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Elever med uppmärksamhetssvårigheter upplever många sociala och akademiska problem         
under sin skolgång. Syftet med denna studie är att ge en bild av hur lärare upplever arbetet                 
med stödinsatser i skolan för elever med uppmärksamhetssvårigheter. En enkätundersökning          
utfördes med 39 grundskolelärare i Linköpings kommun. I enkäten besvarades frågor om            
särskilt stöd, extra anpassningar, åtgärdsprogram, kunskap, resurser, klassrumshantering,        
undervisningshinder och personlig tillfredställdhet i läraryrket. Utifrån en tematisk analys av           
svaren på enkäten fann vi teman om elevens behov i undervisningen, psykosocialt välmående             
hos eleven, kommunikation och samverkan mellan lärare och specialpedagog, extra          
anpassningar i praktiken, och skillnader mellan teori och praktik. Dessa teman stärktes av             
frekvens- och korstabellanalyser av kvantitativ enkätdata. Resultatet visade att det är vanligt            
att lärare har erfarenhet av stödinsatser. Dessutom finns det en uppfattning hos lärare om att               
ekonomi ibland går framför behovet hos eleven när det beslutas om stödinsatser. Generellt             
lägger lärarna stor vikt vid elevens behov och önskar fler resurser i form av tid och                
specialpedagogisk kompetens för att tillgodose dem. Lärarna anser också att social kontakt            
och trygghet är viktigt för att stödinsatserna ska vara effektiva.  

Inledning 
Det finns en pågående diskussion i Sverige       
angående läkemedelsbehandling,  
diagnosticering och skolgång för barn med      
uppmärksamhetssvårigheter (Fernell et al.,    
2014). Sedan nittiotalet har antalet ställda      
ADHD-diagnoser ökat kraftigt i Sverige, den      
trenden ser ut att fortsätta ännu även om det är          
svårt att göra pålitliga uppskattningar     
(Nylander et.al. 2012). Ökningen har väckt en       
mängd etiska frågor inte minst inom skolan.       
Svenska skolor har ett ansvar att erbjuda       
särskilt stöd vid behov till barn med       
svårigheter, oavsett om de är diagnostiserade      
eller inte (Skolverket, 2014a). Det finns      
emellertid tecken på att det finns skolor där        
diagnos används som ett kriterium för att barn        
skall erbjudas det stöd som de behöver oavsett        
(Statens medicinsk-etiska råd [SMER], 2015).  

Elever med uppmärksamhetssvårigheter   
har större chans att behöva specialiserat stöd       
och emellertid är det inte alltid som       
stödinsatserna är tillräckligt hjälpsamma eller     

effektiva för eleven (Bussing et.al, 2014).      
Isaksson (2009) skriver att stödinsatserna som      
barn med ADHD får ofta är dåligt koordinerade        
med ordinarie undervisning. Det finns det      
dessutom betydande brister i socialt stöd (Baric       
et. al., 2016). Dessa brister kan negera       
lärandestöd som hade varit positiva om barnets       
psykosociala välmående vore bättre (Baric et.      
al., 2016). Elevernas lärare är centrala figurer i        
att erbjuda stöd och i det här projektet vill vi          
undersöka lärarnas upplevelser och erfarenheter     
av att undervisa elever som har      
uppmärksamhetssvårigheter.  

Syfte och frågeställning 
Syftet med studien är att undersöka hur lärare i         
Linköpings kommun arbetar med stödinsatser     
för elever med uppmärksamhetssvårigheter i     
årskurs 4-9. Vi vill redogöra för de upplevelser        
lärarna har och vilka problem som finns       
angående stödinsatser riktade till elever med      
uppmärksamhetssvårigheter. Detta gör vi    
genom följande frågeställning: “Hur upplever     
lärarna arbetet kring extra anpassningar,     



åtgärdsprogram och särskilt stöd för elever med       
uppmärksamhetssvårigheter i grundskolan i    
Linköpings kommun? “.  

