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Det här fungerade för mig!  

- Upplevelser av undervisning för några vuxna med ADHD.  

Gia Franzén  

Sammanfattning 

Denna forskningsstudie baserar sig på narrativ forskning genom ostrukturerade intervjuer. Sju vuxna 

personer diagnostiserade med ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) har intervjuats för att 

svara på frågan Vad i skolan gjorde att du upplevde lärande?. Vid intervjutillfällena har de fyra män 

och tre kvinnor som intervjuats fått dra sig till minnes till en viss epok i livet och reflektera kring 

denna period. Epoken som berördes är deras tid i grund- och gymnasieskolan samt för några av de 

intervjuade även deras tid av universitetsstudier.  

 

Betydelsen av undervisningsstrategi för lärande, betydelsen av motivation, delaktighet och intresse för 

lärande, betydelsen av relationen mellan elev och lärare för lärande samt betydelsen av miljön för 

lärande är de teman som lyfts fram ur empirin och därmed presenteras i resultatet med 

underkategorier. Den teoretiska ansatsen som utgör analysramen är de allmändidaktiska frågorna 

Hur?, Var?, Vad?, Varför?, Med vem? och För vem?. 

 

De sju intervjupersonerna ger en samstämmig bild av sina skolupplevelser. Resultaten av studien visar 

bland annat att en-till-en-undervisning eller undervisning i liten grupp ansågs vara till fördel för 

lärande. Det fungerade bättre när skolarbeten eller examinationer delades upp i mindre delmål. 

Samtidigt som de behövde lugn och ro fick det inte gå för långsamt för då upplevde de skolan som 

tråkig. De var i behov av ett tempo som stimulerade, men inte störde. Filmer, dialoger, grupparbeten, 

praktiskt arbete och laborationer gav dem det tempo och stimuli som de eftersökte, och dessa nämnda 

undervisningsstrategier gav dem en förankring till verkligheten som gjorde att de såg syftet och 

relevansen av att lära sig det som behandlades och därför upplevde lärande. För lärandet kom också 

relationen mellan lärare och elev att ha stor betydelse. Hos de lärare som visade tålamod och 

mänsklighet samt visade att de trodde på eleverna upplevde de att de lärde sig. Miljön spelade också 

stor roll och det i miljön som inverkade positivt var att det rådde lugn och ro, att det var ordning bland 

sakerna, att de hade egna arbetsplatser och att de var placerade på ett sådant sätt så att de kände att de 

hade kontroll på vad som pågick i klassrummet. Snäva och tydliga ramar var bra för att de skulle 

fungera socialt accepterat i skolmiljön och därmed få möjlighet till lärande.  

 

Intervjuerna ger en rik information om vad vuxna upplevde vara positivt för lärande under skoltiden, 

vilket alla lärare kan dra nytta av i sin undervisning.  

Nyckelord 

ADHD, lärande, didaktik, berättande forskning, ostrukturerade intervjuer, specialpedagogik 



2 

 

Innehållsförteckning 

Inledning ................................................................................................. 4 

Bakgrund och tidigare forskning ............................................................. 5 

Vad är ADHD? .................................................................................................................................... 5 
Orsak, riskfaktorer och medicinering .................................................................................................. 6 
Konsekvenser av ADHD ..................................................................................................................... 6 
Vad man bör tänka på för att hjälpa elever med ADHD att lyckas med skolarbetet och sociala 

relationer .............................................................................................................................................. 8 
Specialundervisning – exkludering eller inkludering? ........................................................................ 9 

Syfte ...................................................................................................... 10 

Frågeställning ....................................................................................... 10 

Metod .................................................................................................... 10 

Etiska aspekter ................................................................................................................................... 11 
Urval och genomförande ................................................................................................................... 12 
Vilka är Anna, Lisa, Siri, Anton, Sven, Liam och Tom .................................................................... 12 
Teoretisk ansats ................................................................................................................................. 13 
Resultatanalys enligt den teoretiska ansatsen .................................................................................... 13 
Validitet, reliabilitet, validering och pålitlighet ................................................................................ 14 

Resultat ................................................................................................. 16 

Betydelsen av undervisningsstrategin för lärande ............................................................................. 16 
En-till-en eller liten grupp ............................................................................................................. 16 
Långa mål och stora arbeten upplevdes som negativt ................................................................... 17 
Korta mål och flera små uppgifter upplevdes som positivt ........................................................... 19 
Lugnt arbetstempo – på gott och ont ............................................................................................. 20 
Bildens betydelse ........................................................................................................................... 21 
Att bjuda på det verkliga livet ....................................................................................................... 23 
Att sätta i sammanhang ................................................................................................................. 24 
Att se axet bli till limpa ................................................................................................................. 25 
Dialog som variation och bevis på kunskap .................................................................................. 26 
Grupparbete - dialog, variation och direkt koppling ..................................................................... 27 

Betydelsen av motivation, delaktighet och intresse för lärande ........................................................ 28 
Det genuina intresset ..................................................................................................................... 28 
Att kunna se syfte och relevans ..................................................................................................... 29 
Det fria valet .................................................................................................................................. 30 
Att få vara delaktig ........................................................................................................................ 31 

Betydelsen av relationen mellan elev och lärare för lärande ............................................................. 32 
Tålamod, intresse och tro .............................................................................................................. 32 
Mänsklighet ................................................................................................................................... 32 
Att synas som individ .................................................................................................................... 33 

Betydelsen av miljön för lärande ....................................................................................................... 34 
Tydlig struktur och snäva ramar .................................................................................................... 34 
Ordning bland sakerna ................................................................................................................... 35 
Att få röra på sig ............................................................................................................................ 36 

Sammanfattning................................................................................................................................. 37 
En-till-en eller liten grupp ............................................................................................................. 37 
Korta mål, långa mål, lagom tempo .............................................................................................. 37 



3 

 

Konkretisering och praktisk användning ....................................................................................... 37 
Mötet mellan elev och lärare påverkade ........................................................................................ 38 
Helhetsbild..................................................................................................................................... 38 
Intresset ......................................................................................................................................... 38 
Miljön ............................................................................................................................................ 38 

Diskussion ............................................................................................. 39 

Metoddiskussion ................................................................................................................................ 39 
Resultatdiskussion ............................................................................................................................. 40 

Hur var det och hur är det idag? .................................................................................................... 40 
Hur bör vi specialpedagoger se till att det blir? ............................................................................. 42 

Konklusion ........................................................................................................................................ 45 
Fortsatt forskning .............................................................................................................................. 46 

Referenslista ......................................................................................... 47 

Bilagor ................................................................................................... 49 

Bilaga 1 – Informationsbrev om forskningen, vilket sändes vid förfrågan om intervju .................... 49 
 



4 

 

Inledning 

Att förändra negativa uppfattningar om barn med en funktionsnedsättning kan anses vara en 

specialpedagogs uppgifter. Strategier måste skapas för att göra utbildningen lika för alla (Gindis, 

1999). I en skola för alla ska alla elever, också elever med ADHD (Attention Deficit Hyperactivity 

Disorder), känna att de trivs, att de får gott självförtroende, att de har en god relation till vuxenvärlden 

och att de får möjlighet till samma kunskapsbas som andra elever. Enligt Skolverket (2011) har 

skolorna bristande kunskaper kring barn med funktionsnedsättningar vilket har bidragit till att skolorna 

har svårigheter med att möta elever i behov av särskilt stöd. Att kunna ge stöd inom 

skolverksamheterna är av yttersta vikt då barn och ungdomar tillbringar en större del av sin uppväxttid 

i förskolan, grundskolan och gymnasieskolan. Under dessa skolår utvecklas barnen både biologiskt, 

psykologiskt och socialt, varför förskola och grund- och gymnasieskolan har en viktig roll som ett 

komplement till hemmen. Skolan har ansvar att bidra till individernas utveckling, att förbereda för 

fortsatta studier och att förbereda barnen att bli självständiga vuxna som kan delta i samhället 

(Skolverket 2011). Barn har olika sätt att lära beroende av hur man är som individ och beroende av om 

man har en funktionsnedsättning. Det gemensamma är att lärande är en aktiv process som utvecklas 

genom social interaktion, görande och förståelse.  

 
Resultaten i denna studie baserar sig på berättande forskning där sju vuxna personer diagnostiserade 

med ADHD i intervjusamtal har fått reflektera tillbaka till den egna skoltiden för att där beskriva vad i 

skolan som gjort att de har lärt sig. Intervjusamtalen har utgått från en fråga; Vad i skolan gjorde att du 

upplevde lärande?. Under samtalens gång har de intervjuade ändå också svarat på frågan; Vad i skolan 

gjorde att du inte upplevde lärande?, då det har varit svårt för de intervjuade personerna att inte bolla 

det som varit bra. Därför omfattas resultatet i denna studie av svar på båda frågorna.   
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Bakgrund och tidigare forskning  

I detta avsnitt har bakgrunden kombinerats med tidigare forskning kring ADHD. Detta avsnitt är 

uppdelat i fem avsnitt. Avsnitten beskriver vad ADHD är, orsaker, riskfaktorer och medicinering, 

konsekvenser som individer kan uppleva på grund av sin ADHD, vilka strategier som kan hjälpa 

elever med ADHD att lyckas med skolarbetet och sociala relationer samt hur elever med 

funktionsnedsättningar upplever inkludering kontra exkludering i specialpedagogiska 

undervisningsstrategier.   

Vad är ADHD?   
 

ADHD är idag en erkänd diagnos som används för personer med beteende- och 

koncentrationsproblematik. ADHD är förkortning för Attention Deficit Hyperactivity Disorder, 

(Dunne och Moore, 2011). Mautone, Lefler och Power (2011) skriver att ADHD idag ses som allvarlig 

hälsoproblematik i samhället och Holmberg (2009) menar att det därför är viktigt att, från en 

folkhälsosynpunkt, ge stöd till elever med ADHD-problematik. Detta stöd bör omfattas av hög 

kompetens, tillräckliga resurser och samverkan mellan elevvård, skolhälsa, lärare och föräldrar. 

ADHD är ett komplicerat forskningsområde med flera ingångar vilket innebär att diagnosen ställs med 

hjälp av symtombaserade skattningsskalor som behandlar koncentrationssvårigheter, hyperaktivitet 

och dålig impulskontroll (Dunne och Moore, 2011). Hos olika personer kan diagnosen te sig olika. En 

del har mer eller mindra problem med koncentrationssvårigheter, hyperaktivitet eller dålig 

impulskontroll och hos en del individer kan det finnas en tydlig kombination av nämnda problem. 

Symptomen kan också förändras under perioder beroende av vilka faktorer som ges störst 

genomslagskraft under en viss period i livet som påverkas av rådande miljö individerna vistas i, menar 

Dock (2010). Ek, Westerlund, Holmberg och Fernell (2011) menar att ADHD är en kognitiv 

funktionsnedsättning som innebär nedsättningar när det gäller exekutiva funktioner vilket innebär att 

man som individ har svårigheter med att kunna planera, hejda sina oönskade handlingar, har svårt att 

anpassa sig i olika nya situationer (Autismforum, 2012), att man har svårt att komma igång, ta itu med 

problem och uppgifter på ett effektivt sätt samt bli mer impulsiva och samtidigt mer rigida än vanligt 

(Psykologiguiden, 2012). De exekutiva funktionerna behövs för att bland annat nå fastställda mål, att 

kunna lösa problem och att kunna fungera socialt accepterat, menar Ek et al. (2011). Under senare år 

har ADHD-diganoser börjat ses som kroniska tillstånd som påverkar individernas liv, inte bara under 

barndomen, utan också under vuxen ålder, enligt Kent et al. (2011). Enligt Daley och Birchwood 

(2009) tycks ADHD-problematik ha haft en koncentration i gruppen barn i grundskoleåldern. Men 

forskning visar att ADHD också existerar hos förskolebarn och hos vuxna.      

 

Redan i förskoleåren går det att notera om barn har en ADHD-problematik för att de redan i denna 

ålder visar hyperaktivitet, koncentrationsproblematik, kan ha svårt att lyssna på andra, kan ha svårt för 

auktoritära personer och/eller har svårt att uppfatta koder i leken med jämnåriga. Förskoleåren och 

förskoleverksamheten är viktiga för barn då en grund för senare lyckanden i skolan byggs. Där övas 

sociala-, uppförande- och akademiska koder vilka tillsammans skapar en bas hos barnen. Denna bas 

påverkar akademiska lyckanden i framtiden, menar Daley och Birchwood (2009), vilka också skriver 

att personer med ADHD har svårt med att vänta på sin tur, pratar gärna mycket och oavbrutet, verkar 

som personerna inte lyssnar när de tilltalas och så har personer med ADHD en tendens att ofta avbryta 

samtal och grupp- och klassdiskussioner. I för- och grundskolan visar barn med ADHD 

uppförandeproblem, och i vuxen ålder försämrar problematiken och leder till yrkesmässig 

otillräcklighet, enligt Ek et al. (2011).   
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Orsak, riskfaktorer och medicinering 
 

Det finns många synpunkter kring ADHD och dess ursprung. En del inom forskningen menar att 

diagnosen beror på social konstruktion, andra menar att den är medicinsk och ytterligare en 

forskargrupp menar att ADHD är en del av andra parallella definierbara tillstånd (Dunne och Moore, 

2011). Idag vet man att ADHD har en stark ärftlig komponent, men också att miljön spelar en viktig 

roll. Det finns även andra riskfaktorer än de ärftliga för att barn ska utveckla ADHD. Till dessa 

riskfaktorer hör om mamman har utsatts för hög stress under graviditeten eller om barn föds för tidigt, 

enligt Dock (2010).  

 

Forskare tittar även på om serotonin och noradrenalin är i obalans hos personer med ADHD (Dock, 

2010). Serotonin är en signalsubstans som medverkar vid reglering av välbefinnande, oro och ångest, 

sömn och vakenhet, mättnads- och hungerkänslor, smärtupplevelser och noradrenalin är en 

signalsubstans som bland annat förmedlar stress och vakenhet (Psykologiguiden, 2012). ADHD är en 

komplex sjukdomsbild där många olika gener ska interagera och samspela med yttre faktorer i miljön. 

För att mildra den hyperaktiva symtomen kan idag ges mycket låga doser av amfetamin till barn med 

ADHD, vilka också visat sig svara effektivt på behandlingen. Amfetaminet gör att den kroppsegna 

halten av signalsubstansen dopamin ökar i hjärnan. Det är fortfarande oklart exakt hur obalansen ser ut 

och hur den uppstår, skriver Dock (2010).  Idrotten i sig har ofta en positiv inverkan på individer med 

ADHD. Dunne och Moore (2011) skriver att medicinbaserad forskning menar att idrott påverkar 

individer med ADHD på ett positivt sätt då träningen frigör serotonin och andra substanser.  

 

Konsekvenser av ADHD 
 

Uppmärksamhets- och uppförandeproblemen som barn med ADHD uppvisar skapar också mer 

ansträngda relationer med lärare vilket påverkar inlärningen, skriver Mautone et al. (2011).  Daley och 

Birchwood (2009) beskriver relationen mellan ADHD-problematiken och möjligheten att lyckas 

akademiskt i skolan. De menar att man inte kan förvänta sig att individer som har svårt med 

koncentrationen, uppmärksamheten och impulskontrollen får möjligheter att lyckas akademiskt 

eftersom elever med ADHD-problematik oftast spenderar sina skoldagar i stora klasser, något som 

försämrar deras möjligheter till akademisk framgång. De anser att elever med ADHD-problematik 

behöver en-till-en-undervisning för att lyckas. Daley och Birchwood (2009) påvisar också att skolbarn 

med ADHD ofta placeras i specialklasser eller blir avstängda i de länder där det tillämpas, eller så går 

de ofta om skolan ett år. Kent et al. (2011) menar också att fler elever med ADHD, än elever utan 

diagnos, hoppar av gymnasieskolan. Social och akademisk exkludering hör tätt samman och individer 

med funktionsnedsättningar är de som är mest sårbara för dessa strömningar. Individer med 

funktionsnedsättningar drabbas av en mer restriktiv och snäv undervisning och utbildning än deras 

jämnåriga, vilket skapar sämre förutsättningar när det gäller att få anställning och därmed också 

förmågan till självförsörjning, enligt Moriña Díez (2010). Skolmisslyckanden som underprestering och 

att man som elev slutar skolan i förtid, samt konfliktskapande beteenden beror till stor del på 

exkluderingen. Elever har en tendens att hoppa av skolan när deras behov frånses (Moriña Díez, 

2010).     

      

Förekomsten av ADHD hos svenska skolbarn är 3-5% (Holmberg, 2009). Förekomsten av ADHD är 

ungefär 2% av förskolebarnen och den forskning som följt dessa barn upp i skolåldern visar att de 

sällan är skolmogna och att de oftare misslyckas i skolarbetet än elever utan ADHD-problematik. De 

förskolebarn med ADHD som forskarna följt genom efterföljande skolår visar främst att de har 

problem med minnet, förmågan att resonera, uppfattningsförmågan och att uppnå matematiska 

grunder. 20-30% av barn med diagnostiserad ADHD har också svårigheter med läs- och 

skrivinlärningen, matematiken och med arbetsminnet (Daley och Birchwood, 2009). McConaughy, 

Volpe, Antshel, Gordon och Eiraldi (2011) har jämfört barn i åldrarna 6-11 med ADHD med barn utan 

ADHD angående deras akademiska prestation och sociala förmåga. Resultaten visade på tydliga 

http://www.psykologiguiden.se/www/pages/?Lookup=signalsubstans
http://www.psykologiguiden.se/www/pages/?Lookup=stress
http://www.psykologiguiden.se/www/pages/?Lookup=vakenhet
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akademiska och sociala begränsningar för elever med ADHD när de jämfördes med kontrollgruppen 

av elever som inte har ADHD. Denna studie visade att 25% av barnen med ADHD påvisade brister när 

det gäller läs- och språkförmåga. 15% av eleverna visade bister i matematisk förmåga och förståelse 

och 22% påvisade brister när det gäller skriftspråket. Resultaten visade att 15-55% av barna med 

ADHD hade begränsningar när det gällde akademisk förmåga. 26-85% visade begränsningar när det 

gällde social förmåga samt socialt accepterat beteende. DuPaul, Janusis och Weyandt (2011) menar 

också att fler elever med ADHD får sämre betyg och lägre resultat på nationella och standardiserade 

prov. Enligt Skolverket (2001) får elever med ADHD oftare specialpedagogisk undervisning än elever 

utan ADHD-diagnos och på de individuella programmen är 3,4 % av eleverna ADHD-diagnostiserade, 

jämfört med 0,4% på de nationella programmen.  

 

Daley och Birchwood (2009) beskriver också studier kring universitetsstudenter med ADHD-

problematik. Forskningen visar att studenter, vilka diagnostiserats med ADHD, möter problem kring 

typiska arbetsuppgifter för universitets- och högskolestudier och med studiestrategier som att anteckna 

under föreläsningar, att summera text och plocka ut det som är viktigast och relevant för uppgiften. De 

visar också svårigheter när det kommer till tentamenssituationer som strategier under tentamen, att 

planera och strukturera egen studietid, koncentrationen, motivationen och självtest för att kontrollera 

sina egna kunskaper. Enligt Skolverket (2011) kan en svårighet för elever med ADHD vara att ta till 

sig talad information, speciellt när den riktas till en hel klass. Detta begränsar möjligheten för dessa 

elever att ta till sig kunskaper genom det talande ordet som sker i gruppgenomgångar. När detta är en 

svårighet reduceras också möjligheterna för elever med ADHD att få ta del av interaktionen som sker i 

klassen.  

 

Barn med ADHD-problematik har ofta svårigheter att utveckla goda relationer med vuxna och 

jämnåriga i skolan som i sin tur leder till inlärningssvårigheter. Därför riskerar barn med ADHD att 

tidigt misslyckas med sitt skolarbete. Enligt DuPaul et al. (2011) visar forskning att barn med ADHD 

oftare har färre kamratrelationer och oftare hamnar i konflikter med jämnåriga och McConaughy et al. 

(2011) visar att barn med ADHD oftare stöts bort av jämnåriga än vad som sker med barn utan 

ADHD. De skriver också att det finns studier vilka visar att barn med ADHD ofta blir mobbningsoffer 

eller blir de som mobbar andra. Dessa elever har också svårare med att få och behålla vänner samtidigt 

som de visar en lägre social förmåga. Holmberg (2009) skriver också att barn med ADHD har en ökad 

risk att bli dem som mobbar andra barn, men också en ökad risk att bli utsatt för mobbning. Holmberg 

(a.a.) skriver också att barn som mobbar, men vilka inte har en ADHD-diagnos ändå kan ha en 

underliggande ADHD-problematik. Barn med ADHD har också en tendens att ha en dubbelt så hög 

förekoms av psykosomatiska besvär som magont, sömnsvårigheter och trötthet, än barn utan en 

uppvisad ADHD-problematik. Därför anser Holmberg (2009) att när barn söker för psykosomatiska 

hälsoproblem bör dessa symptom uppmärksammas i en skattning kring ADHD.        

