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Abstract 

 

The purpose of this studie was to use qualitative methods to find out how teachers perceive what a 

good classroom environment means for students with ADHD. Know the teachers what to do with the 

physical environment for students with ADHD? My research questions I wanted to answer was how 

support or hinder classroom environment children who have ADHD? What can educators how 

classroom environment to be adapted for students with ADHD? I have presented three different 

themes based on my interviews, Structure / classroom environment, placement and traditional 

teachings. Has compiled my answers from informants and analyzed the responses by prior research 

and theory. The results show that teachers have good insight into what is good for students with 

ADHD, but what is it that goes wrong? 
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1. Inledning 

I dagens nyheter publicerade redaktörerna Anna Bratt & Annika Folcker artikeln ”ADHD – 

center: Fler borde få diagnosen” den 10 maj 2012. Artikeln väckte stor uppmärksamhet då 

det är många elever i dag som får diagnosen ADHD. De hänvisa till Agneta Hellström, chef 

för ADHD centret som drivs av landstinget, att det är ovanligt att föräldrar tycker att deras 

barn fått diagnosen i onödan. Hellström påpekar också i debatten att hon kan inte kan stå till 

svars för att alla diagnoser är korrekta. Hellström säger vidare att hon tycker sig se en ökad 

trend att skolan kräver att barn ska ha en diagnos för att de ska kunna sätta in resurser till 

eleverna, men hon påpekar också att det är lagstridigt (Hellström enligt Bratt & Folcker 

Aschan 2012). 

Jag har under min verksamhetsförlagda utbildning stött på barn som har ADHD och har sett 

hur dessa barn blir påverkade av skolmiljön/klassrumsmiljön. Detta har fått mig att bli ännu 

mer intresserad av hur barn med ADHD klarar sig i skolans värld. När jag har varit ute på 

praktik och efter att jag har läst en del böcker om barn med ADHD blev jag intresserad av att 

veta mer om hur en klassrumsmiljö är anpassat för en elev som har ADHD. Jag läste boken 

ADHD/DAMP – en uppdatering av Vanna Beckman, i boken skriver Agneta Hellström, fil. 

Kand. och pedagog i kapitlet Psykosociala och pedagogiska stödinsatser om hur en bra 

klassrumsmiljö ska vara anpassad för elever med ADHD, så dessa elever får lättare att lyckas 

med sin utbildning. Detta gjorde att jag kände en större nyfikenhet av att läsa vad andra 

forskare har skrivit om hur en bra klassrumsmiljö ska se ut för att vara anpassad för elever 

med ADHD. Under de senaste 30 åren har de gjorts flera undersökningar av hur många barn 

som har ADHD/DAMP. Man har då kommit fram till att 3-5% av alla barn i skolåldern har 

ADHD och de flesta av dessa är pojkar (Hellström 2007:11). Det betyder att de procentuellt 

sätt finns nästan en elev med ADHD i varje klass. Vad kan lärare göra för att dessa elever ska 

få ett lugn när de är i klassrummen? Vilka knep finns det för lärare att ta till när inte de finns 

tillräckligt med resurser i skolan? 
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2 Bakgrund 

Dr Ross W. Green, chef för Cognitive – Behavioral Psychology, skriver i boken Explosiva 

barn att ADHD är en diagnos som används för att beskriva barn som uppvisar en reaktion till 

övrig utveckling, extrem grad av bristande uppmärksamhet eller hyperaktivitet – impulsivitet, 

eller båda. ADHD är en barnpsykiatrisk störning. De senaste 15 åren har det skett intressant 

forskning inom området ADHD. De har kommit fram till att barn med ADHD har stora brister 

i tankefärdigheter som kallas ”Exekutiva funktioner”. Det handlar om kognitiva färdigheter så 

som att organisera, planera och skifta mellan olika kognitiva sammanhang (Green 2003:11). 