Bakgrund 
Daley och Birchwood (2010) skriver att      
uppmärksamhetsstörningar och problem med    
exekutiva funktioner är de delar av ADHD som        
är främst associerade med akademiska problem.      
Om en elev saknar formell diagnos men       
uppvisar samma beteendemönster och    
svårigheter, kan fortfarande samma    
problembild vara närvarande som för elever      
med ADHD (Loe & Feldman, 2007).      
Problemen som elever med ADHD möter rör       
både skolarbete och deras psykosociala     
välmående i och utanför skolan (Baric et. al.,        
2016).  

Det finns även sociala stigman kring      
ADHD som inverkar negativt på skolgången      
för elever, föräldrar och skolpersonal. Batzle et.       
al. (2010) fann i en enkätstudie att lärare ger         
mer negativa bedömningar av IQ och      
personlighet till elever som beskrivs med en       
ADHD-stämpel jämfört med elever utan någon      
stämpel. I en undersökning av attityder      
gentemot hjälpåtgärder för elever med ADHD      
framkom det att elever och föräldrar kan       
uppfatta särskilt stöd som en källa till       
ojämlikhet (Bussing et. al., 2016). Bristen på       
psykosocialt stöd i hjälpåtgärder gör att      
lärandestöd blir ineffektivt (Baric et. al., 2016).       
Om eleven inte är emotionellt välmående eller       
offer för diskriminering och stigmatisering kan      
insatser som individuell undervisning förlora     
sin positiva effekt på lärandet (Baric et. al.,        
2016). 

Skolverket (2014a) menar att det är viktigt       
att lärare och övrig personal tidigt      
uppmärksammar om en elev har behov av extra        
anpassningar eller särskilt stöd. Vidare fastslår      
Skolverket att elever som riskerar att inte uppnå        
kunskapskraven eller inte utvecklas i riktning      
mot kunskapsmålen i läroplanen ska ges      
stödinsatser i form av extra anpassningar,      
åtgärdsprogram och särskilt stöd. 

Skolverkets studie (2006) bekräftade att     
skolor har svårare att undanröja och göra       

beredskap för psykosociala hinder än fysiska.      
Skolinspektionens fallstudie (2014b)   
konstaterade att behoven hos elever med      
ADHD varierar och att kartläggning,     
uppföljning och utvärdering behöver förbättras.     
Man kom även fram till att skolor ofta använder         
sig av generella anpassningar till barn med       
ADHD trots att behoven ser så olika ut mellan         
eleverna. Severinsson (2010) skriver att flera      
studier pekar på att lärarens kunskap om       
diagnosen ADHD spelar stor roll för elevens       
resultat i skolan.  

Metod 
Med både kvalitativ och kvantitativ ansats för             
studien har datainsamlingen gjorts med hjälp av             
en enkät. I metoddelen beskriver vi deltagare             
och hur vi har utformat enkäten, bearbetat data               
och tänkt kring etiska forskningsprinciper för           
studien.  

Deltagare 
I studien deltog 39 personer, 9 män (23%) och         
30 kvinnor (77%). Deltagarnas ålder var mellan       
26 och 71 år (M = 42,6, SD = 10,0).          
Medelvärdet för hur många år deltagarna hade       
arbetat som lärare var 14,69 år (SD = 11,3) och          
spridningen var 1-46 år. Deltagarna     
undervisade alla i någon eller några av       
årskurserna 4-9, i olika ämnen.  

Etik 
Vi har följt de fyra forskningsetiska principerna       
för individskyddskravet antagna av    
Humanistisk-Samhällsvetenskapliga 
forskningsrådet (Vetenskapsrådet, 2002). I    
mejlutskick och i förstasidan till enkäten      
informerades deltagaren. Kontaktperson angavs    
och vad studien syftar till framförs tydligt och        
transparent. Vi informerade om att vi gör       
studien som kandidatstudenter. 

Datainsamling 
Enkäten utformades för mejlutskick och     
mejladresser till eventuella deltagare söktes     
fram genom Linköpings kommuns hemsida     
(2017). Förfrågan om att delta i enkäten nådde        
ut till 818 lärares mejladresser. 