 

Elever med ADHD, både i lägre och högre åldrar, har svårigheter med att organisera och slutföra sitt 

skolarbete. Detta gäller både uppgifter i skolan och läxor (Kent et al., 2011).  Nyberg (2002) skriver att 

ADHD-diagnostiserade individer ofta påvisar ökande ointresse för uppgifter ju längre tiden går och till 

slut ger de upp. Individer med ADHD behöver oftare extra förstärkande hjälp med att komma igång 

med arbeten, att ta sig igenom olika arbetsprojekt och att också avsluta dem. Nyberg menar att detta 

beror på att individerna har hämmande exekutiva funktioner och ofta gärna slutför uppgifter fort och 

slarvigt då koncentrationsproblematiken och de hämmande exekutiva funktionerna skapar dessa 

konsekvenser för akademisk utveckling. Att inte ha exekutiva funktioner innebär att man som individ 

har svårt att starta igång och avsluta skolarbeten. Enligt Nyberg (2002) har tidigare studier kring 

individer med ADHD visat att de kan ha svårare att koncentrera sig och fokusera på en uppgift för att 

de har svårare med att uppfatta tidsspann och att de har en felaktig tidsuppfattning. Elever med ADHD 

får oftast lägre betyg, läste färre så kallade avancerade kurser, presterade sämre under lektioner enligt 

lärare. De hade större frånvaro och slutade oftare skolan före examensdagen, än elever utan ADHD-

diagnos.   
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Vad man bör tänka på för att hjälpa elever med ADHD att lyckas med 
skolarbetet och sociala relationer 
 

Genom observationer som Tufvesson (2007) genomfört har det visat sig att klassrum som är ämnade 

för lärande för elever med ADHD inte ska ha flera dörrar, eller flera fönster placerade på flera väggar i 

klassrum då observationerna visade att det påverkade elevernas koncentrationsförmåga. Likaså hade 

utsikt mot skolgården och direkt solljus på arbetsplatsen en negativ påverkan. Väggdekorationer och 

öppna förvaringsutrymmen påverkade också eleverna koncentration negativt. Elever med ADHD 

arbetade bättre i klassrum där förvaringsutrymmena utgjordes av förvaringsskåp med dörrar eller 

lådor, vilka gömde material som böcker, papper och pennor. Det som också visade sig ha negativ 

påverkan på inlärningsmöjligheter för elever med ADHD var bakgrundsljud från till exempel 

bredvidliggande klassrum eller från korridoren. Eleverna presterade också bättre om de fick arbeta i ett 

litet klassrum, ungefär som ett grupprum, fast grupparbeten är inte till fördel för elever med ADHD 

och deras inlärning samt koncentrationsförmåga, menar Tufvesson (a.a.). Om eleverna undervisades i 

större klassrum och med flera vuxna som stöd upplevde eleverna med ADHD att det blev för mycket 

rörelse varpå flera vuxna i klassrum påverkar elevernas inlärning negativt och tillgången till flera 

pedagoger i klassrummet hade därför en negativ inverkan. Det som var till fördel för eleverna 

inlärning och koncentration var en egen arbetsplats där så få påverkbara influenser som möjligt 

existerade och en-till-en-undervisning var något som visade sig ha en positiv påverkan på elever med 

ADHD. 

 

Lärare i grundskolan ansåg ofta att elever med ADHD hade en bristande kapacitet i relation till de 

olika uppställda ämnesmålen och att skolans stödinsatser därför blir avgörande för om eleverna klarar 

de uppställda målen. Medan lärare i gymnasieskolan ansåg att om eleverna bara valde och fick plats på 

rätt gymnasieprogram så var motivationsfaktorn det avgörande för om eleven skulle komma att uppnå 

målen, enligt Skolverket (2011). Att motivationsfaktorn är avgörande för kunskapsinhämtning menar 

också DuPaul et al. (2011) genom att beskriva att när elever med ADHD fick välja hur de ville arbeta 

visade det sig att de kunde slutföra sina uppgifter och att de under arbetets gång visade ett större 

intresse och engagemang för uppgiften. Detta resulterade också sällan till att eleverna upplevdes som 

störande.   

 

Enligt Skolverket (2011) upplever elever med ADHD allför ofta att de inte förstår innehållet i den 

information som riktas till hela klasser. De har svårt att hänga med i lärares genomgångar på tavlan. 

De upplever också att de har svårt att läsa skriftlig information lika fort som andra elever. Att inte ges 

möjlighet att förstå på grund av tidsbrist, bristfälliga förklaringar beskriver många elever med ADHD 

som frustrerande, vilket också får dem att inte känna sig delaktiga. Det har också visat sig att i takt 

med att klassernas elevantal ökat har också behovet av specialundervisning ökat. En allmän 

uppfattning bland lärare och rektorer är att det är svårt att ta hänsyn till individuella behov i klasser 

med mer än 20-25 elever. När det gäller möjlighet till lärande för elever med ADHD så är klassens 

storlek av betydelse då klassers storlek påverkar lärares arbetssituation på så vis att en stor klass kan 

innebära stress, vilket i sin tur påverkar möjligheten för lärare att få tid till att göra individuella 

anpassningar i den ordinarie undervisningen. I klasser med färre elever finns det större möjlighet och 

utrymme för lärare att motivera elever genom att bygga en relation till dem, att hinna kommunicera 

med var och en och att i kommunikationen uppmuntra (Skolverket, 2011).      

 

Ytterligare en strategi för att underlätta och hjälpa eleverna med ADHD att kunna fokusera och 

upplevas som skötsamma är att dela ut tydliga och enkelt förklarade uppgifter, en åt gången. 

Uppgifterna ska anpassas efter elevernas koncetrationstid så att de kan ta naturliga pauser utan att 

upplevas som störande, menar DuPaul et al. (2011) och enligt Skolverket (2011) har det visat sig att 

när lärarna använt sig av den individuella undervisningsstilen, vilket innebär att eleverna arbetar med 

olika uppgifter och genom dessa påverkar hur snabbt de skulle utföra uppgiften, upplever elever med 

ADHD att de blir mer delaktiga i klassen arbete och därför kunde vara mer aktiva när dialogstilen 
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därefter användes. Samtidigt menar också Skolverket (2011) att skolorna betonar att elever med 

ADHD är i behov av att undervisas i liten grupp.    

 

Holmberg (2009)  menar att skol- och relationsproblematik som rör sig runt elever med ADHD ofta 

skapar stress och psykodynamiska besvär. Därför är det viktigt att symptomen identifieras tidigt så att 

rätt stöd kan sättas in från skolstart och därmed förebygga svårigheter i vardagen. Behovet av ett tätt 

samarbete mellan olika medicinska-, sociala- och pedagogiska discipliner för att interventioner ska 

kunna skapas som stöd till det stora antal individer med ADHD är av vikt (Ek et al., 2011).  

 

Daley och Birchwood (2009) menar att strategier som visar sig positiva för elever med ADHD-

problematik i skolan hänger mycket på lärares attityder till elever med ADHD-problematik och deras 

utåtagerande och hyperaktiva beteende, att lärare är tålmodiga och villiga att samarbeta med eleverna 

och på det viset skapar en positiv klassrumsmiljö för dessa elever, leder till akademiska framgångar. 

Om barn med ADHD ska få möjlighet att maximera sin kunskapsinhämtning krävs det att dessa barns 

behov tas hänsyn till både på grupp- och individnivå så att komplementära utbildningsmöjligheter görs 

tillgängliga och att inte dessa barn placeras i olämpliga skolsituationer. Till dess att dessa barns behov 

verkligen förstås kommer de att underprestera, skriver Ek et al. (2011).  

 

Specialundervisning – exkludering eller inkludering?  
 

Individer som själva fått och deltagit i specialundervisning har upplevt egenvärde, att det så var viktigt 

att de lärde sig för att de var värda det, och därför fått möjligheter att bygga en självkänsla som 

uppmuntrar känslor av att vara någon av värde och nytta. De har i specialundervisningen uppmuntrats 

av lärare, men också att andra elever med speciella behov. De menar att inom dessa 

specialundervisande grupper har de funnit sann vänskap, ett varmt klimat mellan eleverna och mellan 

elever och lärare, istället för negativa attityder de upplevt inom den ordinarie undervisningen (Moriña 

Díez, 2010). Moriña Díez intervjuade nio unga vuxna mellan 18 och 25 år vilka under sin skoltid 

erhållit specialundervisning. Genom intervjuerna som Moriña Díez genomförde 2010 i Spanien 

framkommer det att specialundervisning i liten grupp upplevdes som inkluderande för att de där lärde 

sig och de lärde sig precis på samma vis som sina klasskamrater utan funktionshinder. 

Specialundervisningen fick ett syfte av att vara en tillflyktsort från den ordinarie 

undervisningsgruppen där de ibland kunde känna sig förnedrade på grund av sina speciella behov. Det 

som fick några av de intervjuade att känna att de inkluderades var att de i den speciella 

undervisningsgruppen gjorde uppgifterna gemensamt med de andra eleverna som ingick i gruppen. De 

arbetade tillsammans med de olika momenten. Genom detta gemensamma arbete fick de ingå i 

gruppen, än om de suttit var och en för sig med var sina uppgifter att lösa.      
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Syfte   

Syftet är att undersöka skolminnen och upplevelser av undervisning, utifrån ett lärandeperspektiv hos 

några vuxna med ADHD.  

Frågeställning 

 

 Vad i skolan gjorde att personerna upplevde lärande?  

 Vad i skolan gjorde att personerna inte upplevde lärande?  

Metod  

Metoden har utgått från narrativ forskning där frågan Vad i skolan gjorde att du upplevde lärande?, 

har varit inledande till dessa ostrukturerade intervjuer. Enligt Dunne och Moore (2011) ger berättande 

forskning, utifrån personliga erfarenheter och upplevelser, en vidare social och historisk bild. De 

senaste tjugo åren har berättande forskning ökat i popularitet, speciellt inom forskning som berör 

utbildning och andra humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen. Berättande forskning ger oss 

möjlighet att förstå situationer och samband på ett djupare plan när de kommer genom personliga 

berättelser, än från en observatör som använt sig av observation som forskningsmetod (Dunne och 

Moore, 2011). Kvale och Brinkmann (2009) menar att de berättande forskningsintervjuerna 

koncentrerar sig på de historier som intervjupersonerna berättar eftersom den kvalitativa 

forskningsintervjun ska försöka förstå undersökningspersonernas erfarenheter av och synvinkel på 

deras levda värld, samtidigt som den kvalitativa forskningsintervjun producerar kunskap i ett socialt 

sammanhang genom ett samspel mellan intervjuare och de personer som intervjuas.   

 

I de berättande intervjuerna som studien baserar sig på har en övergripande gemensam fråga varit 

utgångspunkten. Efter att den inledande frågan ställts har min roll varit att lyssna, ställa följdfrågor 

och att hjälpa intervjupersonerna vidare i sina berättelser. Syftet med intervjuerna har varit att få del av 

intervjupersonernas erfarenheter och upplevelser av den period i livet som utgjort deras grundskoletid 

och gymnasietid. Några av intervjupersonerna som studerat vid universitet har även relaterat sina svar 

till denna period också. Därför kommer ”skolan” i frågeställningen, i denna studie referera till grund- 

och gymnasieskolan samt till lärande vid högskola och universitet. Studien grundar sig på 

ostrukturerade intervjuer vilket har inneburit att intervjun har utgått från en fråga och därefter har 

intervjupersonerna fått svara och associera fritt. Som intervjuare har jag bara reagerat på de punkter 

som har varit värda uppföljningsfrågor. Bryman (2009) kallar denna forma av metod för 

ostrukturerade intervjuer eller intervjusamtal och sådana har legat till grund för denna studie.  Det som 

enligt Bryman (2009) är typiskt för intervjusamtal är att de intervjuade har fått dra sig till minnes till 

en viss epok eller period i livet och reflektera kring denna utifrån en eller flera frågor.   
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Mycket av den forskning som jag mött är också inriktad på negativa aspekter kring ADHD. Ofta 

handlar forskningen om vad som inte fungerar och konsekvenser av ADHD. Därför var det inledande 

syftet i denna studie att lyfta fram det positiva, vad som fungerat. Under intervjuernas gång var det 

svårt för intervjupersonerna att hålla berättelserna borta från vad som inte fungerat. Därför kom en stor 

del av intervjumaterialet att även innehålla information om vad som inte fungerade.  

 

Etiska aspekter  
 

Enligt forskningsetiska principer inom humanistisk- och samhällsvetenskaplig forskning, framställt av 

Vetenskapsrådet (2002), konkretiseras individskyddskravet i fyra allmänna krav, vilka är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

 

För att ta hänsyn till informationskravet har jag i ett brev till de förfrågade informerat 

undersökningspersonerna om deras uppgifter i projektet vilket har varit att i intervjusamtal berätta om 

egna erfarenheter kring vilka undervisningsstrategier som gjorde att de upplevde lärande under sina 

skolår. Den information som ska delges enligt informationskravet överlämnades i ett informationsbrev 

genom de kontakter jag använde mig av, för att komma i kontakt med vuxna individer som 

diagnostiserats med ADHD. I detta sammanhang har intervjupersonerna också informerats om att 

deras medverkan är frivillig och att de har rätta att avbryta sin medverkan när helst de ville. Likaså har 

deltagarna delgets mitt namn och varför jag frågar om deras medverkan, något som skedde innan 

intervjuerna drog igång.  

 

Enligt samtyckeskravet kan inte forskningen påbörjas förrän forskaren inhämtat 

undersökningsdeltagarnas samtycke. I denna studie har samtyckeskravet uppnåtts då intervjuerna inte 

kunnat ske utan deltagarna samtycke. Likaså ska dessa undersökningsdeltagare själva bestämma på 

vilka villkor de vill delta och också kunna avbryta sin medverkan när som helst. Efter att jag med 

respektive intervjuperson kommit överrens om datum och tid för när intervjuerna skulle genomföras 

var det de som valde var intervjuerna skulle äga rum.     

 

Konfidentialitetskravet är viktigt att följa då det ger intervjupersonerna en trygghet. Jag har i mötet 

med deltagarna varit tydlig med att det enbart är jag som vet vilka de är, förutom de personer som 

förmedlat kontakten mellan mig och dem. I detta läge har jag också förmedlat att jag inte kommer 

presentera deras svar enskilda i resultatdelen utan att all information kommer kategoriseras och 

tematiseras, vilket innebär att läsare inte kommer att förstå vem som sagt vad när studien publiceras.    

 

Nyttjandekravet förhindrar att information om forskningsobjekten inte får utlånas för icke 

vetenskapliga syften eller för kommersiellt bruk. Likaså får inte insamlad information på något vis 

påverka de enskilda deltagarna negativt, varpå jag förvarar de personliga uppgifterna på så vis att 

andra inte har åtkomst till dessa. I det inspelade materialet nämner varken jag eller intervjupersonerna 

sina riktiga namn. Kontaktuppgifter till de intervjuade har jag sparat i en mapp i min dator, som bara 

jag har tillgång till.  De fingerade namnen som citaten i resultatdelen kopplats till innehåller inte någon 

likhet med namnen på de verkliga personerna.  

 

Att kontakta personer som diagnostiserats med ADHD skapade tankar kring hur det känns för dem att 

kontaktas just på grund av deras problematik. Hur kändes det att kontaktas och därmed pekas ut på 

grund av ADHD-diagnosen? Denna fråga lyftes vid mötet och de intervjuade personerna menade att 

de inte kände sig utpekade utan snarar såg positivt på att deras problematik kunde få till syfte att hjälpa 

skolbarn idag till en bra skolgång och undervisning som passar dem. De intervjuade personerna var 

stabila personer vilka alla funnit sina platser i samhället. De menade att deras diagnos lett dem dit de 

är idag, vare sig om vägen varit brokig eller rak.     
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Urval och genomförande 
 

Som intervjuare har jag varit engagerad i den konkreta situationen och känslig för ledtrådar som har 

hjälpt mig att fortsätta intervjun utifrån den person jag intervjuat. Intervjuerna spelades in för att sedan 

transkriberas, kategoriseras och tematiseras, men den ständiga frågan och dilemmat för forskaren, 

enligt Dunne och Moore (2011) är att besluta vilken information som ska presenteras och vilken 

information som ska utelämnas. Dessa val beror självklar på syftet med forskningen. Syftet med min 

studie har varit att få kunskap om när intervjupersonerna upplevt lärande.  Under intervjuernas gång 

blev det ofrånkomligt för intervjupersonerna att inte berätta om vad som inte fungerade i skolan. Dessa 

berättelser har i sig utgjort en stor del av deras svar, varpå jag i efterhand valt att även ta med dessa 

berättelser som resultat. Under intervjuernas gång växte därför ytterligare en frågeställning fram som 

behandlar erfarenheter kring vad i skolan som inte fick dem att uppleva lärande.  

 

Inledningsvis var det svårt att komma i kontakt med vuxna personer diagnostiserade med ADHD. Jag 

började med att ta kontakt med Riksförbundet Attention, ADHD-center vid Rosenlunds sjukhus samt 

kriminalvården. Via dessa tre instanser lyckades jag inte komma i kontakt med personer som kunde 

tänka sig att intervjuas. Det har varit genom privata kontakter som jag till frågat elva personer varav 

sju tackade jag till att ställa upp på intervju. För att komma i kontakt med intervjupersonerna bad jag 

mina kontakter fråga dem om de kunde tänka sig att bli intervjuade, fråga om jag fick kontakta dem 

samt överlämna en beskrivning av syftet med studien (se bilaga 1). Forskningsbeskrivningen berättar 

om Vetenskapsrådets etiska forskningsprinciper samt om syftet med intervjuerna och studien. I 

samband med ett positivt svar kontaktade jag intervjupersonerna och vi bokade datum och plats. Jag 

gav förslag på platser men det var intervjupersonerna som fick välja ställen då jag påtalade att de 

skulle känna sig trygga i miljön där vi skulle träffas för intervju. Sammanlagt har jag genomfört sju 

intervjuer med hjälp av tre kvinnor och fyra män i åldrarna mellan 20 och 45 år. I resultatet presenteras 

deras berättelser med citat och genom figurerade namn. De heter i denna studie; Anna, Lisa, Siri, 

Anton, Sven, Liam och Tom.  

 

Vilka är Anna, Lisa, Siri, Anton, Sven, Liam och Tom 
 

De intervjuade personerna är i 20-45-årsåldern. Sex av personerna har gått i grund- och 

gymnasieskolan i Stockholmsregionen. En av de intervjuade gick i grund- och gymnasieskolan utanför 

Helsingfors, i Finland.  

 

1. Studerar vid IV-programmet. Tog vid 16 års ålder kontakt med vården och fick diagnosen 

ADHD. Medicineras vilket upplevs som positivt och gjort att utbildningen kommer att kunna 

genomföras.   

 

2. Är i trettioårsåldern. Är lärare. Såg själv till att utredningen gjordes under lärarutbildningen. 

Det resulterade i medicinering och att både det sociala livet och arbetslivet fungerar.  

 

3. Är i fyrtiofemårsåldern. Fick sin diagnos fastställd i vuxen ålder. Medicineras inte, men 

diagnosen ger en förståelse kring den egna personen. Arbetar idag som utredare vid 

Polismyndigheten.  

 

4. Är i tjugofemårsåldern. Fick redan under skolåren sin ADHD-diagnos. Oklart om 

medicinering. Arbetar idag som vaktmästare på en grundskola.  

 

5. Är i tjugofemårsåldern. Fick sin ADHD-diagnos fastställd för ungefär fem år sedan. I samband 

med drogproblematik och vårdkontakter fastställdes en ADHD-diagnos. Medicineras i 

dagsläget. Arbetar som professionell dansare.  
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6. Är i trettioårsåldern. Fick sin ADHD-diagnos under högstadietiden. Medicineras. Diagnosen 

har gett en förståelse för den egna personen. Arbetar idag som entreprenör och föreläsare.   

 

7. Är i fyrtioårsåldern. Fick sin ADHD-diagnos i tjugoårsåldern. Medicineras inte. Förstår sig 

själv genom diagnosen. Fungerar därför socialt och i yrkeslivet. Arbetar idag som 

skolutvecklare.  

Teoretisk ansats   
 

Den teoretiska ansatsen som använts för resultatanalysen är det didaktiska perspektivet vars syfte är att 

upptäcka och beskriva förhållanden som varit eller inte varit positiva för elever diagnostiserade med 

ADHD. Arwedson (1998) skriver att det didaktiska perspektivet innebär att man arbetar med att finna 

undervisningsförhållanden som är otillfredsställande och därför kräver förändring. Dessa tankar om 

förändring ska jag som specialpedagog ta med mig in i yrkesrollen för att skapa de bästa 

förutsättningar för lärande för alla elever jag möter, och med hjälp av detta arbete, för elever med 

ADHD-problematik.    