2.1 Om struktur/miljö för barn med ADHD 

Ann – Christin Thimon, speciallärare och talpedagog, skriver i boken Bråkiga ungar och 

snälla ungar om att klassrumsmiljö är viktig för alla elever. Det är viktigt att ha en tydlig 

struktur något som är nyttigt för alla elever, inte bara för de som har en störning (Thimon 

1989:84ff). Hon skriver vidare att när man har en elev med en störning är det viktigt att man 

undanröjer så många ljud och syintryck som möjligt. Det är också bra med bokhyllor som kan 

skärma av klassrummet eller att använda sig av vikskärmar. Enligt Thimon är det att sätta 

tydliga gränser för elever med störningar var deras plats är. Hon menar också på att man kan 

tejpa på golvet runt varje elevs bänk för att markera platsen och på så sätt skapa en trygghet 

för elever med störningar(Thimon 1998:84ff). 

Även Christina och Jens Axengrip, båda är författare och konsulter, skriver tillsammans i sin 

bok Pedagogiska strategier att det är viktigt att anpassa miljön i klassrummen så att det blir 

en lugn tillvaro för elever med ADHD. Axengrip skriver att alla delar i rummet har stor 

betydelse då en ostrukturerad miljö i ett klassrum kan försvåra elevernas inlärning. Axengrip 

menar att i en anpassad miljö för elever med ADHD ska väggarna vara rena och ha milda 

färger, då det ger ett lugnt intryck. De påpekar dock att klassrummet inte behöver vara sterilt. 

Det är också viktigt att ha bestämda platser i klassrummet, en stadig stol som inte går att sitta 

och gunga på. Även Axengrip framhåller att läraren ska markera elevens arbetsplats, antingen 

runt själva bänken eller tejpa en fyrkant runt bänken på golvet(Axengrip 2004:95ff). 

Hellstöm skriver i kapitlet Psykosociala och pedagogiska stödinsatser i boken 

ADHD/DAMP- en uppdatering, att en ostrukturerad och oförutsägbar miljö kan ställa till stort 

problem för elever med ADHD. En bra miljö för elever med ADHD är en välstrukturerad 
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miljö. Hellström menar att man bör undvika för många olika aktiviteter under en dag, att man 

alltid bör ge eleverna ett tydligt schema på vad som kommer att hända under dagen och att 

man hela tiden pratar om vad som kommer att hända under dagen (Hellström 2007:137 ff.). 

Kristen Juul, barnpsykolog skriver i sin bok Barn med uppmärksamhetsstörning att ett annat 

bra knep som man kan ta till i sitt klassrum är hörselkåpor, då barn med ADHD kan vara 

väldigt överkänsliga mot ljud. Även Juul skriver att ha ett strukturerat schema eleverna är 

väldigt viktigt för dessa barn och de lugnar även andra klassrums situationer, då de vet vad de 

ska göra i förväg hela tiden(Juul 2005:26 ff.). Iglum – Ronhode, fil. Kand. i specialpedagogik 

skriver i boken Om de bara kunde skärpa sig! Barn och ungdomar med ADHD och Touretts 

syndrom att det finns vissa pedagogiska grundprinciper för barn med ADHD. Hon delar upp 

dessa i fyra olika delar: 

”Tid - eleven ska veta när saker ska ske. 

Aktiviteter – eleven ska veta vad som kommer att hända under en dag. 

Plats – eleven ska veta var hon/han har sin plats eller var eleven ska vara. 

Personer – eleven ska vara väl förberedd på vem det är hon/han ska arbeta 

med”(Iglum – Ronhovde 2006:216) 

Iglum – Ronhovde skriver vidare om det hon kallar organisatoriskt tillrättaläggande. Hon 

menar att de flesta elever med ADHD har svårigheter att infinna sig på nya platser det gör att 

personer med ADHD lägger ner mycket tid bara till att hitta sitt klassrum, och de även har 

svårt att hitta sin plats i klassrummet. Det som Iglum – Ronhovde ger som förslag är att man 

bara ska ha ett klassrum till barn med ADHD, ett så kallat hemklassrum, då detta skapar en 

trygghet för dessa elever och ger dem en möjlighet att känna ett lugn. Igulm- Ronhovde 

skriver vidare att man i grundskolan infört begreppet hemklassrum, men hon skriver att det 

blir svårt för dessa elever när de börjar högstadiet och ofta byter klassrum till varje lektion. 

