribland just de elever med dyslexi, som ju Eklöf är 

mest bekant med, medan andra elever är svåra att missa då deras funktionsnedsättning är av mer 

utåtagerande natur. Här kommer jag till exempel att tänka på elever med ADHD, och då främst av 

hyperaktiv och impulsiv typ. Detta visar bara på vilka skilda behov olika elever har och hur många 

olika grupper som innefattas av ”en skola för alla”: de tysta, de så kallade normalstörda, de 

hyperaktiva, de med koncentrationssvårigheter, de med social problematik, de med läs- och 

skrivsvårigheter, de med utvecklingsstörning, de med fysiska handikapp… Listan kan göras lång.  

 

Det jag i den här uppsatsen kommer fokusera på är dock de barn som är svåra att glömma bort och 

som på grund av sin funktionsnedsättning riskerar att inte inkluderas i skolans gemenskap utan 

istället tas från sina kamrater och placeras i ”den lilla gruppen”. Detta är barnen med ADHD-

diagnos eller en ADHD-liknande problematik.  

 

 

1.2 Skolans ansvar 
År 2010 fick vi en ny skollag i Sverige och året därpå kom det en ny läroplan för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet, hädanefter refererad till som Lgr11. Denna ersatte den tidigare 

läroplanen från 1994 (Lpo94). Läroplanen har sin utgångspunkt i skollagen och dessa reglerar hur 

skolans verksamhet ska bedrivas. 

 

Läroplanen säger att i skolan ska eleverna utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och skolan ska 

förmedla en värdegrund som baseras på ett demokratiskt synsätt. I detta ingår bland annat alla 

människors lika värde, solidaritet och respekt för de mänskliga rättigheterna. Att eleverna ska 

utvecklas utifrån sina egna förutsättningar innebär att undervisningen ska individanpassas utefter de 

behov som finns. I läroplanen påpekas särskilt att skolan har ett speciellt ansvar för elever i behov 

av särskilt stöd (Lgr11; SFS 2010:800). 

 

Skollagen säger att när det gäller eleverna i behov av särskilt stöd ligger det yttersta ansvaret på 

rektorn. Det är hens ansvar att en utredning skyndsamt görs om någon påtalar att en elev misstänks 

inte nå kunskapsmålen eller vara i annan typ av skolsvårigheter. Vidare är det rektorn som ska 

besluta om ett åtgärdsprogram ska upprättas, vilket alltid ska ske när en elev befinns vara i behov av 

särskilt stöd. I åtgärdsprogrammet ska det framgå vilka behov som finns, hur behoven ska 

tillgodoses samt hur utvärdering och uppföljning av åtgärdsprogrammet ska ske. Rektorn är den 

enda som kan besluta om att stöd ska ges enskilt eller i annan undervisningsgrupp än den eleven 

normalt går i, och detta ska endast göras om det finns särskilda skäl. (SFS 2010:800) 

 

1.2.1 Åtgärdsprogram och stödinsatser 

Åtgärdsprogrammet är ett viktigt redskap när skolan ska lägga upp sina stödinsatser runt en elev. 

Åtgärdsprogrammet ska utformas för att vara ett pedagogiskt verktyg som kan, och ska, användas i 

undervisningen. Hur en elevs studiesituation ser ut beror på flera sammankopplade faktorer, så som 



6 

 

elevens egna förutsättningar, lärarens kompetens och gruppens sammansättning. I upprättandet av 

ett åtgärdsprogram är det viktigt att se problematiken ur olika perspektiv: individnivå, gruppnivå 

och organisationsnivå. Många åtgärdsprogram innehåller dock bara individinriktad 

problembeskrivning. En studie visade på att 100 % av åtgärdsprogrammen som granskats (83 

stycken) innehöll situationsbeskrivning på individnivå medan bara 11 % hade beskrivning på 

gruppnivå och inget innehöll något på organisationsnivå (Skolverket, 2011).  

 

Skolverket (2008) skriver i sina allmänna råd om arbetet kring åtgärdsprogram att skolan måste se 

att elevernas miljö och undervisningssituation påverkar deras behov av särskilt stöd och det är där 

orsaker i första hand bör sökas. Stort fokus ligger på en inkluderande miljö och en anpassad 

undervisning. Man skriver även att de normer och attityder som finns i skolan och relationerna 

mellan vuxenvärden och eleverna kan få betydelse för hur skolan ser på elever i behov av stöd 

(Skolverket, 2001a). 

 

Som tidigare nämnt ska stödet i första hand ges i elevens ordinarie undervisningsgrupp. Att skilja 

eleven från klasskamraterna kan få negativa konsekvenser rent socialt och undervisning i ”den lilla 

gruppen” kan även leda till sämre studieresultat om lärarnas förväntningar blir för låga. För att 

stödet istället ska kunna ges i den vanliga undervisningsgruppen kan det krävas stöd från 

specialpedagog eller annan expertis för att undervisningen ska kunna anpassas, både till innehåll 

och genomförande. Ett besök i klassrummet av specialpedagog kan vara bra redan under 

utredningen som förekommer ett åtgärdsprogram och med de kunskaper som då inhämtats kan 

läraren stöttas i sin roll för vidare utveckling av hur undervisningen kan bedrivas. I 

specialpedagogens arbete kan det även ingå individuellt arbete med eleven, utanför ramen för den 

ordinarie undervisningen. (Skolverket, 2001a; Skolverket, 2008) 

 

Kartläggningen kring ett åtgärdsprogram kan innehålla en medicinsk eller psykologisk utredning, 

där eleven har fått någon form av diagnos. Diagnosen i sig ger dock ingen mall till hur det 

pedagogiska stödet ska utformas och en fullständig kartläggning behöver därför göras. Huruvida en 

elev får stödinsatser får aldrig vara beroende av huruvida det finns en diagnos (Skolverket, 2001a) 

men trots det angav 70 % av rektorer i en studie av Giota och Emanuelsson (2011, s. 40) att en 

diagnos var viktig och ”har stor eller ganska stor betydelse” för att få stöd.  

 

Det har beräknats att ungefär 40 % av alla elever någon gång under sin skolgång är i behov av 

särskilt stöd (Skolverket, 2011). 

 

 

1.3 Salamancadeklarationen 
År 1994 hölls en världskonferens om undervisning i Salamanca i Spanien. De som deltog 

deklarerade då att barn har rätt till en undervisning som ska tillgodose deras olika behov, inom 

ramen för den ordinarie skolan. Det uppdrag man gav till skolan var att genom sin inkluderande
1
 

profil motverka diskriminering och på så vis främja samhället i stort (Svenska Unescorådet, 2006). 

 

Enligt Salamancadeklarationen är det viktigt att det i skolan finns plats för alla barn, oavsett vilka 

funktionsnedsättningar eller andra förutsättningar de har. I undervisningen ska alla barn komma till 

sin rätt och få den undervisning just de behöver, och den undervisningen ska i så stor utsträckning 

som möjligt ske tillsammans i elevgruppen. Barnen bör alltså inte regelmässigt delas in efter vilka 

_________________________________________________ 

 
1
 I originaltexten står det ”inclusion”, som i den svenska utgåvan översatts med ”integrering”. Jag har här valt att 

behålla originalets formulering och använder mig därför av ordet ”inkludering”. Nilholm (2007) påpekar också att 

”integrering” kan ses som en felöversättning. Mer om skillnaden mellan dessa begrepp i 1.4.  
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förutsättningar de har, även om deklarationen inte motsätter sig att så ibland sker. Istället bör barnen 

få tillgång till samma undervisning, medan ytterligare stöd sätts in där det behövs (Svenska 

Unescorådet 2006). 

 

Att verka för en inkluderad skola anses i Salamancadeklarationen ”bygga upp en solidaritet mellan 

barn med behov av särskilt stöd och deras kamrater” (Svenska Unescorådet, 2006, s. 19). Detta kan 

då gynna samhället i stort eftersom det kan ses som en förändring som börjar vid gräsrotsnivå. Det 

leder också till att barn i behov av särskilt stöd i större utsträckning kan följa med sina kamrater från 

förskolan och upp i skolan, istället för att de måste skiljas åt.  

 

 

1.4 Inkludering eller integrering 
Inkludering är ett relativt nytt begrepp på den pedagogiska arenan och har kommit att till stor del 

ersätta integreringsbegreppet. Integrera innebär att man sammanför [olika] saker till en helhet, 

medan inkludera innebär att allt är inberäknat. När något integreras utgår man från en 

grundläggande olikhet, men att denna olikhet är inget hinder för att de ska mötas i en helhet. Ordet 

inkludering har inte samma inneboende uppdelning. Brodin och Lindstrand (2004) skriver att det 

först krävs segregering för att någon därefter ska integreras, har inte denna segregering förekommit 

har personen istället hela tiden varit inkluderad. Emanuelsson (2004) ser en liknande 

bakomliggande problematik när det gäller begreppet integrering men han ser även tendenser till att 

inkludering får samma innebörd. När integrering innebär att det avvikande ska integreras i det 

vanliga pekar det ut eleven som det avvikande och detta är då en del av varför man mer övergått till 

att använda ordet inkludering. Men när skolan börjar tala om inkludering i relation till enskilda 

elever varnar Emanuelsson för att begreppsbytet inte gjort någon skillnad i hur dessa individer 

uppfattas. Detta kan jämföras med skiftet från ”elev med behov av stöd” till ”elev i behov av stöd”, 

där man via prepositionsskiftet ville framhäva att det inte var eleven som var bärare av problem 

(Nilholm, 2007).  

 

Det kan sägas finnas olika typer av inkludering: rumslig, social och didaktiskt. Rumslig inkludering 

handlar om barnets fysiska närvaro i elevgruppen som hen tillhör, social inkludering syftar på om 

barnet är socialt delaktig med de andra i gruppen och didaktiskt inkludering avser hur didaktiken 

anpassas för att gagna barnets lärande (Skolverket, 2011).  