 

Didaktiken är vetenskapen om de faktorer som påverkar skolans undervisning och innehåll.  Dessa 

faktorer kan vara miljön, mötet med lärare, skolans organisation och de olika ämnen som ska studeras. 

I denna studie har det allmändidaktiska perspektivet använts för att analysera inlärningssituationen för 

elever med ADHD-problematik.  

 

I detta teoretiska angreppssätt är det den allmänna didaktiken som utgör ramen genom dess typiska 

frågor: Hur?, Var?, Vad?, Varför?, Med vem? och För vem? (Kroksmark, 2007). De allmändidaktiska 

frågorna involveras i teman, med tillhörande kategorier. De fyra teman ger svar på: 

 Hur man behöver planerna undervisningen och hur man inte bör göra,  

 var undervisningen bör pågå och i vilken miljö som skapar bra förutsättningar för lärande,  

 vad är det som ska läras in är viktigt att ge svar på,   

 varför att det viktigt att lära sig de olika delarna eleverna möter i sin skolvardag,  

 med vem lär sig eleverna bäst, vilka egenskaper hos pedagogerna gör att det skapas 

förutsättningar för lärande och  

 för vem skapar vi undervisningen?   

Resultatanalys enligt den teoretiska ansatsen 
 

Intervjuerna har transkriberats och med hjälp av transkriberingarna har jag kategoriserat och sedan 

tematiserat. I resultatpresentationen har jag valt att utifrån teman och kategorier presentera 

intervjupersonernas egna ord och berättelser. De teman som lyfts fram är:  

 

1. Betydelsen av undervisningsstrategi för lärande 

2. Betydelsen av motivation, delaktighet och intresse för lärande 

3. Betydelsen av relationen mellan elev och lärare för lärande  

4. Betydelsen av miljön för lärande 

 

Arbetsgången har inneburit att jag efter intervjuerna transkriberade intervjuerna. Därefter läste jag 

igenom transkriberingarna för att finna kategorier vilka sedan grupperades i teman. Kategorierna som 

utmärkte sig i intervjuerna noterades i form av enstaka ord eller fraser som sammanfattade 

kategorierna som gömde sig i intervjuerna. De ord och fraser som noterades som kategorier var till 

exempel en-till-en-undervisning, liten grupp, miljö, mål, mänsklighet, delaktighet, relevans, syfte, 

ramar, sammanhang, tålamod och praktiskt arbeta, för att nämna några. Kategorier skapas genom ord 

och begrepp som förekommer frekvent och som har bearbetats i sådan utsträckning att de kan anses 

representera en verklig företeelse, enligt Bryman (2009). Enligt Bryman (a.a.) skapas sedan teman 
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genom att kategorier uppträder frekvent och desto oftare kategorierna dyker upp är sannolikheten 

större att teman kan identifieras.   

 

När transkriberingarna skrevs valde jag bort pauser och ifyllnadsord som till exempel eh, öh, ah. 

Anledningen till detta är att jag själv anser det svårare att läsa citat med ifyllnadsord och att de tar bort 

fokus på det relevanta i berättelserna.   

När jag har valt tema och kategorier från intervjumaterialet har jag utgått från ett empirinära 

förhållningssätt. Widerberg (2010) menar att det empirinära förhållningssättet är en självklarhet i 

explorativa studier och även i de flesta kvalitativa undersökningar. Det empirinära förhållningssättet 

innebär att teman tas fram genom materialet och därefter exemplifieras med citat. Teman och 

kategorierna exemplifieras alltså med hjälp av citat från intervjuerna. Resultaten presenteras mycket 

respondentnära, vilket innebär att de intervjuade vid många tillfällen får göra sina röster hörda. Under 

kategorierna ser deras erfarenheter lika ut, men i varje berättelse finns det också skillnader som sticker 

ut. Alla detaljer är viktiga att uppmärksamma. För när det lyfts fram skapar de tillsammans en bred 

kunskapsbas kring vad som gjort att de upplevt, eller inte upplevt lärande.      

 

När jag har arbetat med resultatanalysen har förhållningssättet utgått från det teorinära. Genom det 

teorinära förhållningssättet gavs jag möjlighet att få syn på tystnaden, som Widerberg (2010) uttrycker 

det. Tystnaden i texten är det som gömmer sig i berättelserna och som lyfts fram genom den teoretiska 

ramen och den egna analytiska förmågan.   

 

Validitet, reliabilitet, validering och pålitlighet 
 

Denna forskningsstudie baserar sig på intervjuer med sju personer diagnostiserade med ADHD. Tre 

kvinnor och fyra män i åldrarna mellan 20 och 45 år har deltagit. Dessa sju personer ger en 

samstämmig bild av vad som fungerade för dem och vad som inte fungerade för att uppleva lärande. 

Deras olika berättelser som sträcker sig över en tjugofemårsperiod stämmer bra överrens med 

varandra. Enligt Bryman (2009) handlar validitet just om att slutsatser, som framkommit i 

undersökningen, hänger samman. I denna studie hänger slutsatserna samman då informanterna 

förmedlat att det är en-till-en-undervisning, undervisning i liten grupp, korta mål, lugn och ro, 

relaterande till verkligheten, förtydligande av syfte, bilders positiva inverkan, och att lärare som visade 

tålamod, mänsklighet och tro på eleven fick dem att uppleva lärande under sin skoltid, för att nämna 

några av de gemensamma infallsvinklarna. Validitet innebär också att man som författare och forskare 

utför ett noggrant arbete där det sker en regelbunden kvalitetskontroll i hela genomförandet av arbetet. 

Denna kvalitetskontroll har i detta arbete skett genom att citaten som bygger resultatdelen verkligen 

representerar de intervjuades ord. Kvalitetskontrollen sker primärt vid transkriberingsprocessen då 

transkriberingen har inneburit att intervjupersonernas ord har skrivits ned genom korta avlyssningar 

och därmed korta transkriberingar om vartannat.     

 

Reliabilitet rör frågan om resultatet skulle bli det samma om forskningsstudien görs om, eller om det 

är slumpmässiga betingelser som påverkar (Bryman, 2009). Denna studie beskriver en tillbakablick 

över en tjugofemårsperiod och ger för denna period, genom de sju intervjuade personerna, en 

samstämmig bild. Visst kan tidsperspektivet påverka då skolors organisation, syn på lärande och syn 

på diagnoser som rör funktionsnedsättningar ändras. Vi kan hoppas att studien enbart ska ge positiva 

berättelser om den görs igen om tio eller tjugo år. Likaså bör antalet sju intervjupersoner beaktas då de 

utgör en liten population i detta sammanhang. Om fler personer skulle intervjuats eller sju helt andra 

personer än de intervjuade kanske de påtalat andra saker. Därför går det inte att generalisera med hjälp 

av de sju respondenterna i denna forskningsstudie.  

 

Respondentvalidering sker genom att de intervjuade personerna kommer att läsa undersökningen och 

därmed göra studien tillförlitlig (Bryman, 2009). Forskningsstudien kommer att förmedlas till de 

personer som ingått i undersökningen då detta redan blev överrenskommet i samband med att 

intervjuerna startade. Redan i det brev som kom att bli den första kontakten mellan mig och 
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informanterna framgår det tydligt att de kommer få ta del av hela studien när den avslutats och 

färdigställts. (Se bilaga 1). 

 

Pålitlighet kring forskning skapas genom att alla delar i forskningsprocessen redovisas (Bryman, 

2009). I detta avsnitt har problemformulering, val av undersökningspersoner, intervjuutskrifter genom 

citaten i resultatet samt beskrivning av hur dataanalysen genomfördes genom de empirinära- och 

teorinära förhållningssätten redovisats.    
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Resultat  

Resultatet presenteras respondentnära, vilket innebär att de intervjuade vid många tillfällen får göra 

sina röster hörda. Under kategorierna ser deras erfarenheter lika ut, men i varje berättelse finns det 

också skillnader som sticker ut. Alla detaljer är viktiga att uppmärksamma. För när det lyfts fram 

skapar de tillsammans en bred kunskapsbas kring vad som gjort att de upplevt, eller inte upplevt 

lärande.      

Betydelsen av undervisningsstrategin för lärande 

En-till-en eller liten grupp  

 

De personer som intervjuats påtalar att undervisningsformen av en-till-en-undervisning eller 

undervisning i liten grupp var positiva inslag för att de där fick chans att lära sig. 

Undervisningsmoment kunde förklaras på samma sätt som i helklass, men när intervjupersonerna som 

elever fick möjlighet till fokus genom denna undervisningsform, kunde de fokusera och koncentrera 

sig på undervisningen.  

 

När Anton fick enskild förklaring av sin ena lärare fick han möjlighet att ta till sig kunskaperna. Nivån 

var den samma men i enskilt möte fanns inga andra stimuli som upptog hans uppmärksamhet.  

 

För han undervisade och förklarade precis på samma sätt för mig enskilt som han förklarade för hela 

klassen samlad (Anton). 

 

När Siri undervisades enskilt av specialläraren upplevde hon att hon lärde sig. Siri beskriver att det var 

lärarens möjlighet att kunna lägga allt fokus på Siri som hjälpte henne att lära sig. Speciallärarens 

fokus, hjälpte Siri med fokus.  

 

När jag undervisades av specialläraren tycker jag att jag fick lära mig. Jag lärde mig när jag var hos 

henne för hon hade fokus på bara mig (Siri).  

 

Anna beskriver att hon klarade av skolan med hjälp av en lärare vid sin sida som kunde förklara hur 

hon skulle räkna. Anna behövde en lärare som lotsade henne genom bland annat prov. När en lärare 

delade upp prov i små delmål kunde hon klara av uppgifter som hon ändå upplevde som svåra.  

 

Jag kan klara prov om jag har någon vid min sida som förklarar hur jag ska göra.  Om jag har en 

lärare vid sidan så går det bättre (Anna). 

 

 

Anton upplevde också en-till-en-undervisningen som positivt för hans kunskapsinhämtning. Där 

kunde han ställa de frågor han kände att han behövde för att uppnå lärande. Det Anton såg som seriösa 

och riktiga frågor var frågor som fick honom framåt i lärandet.  

 

Under en-till-en-undervisningen kunde jag ställa riktiga frågor, seriösa frågor till lärarna. En-till-en-

undervisning var positivt inslag för mig i skolan (Anton). 
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Siri förmedlar också att hon i liten grupp kunde få tillgång till den undervisning hon behövde för att 

lära sig. Hon vågade inte ställa vissa frågor i klassrummet vilka hon däremot kunde ställa i den lilla 

gruppen där flera undervisades för att de hade behov av det. I den lilla gruppen upplevdes det inte 

heller som störande om de tappade fokus under en stund. I den lilla gruppen upplevde Siri att hon kom 

framåt i sitt lärande genom att peppa och peppas av sina kamrater.   

 

När jag fick fortsätta att arbeta hos specialläraren med några andra elever så kändes det så 

avslappnat för där kunde vi alla ställa de så kallade korkade frågorna jag inte vågade ställa i 

klassrummet, men som jag kände att jag behövde ställa för att förstå. Vi kunde också småprata och 

fråga varandra hur det gick med arbetet, för det var inte så att vi satt och gav varandra svaren, utan 

vi peppade varandra (Siri).  

 

När undervisningen skedde i helklass anpassades undervisningen inte efter de enskilda individerna, i 

den utsträckning som de intervjuade förmedlade att de var i behov av. Undervisningen var organiserad 

på ett sådant sätt så att det var meningen att undervisningen skulle anpassas till alla elever, eller de 

elever som placeras inom en normalfördelningskurva, vilket upplevdes som ett för intensivt tempo för 

att de skulle passa de intervjuade.  

 

I helklass skulle allt ske så fort och då tappade jag fokus och koncentrationen (Anton).  

 

Tom upplevde att det i helklass var svårare att fokusera kring undervisningsinnehållet då många elever 

genererade i andra stimuli som upptog hans fokus. Det behövde inte betyda att det var stökigt i 

klassen, utan det räckte med att någon harklade sig, drog ut stolen eller öppnade en låda, för att fokus 

skulle ligga på de aktiviteterna istället för vad som undervisades.  

 

När jag undervisades i helklass så hade jag svårt att lyssna och fokusera. Jag kunde lyssna när jag 

undervisades själv av en lärare då undervisningen blev fokus, men i helklass hade jag svårt att 

fokusera för att det var så många där. Det behövde inte bero på att andra störde mig, utan det räckte 

med att det var många elever i samma rum (Tom).  

 

Anna beskriver också undervisning av en lärare som positivt då hon i detta sammanhang fick vara den 

hon är. Hon kunde vid dessa tillfällen visa att hon egentligen inte var stökig utan att det handlade om 

att hon inte förstod.  

 

 I årskurs 8 fick jag en timme i veckan med en lärare där jag kunde sitta och plugga alla ämnen. Jag 

hade också en no-lärare som alltid stannade på skolan när vi hade studiedagar för att sitta med mig. 

För henne kunde jag också förklara att jag egentligen inte var stökig, men att jag har svårt att förstå. 

(Anna). 

 

Lisa beskriver att hon fungerade bättre i den miljön där inte så många elever vistades samtidigt. I den 

miljön som utgörs av helklass kände hon sig inte tillräckligt trygg för att ställa de frågor hon kände att 

hon behövde för att förstå och lära sig.  

 

Mänsklighet, lugn och ro och en-till-en-undervisning var positiva inslag för mig i skolan. Under en-

till-en-undervisningen kunde jag ställa riktiga frågor, seriösa frågor till lärarna. Frågor som gjorde 

att jag lärde mig. Jag frågade inte i helklass (Lisa).  

 

Långa mål och stora arbeten upplevdes som negativt  

 

Som elever upplevde de intervjuade personerna att för många instruktioner på en och samma gång 

gjorde att de fick svårt att se sammanhanget och att minnas vad som instruerades eller frågades efter. 

Prov upplevdes som för många och långa instruktioner på en och samma gång. Att slutföra ett prov 
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blev ett för långt mål för dem. Likaså upplevde de skrivandet som ansträngande varpå energin tog slut 

och oförmågan att fokusera och koncentrera sig tog över.   

 

Flera instruktioner på en och samma gång upplevdes som svårt. Det blev för många delar att lösa och 

minnas i kombination. Att det var svårt att följa långa instruktioner blev tydligt speciellt vid prov. Siri 

upplevde att det var svårt att komma ihåg alla olika delar som skulle leda till ett svar.   

 

När jag skrev skriftliga prov i skolan hade jag svårt att följa instruktionerna och att komma ihåg vad 

instruktionerna sa till mig att göra, speciellt instruktioner som var långa (Siri). 

 

Siri beskriver också att ett prov i sig blev ett för långt mål med de olika delarna som ett prov 

innehåller. Att genomföra ett prov blev en kraftansträngning och när provet var klart fanns det ingen 

ork kvar. När orken inte fanns, fanns inte heller koncentrationen.  

  

Efter att jag skrivit provet hade jag ingen ork kvar, så när jag tittade igenom proven såg jag inte mina 

fel eller vad jag hade kunnat lägga till. Då kunde jag inte koncentrera mig längre (Siri).  

 

Lisa upplevde också prov som en för mastig uppgift. Prov innehåller flera frågor eller uppgifter att 

lösa och när dessa kombinerades på ett papper som är prov blev de tillsammans ett för långt mål. 

Koncentrationen för Lisa tog slut efter att hon löst igenom alla frågor på provet. Frågorna blev 

tillsammans en röra och skapade en förvirring hos Lisa som innebar att hon inte visste vad hon skulle 

börja. När koncentrationen tröt och energin tog slut påverkades provresultaten för Lisas del.  

 

Prov var svårare att skriva. Där blev resultaten varierande. Ofta när jag fick prov på bänken framför 

mig så läste jag igenom frågorna och sedan tog liksom energin slut. Jag upplevde alla frågor som 

röriga. Jag visste inte var och hur jag skulle börja (Lisa). 

 

Siri viste att hon skulle komma att tappa koncentrationen efter ett tag och försökte lösa detta genom att 

arbeta fort med prov, som Siri upplevde att hon var tvungen att genomföra för att visa sina kunskaper.  

 

Jag tror också att mitt sätt att arbeta snabbt igenom prov också kanske berodde på min kommande 

otålighet. Jag visste om mig själv att jag tappade koncentrationen snabbt fast jag ändå var tvungen att 

genomföra provet (Siri). 

 

Sven upplevde också projektarbeten som ett för långt mål vilket påverkade honom på ett sådant sätt att 

han istället inte gjorde någonting. Projektarbeten har en tendens att omfattas av många och långa 

instruktioner och dessa kom för Sven att påverka hans koncentration och fokuseringen kring arbetet på 

ett negativt sätt. Därför kunde Sven inte slutföra.   

 

Det som för mig kunde vara ett problem när det gällde projektarbeten var att jag inte alla gånger 

kunde följa instruktionerna, det blev för många instruktioner med en gång. Vid dessa tillfällen blev jag 

frustrerad och gjorde istället ingenting (Sven). 

 

Anna beskriver tidigare att hon har svårt att slutföra uppgifter och prov utan en lärare vid sin sida. 

Anna är i stort behov av att får hjälp med att lotsas genom arbeten och att också starta upp. Så när 

Anna skulle arbeta på egen hand var det redan en svårighet för henne. Att få i uppgift att genomföra ett 

projektarbete under en längre tid innebar för Anna att hon inte lämnade in arbetet för att hon inte 

slutförde projektet. Anna upplevde att tiden, som var avsatt för projektet, i sig blev ett för stort mål 

som låg för långt bort i tiden.  
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När jag skulle jobba själv med uppgifter så blev aldrig något klart. Jag har jättesvårt att slutför saker 

på egen hand. Jag har nog aldrig blivit klar med uppgifter som ska lämnas in till ett visst datum. I 

början av ett projekt så går det bra, men sen har jag svårt att få till det sista. När jag får extra tid så 

hjälper det ändå inte mig. Arbetet dras bara ut ännu mer i tid (Anna).  

 

Siri upplevde också en mastig text som ett för stort mål och arbete att kunna koncentrera sig på. Att 

läsa en mastig text innebar att hon inte kunde ta till sig informationen då hon hade svårt att minnas vad 

som förmedlades. Siri upplevde att läsa och förstå i sig var ett problem. Att då tilldelas en uppgift för 

att plocka ut det väsentligaste innebar att en lång och mastig text blev ett långt och mastigt mål.    

 

Någon gång under högstadiet fick vi i uppgift att sammanfatta en stor mängd text i teknikämnen. Det 

kunde jag inte fokusera på att göra. Det var svårt då jag inte förstod vad som stod i texten och jag 

kunde inte heller fokusera. Läsa och förstå har jag problem med, liksom att koncentrera mig och 

fokusera på en mastig textuppgift under en lång tid (Siri). 

  

Lisa upplevde också att mycket text blev för mastigt och krävande för koncentrationen och 

fokuseringen. Lisa liknar textmassor vid korvstoppning och inte vid lärande.   

 

Historia tycker jag var ett jobbigt skolämne för det var så mycket att läsa. Det var riktig 

korvstoppning som jag inte lärde mig något av (Lisa).  

 

Anna upplever det likadant med lästal då hon upplever att de innehåller för mycket information för att 

hon ska kunna överblicka vad hon ska göra. Lästalet i sig innehåller för mycket information på en och 

samma gång och upplevs som ett för långt mål.   

 

 Lästal tycker jag är svårt. Det blir för mycket information med en och samma gång. Jag vet inte 

heller hur jag ska klara dessa på egen hand, för jag glömmer bort så snabbt (Anna).  

 

Siri beskriver att universitetsföreläsningar var för krävande för koncentrationen och fokuseringen. Det 

gick bra att lyssna i ungefär 20 minuter innan hon tappade koncentrationen. Föreläsningar upplevdes 

alltså av Siri som för långa och därför ett för lånt mål. Att anteckna samtidigt fungerade inte heller då 

hon inte kunde anteckna och lyssna samtidigt. För koncentrationen behöver en sak avslutas före en 

annan för att fokus och koncentration ska upprätthållas.   

 

När jag läste på universitetet tyckte jag det var svårt att lyssna på föreläsningar, jag tappade snabbt 

fokus. Jag hoppade över många föreläsningar om de inte var obligatoriska. Det kanske var de första 

20 minuterarna som gav något. Det hjälpte heller inte med att fånga fokus genom att anteckna för jag 

kan inte anteckna och lyssna samtidigt (Siri). 

 

Tom beskriver att katederundervisning inte var något för honom, då han förknippar det med ett 

moment som är ett för långt mål där mycket ska förmedlas under en längre tid. Vid sådana tillfällen 

var det svårt att hålla koncentrationen och ta del av kunskaperna.  