Igulm- Ronhovde tycker därför att man borde införa hemklassrum även i högstadiet för att 

hjälp eleverna att lyckas. Iglum - Ronhode nämner även att det ska finnas en bra struktur i ett 

klassrum. Hon beskriver att bilder kan vara ett sätt för eleverna att skapa ett lugn, att inte bara 

använda sig av bokstäver när man skriver ett schema för dagen utan att även använda sig av 

bildsymboler (Iglum – Ronhovde 2006: 186 ff.). 
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2.2 Placering i klassrummet för ett barn med ADHD: 

Hellström skriver att dagens skolmiljöer med öppna klassrum, att yta av klassrum för olika 

lektioner och bokhyllor istället för bänkar är inte det bästa för elever som har ADHD. 

Hellström menar även att när lärare får en elev med ADHD till sin klass bör denne se över 

klassrumsmiljön, och samtidigt tänka på den bästa placeringen för just den eleven. För att ge 

barnet den bästa förutsättning för att lyckas i undervisning så ska man ha korta arbetspass, 

vara tydlig i kommunikationen, samt ge korta och tydliga instruktioner(Hellström 

2007:143ff). 

Även Juul skriver att placering av ett barn med ADHD är väldigt viktig. Juul menar också att 

det kan var bra att ha vikskärmar för de elever som har ADHD så man kan skärma av eleven 

när det blir jobbigt i klassrummet. Juul skriver även att man inte ska placera eleven vid en 

rörig anslagstavla. Juul påpekar också att det kan vara viktigt för de här eleverna att sitta nära 

läraren så de har en god ögonkontakt, men då de även kan känna sig obekväma av att ha andra 

elever bakom ryggen är det bra med vikskärmar. Juul poängterar även att eleverna inte får 

känna sig isolerade(Juul 2005:19ff ). 

Iglum- Ronhovde skriver också om placering i klassrum. Iglum- Ronhovd menar att det är 

bäst att placera eleven längst bak i klassrummet så att eleven har en överblick över hela 

klassen och på så sätt kan känna en trygghet i att ha koll på vad som hela tiden händer, och det 

är ingenting som händer bakom ryggen på eleven (Iglum-Ronhovde 2006:111). 

Axengrip tar även upp om placeringen i klassrummet, Axengrip menar att placering har en 

stor betydelse för elever med ADHD, även Axengrip poängterar att det kan vara bra för elever 

med ADHD att sitta långt bak i ett klassrum för att de då har uppsikt över alla andra 

elever(Axengrip s. 99, 112 ff 2004). 
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2.3 Vad säger Skollagen. 

I skollagen kan man läsa vad skolan har för allmänna bestämmelser. Under utbildningssyfte 

står det under paragraf två: 

2 § Grundskolan ska ge eleverna kunskaper och värden och utveckla elevernas förmåga att 

tillägna sig dessa. Utbildningen ska utformas så att den bidrar till personlig utveckling samt 

förbereder eleverna för aktiva livsval och ligger till grund för fortsatt utbildning 

Utbildningen ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och ge en god grund för ett 

aktivt deltagande i samhällslivet(Skolverket). 

Under särskilt stöd står det i paragraf sju: 

7 § Särskilt stöd får ges i stället för den undervisning eleven annars skulle ha deltagit i eller 

som komplement till denna. Det särskilda stödet ska ges inom den elevgrupp som eleven 

tillhör om inte annat följer av denna lag eller annan författning(Skolverket). 
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3 Tidigare forskning: 

Jag har valt följande litteratur till min forskning, en avhandling av Catrin Tufvesson, 

avhandling av Göran Söderlund och boken Barn med koncentrationssvårigheter som är 

skriven av Björn Kadesjö. Jag har valt den litteraturen tackvare att jag tycker att den belyser 

de området som jag ska skriva om i min uppsatts. Jag har läst om de olika forskningsstudierna 

och tycker att de tar upp den problematiken som finns runt hur det ser ut i ett klassrum så som 

struktur, placering och traditionell lära. 

