
 
 

ÖREBRO UNIVERSITET 
Grundlärarprogrammet 4-6 
Samhällsorienterande ämnen, självständigt arbete, 15hp 
 
Seminariedatum: 2018-06-01 

 
 

 

 

 

 

Mellanstadielärares beskrivningar av sitt arbete med elever som har 

diagnosen ADHD 

En kvalitativ intervjustudie 

 

 

 

 

Rebecca Andersson & Tilda Luthman 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                                                                                                         Handledare: Sören Hjelm 
 

 

 



 
 

 

Abstract 

Detta arbete syftar till att undersöka hur lärare berättar att de arbetar med elever med 

diagnosen ADHD. Vi avser även undersöka hur lärarna resonerar kring sina arbetssätt samt 

hur synen på inkludering eller exkludering av elever kan förstås. Barn med ADHD ökar i 

antal. Detta medför att vi som framtida lärare sannolikt kommer få möta dessa elever i vår 

undervisning. Barn med ADHD beskrivs ofta vara problematiska i 

undervisningssammanhang. Samtidigt är det dock lärares ansvar att kunna möta deras behov 

samt ha kunskap om diagnosen vilket gör området mycket yrkesrelevant. Frågeställningarna 

för denna uppsats kommer därmed vara utformade: Hur beskriver mellanstadielärare att de 

arbetar med elever med diagnosen ADHD? och Hur kan lärares arbetssätt förstås utifrån 

synen på inkludering och exkludering? För att samla in empiriskt material har fem kvalitativa 

intervjuer genomförts på två olika skolor i Mellansverige.  

 

Analysen av resultatet visar bland annat att det är viktigt att eleverna får en individanpassad 

undervisning. Även relationsskapande är av betydelse, både mellan hemmet och skolan men 

också mellan lärare och elev. Det framkom att pedagogernas kunskapsnivå om diagnosen 

samt deras attityd till eleverna påverkade deras arbetssätt. Somliga lärare förespråkade att 

eleverna alltid skulle befinna sig i klassrummet oavsett behov. Andra pedagoger ansåg istället 

att små undervisningsgrupper utanför klassrummet var att föredra. Utifrån de skilda svaren 

framkom det att lärare har olika syn på vad inkludering och exkludering av elever med ADHD 

kunde innebära och hur de värderas. Detta visade sig i deras beskrivningar av sitt arbete. Det 

finns en stor komplexitet gällande vad inkludering och exkludering egentligen innebär. Det är 

svårt att se något rätt eller fel i lärarnas arbetssätt. Detta eftersom inkludering och exkludering 

kan ske på så många olika sätt beroende på vad analysen bakom är. Olikheter kring lärares 

förhållningssätt samt deras analyser av arbetet med elever med ADHD påverkar 

likvärdigheten kring elevers utbildning. En likvärdig utbildning påverkas även av hur 

diagnostiseringen ställs och de kriterier som diagnosmanualen utgår ifrån. Detta på grund av 

att lärares kunskap, relation till eleven samt medvetenhet om olika arbetssätt kommer 

resultera i huruvida elevens beteende anses vara funktionshindrande eller inte. Utifrån detta 

kommer sedan eleverna få olika möjligheter till en bra utbildning.  
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1. Inledning  
Barn som avviker från normen anses ofta vara en problematik för skolan. En grupp som 

beskrivs vara utmanande för lärare att möta i undervisningen är elever med diagnosen ADHD 

(Bender & Mathes, 1995). Claes Nilholm (2007) hänvisar till Clarj, Dyson och Millward som 

beskriver att utbildningssystemet idag har ett dilemma. Samtidigt som alla elever ska få 

liknande erfarenheter och kunskaper ska undervisningen vara anpassas till barnens skilda 

förutsättningar (Nilholm, 2007, s.62). I och med elevernas skilda behov behöver lärare 

behärska olika metoder för att kunna möta elever med exempelvis diagnosen ADHD. I och 

med att detta är en vanlig diagnos hos barn och ungdomar i skolan (Velasques, 2012, s.18) 

blir denna vetskap viktig att utveckla för alla lärare. 

 

Enligt Lutz (2013, s.109f) är inkludering ett demokratiskt mål att sträva efter. I och med att 

skolan har ett demokratiuppdrag (Lgr 11, 2017, s.7) skulle inkludering vara ett medel för att 

det ska uppnås. Detta genom möjligheten att möta olika individer. Trots att alla elever ska 

vara inkluderande i skolan förekommer exkluderande arbetssätt med elever som har 

diagnosen ADHD (Hjörne & Säljö, 2008, s.50f). Vid exkludering där barns behov inte möts 

samt en bristande acceptans skulle samhällsutvecklingen kunna bli negativ. Detta eftersom att 

individer som anses vara avvikande särskiljs. Föregående skulle exempelvis kunna medföra 

segregation eller att individer hamnar i ett utanförskap och stigmatiseras (Lutz, 2013, s.22ff). 

Risken finns även att det skadar demokratin, de medborgerliga rättigheterna samt alla 

människors lika värde (Hjörne, 2004, s.13). Viktigt blir därför att vi som framtida lärare 

arbetar för inkluderande arbetssätt som möter barnens behov. Detta eftersom exkludering 

genom att särskilja olikheter och skapa homogena grupper inte bara påverkar eleven i skolan, 

det medför även som beskrivs ovan en negativ samhällsförändring.  

 

Tillbaka i historien har diagnoserna varit relativt oprecisa. Diagnoserna har gått igenom olika 

kategorier och beskrivits annorlunda jämfört med idag. Från att barnets avvikelse har ansetts 

grunda i moraliska eller religiösa anledningar till att barnet varit avvikande på grund av 

pedagogiska eller medicinska anledningar. Det har även funnits en föreställning om att 

avvikelserna handlade om sociala eller psykologiska faktorer. På 1990 talet och framåt 

började diagnoserna bli allt mer konkreta. Dessa består fortfarande idag som exempelvis av 

ADHD, Asperger eller dyslexi (Hjörne och Säljö, 2008, s.55). En elev som idag blir 

diagnostiserad beskrivs vara en avvikelse utifrån normen. För att eleverna ska kunna passa in i 
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det normativa klassrummet beskrivs specialpedagogisk hjälp eller medicinering vara ett 

hjälpmedel (Lutz, 2013, s.75f). Hur arbetet med specialpedagogiska insatser sett ut har dock 

förändrats genom historien. Beskrivningar av detta kommer beskrivas under rubriken historisk 

utveckling (Lutz, 2013, s.16). 

 

1.2 Syfte 
 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur lärare beskriver sitt arbete med elever med ADHD 

med tonvikt på exkludering och inkludering.  

1.3 Frågeställningar 
 

- Hur beskriver mellanstadielärare att de arbetar med elever med diagnosen ADHD?  

- Hur kan lärares arbetssätt förstås utifrån deras syn på inkludering och exkludering? 

 

1.4 Disposition 
Inledningsvis kommer en bakgrund att presenteras. I denna ges först en historisk överblick. 

Vidare ges förklaringar till relevanta definitioner som är genomgående i arbetet. Därefter 

följer en sammanställning av tidigare forskning som är relaterat till våra forskningsfrågor. 

Utifrån detta beskrivs sedan metoden och metoddiskussion. Sedan etiska överväganden samt 

resonemang kring uppsatsens pålitlighet och trovärdighet. Därefter följer en 

resultatredovisning av det empiriska materialet. Utifrån detta sker sedan en diskussion kring 

resultatet. Både resultatredovisningen samt resultatdiskussionen kommer utgå från 

underrubrikerna kunskaper, attityder samt arbetssätt. Strukturen blir i och med detta 

tydligare. Sist i denna uppsats kommer en slutsats att presenteras.  

2. Bakgrund  

2.1 Val av litteratur 
Den litteratur som använts i bakgrund samt under rubriken tidigare forskning har dels valts ut 

från tidigare kurser som varit av relevans för vår forskningsfråga. Andra avhandlingar och 

vetenskapliga artiklar är hämtade från databasen Libris samt ERIC (EBSCO). Samtliga 

artiklar är peer reviewed och publicerade i vetenskapliga tidsskrifter. För att avgränsa valdes 
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sökord som exempelvis ADHD, knowledge, include, exclude, strategies, elementary school. 

Vi har även vid största möjliga mån använt primärkällor som refererats till i litteraturen. 

2.2 Historisk utveckling 
Barn som ansågs avvika från normen blev tidigare i historien placerad i andra skolor eller 

speciella grupper (Nilholm, 2007, s. 14f). Det var inte förrän på 1980 talet som människor 

med speciell problematik började bli inkluderade i det som beskrivs vara det normala 

samhället (Lutz, 2013, s.23). Diskussioner kring de avvikande barnen som inte ansågs kunna 

nå upp till skolans krav har alltid varit aktuell. Sedan lång tid tillbaka i historien har det 

använts olika segregerande lösningar vilket fortfarande sker idag (Hjörne & Säljö, 2008, 

s.26). Hjörne och Säljö (2008, s.28ff) refererar till Börjesson samt Palmblad och beskriver att 

lösningen bestod i att exkludera de barn som avvek från normen från den gemensamma 

undervisningen. Lång tid ansågs den bestående lösning vara att exkludera de avvikande 

eleverna. Detta i och med att dessa elever ansågs förstöra undervisningen för de 

normalbegåvade eleverna (Hjörne & Säljö, 2008, s.30f).  

 

1940 talet präglades av en omfattande politisk debatt i Sverige. Den handlade om utopin kring 

en skola för alla barn oavsett sociala förhållande eller sociala förmågor. Det politiska 

missnöjet uttryckte kritik mot att de sociokulturella förhållandena hade sådan stor påverkan i 

utbildningssammanhang (Hjörne & Säljö, 2008, s.42ff). En skola för alla ses idag som ett 

ideal som det svenska utbildningssystemet eftersträvar (Nilholm, 2007, s.49). Inom skolan 

finns målsättningen att ta hänsyn till barnets bästa. Att därmed vilja ha en inkluderande skola 

(Hjörne & Söljö, 2008, s.156). Eleverna ska få liknande erfarenheter och kunskaper samtidigt 

som anpassning ska ske utifrån elevernas skilda förutsättningar (Nilholm, 2007, s.23). Skolan 

har till uppgift att ge barnen ledning samt den stimulans som det krävs i barnets personliga 

utveckling mot utbildningens mål (Skolverket, 2016, s.10ff). Trots att skolan ska vara 

inkluderande har ett exkluderande arbetssätt av elever i behov av särskilt stöd ökat. ADHD är 

en relativt diffus diagnos och innebär ofta koncentrationssvårigheter. Detta är två kriterier för 

elever som ofta tillhör i kategorin barn i behov av särskilt stöd (Lutz, 2013 s 26f, Hjörne & 

Säljö, 2008, s.50ff, Hellström, 2010, s.2, Lassinatti, 2014, s.26).  

 

Idag till skillnad från tidigare i historien är det viktigt att skolan ska möta alla elevers behov. 

Även att utbildningen är likvärdig. Styrdokumenten uttrycker att skolan ska vara till för alla 

barn. I och med detta vara anpassad till elevers olika förutsättningar. Det ställs därmed krav 
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på utbildningens likvärdighet (Nilholm, 2007, s.49). Elevers möjligheter till en inkluderande 

skoltid beskrivs i skollagen som uttrycker att; “Utbildningen inom skollagen ska vara 

likvärdig (...)” (SFS 2010:800). Enligt Skolverket (2012, s.11) finns det tre olika innebörder 

av begreppet likvärdighet som kan urskiljas ur skollagen och läroplanen för grundskolan 

2011. För det första ska alla barn ges lika tillgång till utbildning oavsett var i landet barnet 

bor, vilka ekonomiska eller sociala förhållanden som råder. För det andra innebär det lika 

kvalitet på elevernas utbildning. Det ska inte vara avgörande var eleven får sin utbildning. Det 

innebär dock inte att utbildningen ska vara utformad på samma sätt överallt. Målen uppnås 

genom hänsyn till elevernas varierande behov och förutsättningar. Att det därigenom sker en 

anpassning av undervisningen samt hur utbildningen organiseras. För det tredje ska 

utbildningen kompensera för elever som har exempelvis sämre hemförhållanden. Elevernas 

utbildning ska vara likvärdig. Detta genom att väga upp för skillnader i elevernas möjlighet 

och förutsättningar att kunna ta till sig utbildningen. En elev med funktionshinder som 

exempelvis ADHD har därför rätt till en behovsanpassad utbildning (Skolverket, 2012, s.12).   