 

Katederundervisning passade inte alls mig. Jag orkade aldrig lyssna och jag minns inte vad som sades 

(Tom).  

 

Korta mål och flera små uppgifter upplevdes som positivt  

 
De intervjuade personerna förmedlade att det för dem var viktigt med regelbundna pauser. Det 

behövde inte handla om att man gick ut på rast i minst tio minuter. Det viktiga var att pauser uppstod i 
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bytet av arbetsuppgifter. Pauser hjälpte dem att hålla fokus då ombytet förnyade och skapade nytt 

intresse. Nya uppgifter och korta mål hjälpte dem att fokusera och koncentrera sig.  

 

Anton menar att korta uppgifter hjälpte honom med koncentrationen. För honom var det också bra att 

ha flera korta uppgifter som han kunde växla mellan då han kände att han började tappa fokus. Fick 

han möjlighet att byta uppgift så kunde han koncentrera sig igen på den nya uppgiften. Anton menar 

också att hade han flera korta uppgifter att växla mellan blev också varje byte en form av paus som för 

honom var nödvändig för att orka.  

 

Det som hjälpte mig att fokusera var att ha flera uppgifter parallellt, så att jag kunde byta när jag 

tappade fokus på en uppgift. Jag har svårt med fokus men ändå behöver jag många uppgifter. Det 

viktiga är att det är många olika uppgifter så att varje byte av uppgifter blir en paus i sig. Jag kunde 

koncentrera mig på en sak i max tio minuter. Det är så nu också. Så hos vissa lärare fick jag ha flera 

olika saker att arbeta med så att jag var tionde minut kunde byta. Det fungerade till exempel i 

språkundervisningen. Om jag läste och översatte en lite del av en större text och sedan fick byta till en 

uppgift i kanske grammatikboken och efter den uppgiften kunde gå tillbaka till texten och översättning. 

Då fungerade mitt skolarbete bättre.  Grammatikundervisningen fick mig att sitta på plats. Då kunde 

jag sitta och klura ut svaren. Det var lite som ett pussel som aktiverade mig på ett sätt som jag tyckte 

var positivt. Grammatikövningarna var kort övningar som jag snabbt fick en lösning på (Anton). 

 

Siri beskriver också att korta uppgifter var bra för henne på så vis att hon orkade starta med uppgiften 

och slutföra den. Om ett projektarbete innebar långa förklaringar och flera mål som skulle arbetas med 

under flera lektioner tappade hon fokus och koncentrationen. Men om en projektbeskrivning istället 

var uppbyggd på ett sådant vis att olika delar var uppdelade kunde hon se varje del som ett kort mål, 

och då kändes arbetet överkomligt.   

 

Projektarbeten fungerade för mig om arbetet delades upp. Såg jag en omfattande projektbeskrivning 

tappade jag fokus och fick svårt att starta med arbetet (Siri).    

 

Lisa beskriver också att för stora mängder av information resulterade i att hon fick svårt att hänga med 

och att fokusera på det som förmedlades. Bäst lärde hon sig genom att prova, men även muntliga 

instruktioner behövde delas upp i korta delmål och presenteras en åt gången och vidare efter att ett mål 

slutförts. Målen behövde vara korta. Gärna en åt gången så att fokus och koncentration kunde kretsa 

kring just en uppgift åt gången.  

 

 Jag lär mig bäst genom att lyssna, se och prova. Men även här fick det inte vara för stora mängder 

(Lisa). 

 

Lugnt arbetstempo – på gott och ont 

 
För att kunna hålla koncentrationen och fokus på skolarbetet behövdes flera momentbyten med hjälp 

av flera olika uppgifter som eleverna kunde växla emellan. Dessa olika arbetsmoment gav flera 

konstpauser som var bra för de intervjuade personerna när de var elever i grund- och/eller 

gymnasieskolan. Samtidigt upplevde de att skolan var tråkig och att det gick för långsamt.    

 

Tom beskriver att han lätt blev uttråkade i skolan för att det gick för långsamt. Han upplevde att 

skolan inte var en tillräckligt stor utmaning.  

 

 Jag upplevde att jag blev uttråkad i skolan. Jag upplevde att allt gick för långsamt (Tom).  
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Siri beskriver också att hon upplevde att skolan gick för långsamt samtidigt som hon behövde sin tid 

för att förstå.   

 

 Jag behövde tid att förstå, men jag upplevde samtidigt att det gick för långsamt (Siri). 

 

Anton beskriver att han kunde det han skulle kunna som till exempel vid prov och att han hade tankar 

och idéer att skriva vid uppsatser. Men att skriva gick för långsamt mot hur hans tankar arbetade 

varför han upplevde skolan som tråkig och problematisk.  

 

När jag skulle skriva tyckte jag det gick för långsamt. Jag tyckte inte det gick fort nog att få ner mina 

tankar och allt jag kunde på prov eller förhör. Det blev tråkigt och ointressant att arbeta då (Anton). 

 

Samtidigt upplevde de att de inte kunde arbeta under tidspress. De förmedlar att de under tidspress 

presterade sämre och att det var lugnt arbetstempo som istället gav dem ärliga chanser att visa vad de 

kunde.  

 

Lisa berättar att hon behövde den tid hon behövde för att kunna visa bra resultat. Anledningen var 

bland annat att hon kunde fastna i detaljer, vilka hon upplevde som viktiga komponenter när hon 

skulle förmedla sina kunskaper.  

 

 När jag fick tid så kunde jag däremot prestera mer. Men när saker skulle göras under tidspress så 

hann jag sällan med. Jag kunde fastan i detaljer och detaljerna var viktiga för mig (Lisa). 

 

Anna beskriver också att arbete enskilt med en lärare gav henne de förutsättningar hon behövde 

tidsmässigt för att kunna lära sig och förstå.  

 

Jag lärde mig när jag arbetade tillsammans med en lärare. Då fick jag liksom tid att fundera den tid 

jag behövde för att förstå (Anna).  

 

Lisa behövde också mer arbetstid för att få ner sina kunskaper på till exempel prov. Erbjöds hon inte 

extra provtid kunde hon inte arbeta för de högre betygen. Lisa hann sällan med de sista provdelen.   

 

Jag hann sällan med de sista eller den sista uppgiften på prov så därför var det svårt för mig att nå de 

högre betygen (Lisa).  

 

Bildens betydelse  

 

Arbetstempo var både på gott och ont. När de som elever i undervisningen utsattes för mycket 

information av lärare i olika undervisningsformer kunde de inte fokusera och behålla koncentrationen. 

Ändå beskriver de skolan som långsam och tråkig samtidigt som det ibland också var ett högre 

arbetstempo som fick dem att fokusera.  

 

Liam menar att när undervisningen skedde genom filmer uppstod ett tempo som innebar att han inte 

blev uttråkad utan istället kunde koncentrera sig. I filmer hände det hela tiden något.  

 

Filmer fick mig att koncentrera mig, för där hände det hela tiden något. Jag hade det lättare med 

inlärningen om jag kunde hänga upp det på något om jag fick visuell hjälp (Liam). 
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Lisa beskriver också film som ett bra hjälpmedel till att lära sig. Filmens rörliga bilder skapade ett 

tempo som fick henne att koncentrera sig samtidigt som hon fick en direkt förståelse för den fakta som 

förmedlades genom filmen.  

 

Film fungerade mycket bra för mig som introduktion till ett ämne. Det var de rörliga bilderna som 

fångade mitt intresse. Det hände något hela tiden och det blev ett tempo som höll min koncentration 

(Lisa).   

 

Genom filmen och möjligheten till att hänga upp nya kunskaper på bilder genererade det också i att 

denna kunskapsbas som skapades gjorde att Siri genom igenkänning kunde koncentrera sig när 

kunskapsmomentet arbetades med under senare tillfälle. Filmen och dess rörliga bilder gav Siri en god 

kunskapsbas som innebar en igenkänning för henne vilket var av vikt för koncentrationen.    

 

När lärare visade film kring olika moment så kände jag att jag lärde mig och fick en god grund som 

jag sedan kunde bygga vidare på. Det var lättare att hålla fokus när jag hade lite bakgrundskunskap 

(Siri).   

 

De intervjuade personerna påtalar alla att de lättare lärde sig om de fick möjlighet att koppla det som 

förmedlades i undervisningen till bilder. Genom filmer fick de alltså möjlighet att koppla teori till 

deras visuella förmåga. Bilder av olika slag hjälpte dem att uppnå kunskaper. Undervisningen blev 

med hjälp av bilder rolig, positiv och ledde till lärande. Bilderna som hjälpe dem att minnas fakta var 

både givna av andra eller skapade på egen hand i yttre och inre format.  

 

För Lisa var även bilder i till exempel historieboken bra och fungera som det hjälpmedel som hjälpte 

till att hänga upp faktakunskaper på. För Lisa representerade bilderna något verkligt och mer direkt 

vilket också hjälpte henne att tycka det vara roligt att lära sig och att också komma ihåg det som 

förmedlades.   

 

Det som ibland kunde fastna var kunskaper jag fick från bilder i historieboken. När jag fick kunskaper 

genom bilder upplevde jag det som roligt. Då kunde jag liksom hänga upp kunskaperna på bilderna 

och relatera till något som kanske liknade verkligheten (Lisa).  

 

För Lisa var det inte bara bilder som var till fördel för hennes lärande. Också tidsaxlar, flödesscheman 

eller skalor hjälpte henne att minnas och fokusera. Genom dessa hjälpmedel kunde hon kombinera det 

visuella med det auditiva.  

 

När jag menar visuellt så tänker jag främst på till exempel ett flödesschema, tidsaxel eller skalor. 

Dessa hjälpmedel fick mig att förstå hur saker och ting hängde ihop. Tidsaxlar som hängde i 

klassrummet hjälpte mig att förstå historieundervisningen lättare. Jag kunde genom bilderna och 

sammanhanget förstå var vi var i tid och vad vi pratade om. Jag har ännu ett bra bildminne (Lisa).  

 

Sven beskriver också att han skapade egna bilder inom sig för att hjälpa sig själv att minnas det som 

skulle läras in. För Sven var det viktigt att koppla faktakunskaper till bilder för att få ett sammanhang.  

 

För mig fungerade det när jag visualiserade saker. När jag kopplade fakta och kunskaper till bilder 

som jag skapade i min egen hjärna (Sven).  

 

Anton skapade också bilder på egen hand för att hjälpa sig själv att memorera faktakunskaper som 

förmedlades genom undervisningen. Anton gjorde tankekartor med bilder kombinerade med enbart 

nyckelord, aldrig hela meningar. 
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 Ytterligare en strategi som fungerade för mig var att skriva tankekartor och nyckelord eller rita 

bilder. Det fungerade aldrig att skriva hela meningar (Anton).  

 

Siri beskriver också att det var bilder och nyckelord som hjälpte henne att ta till sig kunskaper. Hon 

berättar att hon bäst lärde sig genom att lyssna, men för att kunna minnas så mycket som möjligt från 

en genomgång ritade hon bilder eller skrev nyckelord kring det som sades. Hade hon gett sig in på att 

skriva hela meningar hade hon inte kunnat ta till sig det som förmedlades med en helhetsbild i behåll 

eftersom hon inte kunde anteckna och lyssna samtidigt. Att anteckna långa meningar hade inneburit att 

hon skulle missat en massa information.  

 

Däremot så kunde jag förklara allt muntlig eller rita mina förklaringar och bredvid mina bilder skriva 

nyckelord. Likaså fungerade det bättre för mig att vid genomgångar skriva enbart ord som hjälpte mig 

att minnas. Även vid genomgångar kunde jag kombinera nyckelord med bilder. Hade jag försökt 

skriva exakt vad lärarens sa i långa meningar hade jag missat en massa information. Jag kunde inte 

skriva och lyssna samtidigt, fast jag uppfattar kunskaperna bättre när jag lyssnar. Skrev jag bara 

nyckelord så kunde jag lägga mer energi på att lyssna (Siri).   

 

Lisa beskriver också att när hon läste böcker med bilder eller serietidningar mindes hon vad hon läste. 

Att läsa en faktabok med bara en massa text eller en roman enbart med text fick henne att tappa 

koncentrationen. Bilderna hjälpte henne att ta till sig det hon läste. Hon behövde både det visuella och 

det auditiva även om det skedde genom tyst läsning.   

 

När jag läste på egen hand då tyckte jag bästa om att läsa Tintin, Lucky Luke eller Asterix för det var 

många bilder och mycket färg och form. Att läsa Kulla Gulla eller liknande böcker med bara text 

tyckte jag inte om. Det är likadant idag. Jag är mer av en tidningsmänniska än böcker. När jag läste 

textmassor i skolan kunde jag inte ta in det som stod. Det blev för mycket. Men när jag läste 

serieböcker så kan jag hänga upp texten på bilderna och då greppade jag hela berättelsen (Lisa).  

 

Att bjuda på det verkliga livet  
 

Engagemang och förankring till det verkliga livet stimulerade de intervjuade personerna i 

undervisningen. När lärare kopplade teori och fakta till ibland personliga saker de själva upplevt och 

varit med om kom kunskaperna att fastna då de kunde relatera fakta till händelser och inre bilder som 

skapades i samband med de personliga berättelserna.  

 

Lisa beskriver att berättelser från det verkliga livet, att lyssna till andra människors riktiga erfarenheter 

hjälpte henne att lära sig. Genom de personliga berättelserna kunde hon skapa inre bilder som hon 

kunde hänga upp faktakunskaperna på.  

 

 Det som fick mig att kunna tycka skolan var roligt var när läraren var engagerad. Jag hade en 

biologifröken och hon relaterade ofta undervisningen till saker hon upplevt och gjort på resor runtom 

i världen och då tyckte jag att det var lätt att lyssna och ta in kunskaperna (Lisa).  

 

Anna beskriver också att kunskaper som kretsade runt det de skulle lära sig gav henne hjälp att 

minnas. När lärare förmedlade kunskaper som kunde relateras till den fakta som lärdes ut kunde Anna 

hänga upp kunskaperna på det.     

 

 Bra undervisningsstrategi för mig var när lärare oftast pratade runt sitt ämne och om annat än att 

hålla sig för hårt till den fakta som skulle förmedlas (Anna).  
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Tom beskriver att han fick intresse för det som skulle läras om lärare berättade om händelser ur det 

verkliga livet, händelser som kunde relateras till det som förmedlades i undervisningsmomentet.  

 

 När lärare berättade om händelser ur det verkliga livet, då blev det intressant för mig (Tom).  

 

Liam blev också stimulerad i undervisningen när det kopplades till det verkliga livet utanför skolan.  

 

Jag fungerade i skolan när jag blev stimulerad, när undervisningen kopplades till världen utanför 

skolan (Liam). 

 

Att sätta i sammanhang 
 

När ny kunskapsfakta sattes i sammanhang kunde de intervjuade personerna uppleva att de lärde sig. 

De fick se användningen av sina kunskaper och kunde på detta sätt få förståelse kring varför de skulle 

lära sig något.  

 

Anna kunde lättare lära sig glosor om de lärdes i ett sammanhang än att nöta in glosorna enskilt. Att 

repetera glosorna och att placera dem i sammanhang som skriftliga eller muntliga meningar gjorde att 

hon lärde sig orden.  

 

Det är samma sak med glosor. Men de kan fastna om jag läser dem igen och igen och om jag kan 

koppla glosorna till något som ordet liknar (Anna). 

 

Anna berättar att hon hade svårt med begrepp. Detta gällde både grammatiska begrepp som 

matematiska begrepp. Anna behövde hjälp med att förklarat vad som var vad för att minnas och sedan 

kunna använda sig av reglerna eller formlerna.  

 

Jag hade svårt med de grammatiska begreppen. Jag mindes aldrig vad som är vad. Jag hade också 

svårt att komma ihåg begrepp. Jag behövde hjälp med att hela tiden få förklarat vad till exempel 

bråkform eller decimaler är. Det spelar ingen roll hur mycket jag har pluggat innan (Anna). 

 

Siri beskriver också att faktakunskaper som sattes i sammanhang med praktik fick henne att lära sig. 

Hon förstod genom att lyssna till nya faktakunskaper samtidigt som hon fick chans att se vad fakta 

innebar i så kallad verklig mening.  

 

Jag fick någon gång under högstadietiden en ny no-lärare och jag minns så väl vårt första möte. Han 

kom in i klassrummet med en stor knippe ballonger och detta fångade mitt intresse och under den 

lektionen kunde jag fokusera då ballongerna involverades i undervisningen och med hjälp av 

ballongerna så förstod jag. Det blev praktiskt direkt (Siri).  

 

När formler, språkregler eller ren fakta skulle ”pluggas in” ryckta ur sitt sammanhang hade de 

intervjuade personerna svårt att minnas och fick gång på gång repetera eller få hjälp för att lösa 

uppgifter i klassrummet eller vid prov.  

 

Lisa berättar att hon tyckte det var svårt när hon på egen hand skulle plugga in en faktatext, som inte 

placerades i ett sammanhang, för att sedan reproducera texten på ett prov.   

 

Att kunna skriva ner inmatad text som jag pluggat in från en lärobok var mycket svårt (Lisa). 
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Att se axet bli till limpa 
 

Att kunna ”se axet bli till limpa” gjorde undervisningen stimulerande och gav resultat 

kunskapsmässigt. När de kunde se resultat av sitt arbete gav det en direkt förståelse varför just 

kunskaperna var viktiga att lära. Dessa möjligheter fanns för eleverna oftast i de praktiska ämnena, 

men kunde också upplevas under lågstadietiden under lektioner då det pysslades och skapades. Detta 

är något som av Lisa beskrivs som tillfällen hon minns från sin skoltid och som moment hon fann 

givande och lärande.  

 

Stunder i klassrummet som jag minns som givande var bland annat på lågstadiet då jag och mina 

klasskamrater fick göra ljusstakar av lera för att sedan ha ljus i vid advent och fröken spelade och vi 

sjöng julsånger. Det var också stunder som gav resultat. Jag gjorde en ljusstake och fick se 

användningen av den (Lisa).  

 

Anna beskriver att om hon samtidigt fick arbeta praktiskt med vad hon skulle lära sig så fastnade 

kunskaperna för att hon byggde en förståelse kring de nya kunskaperna. Anna upplevde därför 

undervisningen i kemi, fysik och biologi som givande och där kände hon att hon lärde sig, just för att 

hon fick laborera.  

 

Jag har alltid varit mer praktisk. Jag vill laborera och i ämnena kemi, fysik och biologi var jag ofta 

klar först och jag kände att jag lärde mig (Anna). 

 

Lisa beskriver också att hon tyckte om hemkunskap för att där såg hon snabbt och direkt resultat av 

sitt arbete. Samma upplevelse hade hon kring ämnena teckning och slöjd där hon kunde se sina 

kunskaper växa snabbt och direkt. Vid dessa tillfällen fick hon också en förståelse till varför 

kunskaperna var viktiga. För Lisa var konkretiseringen viktig för att finna lust till lärande.  

 

Likaså tyckte jag om hemkunskapen för då blev kunskaperna så konkreta. Det blev direkt ett resultat. 

Jag fick i princip se axet bli till limpa. Teckning och slöjd var förstås också roliga ämnen (Lisa). 

 

De intervjuade personerna berättar att de uppskattade de praktiska ämnena. De ser sig själva som mer 

praktiskt lagda. Därför var ämnen som musik, slöjd och idrott roliga ämnen. Om dessa kom att bli för 

teoretiska tappade de fokus.  

 

Lisa beskriver just detta. Hon tyckte om ämnet musik, som för henne innebar det att man fick sjunga 

eller spela instrument, att var praktisk. Så fort musikämnet kom att behandla noter och teori tappade 

hon fokus och koncentrationen.  

 

Teori har jag alltid haft svårt för. Jag är mer praktiskt lagd. Jag tycker om färg och form och hantverk 

och pyssel. Musikämnet tyckte jag också om, när vi fick sjunga. När vi skulle öva in noter då tappade 

jag fokus och tröttnade (Lisa).  

 

Tom beskriver att han uppskattade den praktiska arbetslivsorienteringen (prao). Han upplevde praon 

som ett lärande moment då han fann detta som mer relevant då han där fick arbeta och vara konkret. 

Att sitta i skolbänken upplevde han inte som konkret och hade därför svårare med fokus i 

klassrumssituationer som innebar att han skulle sitta stilla och ta emot kunskaper.  Tom berättar också 

att han uppskattade träslöjden och att det var ett ämne han var duktig i. Träslöjden är också ett 

praktiskt ämne där kunskaperna praktiseras och konkretiseras och visar på direkta resultat.  
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Jag har varit mer intresserad av att arbeta, än att sitta i en skolbänk. I ett arbete händer det mer. Prao 

var något för mig. Det blev mer verkligt och så var det praktiskt. Det är det som passar mig. Jag var 

också duktig i träslöjd. Det fick jag ofta höra från min träslöjdsmagister (Tom).   