Målet med Catrin Tufvessons studie har varit att ge förslag på hur man kan utforma en god 

lärmiljö för elever i behov av särskilt stöd. I hennes forsknings Concentration Difficulties in 

the School Environment – with focus on children with ADHD, Autism and Down’s 

syndromestudie delades lärarna in i fyra olika delar. I den första studien kontaktade hon 

personliga assistenter och olika lärare som arbetade dagligen med elever som har ADHD. I sin 

andra studie kontaktades personal som arbetade på barn och vuxenhabiliteringen. I de båda 

studierna använde hon sig av frågeformulär, och fick svar från 125 lärare och personliga 

assistenter samt 137 svar från barn och vuxenhabiliteringen. De båda studierna pekar på att 

miljöfaktorerna har en stor betydelse för elevernas förmåga att kunna koncentrera sig. 

Resultaten visade även att de kunde vara olika saker som påverkade dessa elevers 

koncentration. De som resultatet belyste som kunde påverka eleverna både positivt och 

negativt, om att man skulle flytta sig från klass rum till klass rum, hur man sitter i ett 

klassrum(placering), utsikten från klassrummet, inredningen, utsmyckningen och vad som 

fanns i klassrummet. 

Resultaten var att utformningen av ett klassrum påverkar elevernas möjlighet att ta till sig 

information. Vilken inredning som finns i klassrummet har också en stor betydelse, exempel 

om allt material ligger framme kan de vara ett störande moment. För mycket saker på 

väggarna kan störa de här eleverna även om de är utvalda utifrån ett pedagogiskt syfte så som 

siffror och bokstäver och bilder(Tufvesson 2007). 
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Göran Söderlunds som är psykologilärare skriver i sin avhandling Noise improves cognitive 

performance in children with dysfunctional neurotransmission. att tidigare forskning 

avseende barn med ADHD har betonat att dessa barn är extremt påverkade av störande ljud 

från sin omgivning och att de helst ska vara isolerade ifrån allt ljud så att de se kan 

koncentrera sig. Söderlund vill i sin studie visa att detta är en myt. Söderlund gjorde ett 

minnes test, där elever skulle memorera 12 meningar och sedan skulle de upprepa meningarna 

i vilken följs som helst. Efter det så la han till störande ljud det han kallar för myrornas krig. 

Det han kunde se av den studien var att elever som inte hade ADHD presterade sämre medans 

elever som hade ADHD presterade bättre. Studien gjordes på tretton elever, som hade ADHD 

och inte hade ADHD. Söderlund skriver att elever som har ADHD inte ska sitta tillsammans 

med andra barn då det kan göra att de tappar koncentrationen men att ljud inte har en negativ 

påverkan på elever med ADHD(Söderlund 2007) 

Björn Kadesjö som är barnläkare har forskat i ämnet barn med koncentrationssvårigheter 

under en längre period och har skrivit avhandlingar och gjort olika studier runt barn med 

koncentrationssvårigheter. I boken Barn med koncentrationssvårigheter har han sammanställt 

olika resultat som han har fått från sina studier. De som har medverkat under hans studier är 

föräldrar, special pedagoger och pedagoger. Resultaten som han kom fram till var att elever 

får det lättare om deras dagar ser likadana ut och att de följer samma mönster. Kadesjö menar 

att det inte finns någon riktigt bra skolsituation för barn med ADHD. Elevens hela situation i 

klassrummet behöver tillrättaläggas och man måste hela tiden ha en genom tänka strategi. 