 

I den här uppsatsen kommer begreppet ”inkludering” att användas. 

 

 

1.5 Relationellt och kategoriskt perspektiv 
Specialpedagogiken kan delas i två olika infallsvinklar, det kategoriska perspektivet och det 

relationella perspektivet. Emanuelsson, Persson och Rosenqvist (2001) påpekar att den 

uppdelningen i sin renaste form sällan återfinns i verkligheten utan att den snarare är en så kallad 

”idealtyp”. I sin renaste form kan dessa två perspektiv ställas mot varandra och bli varandras 

motsatser.  

 

Utifrån ett kategoriskt perspektiv ligger problematiken hos individen. Det är hens egna diagnoser 

och bakgrund som skapar problem. Detta är en elev med behov av särskilt stöd. I det relationella 

perspektivet finns grunden till problemen istället i elevens omgivning och ändringar i denna miljö 

kan påverka elevens möjligheter att lyckas. Detta är en elev i behov av särskilt stöd (Emanuelsson, 

2007). Emanuelsson, Persson och Rosenqvist (2001) säger att den tradition som specialpedagogiken 

tillhör är kategorisk, vilket då står i kontrast mot den relationella synen som skolans styrdokument 

ger uttryck för.  
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1.6 ADHD 
ADHD står för ”attention deficit hyperactivity disorder” - eller ”uppmärksamhetsstörning med 

hyperaktivitet” på svenska. (Socialstyrelsen, 2004). I det här avsnittet ska jag titta närmare på 

diagnoskriterierna för ADHD och vad funktionsnedsättningen innebär. 

 

1.6.1 Diagnoskriterier 

En ADHD-diagnos ställs med hjälp av ett diagnossystem. De vanligaste är ICD-10 (International 

Classification of Disorders) som ges ut av WHO (Världshälsoorganisationen) och DSM-IV 

(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, version 4) som ges ut av APA (American 

Psychological Association) (SBU 2012). I den här uppsatsen avser ”barn/elev med ADHD” endast 

de som fått en diagnos medan ”ADHD-liknande problematik” inkluderar de som utreds för ADHD 

eller uppvisar flera av de svårigheter som ryms inom ADHD-diagnosen. Som vi kommer se nedan 

kan ett barn uppfylla flera kriterier utan att för den sakens skull ha ADHD, men detta kan ändå 

påverka skolarbetet. 

 

Det finns olika undergrupper av ADHD, beroende på var de främsta svårigheterna ligger. Dessa är 

ADHD med i huvudsak uppmärksamhetsstörning, ADHD med i huvudsak 

hyperaktivitet/impulsivitet och ADHD av kombinerad typ, det vill säga med både 

uppmärksamhetsstörning och impulsivitet/hyperaktivitet (Socialstyrelsen, 2004). Många av 

kriterierna för ADHD kan kännas igen hos barn som inte har en ADHD-problematik, de kan sägas 

vara en del av den normala variationen, och det är därför specificerat hur symptomen måste 

uppträda för att diagnos ska ställas. Symptomen måste ha funnits i minst ett halvår och avvika från 

barnets utvecklingsnivå, vissa symptom förekom före sju års ålder, problematik som kan härledas 

från symptomen uppträder i minst två olika miljöer, det finns en klar funktionsnedsättning och 

problemen ska inte kunna förklaras av en annan psykiatrisk diagnos (CDC). 

 

1.6.2 Funktionsnedsättningens innebörd 

ADHD kan ta sig rätt skilda uttryck, dels beroende på vilken undergrupp personen tillhör men även 

inom varje undergrupp beroende på var de främsta svårigheterna ligger. Enligt Socialstyrelsen 

(2004) finns det vissa beteenden som är vanligt förekommande hos barn med ADHD och som 

anknyter till diagnoskriterierna men inte nämns specifikt. Dessa beteenden kan skapa problem i 

mötet med skolan. Koncentrationssvårigheter gör att det går åt mer energi för att koncentrationen 

ska bibehållas eller återfås, vilket är tröttande och kan göra att elever med ADHD snabbt blir trötta. 

Dessa elever kan behöva mer motivation än andra och ha svårare att göra saker de uppfattar som 

tråkiga, vilket också knyter an till koncentrationssvårigheterna. Rastlöshet och 

koncentrationssvårigheter kan alltså få konsekvenser i mötet med skolan och detta leder till att 

funktionsnedsättningen blir ett hinder för eleven.  

 

Olika studier har visat på att tre till sex procent av skolbarn har ADHD, och siffrorna är konstanta 

både i Sverige och internationellt. Liknande studier gör gällande att ADHD är mer än dubbelt så 

vanligt hos pojkar som hos flickor (Socialstyrelsen, 2004).  

 

1.6.2 Relationellt eller kategoriskt synsätt 

Att tala om diagnoser är per definition ett kategoriskt synsätt eftersom man då problematiserar 

individens förutsättningar. Diagnosen blir på så vis roten till problematiken istället för att se 

individen som en del av omgivningen. Skolverket (2011, s. 47) skriver att en diagnos innebär att 

man ”förlägger orsaken till elevens beteende och problem till individen själv” vilket då är i linje 

med det kategoriska perspektivet. Samtidigt är diagnosen en del av förklaringen till varför en elev 

får problem i mötet med skolan och de krav som ställs och genom diagnosen får många en större 

förståelse för varför vissa elever inte fungerar som vi förväntar oss. Som tidigare nämnt kan 
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diagnosen också ge vägledning till vilka stödinsatser som kan behövas och på så vis ge en grund att 

börja bygga på.  

 

Sammanfattningsvis kan man säga att elever med ADHD har en funktionsnedsättning som i sitt 

möte med skolans ramar och regler kan bli ett funktionshinder. Genom att bemöta dessa individuellt 

och anpassa miljön kan vi förhindra eller dämpa funktionshindret. På så vis flätas det relationella 

och det kategoriska perspektiven samman.  
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2. Syfte och frågeställningar 
 

2.1 Syfte 
Syftet med den här studien är att beskriva och analysera hur ett urval skolor i årskurserna sju till nio 

arbetar med stödinsatser till elever med ADHD eller ADHD-liknande problematik.  

 

 

2.2 Frågeställningar 
De frågeställningar min studie bygger på är följande: 

 Vilka typer av stöd, för elever med ADHD eller ADHD-liknande problematik, finns 

representerade i de skolor som ingår i studien? 

 Är stödet av inkluderande eller exkluderande art? 
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3. Teoretisk ram 
Den teoretiska ram som min uppsats bygger på är en kombination av det relationella perspektivet 

och den sociokulturella teorin. Båda dessa betonar vikten av miljö och interaktion i ett socialt 

samspel. Samtidigt är inte min utgångspunkt renodlad enligt ”idealtypen” av det relationella 

perspektivet som nämns i avsnitt 1.5, då min användning av begrepp som diagnoser och ADHD kan 

benämnas kategoriska.  

 

I det relationella perspektivet ser man att roten till problem i skolan inte främst ligger hos eleven, 

utan i skolans bemötande och verksamhet. Problematiken ligger alltså i att skolan misslyckas med 

att, på ett adekvat sätt, bemöta den variation och mångfald av elever som finns (Emanuelsson, 

2007). 

 

Det sociokulturella perspektivet grundar sig på Vygotskijs teorier och betonar att människans 

utveckling är en social process, snarare än en individuell och den styrs av vilken kultur hon föds in 

i. Barn lär sig först saker genom samspel och därefter kan de utföra samma sak individuellt. 

Grunden för individuellt tänkande föds alltså i en yttre, social kontext där en annan person visar 

vägen (Evenshaug & Hallen, 2001). Strandberg (2006) skriver att det som kan uppfattas som fusk, 

när elever viskar och hjälper varandra, är ett nödvändigt steg för att de ska kunna utföra samma 

syssla på egen hand. Alltså bör inte denna typ av interaktion uppfattas som något negativt utan 

istället något nödvändigt. Han sammanfattar Vygotskijs tankar med ”det är i människans yttre 

aktiviteter som hon skapar sig ett råmaterial för inre processer” (Strandberg, 2006 s. 10).  

 

Den proximala utvecklingszonen är en annan av Vygotskijs teorier och handlar inte om barnets 

kunnande just nu, utan den utveckling som kan ske i en social kontext. Med samarbete mellan 

barnet och dess omgivning – vuxna och kamrater – kan barnet klara av uppgifter som hen ensam 

inte skulle bemästra, för att sedan med allt mindre stöttning klara av det själv (Bråten, 1998). Arbete 

efter den här teorin innebär alltså att lärare och elever interagerar med varandra (i motsats till en 

klassisk föreläsning, där läraren talar och eleverna lyssnar) och läraren leder barnet framåt, med 

nödvändig stöttning. Stöttningen kan vara i form av en hjälp till att börja lösa uppgiften eller att 

ställa en ledande fråga (Bråten & Thurmann-Moe, 1998). 

 

Det relationella perspektivet och den sociokulturella teorin ser till individen som en del av en grupp, 

en del av en helhet. Är en människa då inte inkluderad, inte en del av helheten, har hon sämre 

förutsättningar i livet än de som är en del i gruppen.  
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4. Tidigare forskning  
Här kommer jag presentera vad tidigare forskning säger om olika stödinsatser och arbetet med 

elever med ADHD. Många studier särskiljer inte problematiken hos de elever som ingått i studien, 

varför jag även kommer ta upp det mer generella ”elever i behov av särskilt stöd”.  