 

Anna tyckte också att träslöjden var ett roligt ämne. Hon berättar också att hon idag går på en 

utbildning som innehåller mycket praktik, vilket passar henne eftersom hon också berättat att hon 

behöver konkretisera sin kunskapsinlärning istället för att läsa sig till den.  

 

Träslöjd var också ett av mina favoritämnen. Nu är det så mycket praktik i min utbildning så det 

fungerar bra (Anna). 

 

Att mata in fakta och teori upplevdes som irrelevant så länge det inte kopplades till världen utanför 

skolan eller placerades i praktiska sammanhang. Ofta upplevdes den teoretiska undervisningen som ett 

kopierande från lärare till elev och som fortsatte från elev till lärare genom prov. 

 

Tom beskriver att han upplevde undervisningen som en imitation av läroböcker. Han upplevde 

genomgångar och faktaförmedling från lärare som om att de kopierade vad som redan stod i 

läroböckerna. Tom behövde lära genom att få det förklarat genom att man kunde visa kunskaperna i 

sammanhang. Tom upplevde att inlärning handlar om att kunna använda sig av sina kunskaper, inte att 

kopiera från bok till lärare, vidare till elev och sedan genom prov från elev till lärare.      

 

Det som också var ett problem för mig var att jag upplevde att undervisningen var någon slags 

imitation och kopiering av vad som stod i läroböckerna, det var inte inlärning. För mig är inlärning 

när jag kan använda saker, när jag kan sätta saker och ting i sammanhang. Jag upplevde aldrig att 

jag fick göra det med kunskaperna som förmedlades till mig genom mina lärare eller genom mina 

läroböcker (Tom).     

 

Tom berättar vidare att han hellre hade haft fler muntliga prov, för när man kan berätta eller visa vad 

man kan, då upplevde han att han kunde. Tom menar att om man kan använda det man lärt sig i samtal 

så kan man.  

 

Om jag hade fått muntliga prov hade det fungerat bättre, för det känns mer verklighetsbaserat om jag 

kan berätta om saker jag lärt mig och använda kunskaperna i samtal och beskrivning (Tom).   

 

Dialog som variation och bevis på kunskap  

 
När undervisningen gick ut på dialog upplevde de att de lärde sig. Dialogen stimulerade för att denna 

typ av undervisningsstrategi inte gick ut på att man som elev skulle lyssna till en person under en 

längre tid, eller att man skulle läsa en mastig text under en längre tid.  Undervisningen upplevdes som 

mer varierande vilket hjälpte eleverna att hålla fokus och koncentrationen. Då det blev varierande 

genom dialog fungerade det även i helkass för de intervjuade personerna.   

 

Sven beskriver att det som för honom har varit lärande, när han kände att han lärde sig saker var i 

samtal med vuxna. När vuxna samtalar enskilt eller till hela klassen, upplevde han lärande. Då 

fungerade det också att koncentrera sig och fokusera bättre också i helklass.  

 

Det som också har varit bra för mig undervisningsmässigt, när jag känner att jag lär mig saker, är i 

samtal med vuxna. När vuxna pratar med mig. Då fungerade jag bättre i helklass, när undervisningen 

gick ut på samtal (Sven).  
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Siri förespråkar också dialogen som en bättre metod för hennes del, för att hon skulle uppleva lärande. 

Att bara lyssna blev för mastigt och ett för långt mål, men när dialogen användes som 

undervisningsstrategi såg hon de olika deltagarnas samtalsdelar som korta mål som i sig också skapade 

variation.  

 

Dialogen fungerade bättre än att bara lyssna under en lektion eller under föreläsning. Dialogen i sig 

blev varierande då man är flera som deltar. Likaså blev jag mer aktiv i en dialog eftersom jag också 

ska vara med och samtala och också hade saker att säga (Siri).  

 

Dialogen fungerade även bättre då de själva skulle visa sina uppnådda kunskaper. Prov och skriftliga 

bevis på uppnådda kunskapsmål fick dem att misslyckas, trots att de själva visste att de kunde. 

Muntliga framställningar för att visa sina uppnådda kunskaper hjälpte dem också att fokusera och 

koncentrera sig på uppgiften. Att skriva prov var en för stor kraftansträngning som fick dem att inte 

orka fokusera på uppgiften.  

 

Sven visste att han kunde, att han bar kunskaperna inom sig. Han upplevde att skrivandet gick för 

långsamt för att kunna förmedla allt han kunde. Fick han möjlighet att muntligt visa vad han kunde 

kände han att han lyckades då han upplevde att det gick fortare att prata ut sina kunskaper. Att prata ut 

sina kunskaper skapade ett arbetstempo som gjorde att han också fick hjälp med fokuseringen och 

koncentrationen. Ett visst arbetstempo var av vikt för att han inte skulle tröttna.  

 

Muntliga framställningar fungerade då jag bar kunskaperna inom mig och fick jag framföra dem 

muntligt så gick det fortare än att skriva och då kunde jag visa vad jag kunde (Sven). 

 

Samma sak var det för Tom. Han visste att han kunde men upplevde ändå skolmisslyckanden för att 

han inte lyckades får ner sina kunskaper skriftligt. Tom visste att han kunde, men han behövde visa det 

genom samtal med lärare.   

 

Jag upplever att jag misslyckades i grundskolan och i gymnasieskolan för att jag inte lyckades med 

proven. Jag vet att jag kunde det som skulle förhöras för jag kunde det i samtal med lärare, men jag 

fick inte ner det på proven (Tom). 

 

Grupparbete - dialog, variation och direkt koppling  

 
Den undervisningsstrategi som baserar sig på dialog och samtal har för de intervjuade personerna 

upplevts som givande, stimulerande och lärande. Som elever i grund- och gymnasieskolan och som 

universitetsstudent har dialogen i grupparbeten varit positiva inslag i undervisningen. Grupparbeten 

hjälpte dem att fokusera på de kunskaper som skulle läras. Samtalen i grupparbeten kopplades direkt 

till det uppdrag de fått att arbeta med i gruppen. Samtalen i grupparbetena kändes aldrig för mastiga då 

de kunde kopplas till ett direkt mål.  

 

Siri beskriver att hon i grupparbeten fick ta del av det som skulle läsas in. Hon föredrog att lyssna och 

lära genom att lyssna till sina gruppdeltagare, för att i samtalen kunde hon koppla fakta till uppgiften 

de skulle arbeta med.  

 

Jag tycker ändå att jag lärde mig en del för i grupparbeten pratar man ju om det som man har läst, 

eller för min del skulle ha läst. Jag fick del av kunskaperna genom att lyssna till mina klasskamrater 

när det berättade om vad de läst (Siri). 

 

Liam menar också att grupparbeten varit till fördel för honom. För när han fick prata om kunskaperna 

kunde han uppleva lärande då han vid dessa tillfällen kände att han kunde och att han kunde sätta 
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faktakunskaperna i sammanhang. Han lärde sig också mer genom samtalen istället för att lära sig 

genom att skriva det han skulle minnas, då skrivande upplevts som betungande.   

 

Grupparbete var bra för mig. För då kunde man i gruppen prata om kunskaper och så behövde inte 

just jag skriva långa texter som var jobbigt (Liam).   

 

För Anton blev också grupparbeten och gruppdiskussioner studiehjälp. Istället för att läsa från pärm 

till pärm kunde han vid samtalen koppla det som sades till de specifika uppgifter han skulle lösa. Han 

kunde koppla kunskaper till praktik, vilket för Anton var hans sätt att lära sig och prestera resultat.  

 

Så var det både för mig i grundskolan, men också på universitetet. Om någon berättade eller pratade 

om något som jag behövde för ett specifikt arbete så frågade jag ofta på vilken sida det stod, för då 

kunde jag gå direkt till den sidan och använda mig av den fakta till de olika kommande 

examensarbeten som jag skulle skriva och lämna in (Anton).   
 

Betydelsen av motivation, delaktighet och intresse för lärande 

Det genuina intresset 

 
För att kunna känna lust till lärande och för att lyckas fokusera och koncentrera sig spelade intresset en 

mycket stor roll för de intervjuade personerna. Intresset och lusten hjälpte också till med förståelsen av 

instruktioner kring uppgifter som skulle ta eleverna genom ämnesmomentet. Fanns intresset och lusten 

fanns också resultat. Fanns inte lust eller intresse kring det som behandlades blev det mycket tydligt. 

 

Siri beskriver hur hon gärna arbetade med uppgifter som behandlade ämnen hon var intresserad av. De 

delar i projektarbeten som hon inte fann så intressanta hade hon mycket svårare att prestera bra resultat 

i.     

 

Vi skrev livets bok när jag gick i årskurs 9. Livets bok var ett ämnesövergripande arbete. I arbetet med 

Livets Bok blev min problematik tydlig. Det jag tyckte var intressant blev det mycket om och det jag 

fann ointressant blev det istället mycket lite om. Jag hade svårt att finna lusten och koncentrationen 

att skriva om något som jag inte upplevde som viktigt (Siri). 

 

Tom berättar att om han fick ett uppsatsämne om något han var intresserad av gick det mycket lättare. 

Då kunde han skriva så pass mycket så att han fick ihop till vad som krävdes för en uppsats.  

 

Vid uppsatsskrivning kunde jag få ihop en text om jag tyckte att ämnet var intressant, för jag var 

egentligen rätt så kreativ (Tom).  

 

Sven beskriver sig själv som luststyrd. Lusten var viktig för honom för att han skulle kunna finna 

motivation för sitt lärande och för att kunna koncentrera sig och fokusera på undervisningen som 

bedrevs.   

 

Lusten för mig var viktig för att jag skulle kunna fokusera och koncentrera mig på undervisningen 

(Sven).  

 

Anna beskriver också att intresset för hennes del var viktigt för att förstå instruktioner till ett arbete. 

Om Anna kunde nyttja sitt intresse i undervisningen hjälpte det henne till lärande eftersom hon då 

enklare förstod vad hon skulle lära och vad syftet var med arbetet.  

 

Det var intresset till ämnet som gjorde hur väl jag kunde förstå instruktioner (Anna).  
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Om Anna fick välja litteratur att läsa valde hon av eget intresse och lust. Då kunde hon läsa hur 

mycket som helst. Men hon beskriver att när hon i skolan fick en bok i handen som hon skulle läsa och 

läsa den under en viss period tappade hon intresset och med det fokus.  

 

Om jag fick välja själv så kunde jag läsa hur mycket som helst. Men om skolan uppmanade mig att jag 

skulle läsa en bok på kanske fyra veckor, då gick det inte så bra (Anna).  

 

Anton beskriver att språkundervisningen gick bra då han har ett intresse för språk. Han är också 

tvåspråkig och har genom detta en god språklig grund av att kunna flera språk.    

 

Språkundervisningen fugerad ok för mig eftersom jag alltid har varit intresserad av språk. Jag har 

nämligen två språk hemifrån (Anton). 

 

Det var inte bara deras egna intresse som spelade roll utan även lärarnas. Om lärarna visade ett genuint 

intresse för det de skulle förmedla väcktes intresset hos de intervjuade som elever.  

 

Tom fick genom lärarnas intresse av att undervisa hjälp med att fokusera och koncentrera sig. När 

Tom mötte lärare som visade ett genuint intresse för sitt arbete smittades det och han fick intresse för 

ämnet och för att lära sig.  

 

Samtidigt var hon också genuint intresserad av mig och att jag skulle lära mig. Hon satt inte i sitt 

arbetsrum av bara vana (Tom).  

 

Lisa upplevde också att lärares genuina intresse för sina ämnen och för att undervisa gjorde det enklar 

för henne att koncentrera sig och fokusera och därmed uppleva lärande. Även om inte Lisa hade 

intresse för ämnet så kunde det väckas genom lärarens sätt att visa intresse och engagemang.  

 

Lärare som var engagerade i sina egna ämnen, det märker jag direkt om det fanns ett genuint intresse. 

Jag har svårt att lyssna när lärare rabblar mekaniskt fakta kring saker de inte känner sig speciellt 

intresserade av. Självklart spelar mitt eget intresse också roll. Jag hade svårare att koncentrera mig 

under lektioner när jag inte själv hade ett intresse för ämnet (Lisa).  

 

Att kunna se syfte och relevans 

 
För att finna lust till lärande, något som var viktigt för de intervjuade personerna, var syftet och 

relevansen av det som skulle läras viktigt att kunna se. Att förstå varför något skulle läras hade en stor 

betydelse för att fokus och koncentration skulle kunna upprätthållas. Om syftet och relevansen blev 

tydlig skapades ofta ett intresse kring ämnet eller ämnesmomentet. Att se syftet gav en utmaning. 

 

Intresset var viktigt för att finna motivation till lärandet. För Anton var det lika viktigt att se syfte och 

relevans med varför saker skulle läras.  

 

Jag hittade inte någon motivation att göra saker bara för att göra dem. Det blev löjligt tråkiga. Det 

fanns ingen utmaning i det (Anton). 

 

Lisa beskriver också att hon lärde sig och kunde fokusera på att lära sig om hon såg syftet med varför 

vissa kunskaper som förmedlades var nyttiga och viktiga att lära sig.  
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När jag fick ett tydligt syfte till varför jag skulle lära mig något så fungerade det bättre. Likaså 

fungerade det när jag fann det jag skulle lära mig intressant. Om man får en förståelse varför man ska 

lära sig något, förstå något och kommunicera något så hade jag lättare att lära mig (Lisa).  

 

Tom upplevde att läxor inte fyllde något syfte. Han såg inte någon mening med att göra läxor eftersom 

han redan kunde det som skulle göras.  

 

Läxor har jag inte heller gjort, någonsin. Det kändes liksom meningslöst att skriva några saker på ett 

papper för att visa läraren att jag förstår, när jag upplevde att jag redan förstod, eftersom läraren 

också gick igenom ämnesmomentet i klassrummet (Tom).    

 

Vare sig det var att skiva läxor eller att skriva prov upplevde Liam det inte meningsfullt att kopiera 

text från sitt minne som kopierats från en lärobok för att på ett sådant sätt visa att han kunde. För Liam 

var det viktigare att muntligt visa att han kunde använda kunskaperna.  

     

Antagligen så fick jag inte ner sakerna på provet för att jag inte tycker att det var intressant nog att 

kopiera text från läroboken till ett annat papper. Att prata om det jag kunde upplevde jag däremot som 

givande (Liam).    

 

Syftet för de intervjuade som elever blev också tydligt genom en direkt kopplad uppgift. Siri använde 

läroböckerna som uppslagsverk för att lösa uppgifter. När hon fått en uppgift att arbeta med fann hon 

det mer relevant att använda sina läroböcker. Då uppfyllde läroböckerna ett syfte.   

 

Det var ofta jag satt och bläddrade i böckerna medan jag skrev mina arbeten. Jag letade information 

för att hitta det som var relevant till uppgiften. Jag läste aldrig en bok från pärm till pärm. Jag 

behövde en konkret uppgift för att orka arbeta med text (Siri).  

 

Anton arbetade på samma vis som Siri. Läroböckerna användes som uppslagsböcker när fakta kunde 

kopplas direkt till uppgifter. Att koppla ihop fakta med en uppgift gjorde att syftet och relevansen blev 

tydlig.  

 

Jag dammade istället av mina böcker när det var dags att skriva ett specifikt arbete. Tentafrågan blev 

som ett direkt uppdrag där syftet blev tydligt (Anton). 

Det fria valet  
 

Det fria valet skapade lust till lärande då möjlighet till det fira valet leder till att man som individ 

väljer det man finner mest intressant, och intresset har varit mycket viktigt för de intervjuade som 

elever och deras möjlighet till lärande.  

 

Tom berättar att han upplevde skolan som fungerande om han fick arbeta på sitt sätt. Att få välja 

arbetssätt gjorde att han kände lust till lärande.   

 

Skolan fungerade när jag fick jobba så som jag önskade jobba (Tom). 

 

Sven menar att man som person med ADHD-problematik måste få möjlighet att arbeta med det man är 

intresserad av och på ett sådant sätt som man bäst lär sig. Han menar också att det sättet kanske inte 

passar andra, men varje person behöver få möjlighet att lära utifrån sina förutsättningar för att uppnå 

lärande.  

 
ADHD handlar om att bejaka det man är intresserad av och att få möjlighet att arbeta med det på det 

sätt man lär sig bäst, och det bästa sättet behöver inte vara det sätt som passar andra (Sven).   



31 

 

 

Gymnasietiden kom därför att upplevs som mer lustfylld eftersom skolval förhoppningsvis grundar sig 

på intresse. Gymnasietiden kom att fungera bättre för de intervjuade personerna eftersom de där såg 

syftet och relevansen tydligare till de ämnen som skulle studeras.   

 

Anton upplevde sin skoltid under gymnasieåren som mer fungerande. Gymnasietiden kom att innebära 

studier i de ämnen han var intresserade av eftersom han valt ett program som innebär en linje där man 

studerar ämnen till största del som man som elev är intresserad av.  

 

Gymnasietiden fick mig mer på banan. Då upplevde jag uppgifterna som mer relevanta och 

intressanta, eftersom jag studerade utifrån mitt val (Anton).  

 

Anna upplever att, när hon nu igen får chans att studera på IV-programmet för att hon själv valt det, lär 

hon sig mer eftersom hon också vet att det kommer leda till en tryggare framtid och möjlighet att bli 

det hon vill.  

 

Jag har också kommit in på ett program som jag vill gå. Nu är jag motiverad, för jag lär mig något 

som jag är intresserad av. När jag själv bad att få komma tillbaka till IV-programmet så klarade jag 

studierna. Jag var motiverad att studera på IV för jag visste då att om jag klarar mig och kämpar så 

kan jag bli det jag vill (Anna).  

Att få vara delaktig  

 

Intresse för ämnen och lärande skapades också då de fick känna sig delaktiga i själva arbetsprocessen. 

Att få påverka hur undervisningen skulle ske och hur de skulle examineras skapade lust och 

motivation och då också förutsättningar för koncentration och fokusering.   

 

När Anton fick möjlighet till att eventuellt påverka undervisningen kände han ett större engagemang 

kring skolarbete och lärandet. När han fick möjlighet att ställa de frågor som dök upp kände han att 

han blev lyssnad på och att det var viktigt att lyssna till vad han hade att säga. Att det han föreslog 

fungerade eller inte, fick inte så stor betydelse för han hade redan fått en känsla av att han hade kunnat 

påverka.    

 

Dessa lärare lät oss också ställa frågor som kanske inte var helt relevanta, men vi fick ställa frågorna 

och bli hörda med svar om att det kanske fungerar eller att det inte fungerar enligt kursplanen 

(Anton).  

 

Siri berättar också att hon arbetade på bra, kände sig intresserad och därför lärde sig när hon också 

kände att hon fått vara med och påverka undervisningen och vad som skulle studeras.  

 

 I den undervisning där vi fick vara med och forma vad vi skulle göra, hur vi skulle arbeta, blev jag 

mer motiverad och arbetade på bra och lärde mig (Siri). 
 

Tom menar att det han kallar det icke-demokratiska arbetssättet inte passade honom. Han kände att 

han behövde vara med och påverka och genom det till viss del arbeta så som det passade honom för att 

finna koncentration, fokus och uppnå lärande.  

 

Det icke-demokratiska arbetssättet passade inte mig. Jag fungerade bättre om jag fick säga vad jag 

tyckte (Tom).  
 

Anton beskriver också att han fungerade bättre med de lärare som involverade eleverna i planeringarna 

kring undervisningarna och vilka i undervisningen tog in elevers tankar och förslag.   
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De lärare som var auktoritära och inte lyssnade på oss blev jag emot (Anton). 

 

Betydelsen av relationen mellan elev och lärare för lärande 

Tålamod, intresse och tro  
 

De intervjuade personerna beskriver att det spelade roll vilken lärare de mötte. De lärare som visade 

tålamod, intresse, att de trodde på eleverna och litade på dem fick dem att lära sig.   

 

För Liam handlade mycket om vilken lärare han undervisades av. Mötet med läraren som människa 

blev viktig. Lärare som mötte honom respektfullt gjorde att han också kunde fokusera bättre på 

lärandet än vad han kunde vid så kallade dåliga möten. Bra möten med lärare lämnade kraft kvar för 

lärande.  

 

Mycket handlade om vilken lärare jag var med (Liam).  

 

Anton arbetade på hos de lärare som valde att lita på honom. Hos de lärare som inte litade på honom 

tappade han fokus och fick ingenting gjort och då spelade det ingen roll om han satt kvar i 

klassrummet. När han fick arbeta i korridoren för de lärare som litade på att han satt kvar i korridoren 

och arbetade, men han stack och lämnade lärandet där hän när lärare inte litade på honom. Han levde 

upp till den förväntade bilden mer än att själv välja att fokusera på sitt lärande. Mötet med lärare hade 

en stor betydelse för Anton och hans lärande.   