Även Kadesjö påpekar att miljön har en stor påverkan för elever med ADHD, och att det kan 

göra stora skillnader på n elev som har ADHD hur klassrumsmiljön är strukturerad. Genom 

att hjälp en elev med ADHD att hålla rent och fint på sin bänk så gör det att eleven kan 

koncentrera sig mer på den uppgiften som ska göras istället för att eleven koncentrera sig på 

det som ligger på bänken(Kadesjö 2001: 179 ff.). Kadesjö påpekar också vikten av 

placeringen i klassrummet. Kadesjö menar att eleven ska sitta nära läraren så att det lätt kan få 

ögonkontakt och ett nära samspel. En bra placering kan vara långsidan av ett klassrum. 

Eleven kan då sitta med ryggen mot väggen och ser då de andra eleverna i klassrummet, på så 

sätt behöver inte eleven med ADHD hålla på att vända sig om och får har en trygghet i att det 

är en vägg bakom sig(Kadesjö 2001: 184 ff). 
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Kadesjö nämner även i sina resultat om tre olika förflyttningar som kan vara extra 

komplicerade för barn med ADHD: 

Då de flyttar från förskola till skola, förväntas det av barnet att kunna sitta still under 

längre perioder, kunna ta in mer information av lärare och kunna följa de instruktioner 

som ges. 

Från lågstadiet till mellanstadiet, de blir mindre lek och de ställs mera krav på att 

eleverna ska kunna arbeta mer frigående, och kunna söka fram information själva. 

Man ska kunna läsa och skriva snabbare än lågstadiet, och det är därför oftast läs- och 

skrivsvårigheter upptäcks på mellanstadiet. 

Från mellanstadiet till högstadiet där det krävs ännu mera självständigt arbete och att 

man ska ”hålla koll” på alla sina böcker själv, man blir tilldelad ett skåp där man ska 

sina saker i och att man har lektioner i olika klassrum(Kadesjö s 190). 

4Syfte/Frågeställning 

4.1 Syfte 

Syftet med min undersökning är att undersöka hur pedagoger från dessa olika skolnivåer 

uppfattar sin fysiska klassrumsmiljö sett utifrån elever med ADHD, samt hur miljön kan 

påverka elever med ADHD. 

4.2 Frågeställning 

Vad kan pedagogerna om hur klassrumsmiljön ska vara anpassad för elever med ADHD? 

På vilka sätt stödjer eller stjälper klassrumsmiljön barn som har ADHD? 
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5 Definitioner om ADHD/Klassrumsmiljö. 

Jag har valt att inte gå in så djup på hur man gör en utredning när man misstänker att en elev 

har ADHD, eftersom min utgångspunkt är att studera hur klassrumsmiljön är anpassad för 

elever med ADHD. Jag har valt att definiera vad ADHD står för och sedan definiera vad 

klassrumsmiljö innebär för elever med ADHD. 

5.1 Vad är ADHD 

Vanna Beckman, frilansjournalist och författare, har under de senaste åren ägnat sig åt barn 

neuropsykiatri och Elisabeth Fernell, överläkare och docent vid barnneurologiska enheten på 

Astrid Lindgrens barnsjukhus skriver i boken ADHD/DAMP en uppdatering att ADHD, som 

är en förkortning för Attention Deficit Hyperactivity Disorder, är en så kallad 

neuropsykiatriskt funktionsnedsättning som förekommer hos cirka fem procent av alla 

skolbarn. ADHD innebär att det finns vissa avvikelser inom områdena uppmärksamhet, 

aktivitet och impulsivitet. När man pratar om ADHD så talar man om tre olika typer av 

ADHD: 

ADHD dominerad av uppmärksamhetsbrist. 

ADHD dominerad av överaktivitet och bristande impulskontroll. 

ADHD kombinerad form med både uppmärksamhetsbrist och överaktivitet. 