 

I studien Specialpedagogiskt stöd, till vem och hur?– Rektorers hantering av policyfrågor kring 

stödet i kommunala och fristående skolor redovisar Giota och Emanuelsson (2011) sina resultat 

separat för årskurs 1-3 respektive 7-9. De har även en uppdelning mellan kommunala skolor och 

friskolor. När jag refererar till deras studie avser jag siffrorna för årskurs 7-9 samt den 

genomsnittliga siffran för kommunala skolor och friskolor kombinerat om inget annat anges. 

 

Bengt Perssons studie Åtgärdsprogram i grundskolan – Förekomst, innehåll och användning (2002)  

gjordes på uppdrag av Skolverket och utfördes på ett urval av landets grundskolor via en enkät till 

rektorerna. I Skolverkets publikation Särskilt stöd i grundskolan – En sammanställning av senare 

års forskning och utvärdering (2011) refereras en enkätstudie av Nilholm, Persson, Hjerm och 

Runesson gjord 2007 som heter Kommuners arbete med elever i behov av särskilt stöd. I denna 

studie deltog 90 % av landets kommuner.  

 

 

4.1 Stödinsatser 
Det är svårt att jämföra rakt av vad olika studier skriver om vanliga stödinsatser eftersom deras 

enkäter skiljer sig åt och därför också svaren. Jag inleder med att redogöra för fyra olika resultat för 

att sedan sammanfatta dessa och hitta en röd tråd. 

 

 
Tabell 1. De tre vanligaste åtgärderna i åtgärdsprogram enligt Persson (2002) 

Åtgärd   Ganska vanligt/mycket vanligt     

1. Anpassning av arbetssätt  90 %  

2. Särskild färdighetsträning  84 %  

3. Anpassning av läromedel  83 %                                             

 

 

Tabell 2. De tre vanligaste åtgärderna i åtgärdsprogram enligt Giota och Emanuelsson (2011) 

Åtgärd   Ganska vanligt/mycket vanligt     

1. Anpassning av läromedel  88 %  

2. Anpassning av arbetssätt  86 %  

3. Särskild färdighetsträning  81 %                                             

 

 
Tabell 3. De tre vanligaste organisatoriska åtgärderna för elever i behov av särskilt stöd enligt Giota  

och Emanuelsson (2011)                                                                                            

Åtgärd   Ganska vanligt/mycket vanligt     

1. Undervisning i vanlig klass   82 %  

+ stöd av specialpedagog 

2. Undervisning i vanlig klass  68 %  

+ i särskild grupp 

3. Resurs i klassrummet  37 %                                             
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Tabell 4. De tre vanligaste åtgärderna för elever i behov av särskilt stöd enligt Nilholm, Persson, Hjerm och 

Runesson (i Skolverket, 2011)                                                                                   

Åtgärd   Ganska vanligt/mycket vanligt     

1. Undervisning i vanlig klass   >80 %  

+ särskild undervisning av specialpedagog 

2. Undervisning i vanlig klass   80 %  

+ specialpedagogisk handledning 

3. Undervisning i vanlig klass   >70 %  

+ undervisning i liten grupp  

(mindre än 50 % av tiden)                                                                                          

 

 

När det gäller de faktiska åtgärderna som anges i åtgärdsprogram har Giota och Emanuelsson 

kommit fram till samma åtgärder som Persson, även om ordningen sinsemellan ser olika ut. I 

procent skiljer det ändå ytterst lite mellan de tre alternativen (som mest 5 %, vilket är på svaren 

rörande ”anpassning av läromedel”) så Giota och Emanuelsson har här bekräftat det Perssons studie 

fann. Vad som inte framgår är huruvida anpassningen gäller hela undervisningssituationen eller bara 

den elev som åtgärdsprogrammet upprättats för. Det framgår heller inte hur den ”särskilda 

färdighetsträningen” sker, om det är liten grupp eller enskilt med specialpedagog eller något annat 

alternativ.  

 

Utifrån ovanstående kan vi även se att Giota och Emanuelsson samt Nilholm et al. har liknande 

resultat när det gäller det de förra författarna kallar ”organisatoriska åtgärder”. Den enkät Nilholm 

et al. använt tycks ha erbjudit fler alternativ med små variationer sinsemellan varför deras två 

vanligaste åtgärder kan anses jämställda med Giota och Emanuelssons vanligaste åtgärd. Den 

vanligaste åtgärden är i båda dessa studier att eleven går i sin vanliga klass och erbjuds 

specialpedagogiskt stöd utöver det, i form av undervisning eller handledning. Den näst vanligaste 

blir då i bägge fallen att eleven går i vanlig klass men även har viss undervisning i särskild grupp. 

Nilholm et al. har här två olika alternativ: antingen förläggs mer än hälften av undervisningen i 

särskild grupp, eller mindre än hälften. Det vanligaste är alltså att eleven tillbringar majoriteten av 

tiden tillsammans med sin vanliga klass. 

 

I en studie som Skolverket (2003) utförde visade det sig att många skolor betonade åtgärder på 

grupp- och organisationsnivå i sina åtgärdsprogram, både i undervisningssituationer och i form av 

kompetensutveckling för skolans personal. En fallstudie som också gjordes visade dock på att 

arbetssättet var mer exkluderande, då främst i form av specialundervisning enskilt eller i liten 

grupp. 

 

4.1.1 Liten grupp 

Som vi kan se i föregående del förekommer viss undervisning i liten grupp som en relativt vanlig 

insats. När det gäller en större del av undervisningen i liten grupp är siffrorna mer varierade, men 

överlag höga. I Persson (2002) är undervisning i liten grupp ganska vanligt eller mycket vanligt i 36 

% av åtgärdsprogrammen. I Giota och Emanuelsson (2011) är samma siffra 27 % och Nilhom et al 

(i Skolverket, 2011) skriver att drygt 20 % av åtgärderna innebär undervisning i liten grupp mer än 

halva tiden. I en amerikansk studie, som undersökte studiesituationen för barn i årskurserna 1-6 med 

diagnosen ADHD, står det att 11 % av dessa undervisades uteslutande i särskild undervisningsgrupp 

(Reid, Maag, Vasa & Wright, 1994). En senare studie i samma åldersspann visade att av elever med 

ADHD gick 4 % i särskild grupp medan motsvarande siffra för elever med annan 

funktionsnedsättning var några promille högre. Tittar man däremot på siffrorna för de som 

spenderar minst 40 % av sin undervisning i liten grupp innefattar det 38 % av elever med ADHD 

och bara 32 % av elever med annan funktionsnedsättning (Schnoes, Reid, Wagner & Marder, 2006).  
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Eftersom de inte finns några exakta siffror på hur många elever som vid en given tid har ett 

åtgärdsprogram är det svårt att med säkerhet säga hur många elever som får sin undervisning i den 

lilla gruppen. Men om vi tar fasta på Skolverkets siffror om att 40 % av alla elever någon gång 

behöver särskilt stöd och utgår från att dessa har ett åtgärdsprogram och sålunda ingår i de grupper 

som innefattats av studierna innebär det att mellan 8 % och 14 % av eleverna i Sverige undervisas i 

liten grupp.  

 

Enligt Skolverket (2011) så har hälften av landets kommuner speciella undervisningsgrupper för 

elever med viss problematik. I Giota och Emanuelssons (2011) studie tillfrågades rektorerna om 

vilka särskilda grupper de hade på sin skola.  

 

 
Tabell 5. Vilka särskilda undervisningsgrupper finns på skolan?                     

Inriktning   Andel ja-svar                              

Koncentrationssvårigheter  31 % 

Läs- och skrivsvårigheter  25 % 

Socio-emotionella svårigheter  23 % 

Matematiksvårigheter  22 % 

Aspergers syndrom  20 % 

ADHD/Damp   19 %                                             

 

 

En av tre skolor erbjuder särskild undervisningsgrupp till elever med koncentrationssvårigheter och 

en av fem skolor till elever med ADHD/Damp. Eftersom just koncentrationssvårigheter är en av de 

vanligaste beskrivningarna av ADHD-problematik kan man anta att många av eleverna med ADHD 

kan erbjudas undervisning i liten grupp, antingen under namnet ”koncentrationssvårigheter” eller 

under ”ADHD/Damp”. Vad som inte framgår är hur många av eleverna med viss problematik det är 

som ingår i dessa undervisningsgrupper vilket betyder att det inte går att säga hur många av 

eleverna med ADHD och ADHD-liknande problematik som går i liten grupp. Men eftersom så pass 

stor del av de särskilda undervisningsgrupperna (se tabell 5) vänder sig till de svårigheter som finns 

inom ramen för ADHD och ADHD-liknande problematik torde det inte vara förhastat att anta att 

fler av dessa elever får sin undervisning i liten grupp än den större totala populationen som har 

åtgärdsprogram. 

 

De elever som undervisas i dessa grupper ser både för- och nackdelar. Det som är positivt är att de 

små grupperna ofta har ett bra arbetsklimat och inte lika många barn per vuxen, medan de negativa 

saker som kommer fram bland annat består i för låga krav, att kompisarna inte finns där och en 

känsla av utanförskap och att vara annorlunda (SPSM, 2008; Skolverket, 2006b). I en studie där 

barn med ADHD och ADHD-liknande problematik i åldrarna tio till tolv år intervjuades framgick 

det att för många av eleverna i särskild grupp var målet att så småningom få komma till en vanlig 

klass och flera upplevde att de blev utpekade på ett negativt sätt av andra elever, att de sågs som 

avvikande (Ljusberg, 2011). 

 

4.1.2 Nivågruppering 

Nivågruppering innebär att eleverna hamnar i olika undervisningsgrupper beroende på deras 

kunskaper och ambitioner i ett ämne. Det är i sig inte en specialpedagogisk åtgärd men det är ändå 

en särskiljande lösning som främst kan påverka de som är i behov av särskilt stöd. 75 % av rektorer 

anger att nivågruppering är vanlig (Giota & Emanuelsson, 2011) och i årskurs nio går hälften av alla 

elever i en nivåindelad undervisningsgrupp i minst ett ämne (Skolverket, 2006a).  