 

När jag ändå vid tillfällen fick gå ut och arbeta i korridoren så stack jag. Jag levde upp till de bilder 

lärarna hade av mig. Jag jobbade i korridoren i de ämnen där undervisande lärare litade på mig och 

inte förväntade sig att jag stack, utan istället förväntade sig att jag faktiskt jobbade. Hos de lärare 

som hade förståelse för mig så jobbade jag bättre (Anton).   

 

Siri berättar också att hon blev mer positiv när hon fick den bilden av sig själv i mötet med lärare. När 

hon fick möjlighet att arbeta i korridoren, eller gå runt i klassrummet för att hon kände att hon 

behövde det, när hon fick den frihet hon behövde för att kunna hålla fokus och koncentrera sig gick det 

också lättare att nå lärande, eftersom hon själv blev mer positivt inställd.   

 

Han gav mig lov att gå runt i klassrummet när jag kände att jag behövde det. Jag fick också gå ut från 

klassrummet, ta med mig arbetsböckerna och arbeta i korridoren och sedan skulle han komma och 

titta på vad jag gjort. Andra lärare lät mig inte gå ut för att de inte litade på mig. Men hos honom 

gjorde jag det jag skulle (Siri).   

Mänsklighet  
 

De lärare som visade intresse för själva individen och visade att de var där för dem, lyckades också 

fånga upp dem och bidra till deras bildning. Att finna och ge individuell tid gav resultat då de 

intervjuade personerna kände sig sedda och med det fick en känsla av betydelse, av att lära sig, att det 

var viktigt för dem att lära sig precis som för alla andra elever.    

 

Sven berättar att när han efter lektionstid kunde får stanna kvar en lite stund för att få individuell 

förklaring så fick han förståelse. Det tålamod som de lärarna visade honom och den extra tid de la ned 

för hans skull gjorde att han förstod och därför också lärde sig.  

   

Vuxna som hade tålamod, några extra minuter, inte varje dag men några gånger under veckan då de 

kunde förklara extra för mig fick mig att förstå (Sven). 
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Liam fick också chansen att uppnå lärande genom att lärare gav hon extra tid och visade att de 

verkligen ville att han skulle förstå.  

 

De vuxna som använde tiden efter lektionerna och fångade upp mig fick mig att vilja lära mig och att 

vilja förstå (Liam).   

 

Anton berättar om en lärare som han kände gav hon det han behövde för att uppnå lärande. Antons no-

lärare blev mänsklig genom att vara ärlig mot honom och säga att han inte hunnit med honom under 

lektionerna, men istället gav honom extra tid efter lektionerna. Mänskligheten hos den läraren byggde 

en speciell relation mellan Anton och läraren. Denna speciella relation skapade förutsättningar för 

Anton att lära sig. Likaså blev förutsättningarna bättre när han enskilt efter lektionen fick egen tid med 

honom.  

 

Det var speciellt en lärare som fick mig att lära mig saker. Det var no-läraren. Han höll mig ofta kvar 

efter lektionerna med förklaringen att han inte hade hunnit med mig. Att han inte hade hunnit titta på 

vad jag gjort. För mig blev han mänsklig. Han visade en mänsklig sida för mig. Han sa också ofta att 

han hade sett mig men inte hunnit med mig och därför ville han dubbelkolla att jag var i fas, för han 

sa att han såg att jag hade fart. Han trodde på mig. På sätt och vis visade han att han trodde på mig 

och att alla kan. Det var just relationen med den läraren som påverkade mig positivt i de ämnen han 

undervisade (Anton). 

 

Lisa menar också att mänsklighet var viktigt att det fanns i skolan. Mänsklighet hos lärare i deras 

bemötande med Lisa skapade förutsättningar för hennes lärande då hon beskriver att mänskligheten 

var ett positivt inslag i skolan.  

 

Mänsklighet var positivt inslag för mig i skolan (Lisa).  

 

Att synas som individ 

 
Under gymnasieåren kom skolan att kännas mer fungerande för några av informanterna. Diskussionen 

mellan elev och lärare fördes på ett annat sätt än vad de intervjuade upplevde att den gjorde på 

högstadiet. Mötet blev mer av ett samtal med frågan om hur lärarna kunde finnas där för dem. 

Samtalet mellan elev och lärare kom att bli ett samtal mellan två vuxna individer, vilket skapade en 

relation som inte baserade sig på misstänksamhet eller tillsägelser som i sin tur ledde till att de kände 

sig misslyckade.  

 

Liam upplevde gymnasieåren bättre än grundskoleåren. Under gymnasietiden beskriver han att lärarna 

hade både mer tid till hans lärande, och mer tid för honom som person och hans problematik. Lärarna 

hade tid att sitta ner med honom och fråga hur de kunde hjälpa honom och det fick Liam att känna att 

han var någon av betydelse. Dessa delar påverkade honom positivt.  

 

Under gymnasieåren fungerade skolan bättre för mig för lektionerna var upplagda på ett sådant sätt 

att lärarna hade tid att prata med varje enskild elev, för att kontrollera att man förstod och att man 

arbetade. Lärarna hade också tid att inte bara kolla kunskapsinnehållet i arbetet utan också kolla hur 

det var med mig, hur jag mådde och för mig fick det en positiv verkan då jag kände att de såg mig, att 

jag var någon med betydelse (Liam). 

 

Sven berättar om att det under gymnasietiden för hans del också rådde ett öppnare klimat i relationen 

mellan lärare och elev. Lärarna tog diskussionen direkt med honom och klargjorde samtidigt hur han 

påverkad miljön i klassrummet. Sven förstod i samtalet att hans stök påverkade honom negativt.  
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På mitt gymnasium rådde det ett öppnare klimat där lärarna tog diskussionen med mig och frågade 

mig vad de kunde göra för att hjälpa mig för de menade att vi inte kunde ha det stökigt i klassen och 

det förstod jag ju. De sa att stöket också påverkade mig (Sven).     

 

Anna beskriver hennes högstadietid som turbulent, både för hennes del men också för skolans del. 

Anna förstod på egen hand att det var något som inte stämde med henne. Skolan trodde mer att det 

handlade om tonårsfasoner. Så Anna och hennes mamma fick gå på flera skolmöten där Annas 

tonårsfasoner diskuterades.   

 

Jag fick svårt att förstå uppgifter. Jag tröttnade, började skolka. Skolan och hemma trodde att det var 

vanliga tonårsfasoner. Jag trodde väl det också. Men när jag fyllde 16 år så förstod jag att det var 

något som inte stämde med mig. Jag började liksom jämföra mig mer med mina jämnåriga. Jag fick 

gå på möten hela tiden med min mamma (Anna).    

 

Att kunna ställa de frågor man behöver för att lära sig kräver också att man som elev vistas i en miljö 

där man känner sig trygg att göra det. Att bemötas på ett positivt sätt från lärare påverkar denna 

trygghetskänsla och som de intervjuade beskrivit tidigare, så var det i den lilla gruppen de kunde 

känna trygghet och få uppleva ett positivt bemötande, istället för att vara den som stör, för att de inte 

får hjälp med fokus, koncentration och förståelse kring det som undervisas. 

 

Siri upplevde att hon inte fick den hjälp hon behövde under högstadietiden. På egen hand fick hon be 

om att få arbeta med matematiken i den lilla gruppen. Hon insåg själv efter de nationella proven att 

hon behövde denna speciella undervisning för att lära sig.  

 

Under högstadietiden hade jag också svårt med matten så jag klarade de nationella proven med nöd 

och näppe. Så till slut bad jag själv att få arbeta i den lilla gruppen (Siri).  

 

Lisa upplevde att det var skönt att arbeta i den lilla gruppen för där kunde hon vara den hon var. Hon 

kände sig så trygg så att hon kunde ställa de frågor hon kände att hon behövde. När hon tappade fokus 

fick hon göra det. När Lisa tappade fokus kunde det i den lilla gruppen istället ses som hon tog en 

paus, som var nödvändligt för att hon igen skulle kunna koncentrera sig på arbetet. Att tappa fokus 

omvandlades till pauser. Lisa beskriver också att arbeta i den lilla gruppen innebar att det rådde ett 

lugnare arbetstempo tack vare att ljud som uppstår i helklass uteblev.  

 

Det var så skönt att jobba i den lilla gruppen. Där fick vi ställa de frågor vi kände att vi behövde. Det 

var ok att tappa fokus där för det upplevdes aldrig som störande utan istället som att vi tog pauser. 

Eftersom vi inte heller var så många i den lilla gruppen så fanns det inte lika många elever som i en 

vanlig klass som kunde störa min koncentration genom att de bara var i klassrummet eller råkade 

göra ljud ifrån sig (Lisa).  

Betydelsen av miljön för lärande 

Tydlig struktur och snäva ramar 

 

Miljön behöver omfattas av tydliga strukturer för att miljön skulle vara till de intervjuades fördel. 

Lärarens struktur av tydlighet och snäva ramar upplevdes som något positivt när de reflekterade 

tillbaka till den egna skoltiden. Att undervisas mestadels av en lärare gav också läraren en bättre bild 

av eleven varpå läraren kunde möta eleven på ett sätt som var fördelaktigt för denne. Strukturen av att 

undervisas i olika klassrum och av olika lärare på högstadiet påverkade dem negativt som elever. Och i 

denna röra som skapades av att byta klassrum för olika ämnesundervisningar släpptes ramarna både 

för eleverna, men också för lärarna då de inte förstod problematiken för att få en helhetsbild av 

individerna för att bemöta dem på ett korrekt sätt.   
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Siri upplevde mellanstadiet som en fungerande period eftersom läraren påverkade henne på ett sätt 

som gjorde att hon inte hamnade i konflikt med jämnåriga och att hon lärde sig. Hon kunde arbeta och 

ta till sig undervisningen som erbjöds.  

 

Under min mellanstadieperiod fungerade också i princip vilken undervisningsstrategi som hels just för 

att min lärare var sträng och klargjorde vad vi skulle göra på ett tydligt sätt. Mellanstadiet var en bra 

period i mitt liv. Då hade vi en väldigt sträng lärare. Vi var 30 ungar och det märktes inte. Hon hade 

stenkoll och pli på oss och det passade mig (Siri).  

 

Siri forstätter att berätta att när denna lärare var borta så försvann de snäva ramarna och tydligheten i 

undervisningen. Då kom Siris skolvardag att se annorlunda ut. Hon hamnade konflikt och hade svårare 

att koncentrera sig under lektionerna för att hon inte riktigt förstod vad hon skulle göra. Hon behövde 

hjälp med att förstå upplägget i undervisningen.  

 

När min lärare på mellanstadiet var borta minns jag att jag hamnade i bråk och fungerade inte alls 

lika bra i skolan. Jag behövde det fyrkantiga. Jag hade också svårare att koncentrera mig under 

lektionerna eftersom vikarierna inte alltid var lika stränga och tydliga (Siri).   

 

Under Lisas lågstadietid hade hon en lärare som hon beskriver som strukturerad och ordningssam. 

Dessa läraregenskaper passade Lisa då det gav henne en tydlighet som hon behövde för att fungera i 

sitt lärande. Hon visste vad som förväntades av henne, vad hon skulle göra, och var och när hon skulle 

arbeta.  

 
I lågstadiet hade jag en lärare som var strukturerad och hade ordning och det passade förstås mig. 

Jag visste precis vad som förväntades av mig och vad jag skulle göra. Jag visste exakt när och var jag 

skulle arbeta (Lisa). 

 

Siri upplevde inte högstadietiden som positiv. Hon upplevde det stadiet som rörigt och därför också 

tråkig. Hon skolkade samtidigt som skolan inte lyckades vända henne för att det inte visste vad de 

skulle göra med henne. Hon fick istället gå på möten.  

 

Under högstadietiden blev det rörigt och jag upplevde skolan som tråkig, jag skolkade mycket och jag 

ville egentligen inte alls gå till skolan. Skolan visste inte vad de skulle göra och jag fick gå på möten 

hela tiden (Siri). 

 

För Liams del kom krav utifrån skolan att vända honom. Hans hockeytränare ställde krav på att 

spelarna skulle sköta skolan för att få spela i laget. Dessa krav fick Liam att sköta skolan eftersom han 

gärna vill spela hockey.  

 

Det som fick mig att skärpa till mig var att min ishockeytränare ställde som krav att jag var tvungen 

att sköta skolan för att få vara med i laget (Liam).  

 

Ordning bland sakerna  

 
I miljön påverkades de intervjuade personerna också av sakers struktur i klassrummen. Det var viktigt 

att de hade en egen bänk som blev deras plats, att var sak hade sin plats och att det rådde lugn och ro 

så att de inte stördes av klasskamrater. Likaså var kontrollen viktig. Att inte ha en klasskamrat bakom 

ryggen gav en känsla av att ha kontroll över vad som hände i gruppen. 

 

Tom behövde en egen bänk som blev en trygghet i den dagliga strukturen. Denna struktur behövde 

han för att koncentrera sig och fokusera bättre.  
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Min plats behövde jag, eller åtminstone en egen bänk. Det hjälpte mig med fokus. Min plats blev en 

del i den dagliga uppstyrda rutinen (Tom).  

 

Siri beskriver också att hon behövde ordning och reda på så vis att sakerna stod på specifika platser i 

kombination med tydliga rutiner för att hon skulle fungera i skolmiljön.   

 

För att få hjälp med koncentrationen behövde jag var sak på sin plats och tydliga rutiner (Siri).  

 

Sven behövde sitta så att han inte hade någon annan bakom ryggen. Han behövde känna att han kunde 

ha koll på vad som hände i klassrummet. Han behövde på ett enkelt sätt kunna se var ljud kom ifrån. 

Hörde han ljud bakom sig behövde han vända sig om och det gjorde att han enklare tappade fokus och 

koncentrationen.  

 

Jag tyckte också om att sitta så att jag hela tiden kunde se vad som hände. Jag ville inte ha någon 

bakom ryggen. Hörde jag ljud behövde jag titta. Jag kunde lättare återgå till mina arbetsuppgifter om 

jag bara behövde lyfta huvudet lite grann (Sven).   

 

Att få röra på sig  

 
Trots den snäva ramen och tydliga strukturen var det viktigt för de intervjuade som elever att de fick 

möjlighet till en viss rörelsefrihet för att kunna ta korta pauser när koncentrationen tog slut. Att sitta 

stilla på en stol under längre tid upplevdes som problematiskt. Det fanns ett behov av att kunna röra på 

kroppen.  

 

Siri beskriver inte sig själv som hyperaktiv men som rörlig. Att sitta still för länge på en stol fick det 

att klia i hennes kropp och stolen kändes obehaglig. För att igen kunna hitta ett sätt att sitta still var 

hon tvungen att röra på sig.  

 

Jag minns att jag hade svårt att sitta stilla på stolen i skolan. Jag var aldrig hyperaktiv men jag hade 

ändå svårt att sitta stilla. Jag upplevde att det inte fanns någon stol som var skön. Efter ett tag började 

det liksom klia i kroppen och jag började glida ner från stolen. Ofta så rörde jag på mig för att 

försöka hitta ett sätt att sitta som blev bekvämt på nytt (Siri). 

 

Anton hade samma behov. Han behövde med jämna mellanrum röra på sig för att hitta tillbaka till 

koncentrationen och fokuseringen kring arbeten. Anton upplevde här att projektarbeten var till fördel 

på så vis att han kunde ta de konstpauser han behövde för att igen dyka ner i arbetet. Här upplevde 

Anton upplägget under gymnasietiden som mer fungerande för honom.  

 

Undervisningsupplägget under gymnasietiden gjorde att jag kunde resa mig upp och gå runt utan att 

det störde någon, för jag behövde det några gånger under dagen. Det var svårt att sitta still för länge. 

Upplägget med projektarbeten i gymnasiet gav också mer utrymme till mina behov utan att de störde 

någon annan (Anton). 

 
Anton spelade också hockey, precis som Liam. Anton upplevde att hård fysisk träning enbart gav 

positiva resultat på förmågan att kunna sitta still och koncentrera sig. Att kunna röra på sig ordentligt 

fanns som ett behov och visade sig ge goda resultat för fokuseringen och koncentrationen på 

skolarbetet. Den fysiska träningen påverkade Antons inlärning positivt.   

 

Eftersom jag spelade hockey på hög nivå så hade jag ofta morgonträningar. De dagar jag hade 

morgonträningar var jag redan trött i kroppen när jag kom till skolan och det höll mig på plats. Den 

fysiska träningen fick mig att kunna sitta på stolen. De dagar jag tränade både morgon och 

eftermiddag blev skolan en vila för kroppen. Kunskapsmässigt hängde jag med för jag var inte trött 
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mentalt. Hade jag inte haft hockeyn hade jag förlorat mer kunskaper än vad jag gjorde i skolan. Hade 

jag inte haft mina morgonträningar hade jag nog bara studsat runt som en gummiboll (Anton).  

 

Sammanfattning 

En-till-en eller liten grupp  
 

De intervjuade personerna upplevde under sin skoltid att en-till-en-undervisningen eller undervisning i 

liten grupp verkade positivt på deras lärande. De kunde vid dessa tillfällen ställa de frågor de kände att 

de behövde för att nå förståelse, frågor de kände att de inte ville ställa i den ordinarie 

undervisningsgruppen. Det handlade inte om att de skulle undervisas utifrån en enklare nivå utan att 

de i ett lugnare tempo och i en lugnare miljö fick hjälp med att fokusera och koncentrera sig och inte 

påverkas av andra stimuli som blir fler i en grupp med fler elever. När de undervisades i den lilla 

gruppen eller enskilt med en lärare fick de hjälp med fokus och koncentration genom att läraren också 

hade tid och utrymme att fokusera på de elever som undervisades. Fokus gav fokus.   

 

Korta mål, långa mål, lagom tempo  
 

Att utföra projektarbeten som sträcker sig under en längre period och med många instruktioner, att 

skriva prov med flera frågor och uppgifter, att lyssna under en längre tid och att samtidigt försöka 

anteckna upplevdes som negativa undervisningsstrategier för de intervjuade personerna. Långa delmål 

och långa och många instruktioner är strategier som inte fick informanterna att uppnå lärande. Istället 

menar de intervjuade att när de fick chans att arbeta i en lugn miljö där arbetsuppgifterna delades upp i 

små delmål vare sig det handlade om prov eller projektarbeten eller grammatiska språkövningar, så 

gick det lättare för dem att koncentrera sig och fokusera. Samtidigt beskriver de ändå att det vid vissa 

tillfällen inte fick vara för lugnt tempo med risk att de då upplevde skolan som tråkig. Arbetstempot 

behöver både vara lugnt men också snabbt. Det beror på vad syftet var. Om det handlar om 

instruktioner som informanterna skulle minnas eller arbeta utifrån behövde de ett lugnt tempo där 

målen delades upp i delmål. Det fick vid tillfällen inte gå för långsamt för att de skulle kunna hålla 

koncentrationen. Genom filmen uppstod ett tempo som innebar att de upplevde en stimulans som 

hjälpte dem att koncentrera sig. De beskriver filmer som bra instrument för att förmedla kunskaper. 

Undervisning genom dialogstilen gav variation och ett tillfredsställande tempo då deltagarna 

växeldrar. Växeldragandet skapade i sig också flera mindre delar, alltså små korta delmål. För de 

intervjuade personerna menar att det är skillnad mellan undervisning som baserar sig på samtal och 

dialog kontra genomgångar och föreläsningar. Samtal och dialoger fick dem att uppleva lärande då de 

kunde fokusera genom att arbetstempot blev tillfredsställande genom mindre delmål som skapades 

genom att deltagarna växeldrog genom sina samtal. Att lyssna till längre genomgångar och 

föreläsningar fick dem att tappa fokus då dessa var för långa mål för den att fokusera på. När en 

person mal på under en längre tid fick de dem att tappa fokus och koncentrationen. Att uppleva 

variation och korta mål gjorde att de kunde koncentrera sig bättre. 

 

Konkretisering och praktisk användning 
 

Genom bilder kunde de hänga upp nya kunskaper och därför också uppnå lärande. Bilderna kunde 

både vara yttre bilder de fick genom film och läroboksbilder, men också genom inre bilder de skapade 

från berättelser som lärare förmedlade från deras erfarenheter av livet. När kunskaper konkretiserades 

genom praktik kom de att känna att de kunde använda sig av sina kunskaper, vilket var viktigt för att 

se syfte och relevans kring det som skulle läras. Konkretisering av kunskaperna genom bild, 

relaterande till praktiska bevis genom laborerande från lärarens sida och genom att eleverna själva fick 
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arbeta praktiskt och dialoger i undervisningen var strategier som upplevdes som praktisk tillämpning 

av kunskaperna och därmed ledde till lärande.  