Genom studier av material i form av       
rapporter och information från Skolverket har      
en stor del av enkäten kunnat utformas.       
Huvudkällan som använts är Skolverkets     
allmänna råd med kommentarer - Arbete med       
extra anpassningar, särskilt stöd och     
åtgärdsprogram (2014a). Även Statens    
medicinsk-etiska råds rapport ADHD - etiska      
utmaningar (SMER, 2015) har använts som      
grund för många av de definitioner vi använder.  

Ejvegård (2009) framför i    
Forskningsmetodik och vetenskapsteori hur    
viktigt det är att enkäter är grundligt       
genomarbetade innan de besvaras. Enkäten ska      
inte vara för avancerad och långdragen och       
frågorna bör inte vara för långa eller       
svårformulerade. Vi har fokuserat mycket på att       
använda formuleringar och definitioner som är      
korrekta och används av lärare för att skapa        
tydlighet och minska eventuella missförstånd.     
Vi strävade även efter att använda etablerade       
mätinstrument och formuleringar för att kunna      
göra betydelsefull analys av vår data. Det är        
även en viktig aspekt för att enkäten ska vara         
enhetlig, sammanhängande och kännas familjär     
för deltagarna - något som enligt Patel och        
Davidsson (2003) är viktigt för att deltagarna       
inte ska tappa motivationen.  

Analysmetod 
En tematisk analys har genomförts för den       
kvalitativa datan insamlad från enkäten. Vi      
följde huvuddragen för metoden återgiven av      
Howitt i Introduction to qualitative methods in       
psychology (2016) och har inte gjort en       
teoridriven analys, utan utgått från datan.      
Genom en process av kodning, bearbetning och       
kategorisering har sex teman tagits fram. 

Med den kvantitativa datan har inga      
kovarianstester eller andra jämförande    
statistiska tester utförts mellan olika variabler i       
datat. Vi har använt frekvensanalyser i SPSS       
där antal svar för olika svarsalternativ jämförs       
inbördes i varje fråga. Vi har även utfört        
crosstabs-analyser där vi ställt upp     
svarsfrekvenserna från en fråga mot en annan.       
Crosstabs-analyserna har producerat tabeller    
och bar-diagram som vi sedan har tolkat       
visuellt. 

Frekvenser 
Majoriteten av deltagarna anser att de har       
tillräcklig kunskap angående   
uppmärksamhetssvårigheter. 24 (63,2% av 38)     
svarar att de har tillräcklig kunskap och 14        
(36,8% av 38) att de inte har det.        
Fortsättningsvis anser 30 av deltagarna (76,9%      
av 39) att de inte har tillräckligt med tid för att           
genomföra extra anpassningar. 

Tematisk analys 
I svaren från enkäten fann vi ett antal teman.         
Dessa är elevens behov, psykosocialt     
välmående, kommunikation och samverkan,    
extra anpassningar i praktiken, lärarresursen     
och skillnader mellan teori och praktik.  

Ett tema som är tydligt i den här studien är          
vikten av elevens behov och hur det tillgodoses.        
För att elevens skolgång ska bli så bra som         
möjligt måste extra anpassningar och särskilt      
stöd vara anpassat efter elevens behov. Något       
som lärarna anser är viktigt är att ta ett         
gemensamt beslut tillsammans med eleven om      
vad som behöver göras. Då får eleven möjlighet        
att påverka sin egen undervisning och chansen       
att stödet (extra anpassningar och särskilt stöd)       
faktiskt blir individanpassat är högre. Ännu      
bättre är om fler parter, såsom specialpedagog,       
föräldrar och elevhälsa, samarbetar för att      
utveckla stödet och se vilka problem som finns.        
Det fanns lärare som uppgav att de ville ha en          
större flexibilitet i utbildningen med anpassad      
undervisningstid. Ibland sätts det in extra      
anpassningar i annat syfte än elevens behov. På        
grund av resursbrist kan det vara så att en extra          
anpassning görs trots att det inte är den bästa         
lösningen. Läraren känner då att den hade       
kunnat göra mer om den bara hade mer tid,         
pengar eller stöd i form av exempelvis       
specialpedagogik. Skolan har alltså inte råd att       
anpassa sig till enskilda elever.  