 

Även om lärarna säger att det är lättare att tillgodose elevernas behov i nivådelade grupper så 

betyder det också att de ”svaga” jobbar separat från de ”starka” vilket gör att positiva 

kamrateffekter uteblir. Många av de elever som har åtgärdsprogram behöver stöd i mer än ett ämne, 
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eller i hela sin skolsituation, vilket innebär att de riskerar särskiljas negativt i alla de ämnen som har 

nivåindelning. Detta kan leda till dålig självbild och en osäkerhet. Det finns heller inget som visar 

på bättre resultat bland de som jobbat nivågrupperat i jämförelse med de som jobbat i blandade 

grupper (Skolverket, 2006a; Skolverket, 2011). 

 

4.1.3 Färdighetsträning 

Särskild färdighetsträning kan ha en social eller pedagogisk infallsvinkel. När det rör elever som 

kan ha svårt med sociala koder eller är impulsiva kan denna träning handla om att lära sig 

turtagning och förstå varför man själv och andra reagerar på vissa sätt. Sker undervisning i liten 

grupp kan det här också ingå färdighetsträning för att kunna återgå till den vanliga klassen 

(Skolverket, 2011). Färdighetsträning i klassrummet kan inkludera åtgärder där läraren hela tiden 

uppmuntrar ett positivt beteende och försöker dämpa det negativa. En sådan teknik som är vanlig i 

USA går ut på att eftersträvansvärt beteende belönas med polletter eller liknande och dessa kan 

sedan bytas in för en belöning (DuPaul, Weyandt & Janusis, 2011). I en skola i Belfast tar man emot 

ungdomar med olika typer av problematisk bakgrund, däribland beteendeproblematik och andra 

speciella behov. Skolan fokuserar på positiv förstärkning och ett belöningssystem, medan allvarliga 

brott mot regelverket gör att eleven ka förlora förmåner. Skolan har haft framgång med detta system 

och ytterst få regelbrott förekommer (Gallagher, 2011). 

 

Social färdighetsträning fokuserar på just sociala färdigheter, sociala koder och att umgås med 

andra. Målet är en god relation mellan eleven i behov av stöd och de andra i klassen och 

omgivningen. Detta kräver dock goda möjligheter för eleven att träna sina färdigheter med 

klasskamraterna, något som kan vara svårt om relationen tidigare varit ansträngd och de andra då tar 

avstånd (Koster, Nakken, Pijl, van Houten & Lutje Spelberg 2008). 

 

Eleven kan också få färdighetsträning i ämnen där hen kommit efter eller som upplevs svåra. Detta 

är dock vanligare bland yngre barn och då främst i kärnämnena. En annan typ av färdighetsträning 

kan vara att få läxor utöver det resten av klassen har. Detta kan vara för att ta igen arbetsuppgifter 

som av någon anledning inte gjorts under lektionstid eller för att träna till exempel läsning med 

föräldrastöd (Skolverket, 2011). 

 

4.1.4 Anpassningar  

Två av de vanligaste åtgärderna i åtgärdsprogrammen handlade om anpassningar, både av läromedel 

och av arbetssätt. Persson (2002) och Giota och Emanuelsson (2011) går inte in närmare på detta 

men i studien av Schnoes et al. (2006) är de tre vanligaste anpassningarna för eleverna med ADHD 

följande: 

 

 
Tabell 6. De tre vanligaste anpassningarna enligt Schnoes et al. (2006)            

Anpassning   Förekomst                                   

Längre provtid   81 % 

Längre tid för uppgifter  71 % 

Kortare/andra uppgifter  58 %                                             

 

 

Andra vanliga anpassningar var upplästa prov, anpassade prov, långsammare instruktioner, 

kontinuerlig feedback och anpassad betygsättning.  

 

Prov och andra uppgifter är ofta inte anpassade för elever med olika typer av funktionsnedsättning 

varför speciell anpassning kan komma att vara nödvändigt i vissa fall. En studie har visat att prov 

som fått en tydligare layout och borttagna tidsbegränsningar gett bättre resultat bland, i fallet för 
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studien som riktade sig till elever med rörelsehinder, kontrollgruppen. Kontrollgruppen är då de 

elever som inte har rörelsehinder men ändå kan vara i behov av stöd (Skolverket, 2001b). 

 

4.1.5 Specialpedagogiskt stöd 

En sista vanlig stödåtgärd är det som jag kallar ”specialpedagogiskt stöd”. Det kan tyckas täcka in 

de flesta typer av stödsituationer men jag syftar här på det som i studierna kallats 

handledning/stöd/undervisning av specialpedagog (eller speciallärare). Precis som med 

”anpassningar” framgår det inte vad man avser med dessa uttryck.  Den tolkning jag ser som trolig 

är att handledningen innebär hjälp i att organisera sina studier snarare än speciell undervisning, 

medan det som kallas stöd bör kunna vara bägge delar. När det gäller stöd utanför klassen kan det se 

ut på olika sätt, det kan vara utöver de vanliga lektionerna eller istället för dessa. Det kan också 

innebära att extra stöd i ett ämne tar tid från ett annat med effekten att eleven riskerar halka efter i 

det andra ämnet (SPSM, 2008; Skolverket, 2011). 

 

 

4.2 Sammanfattning 
I föregående avsnitt har jag redogjort för de vanligaste stödinsatserna för elever i behov av särskilt 

stöd och beskrivit hur de kan användas i praktiken. Vissa stödinsatser som tidigare studier funnit 

vanliga kan dock vara svåra att definiera, så som ”färdighetsträning” eller ”handledning” och jag 

har då försökt tolka dessa. I min studie ämnar jag se om dessa tidigare resultat korresponderar med 

hur de lappländska skolorna arbetar. Viktigt att tänka på är att de resultat jag redogjort för i detta 

avsnitt syftar till alla elever i behov av stöd medan min studie är avgränsad till de med ADHD och 

ADHD-liknande problematik. 
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5. Metod 
 

5.1 Metodval 
Om det finns en del kunskap om det man vill titta på så blir undersökningssyftet beskrivande enligt 

Sverke (2009). Det innebär att en kvantitativ ansats fungerar bra för att beskriva hur vanligt något är 

eller hur A och B hänger ihop. I den här studien kommer jag göra en kvantitativ studie för att 

besvara mina frågeställningar.  

 

Eftersom mina respondenter är så spridda geografiskt (se avsnitt 5.2) har jag valt att göra en enkät, 

som distribueras i digital form.  

 

 
5.2 Urval  
Studier som liknar den jag planerar har tidigare gjorts på alla Sveriges kommuner. Jag är intresserad 

av hur det ser ut i min närhet och väljer därför att göra en lokal studie, lokaliserad till landskapet 

Lappland.  

 

I Lappland finns det 31 skolor med elever i årskurserna 7-9. Av dessa beräknar jag att ungefär 20 

har mer än 60 elever totalt i dessa årskurser och ett fåtal har ett elevunderlag på mindre än tio. Inget 

urval kommer ske, utan alla skolor kontaktas och erbjuds vara med i studien. Det blir en så kallad 

totalstudie (Ejlertsson, 2005). På grund av det geografiska avståndet kommer studien göras via 

enkät. 

 

 

5.3 Genomförande 
Få av skolorna har informativa hemsidor med kontaktuppgifter, så en första kontakt tas därför över 

telefon. Den som bör ha god övergripande kunskap om skolans elever och de åtgärder som sätts in 

är skolans specialpedagog och studien vänder sig därför främst till dessa. I avsaknad av 

specialpedagog ombeds annan person att medverka, till exempel rektor eller speciallärare.  

 

Efter den inledande telefonkontakten skickas enkäten ut via e-mail till de som valt att medverka. 

Med den inledande personliga kontakten hoppas jag komma runt ett vanligt problem med enkäter, 

nämligen bortfallet. Denscombe (2000) skriver att vid postenkäter är ett bortfall på 80 % inte 

ovanligt, just på grund av dess opersonliga natur. En enkät via e-mail riskerar samma problematik 

men har en fördel i att det ofta går snabbare att besvara och returnera en enkät som är digital.  

 

5.3.1 Enkätens utformning 

Viktigt att tänka på när man gör en enkät är att det normalt sett inte går att följa upp svaren och 

frågorna måste därför vara väl utformade och genomarbetade. En pilotstudie kan genomföras och 

frågorna sedan utvärderas. Enkäten bör heller inte vara för lång, Ejlertsson (2005) rekommenderar 

max 50 frågor.  

 

I mitt fall har jag utgått från de tidigare studier som gjorts. I min genomgång av dessa har jag hittat 

både frågor som fungerat bra för sitt ändamål och andra som behöver fördjupas. Genom att 

återanvända frågor från dessa studier underlättas vissa jämförelser (Ejlertsson, 2005). Jag har inte 

använt några frågor från tidigare studier i sin helhet, men däremot lånat mina svarsalternativ för 

frågorna 9-23 från Giota och Emanuelssons (2011) studie. Jag har genomgående valt bort neutrala 

alternativ, såsom ”ibland”, för att respondenterna ska tvingas ta ställning i frågorna. Ejlertsson 

(2005) behandlar detta i ett avsnitt, där två olika skolor står mot varandra rörande det neutrala 
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alternativets vara eller icke vara. Ejlertsson själv förespråkar ett neutralt alternativ och skriver att 

det blir konstlat om respondenten tvingas ta ställning då hen i realiteten är neutral, men med min 

enkäts syfte och frågor i åtanke anser jag mig ha konstruerat frågor och svarsalternativ som inte 

kräver ett neutralt alternativ.  