Många barn som har ADHD uppfyller även kraven för damp. De svårigheter som 

kännetecknar ADHD är uppmärksamhetsstörning/koncentrationssvårigheter, överaktivitet och 

impulsivitet. Symptomen varierar då man har ADHD och ibland har man också någon annan 

störning eller någon annan svårighet. För att ADHD diagnosen ska kunna fastställas krävs det 

att några av symtomen ska finnas med under en längre period och att eleven gör vissa 

avvikelser från vad man kan förvänta sig utifrån elevens ålder, kön och sin egen 

utvecklingsnivå(Beckman & Fernell 2007). Under förskoleåldern tänker man bara på eleven 

som överaktivt. Elever som har ADHD klättrar ofta, de kryper runt och är egentligen aldrig 

stilla, de har även svårt med att sitta stilla i en samling och lyssna när en pedagog sitter och 

läser en saga för eleverna. Deras humör svänger kraftigt, från den lilla frustationen över något 
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kan det bli en jättestor frustation som kan leda till att eleven blir väldigt aggressivt(Vanna, 

Fernell). 

5.2 Klassrumsmiljö 

När jag började leta efter tidigare forskning på hur en god klassrumsmiljö ska se ut fann jag 

inga specifika forskningsrapporter. Jag valde därför att göra min egen definition av vad 

klassrumsmiljö innebär och forskade närmare på ämnet. Utifrån det jag läst, kom jag fram till att 

definiera klassrumsmiljö som placering av bänkar, vad som finns på väggarna i klassrummet, hur 

strukturen är, är det trångt i klassrummet, hur är ett klassrum utformat, vad behövs i ett 

klassrum så en elev med ADHD ska lyckas. Utifrån den definitionen kunde jag skriva en 

intervjuguide och även göra ett observationsschema. 

6Teoretisk ram 

I denna del kommer jag att beskriva de teorier som arbetet belyser så som 

struktur/klassrumsmiljö samt traditionell lära. Dessa teorier är valda för att jag ska kunna 

analysera mitt empiriska material senare. 

6.1 Struktur/klassrumsmiljö 

Vanna Beckman med flera skriver i boken Gång på gång att strukturering är det viktigaste 

som man kan göra för ett barn med ADHD. Med struktur, menar Beckman, att det handlar om 

att eleverna ska få hjälp med att organisera tiden, veta vad de ska göra och med vem de ska 

göra sakerna. Hon tar också upp att det är många idag som inte tror att man får ha saker på 

väggarna när det gäller barn med ADHD, men det menar hon är fel och att det bara är en 

gammal myt om barn med ADHD. Beckman menar att barnen blir störda av saker som finns 

runt omkring dem, men det kan lika väl vara ett element eller en gardin menar Beckman. 

Tiden är något som är väldigt abstrakt och det är därför viktigt att hjälp eleverna med tiden. 

Det man kan göra är att ha ett schema för eleven eller en klocka så man vet hur långt det är 

kvar på en lektion eller så man vet hur långt det är kvar av dagen. Det är viktigt att strukturera 
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upp en lektion för elever med ADHD så att varje lektion har en början och ett slut(Beckman 

1994: 79 ff). 

Christer Stensmo, docent i pedagogik, hänvisar i boken Ledarskap i klassrummet till Philip 

Jacksons som menar att alla klassrum är en myllrande arbetsplats där många personer ska 

vistas samtidigt. Omfattningen och hur man använder klassrummets storlek, ljud, ljus, 

möblering och redskap är ett skal som bestämmer hur det ska vara i ett klassrum. Med miljö 

syftar han på klassrummets fysiska aspekter. Lokalen bör erbjuda fysisk komfort, fördelaktig 

placering av bänkar och ett effektivt fungerande trafikmönster. Den fysiska komforten är 

beroende av tillräcklig ventilation, värme, ljus och möblering. Man ska kunna se varje individ 

i ett klassrum. En viktig läraruppgift är att kunna övervaka eleverna, de ska kunna se eleverna 

hela tiden och lätt kunna få ögon kontakt med elever. De måste vara frisikt fram till 