Lärare beskrev elevernas psykosociala    
välmående som en viktig aspekt av arbetet med        
stödinsatser vid uppmärksamhetssvårigheter.   
Det psykosociala välmåendet togs upp både för       
elever som får stödet och för resterande elever i         
skolklassen. De menade att stödinsatser ibland      



skapar stress, oro och utanförskap fast de       
skapats med god intention. Lärarna menar att       
nyckeln till framgång med extra anpassningar      
och särskilt stöd är om eleven med       
uppmärksamhetssvårigheter är studiemotiverad,   
trivs och har en väl fungerande relation med        
läraren. Elevens acceptans för stödet och      
ansvariga spelar en stor roll. Några lärare       
framförde att det är en process att stödinsatser        
ska bli bra - och att tid måste investeras i att           
förstå vad behovet är, hur eleven mår och hur         
eleven kan känna sig trygg och motiverad.  

Ett av de teman som vi fann var hur         
kommunikation och samverkan mellan olika     
parter i elevens närhet var avgörande för       
lärarens uppfattning av nyttan med stödinsatser.      
Det var många lärare som hävdade att       
åtgärdsprogram och särskilt stöd endast gav      
goda resultat om alla inblandade var enade i sitt         
arbete, inkluderat eleven. De flesta lärarna      
betraktade specialpedagogen som en    
nyckelperson. Lärarna menade att    
specialpedagogisk expertis gjorde att    
funktionen i särskilt stöd blev tydligare för       
läraren. Det var också viktigt för lärarna att de         
såg att samtliga parter följde alla punkter i        
överenskomna åtgärder.  

Stödinsatser i form av extra anpassningar      
sätts ofta in efter att elever uppvisat problem        
med koncentration, uthållighet och utförande av      
uppgifter. När lärarna tillfrågades om vilket      
stöd de gav elever med     
uppmärksamhetssvårigheter var det tydligt att     
flera av åtgärderna syftade till att hjälpa       
eleverna behålla fokus samt att skapa struktur       
och tydlighet och hjälpa eleverna att behålla       
fokus. Det framkom att det är positivt att        
lärarna på något sätt utvärderar och utvecklar       
de metoder för stöd som sätts in.       
Fortsättningsvis påpekades att det är viktigt för       
eleverna med arbetsmiljön och att minska      
störningsmoment samt öka effektiviteten. Att     
anpassningarna hjälper eleven med förståelsen     
men inte tar bort syftet och lärande i        
undervisningen är centralt.  

Den resurs som togs upp mest av       
deltagarna både som givande, bristande och      
ideal resurs var lärarresurs av olika slag: tid,        

kunskap och fler lärare. Det som många såg        
som bristande var tid och olika former av        
extrapersonal i form av resurslärare, vuxenstöd,      
specialpedagoger. Det är inte bara tid och antal        
lärare per elev som är viktigt för deltagarna.        
Man kan se att deltagarna även visar att det är          
viktigt att de lärare och personal som jobbar        
med eleverna innehar kompetens av olika slag.       
Deltagarna önskar mer specialpedagogisk    
kompetens antingen genom fler    
specialpedagoger eller speciallärare alternativt    
att specialkompetens ska inkluderas i den      
ordinarie lärarutbildningen. Det är två olika      
synsätt på som ska lösa samma problem.  

Ett tema vi fann var lärarnas uppfattning       
om den klyfta som råder mellan det som står         
skrivet i åtgärdsplaner, styrdokument och andra      
dokument som dikterar en teoretisk     
hjälpverksamhet gentemot vad som sker i      
praktiken. Det finns olika synsätt bland      
deltagarna kring vilken nytta åtgärdsprogram     
ger, men både de deltagare som lägger fram        
positiva och negativa argument kring     
åtgärdsprogram framhäver vikten av att     
åtgärderna ska kunna gå från att vara ett        
dokument till att realiseras i verkligheten.      
Deltagarna skiljer på med åtgärdsprogrammet     
och åtgärderna som görs i åtgärdsprogrammet.      
Något som tas upp bland de som upplever att         
de saknar kunskap är skillnaden mellan teori       
och praktik. Det som då poängteras är att den         
teoretiska kunskapen finns men ej den      
applicerande. Erfarenhet ses av många som en       
anledning till varför man upplever att man har        
tillräckligt med kunskap. Det är ytterligare en       
indikator på att det finns en skillnad på det som          
man lära sig teoretiskt och det man lär sig         
praktiskt.  