 

5.3.2 Pilotstudie 

I pilotstudien lät jag en speciallärare och en specialpedagog från en lokal gymnasieskola titta på 

enkäten och låtsas fylla i den. Det visade sig att några frågor var otydliga och de omformulerades 

med ett ordbyte från ”dessa” till ”följande” (se fråga 9-23 i bilaga 2). Jag gjorde också en ändring i 

att lägga till ”elev med ADHD/ADHD-liknande problematik” i flera frågor så det skulle vara 

tydligare att enkäten gällde just dessa. 

 

Det kom även fram att enkäten inte tog alltför många minuter i anspråk, men tidsåtgången är 

givetvis beroende av antalet elever som inkluderas i enkätens frågor.  

 

5.3.3 Bortfall 

Av de 31 enkäterna fick jag slutligen svar på 21 stycken. Bortfallet blev alltså drygt 30 %. 

 

 

5.4 Etiska aspekter 
Vetenskapsrådet (2002) har tagit fram fyra huvudkrav när det gäller forskningsetik. Dessa är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

 

Dessa krav innebär att deltagarna får veta studiens syfte och hur den kommer genomföras. 

Deltagarna ska lämna samtycke till att medverka samt förstå att deras medverkan är frivillig och 

kan avbrytas när de så önskar. De uppgifter som samlas in får inte användas till något annat syfte än 

det uppgivna och känslig information eller sådant som kan identifiera deltagarna ska handhas så att 

utomstående inte kan komma över uppgifterna.  

 

Eftersom min studie sker i enkätform inhämtas samtycke i samband med att enkäten fylls i. Den 

följs också av ett informationsbrev där de etiska aspekterna behandlas (se bilaga 1). Enkäten 

kommer vara anonym så till vida att inte ens jag vet vilken enkät som kommer från vilken skola. 

Det gör att jag kan garantera anonymitet men försvårar för mig när jag ska följa upp enkäter som ej 

kommit tillbaka. 
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6. Resultat 
Jag kommer i denna del redogöra för resultaten av studien genom att gå igenom den fråga för fråga. 

Tabellrubrikerna är frågorna så som de ställdes i enkäten. Svaren redovisas i procent och är 

avrundade till hela procent, utom i enstaka fall där det skulle förvanska utfallet (se till exempel 

tabell 8). Av 31 utskickade enkäter fick jag totalt 21 respondenter och antal svar redovisas för varje 

fråga.  

 

 

6.1 Bakgrundsfrågor 
De första frågorna i enkäten ställdes för att jag skulle få en bakgrund att förhålla mig till. Här fick 

jag veta hur stora skolorna var, vilken problematik som fanns och vilka det var som besvarade 

enkäten.  

 

 
Tabell 7. Vad arbetar du som?                                                                                

Svarsalternativ  Antal Antal i procent                     

Specialpedagog  16 76 

Speciallärare  4 19 

Ämneslärare  - -   

Rektor  1 5 

Annat  - -     

Notera: N = 21  

 

 

Tanken med att enkäten var att den skulle besvaras av den som befanns mest lämpad på varje skola. 

Min tanke var att denna person, i en majoritet av fallen, var en specialpedagog vilket var skälet till 

att de kontaktades. På de flesta skolor var det också just specialpedagog som besvarade enkäten. 

 

 
Tabell 8. Hur många elever finns det på skolan i årskurserna 7-9?                  

Svarsalternativ  Antal Antal i procent                          

0-50  3 14   

51-100  8 38   

101 och uppåt  10 48   

Notera: N = 21 

    

 

Majoriteten av de som svarat jobbar på större skolor. Denna fråga hade kunnat visa intressanta 

samband mellan de små skolorna och de större, men så blev inte fallet eftersom inga samband fanns 

mellan skolans storlek och svar på övriga enkäten.   

 

 
Tabell 9. Har ni i dagsläget någon elev med ADHD-diagnos?                            

Svarsalternativ  Antal Antal i procent                            

Ja  20 95   

Nej  1 5                           

Notera: N = 21 

 

 

Tabell 10. Har ni i dagsläget någon elev med ADHD-liknande problematik? 

Svarsalternativ  Antal Antal i procent                            

Ja  19 90   

Nej  2 10   

Notera: N = 21 
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Dessa frågor användes för att se om skolorna bedömde att de hade några elever som var relevanta 

för studien. Vid nekande på bägge frågor fanns en följdfråga som då kunde besvaras och avgöra 

huruvida respondenten skulle fullfölja enkäten. Om svaret på båda föregående frågor var nej kunde 

respondenten välja att svara utifrån elever som skolan haft sedan nya skollagen och läroplanen 

trädde i kraft. Det blev dock inte relevant här eftersom ingen svarade nekande på både fråga tre och 

fyra. 

 

 

6.2 Grupper och assistans 
Denna del behandlar undervisningsgrupper och även assistans i klassrummet.  

 
 

Tabell 11. Har ni nivågruppering?                                                                        

Svarsalternativ  Antal Antal i procent                            

Ja, i ett ämne  2 9  

Ja, i flera ämnen 6 29   

Nej  13 62   

Notera: N = 21  

  

 

Nivågruppering är i sig inte en stödinsats utan snarare en lösning som skiljer de starkare från de 

svagare i ett givet ämne. De elever som är i behov av stöd löper större risk hamna i den ”svaga 

gruppen” och på så vis bli förfördelade och det är därför det är av intresse i den här studien.  

 

 
Tabell 12. Erbjuder ni speciella grupper för elever med ADHD/Damp?           

Svarsalternativ  Antal Antal i procent                             

Ja  4 19   

Nej  17 81   

Notera: N = 21 

 

 

Tabell 13. Erbjuder ni speciella grupper för elever med koncentrationssvårigheter? 

Svarsalternativ  Antal Antal i procent   

Ja  9 43   

Nej  12 57   

Notera: N = 21 

 

 

Dessa frågor grundar sig i att bägge grupper kan innefatta elever med ADHD och den övre frågan 

fick innefatta Damp för att vara samstämmig med Giota och Emanuelsson (2011). Som vi ser är det 

vanligare med grupper för elever med koncentrationssvårigheter, dessa finns på nästan hälften av 

skolorna, jämfört med ADHD/Damp som finns på ungefär en femtedel av skolorna.   

 

 
Tabell 14. Hur vanligt förekommande är följande stödinsatser för elev med ADHD/ADHD-liknande  

problematik? (svar anges i procent)               

Stödinsats   Mycket vanligt  Ganska vanligt    Ganska ovanligt    Mycket ovanligt   

Placering av eleven i liten grupp, 9    29      29          33 

mindre än halva tiden 

Placering av eleven i liten grupp,  9,5    9,5      33          48 

mer än halva tiden 

Stöd av assistent/resursperson  10    30      30          30 

under hela, eller delar av, dagen                

Notera: N = 21 (delfråga tre: N = 20) 
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En liten grupp är i sig inte definierad av vilka svårigheter eleverna har som går i den, och 

frågeställningen skiljer sig därför något från de i tabellerna 12 och 13. Även om en skola inte har 

speciella grupper för exempelvis ADHD-problematik så kan de ändå ha elever med just den 

problematiken tillbringa mycket av sin skoltid i en liten grupp. Frågan delades upp i hur mycket tid 

eleven tillbringar i liten grupp, med inspiration från Nilholm et al (i Skolverket 2011).  

 

Att eleven tillbringar mer än halva sin tid i skolan är mycket vanligt eller ganska vanligt på nästan 

en femtedel av skolorna. Hälften anger att det är mycket ovanligt. När undervisningen i den lilla 

gruppen utgörs av mindre än halva tiden, anger nästan hälften av skolorna att det är mycket vanligt 

eller ganska vanligt.  

 

Att eleven får stöd av en vuxen under dagen är mycket vanligt eller ganska vanligt på nästan hälften 

av skolorna. Frågan skiljer dock inte på om detta stöd finns tillgängligt under hela skoldagen eller 

bara delar av den.  

 

 

6.3 Anpassningar 
Denna del behandlar anpassningar som görs i klassrummet, och huruvida anpassningarna bara 

gäller för en viss elev eller för hela klassen. 

 

 
Tabell 15. Hur vanligt förekommande är följande anpassningar, riktade mot eleven med ADHD/ADHD-liknande 

problematik respektive hela klassen? (svar anges i procent)              

Anpassning   Mycket vanligt  Ganska vanligt    Ganska ovanligt    Mycket ovanligt  

Anpassade läromedel och/eller  29    48      14           9 

arbetsuppgifter för eleven 

Anpassade läromedel och/eller  10    30      45          15 

arbetsuppgifter för hela klassen 

 

Anpassade prov för eleven  43    43      14          - 

Anpassade prov för hela klassen   9    19      48          24 

 

Anpassning av arbetssätt för eleven 24    57      14          5 

Anpassning av arbetssätt för hela klassen 5    19      67          9 

 

Anpassning av den fysiska miljön  -    62      29          9 

för eleven 

Anpassning av den fysiska miljön  5    19      48          28 

för hela klassen             

Notera: N = 21 (delfråga två: N = 20) 

 

 

I de tidigare studierna framgick det inte om anpassningarna gjordes riktade mot den elev som 

behövde stöd eller om det gjordes förändringar som involverade hela klassen, och därför delade jag 

upp mina frågor för att få en djupare förståelse.  

 

I de fyra frågorna är det alltid vanligare med elevriktade anpassningar än gruppriktade. I fråga om 

läromedel och arbetsuppgifter anger nästan 80 % att det är vanligt att det anpassas för eleven, 

medan hälften säger samma sak rörande hela klassen. Anpassning av prov är vanligt i något större 

utsträckning för eleven, nästan 90 %, men bara en tredjedel anger det som vanligt i helklass. Även 

arbetssättsanpassning är vanligt hos ungefär 80 % när det riktas mot eleven, men sjunker till en 

fjärdedel i helklass. Att anpassa den fysiska miljön uppgavs vanligt av två tredjedelar medan en 

fjärdedel uppgav det som vanligt att göra detsamma för hela klassen. 
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Sammanfattningsvis anses de olika alternativen för anpassning vanliga bland 60-90 % av svaren på 

individnivå och 25-50 % på gruppnivå. Det är alltså vanligare att anpassning sker riktat mot 

individen än mot gruppen som helhet.  