2.3 Definitioner av exkludering 
Exkludering kan ha flera innebörder. I detta arbete är valet att utgå ifrån Ravauld och Strikers 

definitioner i Jari Linnikos avhandling (2009). Ifall omvärlden kategoriserar och tillskriver en 

individ negativa egenskaper bidrar det till social exkludering. Detta eftersom individen 

stämplas som avvikande och ses ner på. Vidare beskrivs det att exkludering har sex andra 

underkategorier. Den första handlar om att eliminera individen från något önskvärt. Den andra 

handlar om att individen överges och exempelvis diagnosen blir samhällets ansvar att ta hand 

om. Den tredje definitionen kan både förklaras som exkluderande eller inkluderande. 

Antingen sker exkludering genom att segregera eller inkludering genom att differentiera. Den 

fjärde handlar om bistånd eller att inkluderingen är villkorlig. Individen tilldelas en social 

underklass och blir därmed inte klassad som en bidragande resurs i samhället. Den femte 

definitionen handlar om “marginalisering eller inkludering genom normalisering” (Linniko, 

2009, s.15). Grundtanken är att individen vill uppnå idealet att vara som alla andra, en 

likformighet. Den slutliga definitionen handlar om att exkludering sker genom diskriminering. 

Diskriminering beskrivs med att vissa individer får begränsade rättigheter. För att undersöka 

ett jämlikt bemötande är ett fokus på exempelvis rätt till likabehandling (Linniko, 2009 s.14f). 
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2.4 Olika definitioner av inkludering 

Exkludering anses idag negativt vilket tidigare beskrivits. Skolan har som målsättning att 

kunna bedriva en skola som är till för alla och därmed inkluderande (Nilholm, 2007, s.49). De 

flesta inom skolan har även riktlinjen att ta hänsyn till barnets bästa. Utifrån det vilja arbeta 

för en inkluderande skola (Hjörne & Säljö, 2008, s.156). Precis som exkludering kan 

inkludering ha olika definitioner vilket kommer beskrivas nedan.  

 

Den specialpedagogiska inkluderingsdefinitionen beskriver Haug, Armstrong, Armstrong och 

Barton och Säljö i Kristian Lutz avhandling (2013). Forskarna beskriver att inkludering 

innebär att kunna fånga upp olikheter bland barnen. Detta för att sedan utgöra en grund för en 

generell pedagogik (Lutz, 2013, s.39). Genom en hänvisning till Skolverket uttrycker 

Jakobsson och Nilsson (2011, s.64) att det bör finnas ett bra samarbete med hemmet men även 

inom skolan. Även tillgång till lokaler, ett väl fungerande klassrumsklimat samt en kunnig 

rektor samt resurser beskrivs vara viktigt eftersom det behövs för att uppnå inkludering av 

barn med funktionshinder. Problematik för att uppnå en fungerande inkluderande verksamhet 

består. Det kan handla om att verksamma i skolan använder standardlösningar utan att 

fördjupa sig i situationer där individen visar problematik (Jakobsson & Nilsson, 2011, s.83f). 

 

Vid diskussion om inkludering är det viktigt att ha vetskap om till vilken definition det syftar 

till (Nilholm & Göransson, 2014 s.28ff). Den första definitionen är gemenskapsorienterad och 

innebär att skolan bör anpassas till elevers olikheter. I detta sammanhang ses elevernas 

olikheter som en tillgång i undervisningen. Det ska inte finnas en åtskillnad mellan vanlig 

pedagogik och specialpedagogik. Ett av syftena med det är att det resulterar i en gemenskap 

och ett vi. I och med gemenskapen möjliggörs därmed ett möte med andra som besitter olika 

erfarenheter vilket resulterar i en individutveckling (Nilholm & Göransson, 2014, s.28). Det 

bör inom detta perspektiv inte finnas några exkluderande lösningar och viktigt är att eleverna 

är delaktiga både socialt och pedagogiskt (Nilholm & Göransson, 2014, s.28). Utifrån en 

individorienterad definition av inkludering beskrivs det vara centrala hur elevens individuella 

situation ser ut. Inkludering inom detta perspektiv innebär att eleven trivs bra, har goda 

relationer och når kunskapskraven. En placeringsorienterad definition av inkludering utgår 

från att inkludering innebär att alla elever befinner sig i det ordinarie klassrummet. Ur denna 

definition visar begreppet inkludering endast var elever i svårigheter befinner sig rumsligt 

(Nilholm & Göransson, 2014, s.34). De lägre nivåerna ingår i de högre och inkludering ska 

utifrån detta alltid ske i ordinarie klassrum (Nilholm & Göransson, 2014, s.35). 
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Att det alltid ska vara inkludering har problematiserat av forskare. Problematiska faktorer som 

beskrivs är exempelvis att “placeringen inte får ske på bekostnad av elevens kognitiva och 

sociala utveckling” (Linniko 2009, s.13). En inkludering som sker utan att det skett en analys 

av handlingen samt förståelse för människans miljö benämner Thomas i Linnikos avhandling 

för nominen inkludering. Detta beskrivs vara en form av exkludering (Linniko, 2009, s.13). 

2.5 Barn i behov av särskilt stöd 
En inkluderande skola bland annat har i uppgift att möta alla elevers behov trots olika 

förutsättningar. En grupp som lärare ofta får möta i skolan idag är barn i behov av särskilt 

stöd. Särskilt stöd innebär att extra anpassningar i den vanliga undervisningen inte hjälper 

eleven att nå kunskapskraven (Skolverket, 2016, s.11). En elev med ADHD eller annan 

diagnos behöver dock automatiskt inte särskilt stöd (Skolverket, 2016, s. 28f). Lutz (2013, 

s.27) hänvisar till Skolverket som beskriver att kategorin barn i behov av särskilt stöd på 

senare år ökat. Det finns även en uppfattning om att dessa elever skulle störa undervisningen. 

Utifrån det anses de behöva placeras någon annanstans (Persson, Persson, 2012, s.27).   

 

I skollagens kapitel 3 § 7 framgår det dock att särskilt stöd i första hand ska ges inom elevens 

ordinarie elevgrupp. I samma kapitel under § 9 samt § 11 står det trots detta att en elev har rätt 

att få särskilt stöd enskilt eller i annan elevgrupp. Ett utformat åtgärdsprogram som krävs som 

ska ange att det finns särskilda skäl för det (SFS 2010:800). Skolverket avser att speciella 

undervisningsgrupper får användas om ett inkluderande arbetssätt med särskilt stöd först 

använts utan att det gett resultat (Skolverket, 2016, s.39).   

2.6 ADHD 
Ofta, men inte alltid som tidigare beskrivet tillhör elever med ADHD gruppen barn i behov av 

särskilt stöd (Lutz, 2013, s.26f). 5 % av alla barn och ungdomar i skolan har idag blivit 

diagnostiserade med diagnosen ADHD (Velasquez, 2012 s.18). ADHD beskrivs vara ett 

folkhälsoproblem. Dessa individer exkluderas fortfarande. Anledningen är att de inte anses 

passar in i den ordinarie undervisningen (Hjörne & Säljö, 2008, s.50f).  

 

Ordet ADHD användes av medicinska experter så tidigt som på 1920 talet. Forskare hade 

teorier om att barn som hade haft hjärnhinneinflammation hade utvecklat märkvärdiga 

beteenden. Hyperaktivitet och inlärningsproblem var exempel på dessa. Forskningen hade 

dock problematik att med hjälp av biomedicinsk teknik visa att hjärnskadan var sann och 



7 
 

tillförlitlig. Kritiken resulterade i att på 1960 talet ändrades damage till dysfunction. Än idag 

beskrivs ADHD problematiskt att diagnostisera. Medicinsk expertis är inte överens kring vad 

orsaken är. Huruvida ADHD ska betraktas som en motiverad diagnos är en aktuell fråga 

(Hjörne & Säljö, 2008 s.50ff). 

 

Det finns flera former av diagnosen ADHD. En idealbild för hur alla barn med ADHD är och 

beter sig finns därmed inte. Uppmärksamhet, hyperaktivitet och impulsivitet är dock några av 

de typiska kännetecknen. Barn med ADHD har ofta svårt att koncentrera sig och saker blir 

därmed sällan fullgjorda (Hellström, 2010, s.2). Att sikta efter långa mål är för barnet ofta 

väldigt krävande. Detta eftersom att eleven önskar att få direkt behovstillfredsställelse. En 

annan form av ADHD beskrivs vara mer inriktat på uppmärksamhetsstörning. Individerna 

anses vara mer långsamma och är ofta i bakgrunden, lite tillbakadragna (Hellström, 2010 s.3). 

Det finns ofta en problematik för barnet att organisera olika intryck. En gemensam faktor 

kring barn med ADHD är att individerna kan ha miljösvårigheter. Några exempel på det är 

när det är stökigt och rörigt. Läraren bör därmed besitta kunskap om olika strategier. Utifrån 

det ökar möjligheten att skapa en anpassad undervisning som inte framkallar barnets 

svårigheter utan istället underlättar (Hellström, 2010, s.4). 

 

En ADHDutredning utgår från kriterier i Diagnostic and Statistical Manual. Individens 

beteenden ställs mot kriterierna i diagnosmanualen. Dessa ska ha pågått i minst sex månader. 

Kriterierna för att få ADHD är exempelvis ouppmärksamhet, att göra slarvfel, eller inte kunna 

slutföra uppgifter som är tråkiga. Att framstå som frånvarande, inte kunna följa instruktioner 

eller organisera aktiviteter eller uppgifter är också vanligt. Ett barn med ADHD undervikter 

ofta mentalt krävande uppgifter. Individen är ofta glömsk, tappar bort saker samt är 

lättdistraherad (Lassinatti, 2014, s.23f). Dessa går dock inte att mäta som kroppsliga 

avvikelser eller är direkt observerbara. Författaren beskriver att diagnosen ställs genom 

tolkning samt bedömning av symtom. Problematiken med att ställa en ADHD diagnos är 

enligt Kitty Lassinantti (2014, s.26) att dra gränser mellan vad som är normalt beteende och 

därmed vad som anses vara tillräckligt avvikande. Det krävs även att symtomen måste vara 

problematiska och därmed funktionshindrade för att en diagnos ska ställas. Detta har skapat 

ett dilemma kring ifall ADHD är en patologisk avvikelse eller något som klassas som en 

positiv skillnad. Det finns flera frågetecken kring ADHD som nämnts tidigare. Ett exempel är 

bland annat kriterierna i manualen. Även symtomens behov av tolkning. Både oklarhet kring 

diagnosen samt dess orsaker har väckt frågor kring diagnosens pålitlighet. Andra forskare 
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ställer sig dock positiva till diagnostiseringen och menar att det blir ett viktigt redskap för att 

förstå eleven. Detta kommer beskrivas ytterligare under kommande rubrik. 

2.7 För och nackdelar med diagnostisering 
Som beskrivet ovan finns det olika synsätt kring diagnostisering. Hjörne och Säljö (2008, 

s.155) beskriver att när en elev blivit diagnostiseras har det skapats en förståelse hos lärarna 

till elevens beteende. Det finns kritik till detta. När eleven blir klassad som ett barn med 

diagnos blir individen kategoriserad som avvikande eller en speciell elev i negativ 

bemärkelse. Genom olika kategorier får skolan utifrån det möjlighet att placera eleven där 

denne får bäst stöd i skolan. När eleven har fått en diagnos kommer barnet börja se sig själv 

utifrån diagnosens kriterier. Barnet kommer även bli bemött från samhället utifrån diagnosens 

innebörd (Hjörne & Säljö, 2008, s.156). Lutz (2013, s.73) hänvisar till Kärvfve samt 

Börjesson och Palmblad och beskriver att när avvikande definitioner fortsätter att skapas 

kommer befolkningsgrupper och sociala skikt i samhället kvarstå. En diagnos kan även få till 

följd att lärarens fokus riktas mot att hjälpa denne eleven. Elever med större svårigheter utan 

diagnos riskerar att åsidosättas. Detta medför att denne inte får det stöd den behöver och har 

rätt till (Jakobsson & Nilsson, 2011, s.37). 

 

Det finns forskning som uttrycker en mer positiv syn på att diagnostisera. Exempelvis 

beskrivs diagnoser skapa viktiga riktlinjer hur arbetet med eleven i skolan bör vara utformad. 