Diskussion 
I denna studie vill vi redogöra för de        
upplevelser lärarna har och vilka problem som       
finns angående stödinsatser riktade till elever      
med uppmärksamhetssvårigheter. Som svar på     
frågan “Hur upplever lärarna arbetet kring extra       
anpassningar, åtgärdsprogram och särskilt stöd     
för elever med uppmärksamhetssvårigheter i     
grundskolan i Linköpings kommun? “ har vi       



funnit ett antal teman i lärarnas upplevelser av        
arbetet kring stödåtgärderna. Vi har funnit      
följande teman: elevens behov, psykosocialt     
välmående, kommunikation och samverkan,    
extra anpassningar i praktiken, lärarresursen     
och skillnader mellan teori och praktik. 

I temat samarbete och kommunikation     
kom vi fram till att ansvarskänslan lärare har        
för sina elever kan påverkas av hur nära lärarna         
arbetar med specialpedagoger och andra lärare      
på skolan. Det finns ett gap mellan lärarnas        
arbete och specialpedagogisk kompetens    
(Skolinspektionen, 2014). Lärare upplever att     
ett för stort ansvar läggs på deras axlar vad         
gäller undervisningen för elever med     
uppmärksamhetssvårigheter. Specialpedagoger  
är speciellt givande för lärarna i dessa       
avseenden eftersom de är specialiserade på att       
förstå och hjälpa enskilda elever. 

Det har visat sig att lärarens kunskap om        
diagnosen ADHD spelar stor roll för elevens       
resultat i skolan (Severinsson, 2010). Denna      
effekt kan också tänkas gälla för elever utan        
formell diagnos. Många lärare uttryckte att de       
ville inkludera specialpedagogik som ett     
moment i lärarutbildningen. De lärare som hade 
inhämtat specialpedagogisk kompetens utanför    
sin ordinarie utbildning ansåg det vara den       
största anledningen till att de kände att de har         
tillräcklig kunskap om elever med     
uppmärksamhetssvårigheter. Vi anser att om     
fler eller alla lärare skulle ha någon       
specialpedagogisk kompetens, även om den     
inte vore likvärdig en full specialpedagogisk      
utbildning skulle det kunna vara hjälpsamt för       
lärarna och deras elever. Att minska gapet       
mellan lärares och specialpedagogers    
kompetenser kan skapa mer förståelse mellan      
de olika professionerna och smidigare     
samarbete. 

Däremot är det inte säkert att ett ytterligare        
krav på specialpedagogik skulle göra att lärarna       
får större möjligheter att erbjuda bra stöd till        
elever med extra behov. Av 39 deltagare       
svarade 30 st (77%) att de inte har tillräckligt         
med tid för att genomföra extra anpassningar.       
Att läraren får dela ansvaret inför eleven med        

andra parter gör att läraren kan fördela sin tid         
bättre och undvika dessa negativa effekter. 

Slutsats 
De tillfrågade lärarna i Linköpings kommun      
upplever att fler lärare med större möjlighet att        
tillgodogöra sig kunskap skulle lättare kunna      
tillgodose elevens behov. Lärarna är dock inte       
ensamma om att skapa förutsättningar för ett       
bra stöd. De värderar kommunikation och      
samverkan mellan de olika parterna i elevens       
närhet, framförallt specialpedagoger. Vidare    
värderar lärarna en god relation mellan lärare       
och elev. Det är också viktigt att lärarna ger rätt          
insatser för att stödja just individens behov och        
att läraren sedan utvärderar stödet. Lärarna har       
inte något emot att dokumentera stödinsatser så       
länge det ger nytta för eleven och att de         
praktiska åtgärderna får vara i fokus framför       
dokumenten om åtgärderna. 
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