 

 
6.4 Andra typer av stöd  
 
Tabell 16. Hur vanligt förekommande är följande stödinsatser för elev med ADHD/ADHD-liknande 

problematik? (svar anges i procent)               

Stödinsats   Mycket vanligt  Ganska vanligt    Ganska ovanligt    Mycket ovanligt   

Enskild undervisning med   9,5    48      33          9,5 

speciallärare/specialpedagog 

 

Enskild undervisning med   5    29      57          9 

undervisande lärare/annan lärare 

 

Handledning (t.ex. hjälp i studieteknik 24    62      5          9 

eller bruk av kompensatoriska hjälpmedel 

från speciallärare/specialpedagog) 

 

Social färdighetsträning och/eller -    52      24          24 

beteendekorrigering               

Notera: N = 21 

 

 

Att en elev undervisas ensam av speciallärare eller specialpedagog uppges av mer än hälften av 

skolorna som vanligt förekommande, medan samma typ av undervisning med en ”vanlig” lärare är 

vanlig hos ungefär en tredjedel. Den enskilda undervisningen är mycket ovanliga hos ungefär en 

tiondel av skolorna. 

 

Att en elev får handledning beskrev jag här som att få hjälp snarare än undervisning, till exempel i 

att lägga upp studierna eller i hur man använder olika hjälpmedel. Detta är vanligt hos en majoritet 

av skolorna, nästan 90 %.  

 

Ingen informant anser att det är mycket vanligt att arbeta med mer social träning eller 

beteendekorrigering. Ungefär lika stor andel skattade denna stödinsats som ganska vanligt som 

ovanligt och ingen angav att det var en mycket vanlig insats.  

 

 

6.5 I lilla gruppen 
Med de här frågorna ville jag få en förståelse för hur undervisningen utanför klassrummet var 

arrangerad och hur detta påverkade elevernas studier i förhållande till resten av klassen.  
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Tabell 17. Hur ofta passar följande påståenden in på de elever med ADHD/ADHD-liknande problematik som får 

stöd utanför det egna klassrummet? (svar anges i procent)                 

Påstående   Alltid  Ofta   Sällan     Ibland   

När klassen jobbar med ett visst ämne  15 40   40 5 

jobbar eleven med samma ämne i 

lilla gruppen/enskilda undervisningen 

 

När klassen jobbar med ett visst avsnitt - 60   20 20 

jobbar eleven med samma avsnitt i 

lilla gruppen/enskilda undervisningen 

 

I lilla gruppen/enskilda undervisningen - 65   20 15 

jobbar eleven med andra och mer 

grundläggande färdigheter än övriga 

elever i samma årskurs 

 

Stödet ges utöver den vanliga   5 20   70 5 

undervisningen i klassrummet                 

Notera: N = 20 

 

Att eleven jobbar med samma ämne och samma avsnitt när den lämnat klassrummet för att vara i 

liten grupp eller jobba ensam med en pedagog är vanligt, mer än hälften har svarat alltid eller ofta 

på bägge dessa påståenden. Samtidigt är det motsatta vanligt i något större utsträckning, nämligen 

att eleven jobbar med mer grundläggande övningar utanför klassrummet. Värt att notera är att 

endast 15% av skolorna angav att eleven alltid jobbar med samma ämne utanför klassrummet som 

resten av klassen.  

 

Stödet och undervisningen utanför den vanliga klassen behöver inte ges under lektionstid och 

istället för undervisning i klassrummet. Den kan även fungera som ett komplement förlagd till  

exempelvis en håltimme eller sovmorgon. Detta är dock inte så vanligt, en fjärdedel ansåg att detta 

skedde alltid eller ofta.  
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7. Analys 
Majoriteten av den forskning jag använt mig av har inte varit inriktad mot elever med en viss 

problematik utan mer generellt mot de som är i behov av särskilt stöd. Därför går det inte att 

jämföra mina data med deras rakt av. I den här delen kommer jag analysera mina svar för att kunna 

sätta in dem i ett större perspektiv med hjälp av den tidigare forskningen, samt se om de stödinsatser 

som förekommer främst är inkluderande eller exkluderande. För att förenkla läsningen använder jag 

mig av samma rubriker och indelning som i resultatdelen. Bakgrundsfrågorna kommer jag att 

komma tillbaka till i metoddiskussionen (se avsnitt 8.2).  

 

 

7.1 Grupper och assistans 
När det gällde frågan om nivågruppering så svarade strax under 40 % att skolan hade sådan 

uppdelning i minst ett ämne. Jämfört med tidigare studier är denna siffra väldigt låg. Enligt en 

studie gick hälften av eleverna i årskurs nio i en nivåindelad grupp i minst ett ämne (Skolverket, 

2011) och i en annan angav 75 % av skolorna att de hade nivågruppering (Giota & Emanuelsson, 

2011).  

 

Att skolor erbjuder speciella undervisningsgrupper för elever utifrån diagnoser/svårigheter är inte 

ovanligt. I min studie fanns det grupper för ADHD/Damp på en femtedel av skolorna och för 

koncentrationssvårigheter på nästan hälften. Jämför man detta med Giota och Emanuelsson (2011) 

så uppgav då en tredjedel av skolorna att de hade grupper för elever med koncentrationssvårigheter 

och en femtedel sade detsamma om ADHD/Damp. Siffrorna för det sistnämnda är alltså lika i min 

lokala studie och deras landsomfattande, medan Lappland har en högre del med 

”koncentrationsgrupper”.  

 

Att elever med ADHD och ADHD-liknande problematik placeras i liten grupp mindre än halva 

tiden – notera att den lilla gruppen inte nödvändigtvis bara innehåller elever med en viss 

problematik – är i Lappland vanligt på nästan hälften av skolorna. Att eleverna får majoriteten av 

sin undervisning i en sådan grupp är dock bara vanligt förekommande på en femtedel av skolorna. I 

studien som Skolverket (2011) refererar till av Nilholm et al var det ungefär 70 % av eleverna i 

behov av särskilt stöd som undervisades mindre än halva tiden i liten grupp. De elever som den 

studien innefattade hade inte uteslutande ADHD-problematik, men en amerikansk studie (Schnoes 

et al, 2006) visade på att 38 % av eleverna med ADHD tillbringade minst 40 % av sin tid i liten 

grupp. Den senare siffran är väldigt lik den jag fick i min studie. Hos Giota och Emanuelsson 

(2011) ansåg nästan 70 % av skolorna att det var vanligt med undervisning både i liten grupp och i 

vanliga klassen, men där gjorde man ingen skillnad på hur stor del av tiden som tillbringades i den 

lilla gruppen.  

 

Skolorna i Lappland har alltså mindre nivågruppering än landet i stort, samtidigt som de har fler 

grupper för elever med koncentrationsproblematik. Att eleverna med ADHD och ADHD-liknande 

problematik får en minoritet av sin undervisning i liten grupp är troligen lägre än för landet i stort, 

men det är svårt att uttala sig om detta eftersom andra studier inte tittat på just ADHD. Samma 

problem finns när det gäller siffrorna för en majoritet av undervisning i liten grupp. Dessa siffror 

kan tolkas som att grupperna för elever med koncentrationssvårigheter inte uteslutande innehåller 

elever med ADHD och ADHD-liknande problematik, utan är mer heterogena i sin sammansättning. 

Det är möjligt att skolorna i Lappland valt bort nivågruppering till förmån för små grupper som har 

andra grunder för sammansättning, eftersom skolorna i Lappland generellt sett är små och 

elevgrupperna likaså.   

 

Ett problem med grupper där eleverna delas in efter kunskapsnivå, diagnoser, problematik och 

liknande är att de riskerar tappa i det sociala samspelet och gå miste om viktiga kamrateffekter. 
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Grupperna blir också socialt exkluderade från resten av klassen eller skolan, något som märks i att 

många elever som går i speciell grupp känner sig utpekade och annorlunda (SPSM, 2008; 

Skolverket, 2006b).  

 

I min studie angav 40 % av skolorna att det var vanligt att eleven fick en resurs i klassrummet. 

Denna siffra är i princip identisk med den från Giota och Emanuelsson (2011) och var den tredje 

vanligaste organisatoriska åtgärden i deras studie. Med en resursperson behöver inte eleven lämna 

klassrummet utan kan vara kvar med klassen. Ur inkluderingssynpunkt torde detta vara det bästa, 

men jag tänker att det nog även med en resursperson kan finnas risk för att eleven känner sig 

annorlunda.  

 

 

7.2 Anpassningar 
I studierna av Persson (2002) och Giota och Emanuelsson (2011) framgick det att vanliga åtgärder i 

åtgärdsprogram var olika anpassningar, främst av arbetssätt och läromedel. Detta gällde för alla 

elever i behov av särskilt stöd men Schnoes et al (2006) listade längre provtid, längre tid för 

uppgifter och andra uppgifter som de vanligaste anpassningarna för elever med ADHD. Jag tog 

fasta på dessa olika anpassningar i min enkät, men slog ihop läromedel och arbetsuppgifter till en 

punkt samt lade till anpassning av miljön. Därtill gjorde jag anpassningarna mer allmänna genom 

att inte specificera huruvida det gällde längre tid eller något annat. Jag delade också in frågorna i två 

delar, där den första bara gällde anpassning för en viss elev och den andra anpassade för hela 

klassen.  

 

De vanligaste anpassningarna i min studie, där drygt fyra femtedelar svarade att det var mycket 

vanligt eller ganska vanligt på vardera, var anpassade prov samt anpassning av arbetssätt för eleven. 