whiteboardtavlan och eleverna ska kunna se lärarens arbetsbänk. Eleverna ska inte heller 

behöva vrida på huvudet när de ska se på tavlan eller titta på filmduken. De betyder inte att 

bänkarna måste stå i rad utan man kan placera dem gruppvis men man måste ha det till åtanke 

när man gör placeringen. Jackson teorier utgår generellt för alla elever inte bara elever med 

särskilda behov (Jackson enligt Stensmo 1997:19ff). Kadesjö nämner att det har förändrats 

mycket i skolan när det gäller klassrumsmiljön. Idag finns det oftast i klassrummet ett stort 

arbetsbord som elever sitter tillsammans runt om och elever har sitt material i hurtsar en bit 

ifrån sig. Kardsjö påpekar att det då blir svårt för elever med ADHD att sitta runt stora 

arbetsbänkar då gränsen mellan platserna flyter ihop och det blir svårt att hålla reda på sina 

saker. Att man ska hämta saker i hurtsar skapar en oro för elever med ADHD eftersom de 

måste lämna sin plats i klassrummet och hämta nya saker för att sedan komma tillbaka till sin 

plats. Det gör att eleverna tappar koncentrationen och får svårt att få med sig rätt saker 

tillbaka(Kadesjö 2001: 186). 
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6.2 Traditionell undervisning: 

Roger Säljö, professor i pedagogisk psykologi, och Marika Lindholm, lärare har i Boken om 

pedagogerna tolkat Vygotskijs och Steiners teorier. Säljö och Lindholm skriver att den 

traditionella undervisningen, med ursprung från kyrkan, med en lärare som stod och höll i all 

undervisning så som vid en föreläsning medans eleverna fick skriva av det läraren skrev och 

inte var delaktiga i arbetat/planeringen. Genom Vygotskijs, som var forskare och pedagog, 

och genom Steiner, filosof och litteraturvetare, så ändras synen på skolformen i början av 

1900 – talet. Steiner ville att eleverna skulle få ta mer ansvar för sin utbildning. Vygotskijs 

ansåg att den egna erfarenheten i ett socialt/kulturellt nätverk är en mycket viktig del av 

elevernas utveckling. 

Vygotskij menar att eleven ska stå i centrum och själv ta ansvar för sin utbildning, och att 

eleverna ska kunna påverka undervisningen så den anpassas till varje elevs enskilda behov. 

Eleverna ska ges frihet att anpassa skolgången efter sina möjligheter istället för att samhället 

ska ändra individen till något som inte passar denne(Vygotskij & Steiner enligt Säljö och 

Lindholm 2007:110ff). 

Hellström skriver också att den nya skolformen, där eleverna ska samla information själva till 

lektionerna och där man har mer fria lektioner inte heller är det bästa för barn med ADHD, 

eftersom de behöver mycket stuktur och har svårt att komma igång med saker(Hellström 2007 

s.145 ff). Katederundervisning, även kallad klassundervisning, är den traditionella 

undervisningsformen som styrs av läraren. De vill säga läraren styr undervisningen genom 

föreläsningar och förhör klassen kollektivt (Ne. 2012-10-23). Utbildningsminister Jan 

Björklund säger i en artikel i Dagens Nyheter att det är dags att ta tillbaka 

”katederundervisningen”, den traditionellt lärarledda undervisning där läraren styr hela 

lektionerna. Det mest avgörandet i skolans verksamhet är mötet i klassrummet mellan lärare 

och elever. Han säger vidare i debatten att den största förändring mellan traditionell 

katederundervisning och den moderna undervisningen är att istället för att läraren ska 

undervisa eleverna så ska läraren vara mer som en handledare för eleverna, och eleverna ska 

ha mer inflytande i undervisningen än vad de hade förr(Dn 2011-03-13). 
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7. Metod 

7.1 Metodval 

Jag valde att använda en kvalitativ metod. En kvalitativ undersökning är enligt Staffan Stukát, 

fil dr. I pedagogik, ett kvalitativa synsätt som växt fram ur de humanistiska vetenskaperna. 