Det finns dock en risk med att se diagnosen som ett facit på hur eleven är. Pedagogiken kan 

därmed bli enformig och baseras på själva diagnosen och inte eleven (Lutz, 2013, s.78). Inga-

Lill Jakobsson och Marianne Lundgren (2013, s.83) beskriver även att elever med diagnos 

snabbare kan få resurser. En diagnos kan ibland ses som ett krav för om eleven ska ges stöd 

eller inte. I och med detta blir det fördelaktigt att diagnostisera. Tidiga och lämpliga 

stödinsatser skapar därmed möjligheter för eleven att på ett bättre sätt utvecklas. Skolverket 

(2016, s.10) beskriver att speciella stödinsatser dock inte alltid behövs. Anpassning utifrån 

miljön kan emellertid vara en tillräcklig förändring. Avslutningsvis är det viktigt att poängtera 

att skolan har ett uppdrag att anpassa verksamheten utifrån elevernas olika behov. Att göra 

fortsatt lärande möjligt oavsett om eleven blivit diagnostiserad eller inte (Skolverket, 2016, 

s.29).  
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3. Tidigare forskning 

3.1 Exkludering av elever med ADHD 
Tidigare under rubriken historisk utveckling beskrivs det att särskiljning och exkludering av 

barn som ansågs avvika från normen var vanligt. Detta beskrivs även förekomma idag 

(Nilholm, 2007, s.92). För att eleverna ska ses som normala och tillhöra normen och passa in i 

den ordinarie klassen krävs ofta specialpedagogisk eller medicinsk behandling (Lutz, 2013 

s.16). Barn med ADHD räknas ofta in som kategorin för ett problembarn. Eleven beskrivs 

ofta ha skolsvårigheter som avviker från den normala skolverksamheten (Velasques, 2012, 

s.87). Adriana Velasques (2012, s.87) hänvisar till sin egen forskningsstudie där pedagogerna 

dock själva förespråkar att undervisningsgrupper används. Anledningen till detta är att det 

bildas en individuell anpassad undervisning. Ofta är det pedagogerna själva som särskiljer 

barnen vilket resulterar i homogena grupper (Andreasson & Carlsson, 2009, s.73). Att skilja 

elever i behov av särskilt stöd från sin ordinarie klass och undervisning rekommenderas dock 

inte (Velasques, 2012, s.35). Idealet är att ha en inkluderande skola utifrån en demokratisk 

strävan (Lutz, 2013, s.108). Enligt Gert Biesta (2006, s.50) skulle det vara omöjligt att uppnå i 

homogena grupper. Orsaken till det är att det är i mötet med andra som människan kan bli 

demokratisk. 

 

Skolverkets rapport uttrycker även kritik till att elever exkluderas till undervisningsgrupper. 

Skälet till det är att barnet då ofta får en stämpel som exempelvis stökig och dålig. Kraven och 

förväntningar från lärarna på dessa elever blir ofta lägre (Skolverket, 2009, s.33). Barnet som 

fått en stämpel som en avvikande elev eller ett barn med diagnos kommer börja se sig själv 

negativt. Även bli bemött av andra utifrån vad ADHD innebär (Hjörne & Säljö, 2008, s.156).  

 

Velasques (2012, s.182) hänvisar till sin forskningsstudie som också visade på hur en lärare 

beskrev exkludering som positivt. Pedagogen i studien medgav hur inkludering inte alltid 

ansågs vara det bästa för alla elever. Detta eftersom flera barn inte beskrivs klara av att vara i 

klassrummet. Undervisningsgrupper kan därmed vara en bra lösning för dessa barn. Vid 

mindre grupper visar ett intervjusvar att läraren även kan bilda mer djupa relationer. 

Pedagogen kan utifrån det på ett bättre sätt kan hantera elevens svårigheter (Velasques,2012 s 

181f). 
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3.2 Lärares attityder och kunskap  
Lärares kunskaper om problematiken hos elever med ADHD är av betydelse (Velasques, 

2012, s.31). Attityder samt vetenskaplig kunskap påverkar lärares handlingar samt deras 

förhållningssätt (Velasques, 2012 s. 138). Ett exempel som påverkar deras praktik är vad de 

anser att orsakerna till ADHD. Lärare som anser att det är biologiskt betingat tenderar att 

frånsäga sig ansvaret kring deras pedagogik. (Velasques, 2012, s.30).  

 

Olika synsätt synliggjordes i en internationell studie. Denna visade att amerikanska lärare 

ansåg att beteendemodifierande och pedagogiska ingrepp bör prövas innan andra insatser blir 

aktuella. Andra insatser kunde handla om exempelvis en utredning alternativt medicinering. 

Svenska lärare ställde sig däremot kritiskt till att beteendemodifierande och pedagogiska 

insatser skulle hjälpa effektivt. Pedagogerna uttryckte därmed mer positivitet åt medicinering 

(Carlson, Frankenberger, Hall, Totten & House, 2006, s.113ff).  

 

Tidigare forskning som gjorts belyser lärares arbete och kunskapsnivå med barn med ADHD. 

En studie gjord på 631 skolor visar att 58,5 % av lärarna beskrev att de inte hade tillräckliga 

kunskaper för att arbeta med barn med ADHD (Hart, Fabiano, Evans, Manos, Hannah, & 

Vujnovic, 2017, s.253). Enligt en annan studie som genomfördes i Indien visade det ett 

samband. Det fanns det ett samband mellan en lärares kunskap om funktionsnedsättningar och 

kunskap om metoder för inkluderande undervisning (Meenakshi, Anke A & Sip Jan, 2017, s. 

572). En tredje undersökning genomfördes Sydafrika. Denna visade på att det fanns hinder för 

att uppnå en framgångsrik inkluderande utbildning. Anledningen till detta var att lärare 

saknade färdigheter och kunskaper om deras roll i hanteringen av funktionshinder. Det kunde 

exempelvis handla om AD/HD i klassrummet (Topkin & Roman, 2015, s.5). 

 

Det finns även en studie som visar att övning inom specialundervisning är förknippat med en 

högre acceptans för inkludering. Mer övning av specialundervisning ökar lärarens stöd för 

inkludering av barn i behov av särskilt stöd. Ju mer läraren varit involverad i att verkställa 

inkludering desto mer accepterande blir alltså läraren (Lai Mui Lee, Seeshing Yeung, Tracey 

& Barker, 2015, s.83ff). Pedagogen innehar ett stort ansvar vid bedömning och behandling av 

elever med ADHD. Lärarna bör därmed ha förståelse för olika strategier som kan användas 

(Bender & Mathes, 1995). 
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3.3 Olika perspektiv på specialpedagogik 
Lärares syn och kunskap om elever med ADHD beskrivs ovan vara mycket viktigt. Nilholm 

(2007, s.16f) beskriver att det finns olika utgångspunkter för hur saker i världen beskrivs. Det 

finns därmed inte en neutralitet i hur vi ser på saker som exempelvis synen på handikapp och 

barn med diagnoser som ADHD. Författaren tar upp tre huvudsakliga perspektiv på 

specialpedagogik. Vi väljer att nämna två av dessa i och med att de har mest relevans utifrån 

våra forskningsfrågor. Dessa kommer beskrivas under denna rubrik. Inga-lill Jakobsson och 

Inger Nilsson (2011) beskriver perspektiven som kategoriskt och relationellt perspektiv. 

Uppsatsen kommer dock utgå från Nilholms (2007) definition där de benämns det 

kompensatoriska och det kritiska perspektivet.  

  

Inom det kompensatoriska perspektivet är grundidén att individer bör kompenseras för sina 

problem. Individer kategoriseras in i vad Nilholm (2007, s.25) kallar för problemgrupper. Det 

finns en vilja att förstå problemen för att sedan kunna kompensera för dem. Detta genom att 

utveckla metoder och åtgärder. Inom detta perspektiv är diagnostisering av betydelse eftersom 

det här eftersträvas en generell kunskap. Att det därför krävs att det arbetas med grupper som 

har liknande problem (Nilholm, 2007, s.25). Inom dessa grupper kan individerna sedan 

undersökas mer ingående (Nilholm, 2007, s.32). Syftet är att söka grundläggande 

psykologiska processer och biologiska förklaringar. Sedan utifrån den problembild som målas 

upp föreslå pedagogiska metoder som kan möta behovet. När det kommer till ADHD söker 

detta perspektiv efter bakomliggande genetiska och neurologiska orsaker (Nilholm, 2007, 

s.33f). De åtgärder som rekommenderas inom detta perspektivet är ofta medicinska eller 

psykosociala. Eleven tränas för att förändra sitt beteende. Pedagoger och andra i skolan har 

till uppgift inom det kompensatoriska perspektivet att modifiera elevens beteende genom att 

tillämpa olika metoder. När elevens brister sedan urskiljs kan barnet tränas till att passa in i 

omgivningens krav (Nilholm, 2007, s.36ff). 

 

Inom det kritiska perspektivet tas det avstånd från att misslyckanden i skolan ligger hos 

eleven. Syftet är istället att skolan som miljö bör möta barnens behov. Istället för att elevernas 

olikheter utgör problem för verksamheten ses de istället inom detta perspektiv som tillgångar. 

Diagnoser anses här ha en begränsad användbarhet och är istället negativa för eleverna. De 

bidrar till att skolan inte behöver förändras eftersom problemet ligger hos eleven (Nilholm, 

2007, s.38f). Det kritiska perspektivet växte fram samtidigt som att en skola för alla mötte 

begreppet inkludering. Detta kom att innebära att skolmiljön förändrades och anpassades för 
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att kunna möta samtliga elevers olikheter och behov (Nilholm, 2007, s.50). Det kritiska och 

det kompensatoriska perspektivet behöver dock inte vara frånskilda varandra. Nilholm (2007, 

s.56f) menar att det ofta skett en kompromiss mellan dessa. Utgångspunkten kommer 

antingen från ett kompensatoriskt perspektiv men att det samtidigt finns positivitet till att 

elever i behov av särskilt stöd inkluderas i klassrummen. Alternativt att utgångspunkten är 

från ett kritiskt perspektiv men ändå undviks inte att elever och deras olika förutsättningar 

kategoriseras och värderas.  

3.4 Konkreta arbetssätt  

3.4.1 Relationer och feedback 

Tidigare forskning visar att lärare ofta arbetar med att ge elever som har ADHD regelbunden 

feedback på deras arbete (Reiber & McLaughlin, 2004, s.4). En form av feedback skulle 

kunna vara positiv förstärkning. Detta beskrivs vara ett vanligt arbetssätt hos pedagogerna i 

arbetet med elever med ADHD (Hart et al, 2017, s .252). En intervju med lärare visade på att 

det fanns olika strategier som användes vid arbetet med barn med ADHD. Den första 

handlade om att skapa djupa relationer med varje elev. Att lära känna elevernas personligt för 

att få mer kännedom om elevens beteende och personlighet. Något som också uttrycktes 

viktigt var att samarbeta bra samt hålla en god relation med föräldrarna. Genom en god 

kommunikation med föräldrarna skapade det möjlighet för att bli uppdaterade om vad som 

sker i skolan. Föräldrarna kan även tala om för elevens lärare ifall något behöver klargöras. 

Bender och Mathes (1995) nämner också vikten av ett bra samarbete mellan skola och 

föräldrar. Ett konkret förslag är att det kan finnas ett system som lärare och förälder håller 

kontakt vid varje dag. Det kan exempelvis handla om hur medicinen fungerat (Bender & 

Mathes, 1995). Att ha diskussioner om ADHD i klassrummet på ett positivt sätt ökar även 

acceptansen för ADHD. Resultatet av det blir en starkare relation eleverna emellan (Reiber & 

Laughlin, 2004, s.9).  

 

3.4.2 Pauser 

En annan strategi som pedagogerna ofta använde i undervisningen var korta pauser. 

Anledningen till det var att eleverna fick möjlighet att göra av med överskottsenergi (Reiber 

& McLaughlin, 2004, s.9). En strategi som även diskuterades var att ge eleverna en så kallad 

time out vid oönskat beteende. Betydelsen av en time out innebär att eleven får ta paus någon 

annanstans än i klassrummet. Den separerande lösningen kunde både vara positivt och 

negativt. Effektiviteten berodde på huruvida eleven kände sig inkluderad i klassrummet och 

dennes syn på att vara i klassrummet (DuPaul, Weyandt & Janusis, 2011, s.37). Bender och 
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Mathes (1995) beskriver också hur pauser är mycket viktigt i och med att eleverna ska kunna 

få möjlighet till rörelse. Uppgifter som tar längre än 20 minuter är ofta väldigt krävande för 

elever med ADHD. Små pauser var 15e minut skulle därmed vara att föredra.  

 

3.4.3 Mål och regler 

En strategi som forskning belyser är att använda system där dagliga mål är utsatta för varje 

elev. I och med att varje barn har olika mål att eftersträva resulterar det i att det inte blir 

utpekande för någon speciell elev. Målen ska fokusera på elevernas beteende. Ifall barnen 

lyckas med sitt mål får de fritid som belöning. Detta medför en känsla av att de lyckas (Reiber 

& Laughlin, 2004, s.9). Att sätta upp regler till elever med ADHD är ännu en strategi som är 

effektivt att använda i undervisningen. Dessa ska vara skrivna positivt och gärna sitta nära 

eleverna, på exempelvis deras bänk (Hart et al, 2007, s.257). 