Anpassning av läromedel var det tredje vanligaste med strax under fyra femtedelar som angett det 

som vanligt förekommande. Alla dessa siffror stämmer väl med Perssons, Giota och Emanuelssons 

och Schnoes et als  resultat.  

 

Min fråga om anpassning av den fysiska miljön finns inte med i tidigare studier. Ungefär två 

tredjedelar säger att det är en vanlig anpassning för eleven, och en fjärdedel anger det som vanligt i 

helklass. För mig kom detta som något av en överraskning då jag inte hade väntat mig någon större 

skillnad mellan dessa siffror. Dock kan nog frågan dels tolkats som att anpassning av miljön kan 

vara att arbeta i liten grupp (det vill säga att eleven plockas ut ur klassrummet), dels att eleven 

placeras långt fram eller på annat bestämt vis i klassrummet.  

 

I övrigt var anpassning av läromedel och arbetsuppgifter för hela klassen vanligt hos nästan hälften 

av skolorna, motsvarande siffror för prov och arbetssätt var ungefär en fjärdedel.  

 

Anpassningar är inkluderande både till rumslig och didaktisk natur. Eleven kan arbeta i 

klassrummet med kamraterna, samtidigt som undervisningen anpassats för att fungera. Ingen 

plockas ut ur gruppen utan klassen kan fungera som en helhet, vilket innebär social inkludering. Att 

man i viss mån anpassar för hela klassen ökar denna inkludering och bör kunna anses väldigt 

positivt.  

 

 

7.3 Andra typer av stöd  

I åtgärdsprogram var enligt Persson (2002) och Giota och Emanuelsson (2011) en av de tre 

vanligaste åtgärderna särskild färdighetsträning. Det framgick inte vad som avsågs med detta eller i 

vilken form det skedde. I andra studier kunde man dock utläsa att färdighetsträningen kunde vara 

social eller pedagogisk och ske i klassen, liten grupp eller enskilt. I min studie anser jag att 
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pedagogisk färdighetsträning täcks in av flera frågor varför jag gjorde en endast för social 

färdighetsträning, där jag även benämnde det beteendekorrigering ifall vissa var mer bekanta med 

det uttrycket. I studien efterfrågade jag inte var denna träning sker eller om det är kontinuerligt eller 

endast vid vissa tillfällen. Dock kan man dra slutsatsen att träningen, som ju handlar om socialt 

beteende, har som syfte att eleven ska fungera väl i gruppen och livet. Ur ett relationellt perspektiv 

anser jag att det är tvivelaktigt huruvida detta bör anses korrekt, eftersom man försöker få eleven att 

passa in i en mall. Sådan träning torde också vara svårt att utföra utanför klassrummet, då det blir en 

fråga om både social och rumslig exklusion på, vad man får anta är, vägen till inkludering.  

 

I studierna av Giota och Emanuelsson (2011) och Niholm et al (i Skolverket, 2011) var 

undervisning och handledning av specialpedagog vanliga åtgärder. Precis som med 

färdighetsträningen framgick det inte hur man definierade handledning och i min studie ger jag 

exempel på hur sådan kan se ut, exempelvis hjälp i studieteknik eller i att använda kompensatoriska 

hjälpmedel. Sådan handledning var vanlig på fyra femtedelar av skolorna i Lappland, vilket sånär 

som på några enstaka procent stämmer med resultaten i ovan nämnda studier. Att få undervisning 

enskild med specialpedagog var vanligt hos mer än hälften av de lappländska skolorna, vilket är en 

betydligt lägre siffra än i andra studier. Jag hade även med ett sista alternativ, nämligen att den 

enskilda undervisningen var med en ”vanlig” lärare, det vill säga inte specialpedagog eller 

speciallärare. Detta var vanligt på ungefär en tredjedel av skolorna.  

 

 

7.4 I lilla gruppen  
Undervisning utanför klassrummet kan ske på olika sätt, i liten grupp eller enskilt. Dessa 

uppdelningar säger dock inte något om hur undervisningen lagts upp, varför jag fann det nödvändigt 

att ha en sista uppsättning frågor. Ingen av frågorna fanns med i de tidigare studier jag läst utan 

inspirerades mer av att Skolverket (2001a; 2008) skriver om hur separat undervisning kan leda till 

sämre studieresultat till följd av låga krav från lärarna.  

 

När en elev tas från klassrummet för att jobba i en annan grupp angav bara 15 % av skolorna att 

eleven alltid jobbade med samma ämne som sina kamrater. Det blir tydligt att elever tappar 

undervisning i vissa ämnen till förmån för andra och på så vis riskerar halka efter. På mer än hälften 

av skolorna arbetar eleven ofta med mer grundläggande uppgifter utanför klassrummet vilket kan 

göra att hen inte ges chansen att nå lika långt som klasskamraterna. Ett alternativ som kan motverka 

detta är att eleven har all undervisning i klassrummet och annan undervisningen utöver det. Sådant 

är dock bara vanligt hos en fjärdedel av skolorna.  

 

 

7.5 Sammanfattning 
Baserat på majoritetssvaren i undersökningen ser en skola i Lappland ut på följande sätt: den har 

drygt 101 elever i årskurserna 7-9 och erbjuder varken nivågruppering eller speciella grupper för 

elever med koncentrationssvårigheter eller ADHD/Damp.  

 

Enligt samma basis ser skoldagen ut på följande sätt för en av skolans elever som har en ADHD-

diagnos eller liknande problematik: hen går inte i liten grupp och har ingen assistent i klassrummet 

men får enskild undervisning med, och handledning av, specialpedagog eller speciallärare. Hen får 

också hjälp med social färdighetsträning eller beteendekorrigering. När eleven jobbar utanför 

klassrummet brukar det vara samma ämne som det klassen jobbar med, men det kan antingen vara 

samma avsnitt eller något mer grundläggande. Detta stöd gör att eleven missar undervisningstid i 

klassrummet i ämnet eftersom stödet läggs parallellt med klassrumsundervisningen. I klassrummet 

anpassar man miljö, läromedel, arbetssätt och prov för eleven men inte för resten av klassen.  
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8. Diskussion 
 

8.1 Resultatdiskussion 
Jag kommer här diskutera utifrån mina frågeställningar.  

 

8.1.1 Vilka typer av stöd för elever med ADHD eller ADHD-liknande problematik finns 

representerade i de skolor som ingår i studien? 

Skolorna erbjuder väldigt många olika typer av stöd och alla de förslag som fanns i min enkät 

förekom till viss del. Eftersom min enkät inte hade någon öppen del vet jag inte vilka stödinsatser 

som existerar utöver dessa, men med utgångspunkt från de jag angav är det tydligt att det finns en 

väldig variation bland stödinsatser att nyttja.  

 

Insatserna finns på organisatorisk nivå med olika mindre grupper ända ner på individnivå med 

anpassat arbetsmaterial. Något som förvånade mig var att det var så pass vanligt att läromedel och 

arbetssätt anpassades för hela klassen och inte bara individen, medan det var ovanligare att miljön 

anpassades för hela klassen än bara individen. Som tidigare noterat tror jag dock det kan bottna i att 

min tanke kring miljön i klassrummet såg på rummet som helhet, medan respondenter här kan tolkat 

det även som var en speciell elev är placerad i klassrummet till exempel. På så vis kan det bli en 

mer individuell anpassning.  

 

Eftersom det finns så många olika sätt att anpassa, både för en speciell individ, för en grupp eller för 

en hel klass så bör det gå att hitta rätt anpassning och stöd för varje situation. Tanken måste också 

finnas kring vad eleven själv vill och inte bara vad som ser bäst ut på papperet. Personkemi med 

lärare, sammanhållning i gruppen och intresseområden påverkar givetvis vilka stödinsatser man 

slutligen plockar ut.  

 

8.1.2 Är stödet av inkluderande eller exkluderande art? 

Elever med ADHD eller ADHD-liknande problematik som befinner sig i en inkluderande miljö 

undervisas med sina kamrater på ett vis som anpassats till deras behov. De särskiljs inte från klassen 

genom att tvingas avvika från lektionen för att jobba i en liten grupp eller enskilt. I strid mot 

Salamancadeklarationen och Skolverkets råd ges stöd ändå ofta i en separat miljö, i liten grupp eller 

som enskild undervisning, vilket ger exklusion snarare än inklusion.  

 

Det går inte att besvara den här frågan genom att kategorisera de stödinsatser som finns som enbart 

inkluderande eller enbart exkluderande. Vissa specifika stödinsatser kan tolkas som på samma gång 

inkluderande och exkluderande, som till exempel enskild undervisning. Att undervisas enskilt gör 

att eleven hamnar utanför i det fysiska rummet, vilket leder till rumslig och social exkludering. 

Dock ger det didaktisk inkludering, då lärandet anpassas efter elevens behov. Det kommer också till 

viss del an på hur stödet läggs upp i förhållandet till schemat, om det är istället för andra lektioner 

eller utöver dessa. Vanligast är att detta stöd ligger istället för undervisning med klassen, och ger 

sålunda den rumsliga och sociala exkluderingen. Att få handledning är en inkluderande insats då det 

hjälper eleven att hjälpa sig själv och att kunna arbeta med resten av klassen utifrån sina egna 

förutsättningar, men även detta ger exkludering från klassen.  