Mötet mellan elev och lärare påverkade  
 

Mötet med läraren påverkade. Bra möten ger plats till lärande. Dåliga möten blev energitjuvar från den 

kraft som behövdes för koncentrationen och fokus för lärande. Mötet med läraren visade sig vara 

mycket viktigt och den bild som läraren förmedlade till eleven om dennes person. Förmedlade lärarna 

en positiv bild kom de att visa positivt beteende. Visade läraren misstro kom de som elever att leva 

upp till den misstron och därför inte heller uppleva lärande. Under gymnasieåren upplevde de att det 

återigen kom att fungera bättre beroende av att undervisningsupplägget var till deras fördel samtidigt 

som lärarna hade en annan typ av dialog med dem som elever. Det kom mer att likas vid samtal mellan 

vuxna där kontentan byggdes av förståelse. Under högstadietiden blev relationerna oftast mer 

ansträngda då det ofta handlade om tillsägelser i dialogen mellan lärare och elev. Visst berättar de 

också om lärare som under högstadietiden visade dem tillit, förtroende och respekt genom att möta 

eleverna utifrån en jämbördig dialog och den undervisning som de lärarna bedrev minns de att de lärde 

sig ifrån.        

 

Helhetsbild 
 

Likaså berättar de intervjuade personerna att det hjälpte dem om lärarna var strukturerade och hade en 

helhetsbild över dem genom att de undervisades till majoriteten av en och samma lärare och att de till 

majoriteten undervisades i ett och samma klassrum. Dessa förutsättningar fanns främst på låg- och 

mellanstadiet, men försvann under högstadietiden varpå de åren kom att upplevas som turbulenta och 

jobbiga också på grund av skolans organisation.   

 

Intresset  
 

Intresset från eleverna men också från lärare påverkar lärandet. Intresset från elever och lärare gav 

lust. Gymnasietiden kom också att beskrivas som mer fungerande eftersom programmen valdes utifrån 

intresse och förmåga. När de som elever under högstadietiden fick vara med att påverka arbetet och 

upplägget, när de kände att de påverkade så kom de att finna större lust till lärande och därför också 

uppnå lärande 

 

 

Miljön  
 

Miljön var också något som påverkade deras lärande positivt eller negativt. Den rumsliga miljön för 

lärande innebar att det var viktigt att varje sak hade sin plats. Att de hade egna personliga bänkar och 

att helst inte ha andra elever bakom ryggen förmedlades som viktiga aspekter. En positiv 

inlärningsmiljö innebar också att det rådde arbetsro och att de fick hjälp med att fokusera och 

koncentrera sig. Detta fungerade bäst i en-till-en-undervisningen och i liten grupp då det genom denna 

form också gavs förutsättningar för undervisande lärare att kunna fokusera på en eller ett fåtal elever. 

Då läraren kunde fokusera på dem, då kunde de fokusera på undervisningen och på det som skulle 

läras. Förutsättningarna för denna strategi och hjälp blev inte de samma i helklass.  
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Diskussion  

Metoddiskussion  
 

Resultaten i denna studie baserar sig på berättande forskning där sju vuxna personer diagnostiserade 

med ADHD i intervjusamtal har fått reflektera tillbaka till den egna skoltiden för att där beskriva vad i 

skolan som gjort att de har lärt sig. Intervjusamtalen har utgått från en fråga; Vad i skolan gjorde att du 

upplevde lärande?. Under samtalens gång har de intervjuade ändå också svarat på frågan; Vad i skolan 

gjorde att du inte upplevde lärande?, då det har varit svårt för de intervjuade personerna att inte bolla 

det som varit bra mot det som varit mindre bra eller till och med dåligt. Därför omfattas resultatet i 

denna studie av svar på båda frågorna.  

 

Resultaten i studien visar bland annat att en-till-en-undervisning eller undervisning i liten grupp 

ansågs vara till fördel för lärande. Det fungerade bättre när skolarbeten eller examinationer delades 

upp i mindre delmål. Samtidigt som de behövde lugn och ro fick det inte gå för långsamt för då 

upplevde de skolan som tråkig. De var i behov av ett tempo som stimulerade, men inte störde. Filmer, 

dialoger, grupparbeten, praktiskt arbete och laborationer gav dem det tempo och stimuli som de 

eftersökte, och dessa nämnda undervisningsstrategier gav dem en förankring till verkligheten som 

gjorde att de såg syftet och relevansen av att lära sig det som behandlades och därför upplevde lärande. 

För lärandet kom också relationen mellan lärare och elev att ha stor betydelse. Hos de lärare som 

visade tålamod och mänsklighet samt visade att de trodde på eleverna upplevde de att de lärde sig. 

Miljön spelade också stor roll och det i miljön som inverkade positivt var att det rådde lugn och ro, att 

det var ordning bland sakerna, att de hade egna arbetsplatser och att de var placerade på ett sådant sätt 

så att de kände att de hade kontroll på vad som pågick i klassrummet. Snäva och tydliga ramar var bra 

för att de skulle fungera socialt accepterat i skolmiljön och därmed få möjlighet till lärande.  

 

I denna metod har det varit bra att genom personer med erfarenhet av ADHD i skolmiljön få ta del av 

deras egna erfarenheter. Jag upplever att deras berättelser har genererat i ett material som för mig som 

specialpedagog nu är viktigt att beakta. Intervjuerna ger en rik information om vad vuxna upplevde 

vara positivt för lärande under skoltiden, vilket alla lärare kan dra nytta av i sin undervisning. Genom 

deras muntliga berättelser har vi kommit åt sådana kunskaper som observationer inte hade kunnat 

svara på, då observationerna inte kommer åt de observerade personernas tankar. Intervjusamtal som 

metod når tankar, idéer och erfarenheter kring frågeställningar som bara personerna själva kan 

förmedla eftersom de är personliga. Enkäter som metod hade inneburit att en öppna frågor inte hade 

kunnat tillämpas för att nå resultat. Enkäter behöver bestå av några frågor som inte kräver för mycket 

att skriva som svar (Bryman, 2009). En enkät hade styrt resultaten och inte tillåtit intervjupersonerna 

komma till tals i samma utsträckning som de gjort i intervjusamtalen. Enkäten hade styrt resultaten 

och förmodligen begränsat kunskaperna kring hur individer med ADHD best lär sig. Genom 

intervjusamtalen mötte jag respondenterna personligen vilket gör mig säker på att rätt person agerat 

informant, då jag kommit i kontakt med dem genom privata kontakter. Dessa privata kontakter blir 

ytterligare en länk för att fastställa denna forsknings trovärdighet. Trovärdigheten kan komma att 

påverkas när man som man som forskare använder enkäter eftersom man inte kan vara helt säker på 

vem som svara på enkäterna. Det som också skiljer forskning via enkäter eller genom intervjusamtal är 

att då man använder enkäter kan man inte ställa följdfrågor och inte heller många frågor. Vid 

intervjusamtal går det bra att ställa följdfrågor som passar till den berättelse som för tillfället berättas. 

Det går också bra att ställa många frågor för att belysa viktiga aspekter för att nå syftet med 

forskningen. För att jag under intervjusamtalen skulle kunna vara helt närvarande och ställa de 

följdfrågor som krävdes för att klargöra vad som menades eller vad berättelserna innebar för lärandet, 

valde jag att spela in alla intervjuer. Därefter transkriberades intervjuerna, vilket i och för sig kom att 

ta många arbetstimmar i anspråk då det under den processen var mycket viktigt att lyssna korta delar 

för att transkriberingarna skulle bli helt korrekta.    
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Resultatdiskussion  
 

Nedan resultatdiskussion är uppdelat i två områden. Den första diskussionen berör hur de intervjuade 

personerna upplevde sitt lärande i skolan och hur det fungerar idag enligt ny tidigare forskning kring 

ADHD. Den andra diskussionen berör hur vi specialpedagoger bör se till att det blir för våra elever 

med ADHD-problematik. I den andra diskussionsdelen lyfts konkreta exempel på hur vi i skolans 

verksamhet kan skapa miljöer och strategier för lärande för elever med ADHD. I båda 

diskussionsområdena används resultat från forskningsstudien i jämförelse med tidigare forskning som 

kombineras med mina egna tankar om specialpedagogik, varför specialpedagogik är relevant och hur 

jag anser att vi praktiskt kan skapa de bästa förutsättningarna för våra elever med ADHD-diagnos.   

Hur var det och hur är det idag? 
 

Idag anses ADHD vara en problematik som för individerna innebär att de ofta saknar exekutiva 

funktioner, vilka är av vikt för att lära sig. Nyberg (2002) skriver att koncentrationsproblematiken 

mycket beror på att individerna har hämmande exekutiva funktioner och ofta gärna slutför uppgifter 

fort och slarvigt då koncentrationsproblematiken och de hämmande exekutiva funktionerna skapar 

dessa konsekvenser för akademisk utveckling. Därför är det så viktigt att skolan hjälper elever att 

maximera sin kunskapsinhämtning varpå barns och ungdomars behov tas hänsyn till så att utbildningar 

också görs tillgängliga för dem (Ek, 2011). Dessvärre krockar behovet hos elever med ADHD med 

vad skolan av idag kan erbjuda. Eftersom många elever med ADHD har svårt med koncentrationen, 

uppmärksamheten och impulskontrollen är inte skolans struktur till deras fördel och dess hjälp att 

lyckas akademiskt då skolklasser och elevgrupper idag är stora, något som inte har en positiv inverkan 

på individer med ADHD (Skolverket, 2011). Detta pågår trots att ADHD idag ses som ett allvarligt 

hälsoproblem (Mautone et al. 2011). 

 

Idag vet man att en stor del av elevers ADHD-problematik inte bara påverkas av den egna personen, 

utan också av den skolmiljö de vistas i (Dock, 2010). Idag ser vi att det är vanligt med stora 

barngrupper både inom för- och grundskolan. Undervisningens struktur är uppbyggd för att undervisa 

som om alla barn är lika. Idag vet vi bättre, att vi alla är olika vare sig diagnos eller inte. Vi lär oss på 

olika sätt och vi ser och möter vår omvärld på olika vis. Dessvärre är det svårt att se denna vetskap i 

skolans struktur och organisation, både på individ-, grupp- och samhällsnivå. Därför kan vi fråga oss; 

Hur detta är möjligt och varför vi inte ser en organisatorisk förändring inom den svenska skolan när vi 

vet att specialundervisningen ökar på grund av stora klasser, vilket också innebär att lärarna inte 

mäktar med att bedriva en individanpassad undervisning när elevgrupperna ofta består av mer är 25 

elever (Skolverket, 2011). För vem har vi då skapat skolan när barnas lärande inte står i fokus? Med 

vem ska eleverna vara för att lära sig då det ofta för elever med ADHD-problematik blir svårt i de 

stora klasserna och var ska dessa elever undervisas för att få möjlighet till delaktighet i en grupp? När 

instruktioner riktas till en hel klass har elever med ADHD-problematik svårare att ta till sig 

instruktionerna och förstå vad de ska göra (Skolverket, 2011). För som framgår av intervjuerna 

behöver det inte bero på stök utan på att stora elevgrupper skapar många intryck, vilket gör det svårare 

för dem att vara uppmärksamma. Men när eleverna får instruktioner i en lugn miljö, i en lite grupp 

eller enskilt av en lärare så har de lättare att förstå instruktioner och vad arbetet innebär. Både de 

intervjuade personerna och Tufvessons forskning från 2003 och Skolverket (2011) menar att en-till-

en-undervisning är till fördel för elever med ADHD.  

 

Det framgår både av intervjuerna och den tidigare forskningen att miljön är av betydelse för att 

individer med ADHD-problematik ska fungera väl i skolan. När man påverkar miljön inom skolan är 

det viktigt att tänka på hur man utformar miljön, för vem man skapar miljön och hur rummen för 

lärande planeras (Tufvesson, 2007). Av intervjuerna och av den tidigare forskningen framgår det också 

att en skolmiljö där man som individ omfamnas av snäva ramar hjälper eleverna till självkontroll, 

varpå de mer sällan hamnar i bråk och konflikter, vilket annars är vanligt att individer med ADHD-

problematik gör (Holmberg, 2009). Man kan också se ett negativt utvecklande mönster genom 

grundskolan som påvisar att symptomen kan förändras under perioder beroende av påverkande 
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faktorer som förekommer under en viss period eller vissa perioder i livet (Dock, 2010). Som elev på 

låg- och mellanstadiet vistades de intervjuade personerna primärt i ett specifikt klassrum där de också 

undervisades av en lärare i majoriteten av ämnena. När högstadietiden kom fick de mycket svårare att 

fungera socialt acceptabelt. Att byta klassrum och lärare flera gånger om dagen skapade en oro och 

rörighet hos individerna med ADHD-problematik. Oftare under högstadieperioden upplevdes de som 

stökiga och bråkiga.  

 

De intervjuade personerna i denna forskningsstudie förmedlar att i den lilla gruppen eller i en-till-en-

undervisningen kunde läraren ger eleven fokus genom sin fokusering. Likaså påtalar de intervjuade 

personerna i Moriña Díez forskning från 2010 att de också kände sig tryggare genom att de kunde få 

vara sig själva i den lilla gruppen, eller i en-till-en-undervisningen. I den lilla gruppen fick personer, i 

denna forskningsstudie och i Moriña Díez forskning, en positivare bild av sig själva för att de kände 

att de lärde sig och de knöt band med andra personer i samma situation. De fick i denna 

undervisningsform bygga sitt självförtroende genom lärande.       

 

Individer med ADHD har svårigheter med att organisera och slutföra skolarbeten men genom 

grupparbeten fick de hjälp med sina studier. De intervjuade beskrev att grupparbeten var till deras 

fördel för att lära sig. I grupparbetena fick de möjlighet till lärande genom att lyssna till vad 

klasskamraterna pratade om. Genom att lyssna till dialogen som uppstod i gruppen uppnådde de 

lärande. Genom grupparbetena lyftes det som skulle läras ut och genom dialogen i grupparbetet fick de 

en struktur och organisation kring lärandet. Detta framkom i intervjusamtalen med informanterna. 

Detta resultat i denna forskningsstudie strider mot vad Tufvesson menar i sin forskning. Tufvesson 

(2007) menar att grupparbeten inte var till fördel för individer med ADHD-problematik. Tufvessons 

forskning grundar sig på observationer och genom dessa kanske eleverna med ADHD upplevdes som 

ofokuserade och frånvarande när de själva kanske inte bidrog till dialogen. Genom intervjuerna i 

denna forskningsstudie förmedlar informanterna att de lyssnade och lärde sig i själva processen som 

skapades i grupparbetenas dialoger.          

 

Genom intervjupersonerna framgår det att det finns ett behov av att röra sig regelbundet för att 

återfinna fokus. Både korta pauser och längre träningspass var positivt för intervjuade personerna. De 

intervjuade förmedlar att de fick behov av att röra sig när de suttit stilla för länge. Rörelse för de 

intervjuade blev både en paus som behövdes för att finna fokus och koncentration, samtidigt som 

rörelse och träning gjorde dem lugnare och gjorde så att de klarade skoldagarna bättre efter hårda 

träningspass. Dunne och Moore (2011) menar att idrotten har en positiv inverkan på individer med 

ADHD då träning frigör serotonin och andra substanser som medicinsk forskning menar att individer 

med ADHD saknar, eller har för lite av. En av de intervjuade personerna berättade att de dagar han 

tränat hockey på morgonen kom skoldagarna att fungera bättre. Han blev lugnare och hade lättare att 

koncentrera sig efter hårda träningspass. Under de dagar som inte startade med träning hade han svårt 

med fokus och koncentration och beskrev sig själv som en studsboll.   

 

Enligt de intervjuade förmedlar de att miljön påverkar dem och att de ofta kände att de i en liten grupp 

eller enskilt med en lärare kunde ge sig själva den tid de behövde för att förstå instruktionerna 

samtidigt som det fanns tid för lärarna att hjälpa dem. Tillsammans med en vuxen, vid sin sida, kände 

de att de lärde sig. De kunde ställa frågor de kände att de behövde, de fick visa vilka de var och att de 

kunde lära sig. För elever med ADHD-problematik spelar det roll med vem de arbetar. Lärare som 

visar tålamod och förståelse för deras svårigheter får eleverna att lära sig. Hur man undervisas och av 

vilken lärare spelar roll om skolan ska upplevas som positiv och givande. Det kan jämföras med 

Vygotskijs proximala utvecklingszon som utmanas när en elev möter en lärare och de gemensamt 

arbetar kring det som ska läras. Det gemensamma arbetet och mötet som sker gör att eleverna kan 

utmanas i det egna tempot samtidigt som individer med ADHD behöver förstärkande hjälp med att 

komma igång och ta sig igenom arbeten. Att möta vuxna i sådana situationer där mötet blir positivt är 

bara till fördel för elever med ADHD, då de annars ofta, i helklass, blir tillsagda då deras oförmåga till 

att koncentrera sig leder till att de kan upplevas som störande. Att skapa goda relationer med vuxna 

utvecklar barnen. De lär sig att bli vuxna genom goda vuxenrelationer. Ofta kan elever med ADHD 

komma i konflikt med vuxna inom skolan något som framkommer, både genom intervjuerna och 
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genom tidigare forskning av DuPaul et al.(2011). Konflikterna ökar i samband med auktoritära lärare 

som inte visar tålamod, förståelse eller intresse för individen. Som individ är det viktigt för det egna 

självförtroendet och den egna självkänslan att bli lyssnad på. Att bli lyssnad på, visad respekt för den 

man är och visad hänsyn för hur man lär sig bäst, är det första steget i inkluderingsprocessen. Det 

andra steget är att vara med, men inte bra fysiskt utan också akademiskt genom att kunna delta i 

skolarbeten, grupparbeten, klassdiskussioner och dylika samarbetande uppgifter. Vägen till 

inkludering behöver föregås av kunskapsinhämtning på det vis man bäst lär sig. Miljön spelar stor roll 

för individer med ADHD-problematik. Det spelar roll var undervisningen sker. 

 

De intervjuade personerna påvisar också att de i en-till-en-undervisningen, undervisningen i lite grupp 

eller när en lärare gav extra tid efter lektiospass upplevde lärande och med det inkludering. Att vistas i 

klassrummet men inte hänga med eller att inte vara delaktig upplevdes som exkluderande. Som 

Moriña Díez (2010) skriver så är det viktigt att elever känner att deras behov tillgodoses för lärande. 

De elever som känner sig exkluderade har en tendens att oftare uppvisa konfliktfyllda beteenden, 

skolmisslyckanden och avslutar skolan i förtid. Därför är det viktigt att vi inom skolvärlden funderar 

på vad som menas med inkludering kontra exkludering. Är exkludering att lyftas ut från den ordinarie 

undervisningsgruppen för att inkluderas i kunskaperna och i lärandet, eller är det att exkluderas från 

lärande och kunskaper för att inkluderas i den ordinarie undervisningsgruppen? Denna fråga är viktigt 

då vi som pedagoger måste beakta vem ska undervisas, varför är kunskaperna viktiga och vad är syftet 

med undervisningen? Alla våra elever är de som ska bli ansvartagande vuxna, kunna leva efter 

demokratiska principer som bygger på delaktighet. För att kunna verka demokratiskt behöver man som 

individ goda kunskaper för att kunna se fallgropar och möjligheter. Därför är det viktigt att varje 

enskild elev får tillgång till den forma av undervisningsstrategi som de har behov av. I ett 

demokratiskt samhälle är det viktigt att man redan från barnsben får känna att ens behov respekteras 

och ses till, att man får vara den man är och att man får samma förutsättningar som andra jämnåriga, 

men utifrån sitt sätt att lära. Enligt Moriña Díez (2010) kan inkluderande undervisning ses som en 

process där deltagande och känsla av tillhörighet för alla elever uppnås. Inkludering eller exkludering 

och vad det är beror på vem du frågar. De individer som deltagit i specialundervisning har goda 

erfarenheter från dessa. De har där upplevt lärande och gemenskap. Detta vittnar både de intervjuade 

om, vilka deltagit i denna forskningsstudie, men också de individer som intervjuats i den forskning 

Moriña Díez genomförde 2010. Därför bör vi fortsättningsvis fundera på vad inkludering kontra 

exkludering innebär. Vi behöver fundera på om inkludering är att sitta med i ett klassrum men att inte 

inkluderas genom deltagande, eller är inkludering att man som individ känner att man får ta del av de 

kunskaper man som elev förväntas lära sig efter varje skoldag, termin eller skolår? Dessa frågor kan 

upplevas som en paradox, men vi bör lyssna på dem som vet, de som under sin skoltid varit i behov av 

och deltagit i specialundervisning.  

 

Hur bör vi specialpedagoger se till att det blir?  