 

3.4.4 Individualisering  

Strategierna som användas i undervisningen bör vara individualiserade. Dessa behöver vara 

noggrant utformade efter elevens beteende, årskurs samt strukturen som är i klassrummet. Det 

är även viktigt att ha vetskap om att alla barn som har diagnosen ADHD är olika. Det handlar 

inte om att ha olika strategier på lager. Mycket viktigt är att ha förståelse för att varje individ 

är unik och kräver olika saker och handlingssätt (Reiber & McLaughlin, 2004, s.10). 

 

Elever med ADHD har ett begränsat arbetsminne vilket bör tas hänsyn till i planering av 

undervisningen. Barnen kan i och med det uppvisa en problematik med uppmärksamhet, 

motorik, impulskontroll. Problem kan även uppstå vid bytet mellan uppgifter samt att lägga 

till eller ta bort information. Elever bör få hjälp och stöd i undervisningen genom att kraven 

på arbetsminnet minimeras. Lärare behöver i och med det ha de färdigheter som krävs för att 

ha möjlighet att möta deras behov. Ett sätt att göra detta är att hålla instruktionerna korta och 

så enkla som möjligt. Alternativt bryta ner arbetsuppgifterna i olika steg. Eleven kan med 

fördel repetera instruktionerna. Instruktionerna kan även behöva upprepas flera gånger 

(Cockcroft & Dhana-Dullabh, 2013, s.1035). 

 

Ett sätt att bryta ner den aktuella uppgiften i olika steg och ge stöd för minnet är genom 

exempelvis bilder (Cockcroft & Dhana-Dullabh, 2013, s.1033ff). En annan strategi beskrivs 

vara att lärare låter eleven själv ändra längden eller utformningen på uppgifter. Utifrån det 

sker en anpassning till eleven vilket kan skapa ett förändrat beteende och inställning till den. I 
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och med det är det också positivt att låta eleven välja vad den ska skriva om. Detta eftersom 

det har visat sig öka deras resultat (DuPaul, Weyandt & Janusis, 2011, s.36). Bender & 

Mathes (1995) beskriver även hur längden på uppgifter kan förkortas ner. Har eleven 

exempelvis ett blad med 30 matematikuppgifter behöver inte eleven få alla uppgifter vid 

samma tillfälle. Arbetsbladet kan därmed innehålla exempelvis 15 stycken uppgifter. När 

eleven sedan är klar med dessa kan barnet få de andra. 

 

3.4.5 Klassrumsmiljö  

Agneta Hellström (2010, s.6) beskriver att barnet vid tillfällen behöver sitta avgränsat för att 

kunna avskärma och koncentrera sig i klassrummet. Detta beskriver även Velasquez (2012, 

s.31) som hänvisar till Nilholms beteendemodifierade insatser. Det kan minska 

störningsmoment som barnet påverkas negativt av. Detta genom att eleven får sitta själv eller i 

mindre grupp inom den ordinarie klassrummet. Eleven kan även med fördel placeras långt 

fram nära läraren eller klasskamrater som är skötsamma (Reiber & McLaughlin, 2004, s.3). 

Placeringen bör också vara där instruktionerna inte störs av andra ljud (Cockcroft & Dhana-

Dullabh, 2013, s.1033ff). För att fungera i klassrumsmiljön kan medicinering vara ett medel 

för att passa in. Att medicinera har dock nackdelar. Det kan exempelvis vara att det som anses 

vara ett samhällsproblem istället läggs hos barnet. (Lutz, 2013, s.70). 

4. Metod  

4.1 Intervju  
Den empiriska grunden för undersökningen kommer att vara fem kvalitativa intervjuer. Denna 

insamlingsmetod används ofta för att forskare vill få tydliga samt mer fördjupade svar. På 

grund av att intervjuerna är av kvalitativ karaktär, kommer fokus vara inriktat på 

intervjupersonernas tankar och deras olika synsätt. Urvalet för undersökningen kommer att 

vara målinriktat. Alan Bryman (2011, s.434) beskriver att det är det vanligaste sättet att 

selektera individer inom kvalitativa intervjuer. Urvalet sker därmed utifrån individer som 

anses relevanta för forskningsfrågan vilket i detta fall är mellanstadielärare som jobbar eller 

har jobbat med elever med ADHD. De kriterier vi utgick ifrån vid urvalet var att: Lärarna vi 

valde skulle ha lärarlegitimation och ha varit lärare i minst i tre år. Pedagogerna skulle även 

ha erfarenhet att arbeta med elever med diagnosen ADHD. Alla lärare jobbade i mellanstadiet 

i årskurs fyra till sex. För att få en nyanserad bild var lärarna olika gamla och hade därmed 

olika erfarenhet. Vi intervjuade både män och kvinnor. Urvalet skedde utifrån två olika skolor 

för att öka pålitligheten. En av skolorna var mer mångkulturell och låg på landsbygden. Den 
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andra skolan som också var större var belägen centralt. Inför valet av skolor togs information 

fram från deras hemsidor. Utifrån det kunde vi se skillnader skolor emellan och välja utifrån 

det. Vi ville synliggöra olika perspektiv och därmed basera undersökningen på en bredare 

grund. Ett val var att själva besöka skolorna för att få tillträde till fältet. Anledningen till det 

var att det var mer tidseffektivt än att exempelvis skicka ut via mail. Vi var noga med att alltid 

vara tillsammans när intervjuerna genomfördes för att intervjufrågorna inte skulle ställas på 

olika sätt vid olika tillfällen. Risken fanns annars att respondenterna fick olika förutsättningar 

för deras svar. I och med att vi var två forskare under intervjuerna gav det även större 

möjlighet att ställa fler följdfrågor. Vi ansåg att det medförde en bredare insamling av empiri 

som ökade pålitligheten och tillförlitligheten.  

 

Att använda intervju som metod har flera fördelar. Det skapade bland annat möjlighet att 

studera detaljer som exempelvis en yttre observation hade förbisett. Lärares beskrivningar och 

tankar bakom deras arbetssätt är exempel som inte hade kunnat visats via observation. 

Intervjuerna möjliggjorde för oss att inta respondentens perspektiv. Via ett samtal kunde även 

både individens upplevelser och tankar kring ett fenomen visas på ett konkret sätt (Bjørndal, 

2005, s.90). En intervju möjliggör även att missförstånd som uppkom kunde 

uppmärksammas. Respondent hade möjlighet att utveckla oklara ting som den som intervjuar 

inte förstod vilket därmed öka pålitligheten (Bjørndal, 2005, s.90). Vi avsåg eliminera 

felkällor som exempelvis missförstånd kring begrepp eller brist i kvaliteten på 

ljudupptagningen genom att först ha en testintervju. Därefter kunde vi ändra inställningar på 

ljudkvalitén alternativt förtydliga våra intervjufrågor. Frågorna uppfattades korrekt och 

behövde därmed inte justeras. 

 

Utformningen på intervjun var semistrukturerad och skedde därmed via samtal samt 

användning av en intervjuguide (se bilaga 1). En fördel med att vi hade intervjuguide var att 

forskaren kunde utgå några fåtal bestämda teman. Utifrån dessa kunde den som intervjuade 

sedan utgå från frågor som grundades i de valda temana. Detta skapade struktur (Bjørndahl, 

2005, s 90f). Alla olika teman i guiden skulle beröras. Respondenterna hade dock möjlighet 

att uttrycka sig fritt. Intervjufrågorna kunde behandlas i annan ordning än vad som uttrycktes i 

intervjuguiden beroende på var samtalet ledde (Bryman, 2011 s. 415). Vi ansåg att en 

intervjuguide även ökade trovärdigheten, att mäta det som ska mätas. Detta eftersom att det 

blir svårare att gå ifrån ämnet. För att säkerställa att datan blev så informationsrik som möjligt 

hade vi flera uppföljningsfrågor tillhanda. På grund av att intervjun var relativt ostrukturerad 
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var sonderingsfrågorna en stor hjälp (Bjørndal, 2005, s.94ff). Varje intervju var cirka 20 min 

lång. Vi hade dock avsatt mer tid till varje intervju då vi inte ville känna oss stressade. 

 

Utformningen på frågorna i intervjuguiden var öppna vilket Bryman (2011, s.243f) beskriver 

har flera fördelar. Respondenten blev exempelvis inte påverkad i någon riktning eller av olika 

tankar. Kunskapsnivån hos respondenten kunde även synliggöras genom att bland annat se 

huruvida individen tolkade frågan. Fördelaktigt var att den som intervjuade kunde se huruvida 

de olika frågorna ansågs vara viktiga för respondenten. I och med att frågorna var öppna hade 

respondenten även möjlighet att använda sina egna ord. Individen var inte beroende av ordval 

som forskaren valt. 

 

Det insamlade empiriska materialet kodades sedan. En vanlig problematik i en kvalitativ 

undersökning är att det lätt blir mycket material att hantera (Bryman, 2011 s.510). Bryman 

(2011, s.510) beskriver kodning som en sammanställning och organisation av data som är 

nödvändigt för att göra en tolkning av empirin. Vi valde därmed att inspireras av grundad 

teori för att genomföra vår analys. Hur detta gick till beskrivs ytterligare under rubriken 

metodansats. 

4.2 Metodansats 

4.2.1. Grundad teori  

Metodansatsen som var ett verktyg och en hjälp i arbetet är grundad teori. Denna fokuserar på 

sociala händelser och interaktioner. Thornberg och Forslund (2009, s.44ff) nämner 

exempelvis att grundad teori kan användas för att undersöka lärares sociala och didaktiska 

ledarskap. Att inspireras av grundad teori i analysen av resultatet blev därmed relevant. Detta 

eftersom vår undersökning ville undersöka lärares arbete med elever med diagnosen ADHD. 

Genom en noggrann analys kan forskaren skapa en uppfattning kring respondentens syn på 

saker och ting utifrån dennes egna värld. Utifrån detta utvecklar sedan forskaren en tolkande 

förståelse. 

 

4.2.2. Kodning 

Det empiriska materialet kodades i olika steg. Bryman (2011, s.513ff) hänvisar till Strauss 

och Corbin som beskriver de olika stegen som benämns för öppen kodning, axial kodning och 

selektiv kodning. Dessa stadier namnges på olika sätt av olika forskare. Valet är att utgå från 

Thornberg och Forslund Frykedals hänvisningar till Glaserm Charmaz samt Thornberg och 
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Charmaz definitioner. Dessa benämns; öppen kodning, selektiv kodning och teoretisk kodning 

(2009, s.48). 

 

Den öppna kodningen behandlade en noggrann läsning av datamaterialet vilket resulterade i 

större precision. Vi skrev ut alla transkriberade interjuver och läste igenom dessa flera gånger.  

Vi ställde öppna frågor till det empiriska materialet som vi hade transkriberat. En sådan fråga 

kunde exempelvis” hur tänkte läraren här?” eller ” varför sa hen såhär?”. Enheter som vi 

ansåg vara av stor betydelse sådant som exempelvis behandlade viktiga ord, satser alternativt 

större stycken summerade vi vilket resulterar i en kodkonstruktion. Med hjälp av olika färger 

började texten struktureras upp. Viktiga meningar och stycken som var relevant för vår 

bakgrund och forskningsfråga markerades. Viktiga satser kunde exempelvis vara när läraren 

beskrev deras syn på inkludering eller exkludering. Viktigt var att här vara nära 

intervjutranskriptionerna och gärna använda rena citat från respondenterna. Vi markerade 

därför alltid rena citat eftersom vi inte ville påverka genom tolkning i detta stadie (Thornberg 

& Frykedal, 2009, s.48ff). 

 

Analysen bestod av öppna koder. Dessa jämfördes sedan med varandra för att möjliggöra 

skillnader och likheter. Det gjordes även en jämförelse med nya koder som dök upp för att 

studera huruvida dessa hörde ihop. Vi samlade alla viktiga enheter under varje fråga. Dessa 

kom sedan att kontrolleras genom att synliggöra hur svaren hängde ihop samt visa på 

skillnader (Thornberg & Frykedal, 2009, s.48ff). När grupperingar sedan hade skapats 

samlades det nya och mer abstrakta koder. Resultatet medförde olika kategorier. En kategori 

kännetecknas av att forskaren både kan definiera samt beskriva kategorin med ord. Viktigt att 

poängtera är att det alltid ska vara möjligt att revidera koderna (Thornberg & Frykedal, 2009, 

s.51f). I och med att svaren sedan blev grupperade genom exempelvis likheter i svaren 

skapades kategorier för dessa. (s.48ff). 