 

De flesta stödinsatser går alltså i nyanser av grått – snarare än i svart eller vitt – men vissa är 

tydligare färgade av det kategoriska synsättet än andra. Social färdighetsträning och 

beteendekorrigering syftar till att få en elev att ändra på sig för att passa bättre in, vilket är ett bra 

exempel på hur felet läggs på individen i ett kategoriskt perspektiv (se tabell 10). Motsatsen till 

detta är, till exempel, att man anpassar lärandemiljön för att hjälpa eleven att uppnå sin fulla 

potential och då utifrån ett relationellt perspektiv (se tabell 9).  
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8.2 Metoddiskussion  

Redan innan jag påbörjade min studie var jag medveten om problematiken kring bortfall i 

enkätstudier. Jag inledde med att så långt som möjligt först ta personlig kontakt med 

respondenterna, det vill säga tala med dem över telefon för att få tillgång till e-mailadresser och få 

dem villiga att delta. Tyvärr visade det sig svårare än jag trodde att nå specialpedagogerna över 

telefon, varför det i slutändan var flera som endast kontaktades via e-mail. I ett fåtal fall fick jag inte 

ens kontakt med skolans expedition trots flertalet påringningar och i de fallen skickade jag 

missivbrev och enkät till rektor. För att få så många medverkande som möjligt följde jag också 

Ejlertssons (2005) råd om påminnelser. Han förespråkar två påminnelser, vilket jag skickade ut. En 

nackdel med den totala anonymitet min enkät utgjorde är att jag inte kunde kontakta bortfallet 

direkt och fick sålunda skicka ut påminnelse till alla skolor. I slutändan fick jag ett deltagande på 

strax under 70 %.  

 

Jag beräknade att ungefär två tredjedelar av skolorna hade mer än 60 elever i årskurserna 7-9. Av de 

som besvarade min enkät hade nästan alla, ungefär 85 %, mer än 50 elever. Jag tror detta kan bero 

på främst två saker. Ofta var det en specialpedagog från centralorten som var ansvarig även för 

kommunens mindre skolor och att hen då valde att antingen inte besvara enkäten alls eller bara 

besvara för centralortens skola. Det kan också vara så att mindre skolor kände att deras elever 

utpekades, trots utlovad anonymitet.  

 

Hur mycket bortfallet påverkade mitt slutliga resultat är svårt att förutspå. Eftersom bortfallet främst 

tycks komma från mindre skolor så kan det tänkas att deras medverkan skulle kunnat ha ändrat 

mina resultat avesvärt beroende på att deras förutsättningar kan tänkas annorlunda mot de större 

skolornas. Tyvärr är det svårt att komma runt problemet med bortfall i en studie, och genom att ha 

gjort en totalstudie och strävat efter en personlig kontakt med respondenterna anser jag att jag gjort 

vad jag kunnat för att förhindra ett alltför stort bortfall.  

 

När man gör en anonym enkätstudie finns det ingen möjlighet att följa upp svaren. Detta innebär att 

jag inte kunnat kontakta respondenter för att få veta hur de tolkat en fråga, vilket kunnat vara både 

intressant och nödvändigt. En sådan fråga som jag nämnt tidigare är anpassning av miljön: i 

efterhand har jag insett att denna anpassning för enskild individ kan innebära att eleven plockas ut 

ur klassrummet, vilket aldrig var min tanke. När jag skrev frågan tänkte jag snarare på hur 

klassrummet var planerat och inrett. De resultat som framkommer kan alltså vara produkten av 

missförstånd, som inte går att korrigera med följdfrågan ”hur menar du?” som vid exempelvis en 

intervju. Detta är en av enkätens svagheter och anledningen till att en pilotstudie är så viktig.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1, Missivbrev 
 

Hej! 

 

Jag läser till lärare på Mälardalens Högskola och skriver en uppsats på avancerad nivå inom ämnet 

specialpedagogik. Jag vänder mig främst till den på er skola som kan anses ha bäst insyn i 

åtgärdsprogram och stödinsatser. Om du som fått mitt mail känner att någon annan bättre kan vara 

behjälplig får du gärna vidarebefordra mitt mail till denne. 

 

Uppsatsens syfte är att ta reda på hur olika skolor arbetar med stödinsatser för elever med ADHD 

och ADHD-liknande problematik. Jag arbetar själv på en skola i Vilhelmina och har därför valt att 

göra en lokal studie, förlagd till Lapplands alla grundskolor.  

 

I min uppsats avser ”elev med ADHD” endast de som fått en diagnos medan ”ADHD-liknande 

problematik” inkluderar de som utreds för ADHD eller uppvisar flera av de svårigheter som ryms 

inom ADHD-diagnosen.  

 

Studien gäller elever i årskurserna 7-9 med ADHD eller ADHD-liknande problematik. Du är 

välkommen att utgå från hur det sett ut de senaste åren, sedan nya skollagen och läroplanen 

infördes, och inte bara detta läsår. I den nya läroplanen läggs större fokus vid skolans skyldigheter 

mot elever som är i behov av stöd, än vad som återfanns i Lpo 94, och min studie har sin 

utgångspunkt just i Lgr 11.  

 

Om du ansvarar för flera skolor ber jag dig fylla i en enkät per skola.  

 

Datainsamlingen sker via internetenkät (se bifogad länk) och är helt anonym. Inga enskilda svar 

kommer redovisas och datan kommer endast användas i den här studien. Deltagandet är frivilligt 

och jag hoppas att du vill medverka eftersom hög svarsfrekvens krävs för att resultaten ska vara 

tillförlitliga. Även om skolan inte har några elever som passar in i det jag beskrivit ovan så är dina 

svar viktiga. Enkäten kan besvaras till och med 15/5 2013. 

 

Om du har några frågor eller funderingar så är du välkommen att höra av dig. 

 

 

 

Med vänlig hälsning, 

Josefine Ekroos 

 

 

Mobilnummer 

E-mail 

 

 
 

 

 

 

 



33 

 

Bilaga 2, Enkät 
Datainsamlingen gjordes via en webbaserad enkät, men av tekniska skäl är frågor och 

svarsalternativ redovisade nedan som vanlig text, och layouten skiljer sig därför från den faktiska 

enkäten. 

 
1. Vad arbetar du som? 

 

Specialpedagog 

Speciallärare 

Ämneslärare 

Rektor 

Annat 

 

 

2. Hur många elever finns det på skolan i årskurserna 7-9? 

 

0-50 

51-100 

101 och uppåt 

 

 

3. Har ni i dagsläget någon elev med ADHD-diagnos? 

 

Ja 

Nej 

 

 

4. Har ni i dagsläget någon elev med ADHD-liknande problematik? 

 

Ja 

Nej 

 

 

5. (Besvaras bara om svaren på både 3 och 4 var nej) Har ni sedan nya skollagen och läroplanen trädde i kraft haft elever 

med AHD/ADHD-liknande problematik? Om ja, utgå från dessa elever under resten av enkäten. Om nej, tackar jag för er 

medverkan och ber er gå till sista sidan och skicka enkäten med endast de första fem frågorna besvarade. 

 

Ja 

Nej 

 

 

6. Har ni nivågruppering? 

 

Ja, i ett ämne 

Ja, i flera ämnen 

Nej 

 

 

7. Erbjuder ni speciella grupper för elever med ADHD/Damp? 

 

Ja 

Nej 

 

 

8. Erbjuder ni speciella grupper för elever med koncentrationssvårigheter? 

 

Ja 

Nej 
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9-11. Hur vanligt förekommande är följande stödinsatser för elev med ADHD/ADHD-liknande problematik?      

 

5 = mycket vanligt 

4 = ganska vanligt 

2 = ganska ovanligt 

1 = mycket ovanligt 

 

Placering av eleven i liten grupp, mindre än halva tiden  5            4            2            1 

Placering av eleven i liten grupp, mer än halva tiden  5            4            2            1 

Stöd av assistent/resursperson under hela, eller delar av, dagen 5            4            2            1 

 

 

12-19 Hur vanligt förekommande är följande anpassningar, riktade mot eleven med ADHD/ADHD-liknande problematik 

respektive hela klassen? 

 

5 = mycket vanligt 

4 = ganska vanligt 

2 = ganska ovanligt 

1 = mycket ovanligt 

 

Anpassade läromedel och/eller arbetsuppgifter för eleven  5            4            2            1 

Anpassade läromedel och/eller arbetsuppgifter för hela klassen 5            4            2            1 

Anpassade prov för eleven   5            4            2            1 

Anpassade prov för hela klassen   5            4            2            1 

Anpassning av arbetssätt för eleven   5            4            2            1 

Anpassning av arbetssätt för hela klassen  5            4            2            1 

Anpassning av den fysiska miljön för eleven  5            4            2            1 

Anpassning av den fysiska miljön för hela klassen  5            4            2            1 

 

 

20-23 Hur vanligt förekommande är följande stödinsatser för elev med ADHD/ADHD-liknande problematik?      

5 = mycket vanligt 

4 = ganska vanligt 

2 = ganska ovanligt 

1 = mycket ovanligt 

 

Enskild undervisning med speciallärare/specialpedagog  5            4            2            1 

Enskild undervisning med undervisande lärare/annan lärare 5            4            2            1 

Handledning (t.ex. hjälp i studieteknik eller bruk av kompensatoriska  

hjälpmedel) från speciallärare/specialpedagog  5            4            2            1 

Social färdighetsträning och/eller beteendekorrigering  5            4            2            1 

 

 

24-27 Hur ofta passar följande påståenden in på de elever med ADHD/ADHD-liknande problematik som får stöd utanför 

det egna klassrummet?  

 

5 = alltid 

4 = ofta 

2 = sällan 

1 = aldrig 

 

När klassen jobbar med ett visst ämne jobbar eleven    

med samma ämne i lilla gruppen/enskilda undervisningen  5            4            2            1 

 

När klassen jobbar med ett visst avsnitt jobbar eleven  

med samma avsnitt i lilla gruppen/enskilda undervisningen 5            4            2            1 

 

I lilla gruppen/enskilda undervisningen jobbar eleven  

med andra och mer grundläggande färdigheter än  

övriga elever i samma årskurs   5            4            2            1 

 

Stödet ges utöver den vanliga undervisningen i klassrummet  5            4            2            1 

 