 
Vi specialpedagoger bör göra utbildningen tillgänglig för elever med ADHD. Bäst gör vi det genom 

att ta hänsyn till forskningsresultat och lyssna till individer med egen erfarenhet av ADHD. Som lärare 

och genom specialpedagogutbildningen vid Stockholms universitet har jag insett att vi idag behöver 

individanpassa grundskoleutbildningen istället för att undervisa som om alla barn är lika. För detta 

behöver fördelning av klassrum se annorlunda ut, än det som innebär att alla undervisas samtidigt på 

samma sätt. Idag vet vi bättre, att vi alla är olika vare sig diagnos eller inte. Vi lär oss på olika sätt. För 

att dessa förändringar ska kunna komma till stånd krävs det att samhället också på allvar visar att man 

idag ser ADHD som ett samhällsproblem. Att som elev få vara den man är trots sin diagnos påverkar 

förmågan till inlärning. Att få vara den man är och inte mätas med andra är saker som påverkar 

individerna. Det skapar lugn och fokus och ger därför bättre förutsättningar för lärande.  

 

Som elev på låg- och mellanstadiet vistades de intervjuade personerna primärt i ett specifikt klassrum 

där de också undervisades av en lärare i majoriteten av ämnena. När högstadietiden kom fick de 

mycket svårare att fungera socialt acceptabelt. Att byta klassrum och lärare flera gånger om dagen 
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skapade en oro och rörighet hos individerna med ADHD-problematik. Enligt Skolverket (2011) är den 

bidragande orsaken till elevernas ökade svårigheter i högre årskurser förändringen i skolans 

organisation och struktur av ständiga lärar- och klassrumsbyten. Därför är det viktigt att man på 

organisationsnivå strukturerar miljön så att eleverna även på högstadiet möter så få lärare som möjligt 

och att lärarna samarbetar för att elever inte ska falla mellan stolarna. Likaså är det viktigt att planera 

undervisningen så att det alltid finns extra, enskild tid att ge till eleverna. När undervisningen planeras 

utifrån lektionspass som innebär att både eleverna och lärarna måste rusa till nästkommande lektion 

skapas inte rum för extra, enskilt stöd för de elever som är i behov av detta. Intervjuerna visade också 

genom intervjupersonernas berättelser att de upplevde högstadietiden som mer turbulent och 

problematisk än vad låg- och mellanstadieperioderna var, just på grund av att de upplevde en tydligare 

struktur i skolans organisation kring lärare och klassrum.  

 

En del av kritiken som riktar sig mot skolan av idag är att elever inte får tillgång till idrott och rörelse i 

den utsträckning de skulle behöva. I media upplevs diskussionen handla om att skolorna inte arbetar 

förebyggande mot barnfetma. Genom intervjuerna kan vi förstå att idrott och rörelse också är bra för 

individer med ADHD-problematik då idrotten har en positiv inverkan på deras förmåga till att 

koncentrera sig och fokusera. Genom intervjuerna kan vi se att rörelse och träning hjälper dem med 

fokus och koncentration. Därför bör skolorna idag inte skära ner på idrott, utan istället öka utövandet 

inom skolan. Den moderna skolan borde struktureras på ett sådant sätt att våra elever erbjuds en större 

valfrihet i att utöva en skolidrott i anslutning till början eller slutet av skoldagen. För elever med 

ADHD-problematik skulle träning vara till deras fördel om den låg som första inslag på skoldagen, då 

en av de intervjuade berättade att träning på morgonen ledde till en bättre koncentration. Enligt 

tidigare genomförd forskning av Dunne och Moore (2011) påverkar idrott individer med ADHD på ett 

positivt sätt då träningen frigör serotonin och andra substanser. Dock (2010) skriver att forskare i 

nuläget tittar på om serotonin och noradrenalin är i obalans hos individer med ADHD-problematik.  

 

De intervjuade personerna i denna forskningsstudie förmedlar att i den lilla gruppen eller i en-till-en-

undervisningen kunde läraren ge eleven fokus genom sin fokusering. I helklass ska så många fler 

elever också få tillgång till lärarens fokus vilket också betyder att det ges tillfällen för elever som har 

svårt med koncentrationen att tappa den. Det räcker med att man som lärare vänder bort ryggen eller 

blicken för att hjälpa någon annan. Därför är det så viktigt att det för de elever som behöver hjälp med 

att hålla fokus också får hjälp med det. Genom en-till-en-undervisning kan läraren helt fokusera på 

eleverna. Idag pratar man mycket om att betyg och andra disciplinära befogenheter från 

skolpersonalens sida ska styra upp skolan. Men alltför sällan upplever jag att politiskt ansvariga 

diskuterar det som verkligen skulle påverka positivt, skolklassers elevantal och antalet elever i en 

undervisningsgrupp. Antal elever i en grupp påverkar eleverna både kunskapsmässigt och socialt. 

Därför behöver skolan ändras till en form som passar alla och inte en form som lyfter fram 

konsekvenser av diagnoser. Informanterna förmedlar själva genom intervjuerna att det för dem var 

positivt att undervisas i liten grupp eller enskilt med en lärare. Och, det som är bra för elever med 

ADHD är troligen också bra för andra barn. 

 

Som specialpedagog är det förstås viktigt att kunna hur barn och unga lär sig. Speciellt de barn som 

diagnostiserats med en funktionsnedsättning som påverkar lärandet, som i sig är så viktigt för att 

kunna bli en delaktig medborgare och genom detta hitta en plats av betydelse i vårt samhälle. Som 

lärare erfar jag att när barn och unga lär sig saker utvecklas och växer de samt får möjlighet att känna 

sig duktiga, vilket leder till utvecklande av självförtroende som hjälper dem bli någon. Likaså behöver 

faktakunskaper konstant kopplas till fenomen, händelser och diskussioner gällande det liv eleverna 

kommer möta utanför skolan. Genom dessa diskussioner och berättelser kan de finna en relevans till 

varför de ska lära sig vissa saker och därmed finna ett intresse och en motivation som hjälper dem att 

kunna koncentrera sig och fokusera sig.  

 

För de intervjuade personerna var det viktigt med det genuina intresset. Både det egna intresset men 

också att lärare visade intresse för att undervisa och för de ämnen de undervisade i. Därför är det av 

vikt att skolan anställer behöriga lärare, att lärare undervisar på den nivå de valt att utbilda sig för och 
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att de undervisar i de ämnen de valt att studera. För lärare väljer att studera ämnen de är intresserade 

av och de väljer att bli lärare för en viss nivå för att det finns ett intresse kring barn i viss ålder.  

 

Av intervjuerna framgick det att om man som pedagog tog med eleverna i planeringen kring 

undervisningen ansågs som att de kände sig delaktiga och det fick dem att se syftet med arbetet. 

Likaså lyfts diskussionen om varför man ska lära sig saker och på vilket sätt man har nytta av 

kunskaperna i livet utanför skolans väggar. Att konkretisera undervisningen och att kombinera 

faktakunskaper med praktik genom bilder, filmer, att läraren visar och att eleverna själva får arbeta 

praktiskt är av stor vikt för att elever med ADHD-problematik ska finna lust till lärande. Att 

kombinera faktakunskaper och praktik ger dem en förståelse för varför man ska lära sig de saker som 

lärs ut i skolan idag. För dessa elever är det viktigt att hela tiden finna syfte och relevans och de 

intervjuade personerna beskriver att syftet och relevansen synliggörs genom de visuella och praktiska 

momenten. För att detta ska vara möjligt är det i skolans intresse att lärare samarbetar, att skolan 

arbetar tematiskt och att under lektionstillfällena hela tiden bygga planeringar som innehåller praktiska 

och visuella moment för eleverna att koppla de nya faktakunskaperna kring.   

 

Av de intervjuades berättelser framkom det att det är viktigt att erbjuda eleverna en undervisning där 

det visuella kombineras med det auditiva samtidigt som det kinestetiska också kan verka som en tredje 

del att bygga kunskaperna på. Personer med ADHD förmedlar att de lär sig lättare och minns mer när 

ovan sinnen får växeldra och samarbeta i lärandeprocessen. Filmer innebär att eleverna upplever ett 

tempo som får dem att inte bli understimulerade. I filmer kan också information hängas upp på bilder. 

Filmer hjälper eleverna att fästa kunskaperna genom både öga och öra. Att enbart lyssna eller läsa 

information, fakta och instruktioner innebär att de har svårt att placera det som förmedlas i textmassor, 

i genomgångar och föreläsningar. Bilden blir en minneshjälp. På samma sätt beskrivs serietidningar 

som Tintin och Asterix, tidsaxlar och bilder i böcker. Därför är det så viktigt att elever alltid får 

möjlighet att hänga upp sina kunskaper på flera saker än bara att lyssna och minnas. Att visa film och 

bilder som motsvarar det som lärs ut är bara till fördel. Att låta eleverna själva teckna till det som 

förmedlas gör också att de kan skapa egna bilder att hänga upp kunskaperna på. De intervjuade 

personerna beskriver också att de hade hjälp av bilder för att minnas och att bilderna kunde vara redan 

färdiga bilder skapade av någon annan eller deras egna inre bilder som de skapade minnet. De berättar 

också att det gick lättare att minnas vad lärarna pratade om, om de ritade till förläsningar och 

genomgångar än att istället försöka skriva exakt vad lärarna sa.  

 

Eftersom intresse och förankring till verkligheten skapar motivation till lärande, enligt intervjuerna, 

bör man som specialpedagog tänka på vad som ska läras, varför det ska läras och hur ska det läras. 

Därför är det viktigt att skapa tillgång till olika typer av hjälpmedel och arbetsredskap där 

arbetsmomenten kan formas, gemensamt med eleverna, eller genom att flera olika varianter att nå 

kunskaper finns. Centrala innehåll ska följas, men vägen till de olika målen kan få se olika ut för olika 

individer. Därför kan man som specialpedagog hjälpa lärare att skapa flera uppgifter av olika karaktär, 

vilka alla ändå behandlar samma ämnesdel. I samband med att flera olika uppgifter skapas för att ge 

valfrihet, till viss del, bör man tänka på för vem man skapar uppgifterna. När uppgifter för elever med 

ADHD-problematik utformas behöver man som specialpedagog tänka på att instruktionerna ska vara 

korta och att uppgifterna i sig ska ge ett snabbt avslut, eller vara ett delmål i ett längre projekt där 

delmålen ges allteftersom de uppnåtts. För, som framgår av intervjuerna, så är det korta mål som är 

bäst för individer med ADHD. Korta mål som gör att de uppfattar instruktionerna och målet med 

arbetet gjorde också att de kunde ta sig igenom uppgifterna och i denna fokusering på arbetet upplevs 

inte eleverna som störande. Projektarbeten har en tendens att innebära en planering och instruktioner 

om placeras i elevernas händer för att lösas från början till slut på egen hand eller i grupp, oftast med 

läraren iakttagandes vid sidan om. Även projektarbeten måste innebära korta mål, gemensamt arbete 

och mediering mellan lärare och elever. 

 

Som specialpedagog befinner vi oss i den skolmiljö som idag innebär stora klasser med elever med 

många olika behov. Därför är det viktigt att tänka på vad som är bäst för dessa olika individer med 

deras olika behov. Eftersom vi vet att elever med ADHD-problematik störs av onödigt bakgrundsljud 

kan vi tänka ut hur vi kan eliminera så många av dessa onödiga ljud som möjligt. Enkla medel kan 
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vara att ha tassar på stolarna och tyg som dämpar ljud. Samtidigt vet vi att för många saker i ett 

klassrum också kan upplevas som störande och påverka koncentrationen och förmågan att fokusera på 

skoluppgifterna. Att det råder ordning och reda i klassrummet där var sak har sin plats är därför också 

viktiga aspekter. Det är inte bara ljud som stör utan också det ögat ser och möjligheten till den egna 

ordningen som en egen plats kan ge. Individer med ADHD pratar också om att de inte uppskattar att 

de har något eller någon bakom ryggen. Att därför skapa en miljö med hjälp av möblering som tillåter 

delaktighet och kontroll kan vara att placera elevernas bänkar i ett U. Då har ingen elev någon annan 

bakom ryggen samtidigt som alla ser varandra vid samtal och diskussioner. En U-placering av bänkar 

skapar också bättre förutsättningar för att bedriva den undervisningsstrategi som benämns som 

dialogstilen. En stil som de intervjuade beskriver som en strategi som gjort att de upplevde lärande och 

därför skolan som positiv. Samtal har genererat i att de har kunnat koncentrera sig, eftersom samtal 

också gör att det blir ombyten ofta och därmed ett tempo som gör att de inte upplever skolan som 

monotom och tråkig. De beskriver att de behöver tempo för att hålla koncentrationen, men samtidigt 

behöver de ett lågt tempo när det gäller att ta in instruktioner. Därför är det som lärare och 

specialpedagog viktigt att tänka på för vem man undervisar och hur man möter de olika individerna 

och deras behov, enskilt, i liten grupp eller i stor klass. Alltså, var och när undervisningen sker och hur 

den då bör bedrivas, både i tanke på tempo, strategi och miljö. 

 

Konklusion  
 

Att ha intervjuat vuxna med ADHD-diagnoser har inneburit att vi har fått svar på vad de upplevde som 

positivt och negativt för lärandet under sin skoltid. Intervjusamtalen har givit oss värdefull information 

som kan tillämpas av, inte bara specialpedagoger, utan av alla lärare för att skapa en skola för alla.  De 

resultat som framkom genom intervjusamtalen är att det som hade en positiv inverkan på lärandet för 

dem som elever var undervisning i liten grupp eller genom en-till-en, att arbeten, prov och 

instruktioner delades upp i korta delmål, att parallellt arbeta med flera korta uppgifter som de kunde 

variera mellan, att det rådde ett arbetstempo som skapade stimulans. Denna stimulans fann de genom 

att det vid genomgångar behövde vara ett lugnt tempo, men i undervisningen kom filmer, 

grupparbeten och dialoger att skapa ett arbetstempo som hjälpte dem att hålla fokus och 

koncentrationen. Bilder, berättelser från det verkliga livet och förankring till nyttan av kunskaperna 

var strategier som hade positiv inverkan på lärandet. Att kunna se nyttan av kunskaperna kunde ske 

genom att använda kunskaperna i samtal, grupparbeten och praktisk tillämpning. Likaså var det viktigt 

för de intervjuade personerna att finna intresse för det som skulle läras, vilket skedde genom att syftet 

och relevansen lyftes fram och förklarade varför det var bra att lära sig just det som skulle läras. När 

de som elever kände att de var delaktiga och fick välja arbetssätt skapades också ett intresse för 

lärandet. Det som också verkade positivt på deras lärande var positiva möten mellan dem som elever 

och deras lärare. De lärare som trodde på den, tog hänsyn till deras problematik och visade dem 

respekt kom att få dem att lära sig. De talar om att mänsklighet och tålamod var egenskaper hos lärare 

som fick dem att ta till sig det som dessa lärare förmedlade. Likaså påverkade miljön deras inlärning 

då det var viktigt för dem att miljön var avskalad och att det var ordning och reda bland sakerna och 

bland eleverna samtidigt som en egen arbetsplats hade positiv inverkan på deras inlärning.  

 

I denna forskningsstudie kom deras positiva inställning till att undervisas i liten grupp eller i en-till-en-

undervisning att överraska mig. Genom mina år som lärare i grundskolan och som student vid 

specialpedagogiska programmet vid Stockholms universitet har undervisning i liten grupp eller genom 

en-till-en varit en het diskussionsfråga. Diskursen har omfattats av att det är exkluderande att 

undervisas utanför den större, ordinarie undervisningsgruppen. Genom denna forskningsstudie har jag 

lärt mig att elever istället kan uppleva exkludering i den ordinarie undervisningsgruppen då de där inte 

känner sig delaktiga genom att de inte kan fokusera och koncentrera sig och därför inte få lärande 

utmaningar och känslan av att hänga med. De utrycker istället att de i den lilla gruppen blev någon och 

att de där genom uppnått lärande kände sig delaktiga och därför inkluderade.      
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Som jag skrev i Metod så upplever jag att mycket av forskningen kring ADHD idag handlar om 

konsekvenser och problematiken ADHD leder till. Forskningen belyser det negativa kring att ha en 

ADHD-diagnos. Därför var det viktigt för mig att i denna forskningsstudie lyfta det som fungerat, det 

som varit positivt för lärandet, för intervjupersonerna. Ändå kom detta arbeta att också belysa negativa 

aspekter, sådana strategier och organisatoriska lösningar som inte gjorde att de upplevde lärande. De 

sju intervjuade personerna hade under intervjusamtalen svårt att hålla sig från att inte lyfta det negativa 

i deras tidigare skolmiljö. Med anledning av detta kan man förstå att de har upplevt mycket negativt i 

mötet med skolan, något som är viktigt för mig som specialpedagog, och för alla praktiserande lärare 

att känna till, så att vi också har kännedom om hur vi inte ska arbeta med eller hur vi inte ska möta 

elever med ADHD. Vi ska arbeta för att göra mötet med skolan till positiva år.       

Fortsatt forskning 
 

Som ett komplement till denna studie skulle det vara intressant att intervjua elever som idag går i 

grund- och gymnasieskolan och har en fastställd ADHD-diagnos och utgå från samma huvudfråga för 

att få svar på hur de idag upplever lärande.  Har det skett några förändringar de senaste åren eftersom 

vi idag har en bredare kunskap kring ADHD och medföljande konsekvenser och möjligheter?  

 

De intervjupersoner som ställt upp med sina erfarenheter och berättelser i denna forskningsstudie 

beskriver också hur viktiga de sociala relationerna är för lärandes skulle. Därför skulle det som 

ytterligare komplement också vara mycket intressant att intervjua dagens elever i grund- och 

gymnasieskolan och vuxna med ADHD-diagnos för att studera deras sociala relationer. Forskningen 

skulle återigen utgå från intervjusamtal inledandes av en huvudfråga. Grundskole- och 

gymnasieeleverna skulle få berätta om de sociala relationerna de har och har haft med jämnåriga och 

lärare.  De vuxna skulle få beskriva hur de upplever deras sociala relationer i deras arbetsliv. Genom 

detta skulle man som specialpedagog ta hänsyn till den problematik som skapar otillfredsställande 

sociala relationer och i skolan också arbeta för att förebygga och främja deras sociala utveckling då 

sociala relationer påverkar individers välbefinnande och möjligheter att lyckas, vilket framgår av ovan 

intervjuer. Du Paul et al. (2011), McConaughy et al. (2011) och Holmberg (2009) påpekar att personer 

med ADHD ofta hamnar i konflikt och inte lyckas bygga tillfredställande relationer med jämnåriga 

och vuxna i deras omgivning. Om de sociala relationerna inte fungerar är det svårt med akademiskt 

lyckande och framgång inom arbetslivet. Hur förebygger vi det goda sociala relationer för individer 

med ADHD?       
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Bilagor  

Bilaga 1 – Informationsbrev om forskningen, vilket sändes vid förfrågan 
om intervju 
 

Hej! 

 

Jag heter Gia Franzén och läser nu min sista termin vid Stockholms universitet vid 

specialpedagogprogrammet. Under denna termin skriver jag mitt examensarbete som handlar 

om vad i skolan som fungerar för elever med ADHD-diagnos. Forskning idag beskriver oftast 

vad som inte fungerar samtidigt som forskningsresultaten ofta baserar sig på observationer.  

 
Jag vill i mitt examensarbete utgå ifrån berättande forskning, vilket innebär att individer med 

ADHD-diagnos själva får beskriva sina upplevelser och erfarenheter kring vad som 

fungerade. Jag vill därför intervjua vuxna med ADHD som i samtal reflekterar tillbaka och 

därigenom beskriver vilka undervisningsstrategier som fungerade just för dig/er.  

 
Syftet med forskningsresultaten är att jag som specialpedagog ska skapa en skola för alla där 

elever med ADHD i skolan idag, känner att de också hör hemma, att de trivs, att de får gott 

självförtroende, en god relation till vuxenvärlden och att de får möjlighet till samma 

kunskapsbas som andra elever.  

 
Jag har i nuläget genomfört _________ intervjuer och jag behöver göra mins sex stycken. De 

två genomförda intervjuerna har tagit ca en timme och jag utgår från frågan; Vilka 

undervisningsstrategier gjorde att du upplevde skolan som positiv och givande?  

 
I min forskning tar jag självklart hänsyn till Vetenskapsrådets etiska forskningsprinciper vilka 

är att du som intervjuas garanteras anonymitet, att du får ta del av forskningsmaterialet och 

att du har rätt att hoppa av projektet när du vill.  

 
Under intervjun spelar jag in samtalet för att utifrån inspelningen skriva ned resultaten och 

därefter tematisera. Intervjupersonerna kommer inte att redovisas en och en i resultatdelen, 

utan gemensamt utifrån likheter.  

 
Jag ser fram emot ditt svar och hoppas förstås att vi ses för en intervju.  

 

Med vänlig hälsning 
 

Gia Franzén 
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