 

Vid den selektiva kodningen valdes de mest viktiga och relevanta koderna ut. Den selektiva 

kodningen handlar om att avgränsa analysen som är grundad i kärnkateogorier (Thornberg & 

Frykedal, 2009, s.53). Detta beskrivs vara ett begrepp som innehåller de viktigaste 

kategorierna, exempelvis kunskaper i denna uppsats. Dessa kommer att presenteras sedan 

under rubriken resultatredovisning. De kategorier som inte hörde ihop med kärnkategorierna 

kunde därmed elimineras (Thornberg & Fyrkedal, 2009, s.53). I denna process läste vi igenom 
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vår bakgrund och våra forskningsfrågor. Utifrån det sorterades sedan onödiga enheter bort. 

Större fokus på blev på det som hade relevans. 

 

I det sista steget i analysprocessen genomfördes en teoretisk kodning. Genom att flera 

teoretiska koder grupperas skapar det sedan kodfamiljer vilka innefatta kärnkategorierna. Ett 

exempel på en kodfamilj som Thornberg och Forslund beskriver är orsak-förutsättningar-

konsekvens (Thornberg & Frykedal, 2009, s.55f). I denna process började vi förstå hur olika 

kategorier hörde samman. Vi såg exempelvis att den kategorin som handlade om att lärarna 

uttryckte att de inte hade kunskap hörde ihop med hur pedagogerna beskrev barn med ADHD. 

Eller att när lärarna inte hade kunskap om diagnosen blev en konsekvens att de inte hade 

strategier. 

 

4.2.3 Konstant jämförande analys 

Eftersom vi inspirerats av grundad teori är det viktigt att ha ett konstant jämförande analys. 

Det innebär att jämföra olika data med varandra, olika koder med olika koder, olika kategorier 

med varandra och så vidare. Syftet med det är att se likheter och skillnader, vilka som hör 

ihop med varandra eller hur kategorierna och koderna hör ihop med empirin. Med detta 

verktyg kunde vi på ett konkret sätt arbeta hela vägen fram till ett resultat (Thornberg & 

Forslund, Frykedal, 2009, s.62f). 

4.3 Metoddiskussion   
Under denna rubrik diskuteras de val som gjorts i genomförandet av studien i och med vår 

valda metod. 

4.3.1 Överväganden kring intervju som metod 

Den empirin som presenterades under föregående rubrik samlades in som nämnts tidigare 

genom intervjuer. Det finns en medvetenhet kring att det finns nackdelar med att använda 

intervju som insamlingsmetod. Det är exempelvis tidskrävande och kräver därmed mycket 

förberedelser. Även dess genomförandet kräver mycket tid samt bearbetningen därefter. På 

grund av dessa faktorer är det ofta möjligt att bara intervjua ett fåtal människor (Bjørndal, 

2005, s. 90f). Vi var dock medvetna om att det var tidskrävande men kände att få intervjuer 

var tillräckligt på grund eftersom vi fick in varierad information som kunde relateras till våra 

forskningsfrågor. Att vi var begränsade tidsmässigt påverkade även antalet intervjuer som 

genomfördes.  
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Ytterligare en nackdel är att den som intervjuar kan påverka respondenten. Att intervjuarens 

egna uppfattningar påverkar den som intervjuas. Genom att dock ha medvetenhet kring detta 

beskriver Bjørndal (2005, s.90f) hur felkällan kan begränsas. Vi valde därmed att använda en 

intervjuguide (se bilaga 1) för att öka neutraliteten i frågorna. I och med det minskades vårt 

inflytande på respondenten.  

 

Bjørndal (2005) förklarar en problematik som innebär att det är komplicerat att minnas hela 

intervjun i sitt minne. För att ta hänsyn till det användes en telefon med inspelningsfunktion 

för att spela in samtalet. Med hjälp av inspelningen skapades noggrann och fullständig 

information. Vi ansåg att detta ökade pålitligheten av resultatet. Inför intervjuerna testade vi 

utrustningen för att säkerställa ljudupptagningen och kvaliteten. Anteckningar beskrivs lätt 

medföra att dialogen störs vilket elimineras vid användning av inspelning. Intervjuaren får 

möjlighet att bara kunna fokusera på samtalet (Bjørndal, 2005, s.98). I och med det valde vi 

att bara anteckna efter att intervjun var klar. 

 

Bryman (2011, s.275) beskriver vidare hur reaktiva effekter kan påverka studien. Genom att 

vi som forskare befann oss på platsen fanns det risk för att lärarna svarade på ett annat sätt. 

Skillnader hade kunnat uppstå ifall de exempelvis hade suttit och pratat i personalrummet med 

en kollega. Utifrån det finns en risk för minskad pålitlighet av resultatet. För att eliminera 

denna effekt hade det varit önskvärt att exempelvis använda sig av triangulering där flera 

datainsamlingsmetoder hade kunnat användas (Bryman, 2011, s.59).   

 

Viktigt att påpeka är att det målinriktade urvalet var relativt litet. Vi kan därmed inte 

generalisera för hela populationen av lärare. Resultatet och analysen hade möjligtvis sett 

annorlunda ut ifall urvalet varit större eller på andra skolor med andra förutsättningar. En 

medvetenhet finns också kring att lärarna kanske beskrev sådant som faktiskt inte händer i 

verkligheten. Resultatet kunde därmed blivit missvisande. Hade det funnits mer tid hade vi 

kunnat kompletterat med triangulering vilket skulle kunnat ge ett bredare perspektiv och fler 

synvinklar för att dubbelkolla resultatet (Bryman, 2011, s.354). I och med att vi hade våra 

kriterier vi utgick ifrån samt en intervjuguide finns möjlighet att undersöka samma sak igen 

fast på fler skolor i Sverige. 
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4.3.2 Överväganden kring Grundad teori  

Ett val var att inspireras av grundad teori för att analysera resultatet. Detta trots vår 

medvetenhet om nackdelarna med metoden. Magdalene Thomassen (2007, s.36) beskriver att 

alla individer har en generaliserad erfarenhetskunskap. Vi som forskare har alltså alltid en 

förförståelse. Vi har speciella antaganden och det finns tolkningar samt förväntningar som 

grundas i dessa delar. Detta resulterar i en minskad trovärdighet. Bryman (2011, s.370) 

beskriver hur det stundvis finns en bristande transparens i den kvalitativa undersökningen. Det 

är emellanåt problematiskt att förstå hur forskaren kommit fram till sina slutsatser eller hur 

analysen gjordes. Ett val vi därmed gjorde var att genomföra en noggrann kodning som 

beskrivs under rubriken metodansats. 

 

Genom att inte ha specifika förväntningar och tolkningar om hur lärare arbetar med elever 

som har diagnosen ADHD, exempelvis att de alltid exkluderar dem, tror vi att frågorna 

möjligen hade blivit smalare. Vi hade troligtvis styrt lärarna i större utsträckning för att få 

våra förväntningar bekräftade. Vi avsåg att bredda frågan och höra hur det egentligen var utan 

fördomar. Att hålla sig neutral anser vi gjorde att vi inte påverkade lärarnas svar och 

begränsade empirin vilket vi anser stärkte trovärdigheten. En nackdel kring detta arbetssätt är 

det David Humes beskriver i Thomassen (2007, s.51f) som induktionsproblemet. Det innebär 

att inte ens upprepande erfarenheter kan visa en säkerhet i vetandet. Därmed ställer vi oss 

kritiskt till vårt resultat och det bör därför undersökas fler gånger för att få mer trovärdighet 

via exempelvis mer forskning. 

 

Bryman (2011) hänvisa till Bulmer som menar att forskare som använder eller inspireras av 

grundad teori påverkas av sin kunskap eller begrepp som anses relevanta innan en analys 

genomförts (Bryman, 2011, s.521). Vi var medvetna om denna kritik. För att arbeta mot 

denna var vi noga när vi valde metod. Vid intervju har vi inspelningar och kan inte välja ut 

empiri på samma sätt som vi exempelvis kanske hade en gjort vid en observation. Det hade då 

varit lättare att se det vi ville se. Att exempelvis leta efter speciella begrepp. En till kritik som 

beskrivs kring grundad teori är att praktiska svårigheter består. Det är tidskrävande att lyssna 

på alla intervjuer och transkribera dem. Därmed är en analys svårt att genomföra på ett bra 

sätt (Bryman, 2011, s.522). Genom att vi från början var medvetna om den tid det skulle 

krävas att transkribera planerade vi in mycket tid till det. Samt att följa kodningsstegen i 

metodsatsen förenklade arbetet och underlättade för oss. Sist att poängtera är att intervju var 
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den bästa metoden för vår forskningsfråga. I och med att vi vill få reda på lärares egna 

beskrivningar hade detta inte gått att genomföra med exempelvis observation. 

 

4.4  Etik 
Viktigt vid forskning är att ha ett etiskt förhållningssätt. Undersökningen utgick därmed från 

de etiska principer vilka Bryman (2011, s.131) beskriver. För det första finns det ett 

informationskrav. Det innebär att de individer som berördes blev informerade om syftet med 

undersökningen. Även information om att det var frivilligt för dem att delta, och att de när 

som helst kunde välja att hoppa av. Individerna som deltog hade rätt att få vetskap om vad 

som ingick i undersökningen. Det finns även ett krav på samtycke från informanten. 

Inledningsvis inför varje intervju informerades deltagaren om det. Vi gav information om 

undersökningens syfte och deras rättigheter. Därefter gavs ett uttalat samtycke. Detta i och 

med att det är fördelaktigt att ha detta i framtiden om någon skulle ha invändningar eller 

uttrycka kritik (Bryman, 2011, s.137). Det finns också ett konfidentialitetskrav. Det innebär 

att personuppgifter som framkom i undersökningen inte kommer vara tillgängligt för 

obehöriga människor. Informanterna och de berörda skolorna är därmed anonyma. I enlighet 

med Nyttjandekravet används dessa uppgifter endast att för undersökningens mål (Bryman, 

2011, s.132).  

 

När frågorna utformades var det viktigt att ha medvetenhet om att de inte skulle vara ledande 

eller vara präglade av olika värderingar. Bryman (2011) beskriver det som en viktig del för att 

göra forskningen mer objektiv. Ifall respondenterna ställde frågor kring vad vi som forskare 

ansåg var vi mycket försiktiga med att uttrycka det. Anledningen till det var att det enligt 

Bryman (2011, s.43) skulle kunna påverkat deras svar. Bryman (2011, s.369) beskriver vidare 

att kvalitativa intervjuer ofta resulterar i att forskarens egenskaper, ålder, kön eller 

personlighet påverkar intervjun. Vi valde därmed att eftersträva en objektivitet. Information 

kring exempelvis vår ålder berördes därför aldrig då vi ansåg att det inte hade någon relevans. 

Vi anser att intervjuer är en metod som kan anses vara mer etiskt rätt. Vårt resonemang 

grundas i att intervjupersonerna är medvetna om att de blir intervjuade. Vid exempelvis en 

dold observation är personerna inte alltid medvetna om att de är observerade. Detta väcker 

frågor kring etiken (Bryman, 2011, s. 135). 
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4.5 Pålitlighet och trovärdighet 
Forskning av kvalitativ karaktär bör bedömas och värderas utifrån andra kriterier än vad en 

kvantitativ studie är grundad på (Bryman, 2011, s.352). Bryman (2011) beskriver vidare hur 

det finns fyra delkriterier som är en motsvarighet till en kvalitativ forskning: 

 

Trovärdighet (som är en motsvarighet till intern validitet) 

Överförbarhet (som svarar mot motsvarighet extern validitet) 

Pålitlighet (Som kan jämföras med reliabilitet) 

En möjlighet att styrka och konfirmera som (motsvarar objektivitet) (Bryman,2012, s.354) 

 

För att främja ett trovärdigt resultat är det viktigt att säkerställa att den forskning som gjorts 

utgått från befintliga regler. Tidigare under rubriken etik beskrevs regler som vi har 

medvetenhet kring och därmed följer. Vi var exempelvis noga med att låta intervjusvaren vara 

anonyma. Även att berätta forskningens syfte till alla deltagande. Resultatet bör också 

meddelas till respondenterna som varit delaktig i forskningen. Bekräftelse kan därmed ges på 

att det forskaren antagit är sanningsenligt (Bryman, 2012, s.354). Efter intervjun hade 

genomförts talade vi om det vi hade uppfattat lite kortfattat på varje fråga. Utifrån det kunde 

respondenten kunde försäkra oss om att vi hade uppfattat rätt och därmed bekräfta detta. Vi 

använde också en telefon som spelade in all kommunikation som respondenten sa. Det ansåg 

vi ökade trovärdigheten. Genom en beskrivning av kulturen eller miljön skapas 

förutsättningar för andras bedömningar av hur överförbara resultaten är (Bryman, 2011, s. 

355). Vi var därför noga med att ange vilka kriterier vi hade för vårt urval. Vi hade även en 

intervjuguide som konkret beskrev vilka frågor vi utgick ifrån samt hur dessa var utformade. 

På grund av att vi ville att skolorna skulle vara så anonyma som möjligt besparade vi mycket 

av informationen gällande skolorna. 

 

Bryman (2011) hänvisar till Guba och Lincolns pålitlighetsbegrepp som är en motsvarighet 

till reliabilitet inom den kvantitativa forskningen. Begreppet syftar till att inta ett kritiskt 

förhållningssätt. Utformningen av de olika faserna i forskningsprocessen bör därmed 

synliggöras via forskningsfrågan. Även dess problemformulering och hur 

undersökningspersonerna valdes ut. Viktigt att synliggöra är även intervjuutskrifterna samt 

olika beslut som handlar om analysen och empirin (Bryman, 2011, s.355). Vi som forskare 

har genom arbetets gång intagit ett kritiskt förhållningssätt. Viktigt har varit att i alla delar i 

uppsatsen inte ha förutfattade meningar.  
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Att ha en möjlighet att styrka och konfirmera innebär att ha en medvetenhet kring att 

forskningen inte kommer att bli neutral. Forskaren ska därmed kunna säkerställa att 

personliga värderingar eller någon teoretisk inriktning inte medvetet har influerat och 

påverkat undersökningens slutsatser (Bryman, 2011, s. 355). Vi tänkte mycket på detta när vi 

exempelvis utformade intervjuguiden. Vi var noga med att inte ha ledande frågor i varken 

positiv eller negativ riktning. Respondenterna kunde då annars bli påverkade. Ett val var 

exempelvis att använda både frågor om exkludering och inkludering för att inte utesluta 

något. Att utifrån det kunna ge en objektiv bild av båda sätten för att stärka och konfirmera. 

Vid tillfällen uttryckte respondenterna en osäkerhet kring sina svar och frågade om de tänkt 

rätt eller hur vi tyckte de skulle svara. Vi var då noga med att inte ge ett svar som skulle 

påverka deras fortsatta resonemang. Tanken var att vi ville hålla oss så neutrala som möjligt. 

Detta var även var ett etiskt ställningstagande. För att stärka objektiviteten var vi varsamma 

med att inte hålla med i frågor. Att inte heller ifrågasätta lärares resonemang på ett negativt 

sätt. Istället visade vi intresse och bad personen utveckla sitt svar. 

 

En fördel med att använda intervjuer är att det oftast inte blir ett lika stort bortfall som vid 

exempelvis enkäter. Det ansåg vi därmed ökar undersökningens trovärdighet. Vid användning 

av enkäter som insamlingsmetod förekommer ibland interna bortfall. Respondenterna lämnar 

då in tomma svar. Att använda intervju som metod eliminerar risken för detta (Erlandsson & 

Sjöberg, 2013, s.126). Respondenterna i vår intervju svarade på allting och uttryckte ett stort 

engagemang. Ifall en respondent hade missförstått frågan eller svarat mycket entydigt hade vi 

som forskare kunnat förtydliga frågan. Alternativt ställa uppföljande frågor. Pålitligheten och 

trovärdigheten i studien ökade då intervjuguiden innehöll flera frågor som var kopplade till 

varandra. Vi kunde därmed studera huruvida de svarade liknande på två frågor som handlade 

om samma sak. Chansen ökade därmed för oss att se ifall pålitligheten i deras svar var höga 

(Erlandsson & Sjöberg, 2013, s 151). Då syftet med vårt arbete var att undersöka hur lärare 

säger att de arbetar med elever som har ADHD var urvalet mycket viktigt. Genom att ha ett 

målinriktat urval där respondenter valdes ut på ett strategiskt sätt i relation till den 

forskningsfrågan vi hade ökade trovärdigheten (Bryman, 2011, s 435). Detta eftersom att de 

lärare som valdes ut arbetar eller har arbetat med elever som har ADHD.  

5. Resultatredovisning 
Syftet med resultatredovisning är att presentera kategorier som är av relevans för att svara på 

våra forskningsfrågor som lyder: hur beskriver mellanstadielärare att de arbetar med elever 
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med diagnosen ADHD? Samt Hur kan lärares arbetssätt förstås utifrån deras syn på 

inkludering och exkludering? För att tydliggöra resultatredovisningen har en analys gjorts av 

resultatet som därmed har skapat olika kärnkategorier där beskrivningar av hur 

respondenterna uttryckte sina svar framkommer.  

5.1 Kunskaper  
Vid beskrivning i bakgrunden påverkar lärares kunskap deras praktik. Denna kategori är 

därmed av relevans för våra forskningsfrågor. 

 

Flera lärare i vår studie uttryckte exempelvis att de har kunskaper när de kan få hjälp av 

exempelvis speciallärare. En kommentar var i och med det ”Genom att (…) veta var jag ska 

vända mig” eller ”I våra klasser så har vi bland annat haft mycket kontakt med 

specialpedagog”. En annan lärare hade medvetenhet kring att ”det är något som man måste 

uppdatera hela tiden” Flera lärare uttryckte osäkerhet kring sina kunskaper och uttryckte 

exempelvis ”Både ja och nej. Men sen är det ju sånt som man inte har. Som man skulle 

behöva ha mer kompetens för”. Som flera andra lärare uttryckte finns det ett behov av 

kompetensutveckling kring ADHD. En lärare ansåg sig inte ha några kunskaper alls.  

Vid samtal om vad lärarutbildningen gav för kunskap kring det praktiska arbetet med elever 

som har den här typen av problematik sa en lärare att ”det var vad man saknade mest tänker 

jag”. En annan menade att ”när jag började som lärare så visste jag att ADHD fanns men 

hade ingen aning om vad jag skulle göra med de eleverna (…) Kunskap om hur man hanterar 

elever med just den här problematiken, det gavs inte”.   

 

5.1.1 Diagnosens orsak 

Det finns flera synsätt som behandlar orsaken till ADHD vilket beskrivs i bakgrunden. 

Forskning beskriver att synsättet påverkar lärares arbetssätt ifall de anser att orsaken är miljö 

eller genetiskt. Utifrån detta kan anpassningarna variera och vara exempelvis olika 

miljöanpassningar eller medicinering. 

 

Några av lärarna vi intervjuade uttryckte själva en okunskap kring diagnosens orsak. Ett 

exempel på det var när en lärare uttryckte ”Jag kan absolut ingenting om själva orsaken till 

ADHD. En fysisk funktionsnedsättning tror jag att det är i alla fall” samt ”Jag vet ju inte 

riktigt vad ADHD är ens en gång”. Vid spekulationer kom det dock fram att lärarna ansåg sig 
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tro att orsaken hade genetisk grund. Dessa lärare uttryckte dels att ”det är något man föds 

med” samt att ”det finns flera orsaker, det kan vara miljö, det kan vara arv”. De sistnämnda 

svaren var det enda som tydde på en föreställning om att ADHD är en miljöproblematik. 

5.2 Attityder  
 

I bakgrunden beskrivs det hur lärares attityder till elever med ADHD, diagnoser, medicin 

samt exkludering och inkludering påverkar hur pedagogerna bemöter och arbetar med 

eleverna. Detta gör denna kategorin viktig för våra forskningsfrågor. 

 

5.2.1 Elever med ADHD 

Två av fem lärare uttryckte en positiv attityd till elever med ADHD. Egenskaperna som 

lärarna uttryckte var exempelvis ”Pigg, har ofta mycket energi, tänker utanför boxen, 

underfundig” och ”De är oerhört intelligenta”. Dessa lärare var även de som tidigare 

uttryckte att de hade kunskap om elever med ADHD. Andra uttryckte att ”De tappar lätt 

tålamodet, går omkring i klassrummet, gör andra saker, sitter och helt enkelt inte orkar 

koncentrera sig” eller ”Väldigt svårt att koppla av, svårt att sitta still. Kan ta en instruktion i 

taget, de försvinner på vägen. Det är en elev som är väldigt otrygg”. En annan lärare beskrev 

att  

Man är lite utåtagerande, lite svårt med anpassning, man har svårt att tänka sig in i andra människors 

situation. Man tänker mycket på sig själv och har svårt att kontrollera vissa saker. 

 

5.2.2 Diagnostisering 

Flera lärare uttryckte en positiv attityd till att diagnostisera eleverna och beskrev att det är 

positivt för barnen. ”Det kan vara skönt att få en förklaring till varför man känner sig 

annorlunda” samt ”när du får den här diagnosen brukar man se att både elever och 

föräldrar får en viss förståelse för varför saker och ting händer”. Även att ” för att man 

behöver ha en diagnos för att få hjälpmedel” och ”då kan ju vi lärare och skolorna sätta in 

rätt hjälp”. En annan lärare uttryckte en mer negativ attityd till diagnostisering och beskrev 

motsatsen och uttryckte att ”Det är nog inget positivt för eleven att få en diagnos och inte för 

föräldrar heller”. En lärare som menade även att ”det finns lärare som utnyttjar att eleven 

har ADHD och anser att den är dum i huvudet”. Läraren menade här att kollegorna tillskriver 

egenskaper till eleven på grund av diagnosen och därmed skyller skolan misslyckanden på 

eleven. Ett svar som skiljer sig var att ”Jag tycker det är jätteviktigt att identifiera dem 
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tidigt”. Vi tolkar detta som att läraren vill ha en diagnos på eleven för att finna konkreta 

arbetssätt utifrån diagnosen och ge eleven det stöd som den behöver.  

 

5.2.3 Medicinering 

Vid samtal med lärare framkom positiva attityder kring medicinering. En lärare uttryckte 

exempelvis att:  

 

Det finns elever som har blivit en helt annan människa och har blivit lyckliga för att de faktiskt kan 

stoppa sig själva när de fått medicin (…) När vissa har blivit medicinerade så har de kunnat hålla 

ihop på ett annat sätt, de har kunnat stoppa sig själva, kunnat sätta sig ner, kunna ta det lugnt. 

Kanske inte bli arga från första början heller. 

 

Vid ämnet medicinering uttrycker flera lärare att anpassning ofta kan ske i utifrån miljön i 

första hand innan medicinska åtgärder vidtas. ”Jag tycker först och främst att man ska 

tillrättalägga saker och ting” och ”Jag tror att man kan anpassa mycket annat i skolan 

istället för att medicinera”. Detta i kontrast till att det finns lärare som beskriver medicinering 

som positivt. En lärare beskriver att vid medicinering: 

 

Så kommer deras så kallade rätta personlighet fram när de kan slappna av och ta tag i sitt arbete 

och så vidare. De får fokus och kan jobba hur mycket som helst.  

 

5.2.4 Inkludering och exkludering i skolan 

Intervjuer behandlade temat den svenska skolan och hur lärarna ser på inkludering och 

exkludering. Den informationen är viktig för våra forskningsfrågor. 

 

Det vanligaste temat handlade om att alla har rätt att vara i skolan. En vanlig kommentar 

kunde vara uttryckt som ”Alla är välkomna i skolan”. Flera nämnde även att alla barn ska få 

vara delaktiga i skolan. De beskrev dock delaktighet på skilda sätt. En definition var 

exempelvis att ”man är delaktig i lektionerna”. En annan lärare uttryckte dock att ”det går 

för långt när det är på bekostnad av elevens resultat och utveckling”. Vi tolkar att läraren 

menade att ett ordinarie klassrum inte behöver betyda att eleven lär sig som bäst.  

 

Ett svar som skiljde sig markant från de andra svaren var när en lärare uttryckte att ”En skola 

för alla är omöjligt. Man kan inte stoppa in 25 elever i samma klassrum. Skolformen som den 

ser ut nu är inte gjort för alla”. Utifrån lärarens svar tolkar vi att hen är tveksam till att skolan 
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ska kunna vara inkluderande.  Dock beskriver samma lärare senare i intervjun att: ”Jag tycker 

att dom absolut ska kunna vara i klassrummet (…) jag tror att exkludering blir mer negativt 

för den som får gå ut. Det blir som ett misslyckande”. Ett annat svar som visar på en annan 

syn på exkludering var att ”Du kan ju sitta inkluderad i klassrummet, men ändå vara 

exkluderad”. Vid beskrivning av begreppet inkludering uttryckte en lärare att ” Inkludering 

så att det skadar eleven är helt onödig, det funkar inte, det kommer aldrig bli bra”. Det 

läraren beskriver här är att det blir det Linniko (2009, s.13) nämner son en nominen 

inkludering. 

5.3 Arbetssätt 
Denna kategori visar på hur lärare beskriver att de arbetar konkret med elever som har 

diagnosen ADHD. 

 

5.3.1 Klassrumsmiljö 

Det fanns lärare som uttryckte att anpassningar kunde ske utifrån miljön och uttryckte:  

 

Vissa elever kan ju må bäst utav att kanske sitta långt fram där de inte får så mycket intryck utav eleverna 

som är bakom. Att det finns hörselkåpor om de känner att de vill stänga ute ljud. 

 

En annan lärare menade att ”Eleven behöver tydlig struktur, bra arbetsmiljö, tydlig 

arbetsgång”. Samma lärare lyfte fram vikten av att arbetsmiljön är tillåtande ”där man kan 

förstå att man inte behandlar alla lika”. I likhet med läraren som sa ”i skolan är vi ju olika 

och har olika behov och det är vi ganska tydliga med. Det försöker vi prata med eleverna 

om”. En annan lärare beskrev att ”det är viktigt att tänka på hur miljön ser ut. Röriga väggar 

och färgglada kläder kan vara triggande och framkalla svårigheter. Det gör det svårt för 

eleven att koncentrera sig”. Detta i likhet med läraren som sa att ”man ska ha det neutralt. 

Inte så röring. För att undvika distraktioner”.  

 

5.3.2 Relationsskapande 

Åsikter som var återkommande var vikten av relationsskapande. Exempelvis ” det handlar om 

att bygga bra relationer”. Flera uttryckte att det var viktigt att prata med alla eleverna och ha 

en kommunikation om olikheter för att öka acceptans. Exempelvis beskrev en lärare hur 

miljön skulle vara tillåtande ”där eleverna kan förstå att man inte behandlar alla lika”.  

En lärare uttryckte att ”Det handlar om att prata med eleven i fråga”. Läraren menar här att 

eleven har stor kunskap om sig själv och sitt beteende vilket bör ta hänsyn till. Samt att en 
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lärare ansåg att det är viktigt med ”ett bra samarbete med föräldrar där dom förstår att man 

vill deras barns bästa och därmed får en god relation”. 

 

5.3.3 Samarbete 

Många lärare beskriver hur de försöker att samarbeta på skolan och jobba liknande med 

samma barn. ”Vi försöker ha ett förhållningssätt, prata ihop oss och göra på samma sätt, men 

det gör vi nog inte riktigt ändå”. Vi tolkar att läraren menar att pedagogerna är olika. Utifrån 

detta ett gemensamt förhållningssätt svårt. Detta i enlighet med vad en annan lärare uttryckte 

”Vi har försökt prata ihop oss. De som har jobbat längre är ju mer vana så de har ju ett annat 

sätt”. Det förekommer svar som visar att arbetssätten dock skiljer sig åt. Exempelvis beskrev 

en lärare ”Ja det har ju förekommit sätt där man inte jobbar med elever med ADHD. Det här 

är barn och de ska göra som jag säger”. Syftet med att samtala med lärarna om kollegors och 

andra skolors arbete med elever som har ADHD var att försöka få en bredare bild av lärares 

arbetssätt. Detta för att stärka pålitligheten. En lärare som beskrev att hen ofta jobbar med att 

eleverna ska försöka vara i klassrummet beskrev att ”Jag har varit på skolor där vi haft liten 

grupp också”. Detta visar på att det finns skillnader skolor emellan.  

 

5.3.4 Individanpassning 

En strategi som framkom under intervjuerna var individanpassning. En lärare uttryckte 

exempelvis att ”man har rätt att få de anpassningarna eller den miljö man mår bra av”. Det 

beskrivs att det viktiga är att ”eleven ska ha det som den mår bra av”. Utifrån dessa svar går 

det därmed inte att bara välja klassrumsundervisning eller undervisningsgrupper. En lärare 

uttryckte exempelvis att ”I vissa ämnen kanske eleven känner att det funkar i stora klassen. 

Medan andra ämnen måste eleven vara i mindre grupp för att hålla koncentrationen”. Det 

framkom även att en lärare ansåg att ”det funkar inte att vara lika hård, sträng, arg eller säga 

till på samma sätt som ett barn som inte har ADHD”. I likhet med detta beskrev en lärare att 

”lågeffektivt bemötande tänker jag på något sätt är bra för elever med ADHD”. 

6. Resultatdiskussion 

6.1 Kunskap 

6.1.1 Kunskapsbrist 

Flera lärare uttrycker brist på kunskap vilket påverkar deras arbetssätt (Velasques, 2012, 

s.138). Brist på kunskap visades exempelvis genom att lärarna inte kunde nämna vad orsaken 

till ADHD är samt att de hade få strategier för att arbeta med eleverna. Lärarna uttryckte 
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själva att okunskapen till viss del grundas i att lärarutbildningen var otillräcklig. Pedagogerna 

ansåg att utbildningen borde haft större fokus på barn med ADHD och andra funktionshinder. 

Lärarna gick dock lärarutbildningen för flera år sedan vilket innebär i en utveckling i 

forskning, både kring arbetssätt och om diagnosen. Frågor väcks därmed hur deras kunskap 

egentligen borde baseras på hur mycket lärarutbildningen gav grund för. Om lärare inte 

kontinuerligt tar del av ny forsning kan varken skolan eller samhället utvecklas framåt. 

Utifrån detta har lärare ett stort ansvar att fortbilda sig samt att ta del av senaste forskningen. 

Skolorna skulle även dra nytta av att erbjuda lärarna fortbildning inom ämnet. Genom att 

utveckla den vetenskapliga kunskapen får lärarna en större möjlighet att utveckla sin praktik 

med elever med ADHD (Velasques, 2012, s.138). Detta eftersom det har visats att det finns 

ett samband mellan lärares kunskaper om funktionsnedsättningen och kunskaper om metoder 

för inkluderande undervisning (Meenakshi, Anke A & Sip Jan, 2017, s.5).  

6.2 Attityder  

6.2.1 inkludering och exkludering 

Intervjuerna visar på att de flesta lärare i teorin strävar efter att ha en inkluderande skola som 

möter barnets behov. Svaren visar dock på att inkluderingsbegreppet uppfattas olika från 

lärare till lärare. Resultatet av det blir att arbetet med barn med ADHD blir olika. Några lärare 

menade att eleverna alltid ska befinna sig i klassrummet. Om läraren inte samtidigt analyserat 

elevens situation, välmående och behov av anpassningar skulle det kunna beskrivas som en 

nominen inkludering. Detta kan ses som en form av exkludering (Linniko, 2009, s.13). Det 

fanns lärare som uttryckte att inkludering kan skada eleven. Läraren menade att deras behov 

inte möts och utifrån det skulle en undervisningsgrupp vara bättre. Den används då som ett 

medel för individanpassning och kan därför ses som en form av inkludering av eleven. Detta 

skulle exempelvis kunna förenkla elevens koncentration. En vanlig problematik för elever 

med ADHD är att de är lättdistraherade (Lassinatti, 2014, s.23f). Utifrån det skulle elevens 

utbildning troligtvis få olika förutsättningar. Detta ifall läraren alltid anser att eleven ska vara 

helklass eller om eleven får chans att ibland sitta avgränsat. I undervisningsgrupp skulle 

eleven troligtvis koncentrera sig bättre vilket är fördelaktigt (Hellström, 2010, s.6, Velasques, 

2012, s.182).  

 

Att eleven som första alternativ inte ska skiljas från sin ordinarie klass eller undervisning 

(Velasques, 2012, s.35, Skolverket, 2016, s.39) kan problematiseras. Att Nilholm och 

Göransson (2014) beskriver inkludering som att eleverna befinner sig i klassrummet kan även 

bli problematiskt. Det kan begränsa arbetet med elever som har diagnosen ADHD eftersom de 



30 
 

alla är olika och har olika behov (Hällström, 2010, s.2). Lärarna i vår undersökning tänker inte 

alltid undervisningsgrupp som en negativ särskiljning utan som en individanpassning för att 

uppnå inkludering. Undervisningsgrupper beskrivs skapa djupare relationer, förenkla en 

individanpassning samt ge elever en större möjlighet att koncentrera sig (Velasques, 2012, 

s.87, s.181f) vilket vissa lärare som intervjuades lyfte fram som viktigt. Det finns risk för att 

elevers behov inte möts om undervisningsgrupper tas bort som alternativ. 

Klassrumsundervisning och undervisningsgrupper kan med fördel användas som likvärdiga 

metoder då individens behov prioriteras.   

 

6.2.2 Diagnoser och medicinering 

Det framkom i vår undersökning att det finns lärare som anser att en diagnos kan vara 

anledningen till varför elever inte lyckas i skolan. Lärarens ansvar minskar med denna attityd 

och diagnosen kan fungera som ett skäl till varför eleven exempelvis inte når målen. Detta 

kan kopplas till grunden inom det kompensatoriska perspektivet på specialpedagogik. 

Perspektivet eftersträvar en generell kunskap och man söker efter genetiska orsaker (Nilholm, 

2007, s.33f). Som tidigare beskrivits i bakgrunden har lärare som anser att ADHD är genetiskt 

en tendens att frånsäga sig ansvar kring deras egen pedagogik (Velasques, 2012, s.30) vilket 

är vad som framkom till viss del under intervjuerna.  

 

Vid beskrivning av elever med diagnosen ADHD sa lärarna exempelvis att de har svårt att 

sitta still, är otrygga, utåtagerande och själviska. Dessa beskrivningar är att tillskriva eleverna 

negativa egenskaper. Detta kan ställas i kontrast till att de samtidigt förespråkade inkludering. 

Jari Linniko (2009, s.14f) beskriver att när individen tillskrivits negativa egenskaper skapas 

det en social exkludering. Att lärarna är medvetna om elevernas problematiska sidor skulle 

dock kunna ses som en förutsättning för att möta deras behov genom en anpassad 

undervisning. Utifrån detta kan läraren skapa en miljö som inte framkallar elevens 

problematik utan underlättar (Hellström, 2010, s.4). 

 

Trots att majoriteten av lärarna uttryckte att ADHD är genetiskt utryckte även majoriteten att 

anpassningar av miljön är att föredra över medicinering. Lärarna visade här på en 

medvetenhet om att deras arbetssätt kan hjälpa eleven och minska problematiken i skolan. 

Tankesättet går att koppla till det kritiska perspektivet på specialpedagogik där skolan ska 

anpassas efter elevens förutsättningar (Nilholm, 2007, s.50). Det framkom tendenser till detta 

perspektiv. Faktum att lärarna också uttryckte att medicinering är väldigt positivt för eleven 
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vilket tyder på att det skett en kompromiss perspektiven emellan (Nilholm, 2007, 56f). Det 

kompensatoriska perspektivet är dock mest framträdande. En del av lärarna beskrev att 

medicinering var bra för att barnets rätta sidor kom fram. Detta tyder på att det finns lärare 

som lägger problemet delvis hos barnet och att barnet därmed ska anpassas och inte miljön 

(Lutz, 2013, s.70).  

 

6.2.3 Elever med diagnosen ADHD 

Flera svar visade på att lärare i vår undersökning beskriver ADHD på ett negativt sett. Det 

skulle enligt vår bakgrund påverka lärares arbetssätt med elever med ADHD (Velasques, 

2012, s.138). Trots lärares negativa attityd till ADHD uttrycker de samtidigt att det behövs 

fler samtal i klassrummet. Samtal där olikheter och diagnoser läggs fram på ett positivt sätt. 

Lärarna visade en strävan efter att minska den sociala exkluderingen (Linniko, 2009, s.14f). 

Detta kan dock ställas i kontrast till lärares egna uppfattningar. Ifall pedagoger ser negativt på 

elever med denna diagnos och placerar dessa utanför klassrummet för att skapa en homogen 

grupp och olikheter inte ses positivt (Andeasson & Carlsson, 2009, s.73) kan resultatet bli att 

även eleverna i klassrummet börjar se negativt på eleven med ADHD (Persson & Persson, 

2012, s.48f). Ett positivt material kring ADHD kan därmed ha en begränsad användning för 

att hjälpa eleverna att se olikheter som positivt. Detta väcker även frågor kring lärares ansvar 

för demokratiuppdraget och fostransuppdraget (Lgr 11, 2017, s.7). Lärarna har en vilja att 

främja acceptans och möta elevernas olikheter vilket ur ett samhällsperspektiv kan minska 

segregering och utanförskap (Hjörne & Säljö, 2008, s.156, Lutz, 2013, s.73). Det är viktigt att 

lärarnas tankesätt om att olikheter ska ses som positivt efterlevs. Risken finns annars att det 

skadar demokratin då Biesta (2006, s.50) menar att det är i mötet med andra som människor 

blir demokratisk.  

 

6.3 Arbetssätt 

6.3.1 Strategier och arbetssätt 

Intervjuerna visar bland annat på att lärare i vår studie delvis har medvetenhet om olika 

arbetssätt kring barn med ADHD. Vissa lärare använder flera metoder. Andra är inte alls lika 

medvetna om vad elever med ADHD kan behöva. På grund av det skiljer sig arbetet åt. Det 

skiljer sig även på grund av att lärarnas syn på inkludering och exkludering är olika. Ett 

resultat av det skulle kunna bli en bristande likvärdighet. Detta eftersom alla elever inte får 

det de behöver utifrån deras behov (Nilholm, 2007, s.49, SFS 2010:800). Eftersom barn med 

ADHD skiljer sig åt handlar det inte om att undervisningen ska vara utformad på exakt 
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samma sätt för alla elever. Det viktiga är vad läraren gör för att kompensera för 

funktionshinder (Skolverket, 2012, s.12). Precis som i tidigare forskning nämns metoder som 

exempelvis struktur, pauser och regler vara effektiva. I och med att kunskapsnivån och synen 

på inkludering och exkludering dock skiljer sig mellan lärare kan det resultera i att en elev får 

mer stöd än en annan med liknande problematik och därmed blir får mer kompensation. 

Likvärdigheten kan därmed påverkas negativt. Utifrån det skulle lärare med fördel utveckla 

kunskap om funktionsnedsättningar för att utveckla sin kunskap om metoder för inkluderande 

undervisning och kunna möta barnets behov på bästa sätt (Meenakshi, Anke A & Sip Jan, 

2017, s.572).  

 

6.3.2 Diagnos 

Symtomen som nämnts tidigare för att få en ADHDdiagnos beskrivs inte vara observerbara 

utan sker utifrån tolkning (Lassinantti, 2014, s.23). Vissa lärare utgår från diagnosen vid 

arbetet med eleven väcker detta frågor huruvida en diagnos kan hjälpa lärares arbete med 

elever med ADHD. Ifall eleven har försämrat välmående och därmed sämre förutsättningar 

vid flera testtillfället när testet görs kommer bilden av eleven bli missvisande. Det finns en 

risk att läraren ser eleven utifrån diagnosen trots att det är missvisande och därmed inte 

individanpassar (Lutz, 2013, s.78). Ett resultat av det kan bli elever som egentligen behöver 

stöd i utbildningen inte får det. Detta eftersom de inte har en diagnos men dock lika stort 

behov. Barnet som däremot fått en ADHDdiagnos får utifrån vår bakgrund mer resurser 

(Jakobsson & Lundgren, 2013, s.83). Det riktas även ofta mer fokus på en elev med diagnos 

än en elev med större behov av stöd utan diagnos (Jakobsson & Nilsson, 2011, s.37). En elev 

med diagnos är inte heller nödvändigtvis i behov av särskilt stöd vilket är intressant i relation 

till det faktum att de ofta har lättare att på resurser och fokus från läraren. Diagnosen kan 

därför sägas vara negativt för likvärdigheten mellan elever och delvis onödig i lärares arbete 

med elever som har diagnosen ADHD. Detta eftersom diagnosen i sig inte är ett verktyg då 

elevernas problematik skiljer sig åt och standardlösningar därför inte bör användas (Jakobsson 

& Nilsson, 2011, s.83f).  

 

6.3.3 Problematik med diagnostisering. 

Skillnaderna kring lärarnas metoder för att arbeta med elever med denna problematik kan 

även få andra konsekvenser vid diagnostisering. För att eleverna ska bli diagnostiserade med 

ADHD krävs det exempelvis att symtomen är problematiska och funktionshindrande 

(Lassinantti, 2014, s.26). Ifall en lärare har flera metoder för att arbeta med elever med denna 
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problematik kommer inte symtomen vara funktionshindrande på samma sätt som det skulle 

vara för en elev som har en lärare utan kunskap om dessa metoder. Det skulle alltså vara 

svårare för den första eleven att få en diagnos än för den andra eleven. I och med detta skulle 

det även vara lättare för den andra eleven att få mer resurser. Detta visar på hur viktigt det är 

att lärarna har kunskap om individanpassning i sitt arbete med elever som har diagnosen 

ADHD. Lärarnas kunskaper kan därför påverka om eleverna får likvärdiga möjligheter under 

skoltiden och får sina behov tillgodosedda. Det visar ett behov av mer forskning kring 

ADHD. Kriterierna för diagnostiseringen skulle även med fördel förbättras genom att minska 

tolkningsutrymmet. 

 

6.3.4 Brist på resurser 

Lärare gav även uttryck för att brist på resurser begränsar deras möjligheter att arbetet med 

elever som har ADHD. Det kan exempelvis handla om att det inte finns lokaler eller 

pedagoger och därmed ingen möjlighet att ha en-till-en undervisning med barn som är i behov 

av det eller små undervisningsgrupper. Detta kan innebära att de vill ha mer resurser för att 

bättre kunna tillgodose barnets behov i undervisningsgrupp. Det kan även innebära att de vill 

ha resurser för att skapa homogena grupper och därigenom särskilja individer med exempelvis 

ADHD. I och med det skapas en social exkludering (Linniko, 2009, s.14f). Hade de däremot 

önskat resurser för att kunna ha dessa elever i klassrummet alternativt önskat mer kunskap 

hade de troligtvis strävat efter en gemenskapsorienterad inkludering (Nilholm & Göransson, 

2014, s.28). Det viktiga är att de resurser som sätts in är resultatet av en analys av vad den 

individuella eleven behöver och att det hjälper eleven nå målen. Att framhålla brist på resurser 

som anledning till svårigheter med arbetet med elever som har ADHD anser vi kan vara 

uttryck för att placera problemet någon annanstans. En konsekvens av det skulle kunna bli att 

ansvar inte tas. Exempelvis att inte ta del av ny forskning. Om lärarna dock besitter kunskap 

om eleverna och deras behov kan resurserna användas för att tillgodose dessa på ett medvetet 

sätt.  

 

6.3.5 Relationsskapande 

Relationsskapandet nämner flera lärare vid våra intervjuer som viktigt. Anledningen är att det 

skapar goda möjligheter att förstå hur de ska arbeta med eleverna. Viktigt är att ha en god 

relation till elever med ADHD för att förstå deras behov. Svaga relationer kan vara en 

nackdel. Att lärarna ibland skulle ha varierande relationer till eleverna kan bli problematiskt. 

Detta eftersom kriterierna för att få en ADHD diagnos ställs utifrån hur eleven fungerar och 
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om problemen därmed är funktionshindrande (Lassinantti, 2014, s.26). En konsekvens av det 

kan bli att lärare anser olika beroende på vilken relation eleven och läraren har. En sämre 

relation skulle därmed kunna leda till en sämre funktion för eleven. Detta eftersom lärare 

jobbar olika med barn som de vet har en diagnos (Lutz, 2013, s.78). På grund av det kan man 

även se att ett samarbete lärare emellan är viktigt. Eleverna har olika relationer med olika 

lärare och därmed krävs kommunikation för att diagnostiseringen ska bli likvärdig.  

 

Att samarbeta hjälper även elevens skolsituation då lärarna har möjlighet att komplettera 

varandra om relationen brister vid något tillfälle. Att relationer beskrivs som viktigt för elever 

med ADHD skulle kunna vara ett motiv för varför lärarna i vår undersökning förespråkar 

användning av särskilda undervisningsgrupper. Dessa beskrivs främja ett djupare 

relationsskapande mellan lärare och elev (Velasques, 2012, s.181f).  

6.3.6 Utvecklingsområden  

En stor del av de vetenskapliga artiklarna inom detta ämne har genomförts i andra länder. I 

och med det finns ett behov av mer forskning i Sverige. Den behöver även, som de 

intervjuade lärarna uttryckte göras tillgänglig och nå ut till verksamma i skolan. Att på så sätt 

kunna förbättra arbetet med elever som har ADHD. Genom att göra det kan likvärdigheten 

öka med exempelvis ökad kunskap om olika arbetssätt. I kontrast till tidigare forskning visar 

vår undersökning att majoriteten är positiva till undervisningsgrupper. Det skulle vara 

intressant att undersöka vad det beror på och studera bakomliggande faktorer.  

7. Slutsatser 
Utifrån våra forskningsfrågor: hur lärare beskriver att de arbetar med elever med diagnosen 

ADHD samt Hur lärares arbetssätt kan förstås utifrån synen på inkludering och exkludering 

framkommer det via våra intervjuer stor bredd i svaren. Det finns lärare som har bristande 

kunskaper om barn med ADHD. Det används därmed inkluderande och exkluderande 

arbetssätt som inte alltid möter barnets behov. Med anledning av att lärare inte alltid gjort en 

analys av barnets individuella situation. Det framkommer även att det finns lärare som har 

kunskap om metoder för att arbeta med elever som har ADHD. Lärare nämner exempelvis 

strategier som tydlig struktur, ha pauser, låta eleven använda hörselkåpor. Vår undersökning 

framför dock en stor variation lärare emellan. Variationen har visats exempelvis kan bero på 

hur de ser på inkluderande och exkluderande arbetssätt, specialpedagogik och diagnosen 

ADHD. Detta resulterar i att deras praktik ser ut på olika sätt. En slutsats utifrån detta är att 
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lärare behöver vidareutbildning samt tydliga riktlinjer för att utveckla sin praktik samt öka 

likvärdigheten. 

 

Ytterligare en slutsats utifrån detta arbete är att utbildningen idag riskerar att inte vara 

likvärdig för elever med ADHD. Viktigt är dock att poängtera att denna slutsats hör till vår 

uppsats och våra intervjusvar och överförbarheten är inte säkerställd. Likvärdigheten påverkas 

främst på lärares inkluderande och exkluderande arbetssätt samt analysen bakom valen av 

metoder. Det framkom i undersökningen att lärare ser inkludering som individanpassning och 

att barnets behov möts. Denna syn på inkludering innebär att både klassrumsundervisning och 

undervisningsgrupper är användbara metoder om det krävs för individen. Exkludering utifrån 

detta perspektiv blir att eleven inte får sina behov mötta. Det kan alltså vara exkluderande att 

endast använda klassrumsundervisning för alla elever om de missgynnas av detta.  

 

Själva diagnostiseringen och hur den går till är även problematisk. Det sker genom tolkning 

och påverkas av hur elevens situation ser ut under den perioden. Hur diagnosen även påverkar 

tillgång till resurser och fokus från läraren har betydelse för elevernas skolgång. Viktigt 

utifrån detta är att lärare behöver bli medvetna om betydelsen av att utveckla sina kunskaper 

och ta del av den senaste forskningen. Hur lärare arbetar med elever med ADHD är starkt 

beroende av kunskap oavsett om det gäller utformning av undervisning, relationsskapande, 

inkludering, exkludering eller andra faktorer. Det är även viktigt att läraren tar sitt ansvar i att 

ge samtliga elever en bra skoltid. Det kan möjliggöras genom att ta reda på information, se 

eleven som en unik individ, samtala med elev och föräldrar samt ha engagemang och lägga tid 

på att planera lektioner som ger alla elever möjlighet att lyckas.  

 

Vår intervjustudie visar, i likhet med tidigare forskning samt hur arbetet med avvikande 

elever sett ut genom historien att exkludering fortfarande är vanligt förekommande. Hur 

exkludering värderas har dock förändrats. Skolan ska egentligen vara inkluderande men det 

framkom i detta arbete att även exkludering kan vara en metod för att kunna inkludera elever i 

skolan och möta deras behov. Genom att finna olika metoder och därmed skapa en skola som 

är till för alla och ger alla likvärdiga möjligheter till utveckling och lärande kan samtliga 

elever bli inkluderade på sina egna villkor. Barns olikheter kan därmed tas till vara på. När 

olikheterna kan mötas fostras de i en demokratisk arena vilket är en förutsättning för 

samhällets framtid.  
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Bilaga 1.   

Intervjuvfrågor                                                           Teman 

Vad innebär en skola för alla?  Attityder till inkludering och exkludering 

 
Hur ser du på att alla elever alltid ska vara 

med I klassrummet? 

Hur beskriver du din syn på små 

undervisningsgrupper?  

Hur beskriver du en elev som har ADHD? Attityder till ADHD 

Vad tycker du om diagnostisering? 

Vad tycker du om medicinering? 

Hur beskriver du dina kunskaper med 

elever som har ADHD? 

Kunskap 

Vad anser du är orsaken till ADHD? 
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Vad är viktigt att tänka på som lärare när 

det finns elever i klassen som har ADHD? 

Arbetssätt 

Förekommer det andra arbetssätt med 

elever med ADHD än dem som du själv 

arbetar med? 

Bilaga 2: 

Intervjuerna genomfördes 

Intervju 1. 24/4-18 

Intervju 2. 24/4-18 

Intervju 3. 24/4-18 

Intervju 4. 26/4-18 

Intervju 5. 26/4-18 