Huvuduppgiften är att tolka och förstå de resultat som man kommer fram till. Det är vanligt 

att man använder sig av öppen intervju frågor och ostrukturerade observationer(Stukát 

2005:31 ff). Jag valde att ställa öppna intervjufrågor till mina informanter för att få så mycket 

information som möjligt. Med öppna intervjufrågor menar Stukát att det ges mer utrymme för 

informanten att ge sitt svar(Stukát 2005:43). Enligt Stukát finns det tre olika former av 

observationer, Vanlig osystematisk observation, Deltagandeobservation och Observation efter 

särskilt registreringsschema. Då jag visste vad jag skulle titta på och hade gjort ett 

observationsschema så är det observationer efter särskilt registreringsschema. Det Stukát 

menar med observationer efter särskilt registrerings schema är att man i förväg vet vad man 

ska leta efter i sina observationer(Stukát 2005:55). 

7.2 Presentation av informanterna: 

Här kommer en kort presentation av mina informanter alla namn är fingerade. 

Åsa är utbildad grundskollärare för årskurs 1-3. Hon har arbetat i tio år som lärare. Åsa arbetar 

i en förskoleklass som hon ska följa vidare till årskurs ett. Hon har ingen speciell utbildning 

för barn med ADHD, men hon anser sig ha stor erfarenhet av hur man jobbar med elever med 

ADHD eftersom hon nästan alltid har haft en elev med ADHD i sina klasser. 

Lisa är utbildad förskollärare och grundskollärare årskurs 1-3. Hon har arbetat som 

förskolelärare i 33 år men har varit utbildad lärare i 12 år. Lisa undervisar i en årskurs etta. 

Lisa anser att hon har stor erfarenhet av barn med ADHD och hon har själv gått på olika 

kurser för att lära sig mer om barn med ADHD. 

17 



Karin är utbildad grundskolelärare för årskurs 4-9. Hon har arbetat som lärare i 14 år. Karin 

har stor erfarenhet av att arbeta med barn med ADHD. Hon har arbetat i en liten grupp där det 

bara var barn som hade ADHD. Nu har Karin en årskurs fyra. 

Stina är utbildad speciallärare och har arbetat som det sedan 70- talet. Stina arbetar nu med en 

grupp elever som är sammansatta i åldrarna 12-15 och samtliga har ADHD. Stina har stor 

erfarenhet av att arbeta med elever som har ADHD hon har de senaste åren bara jobbat med 

elever som har ADHD. 

7.3 Genomförande 

Jag började med att leta upp olika informanter som jobbade på olika nivåer i samma skola, en 

i förskoleklass, en i årskurs ett och en i årskurs fyra. Jag skickade iväg ett mail till de tre 

pedagogerna, i mailet bifogade jag ett brev där de stod att jag skulle komma för att observera 

deras tre olika klassrumsmiljöer samt göra intervjuer. Jag hade blivit rekommenderad dessa 

tre informanter från olika personer jag känner och som visste att dessa tre hade erfarenheter av 

att arbeta med elever med ADHD. Då jag inte vill ha några elever med på mina bilder så valde 

jag att komma efter det att skolan slutat. Jag gick då runt i klassrummet, fotograferade och 

intervjuade informanterna samtidigt. Mina observationers/intervjutillfällen varade i cirka 30 – 

50 min i varje klassrum. 

7.4 Urval 

Jag valde att besöka en skola som ligger söder om Stockholm. Det är en F – 9 skola som jag 

valde för att det är en stor skola med många elever och att skolan har ett gott rykte. Jag valde 

att göra observationer i tre olika klassrum för att kunna studera klassrumsmiljön för elever 

med ADHD och jag ville se hur det såg ut i de olika skolnivåerna. Jag valde därför en 

förskoleklass, en årskurs etta och en årskurs fyra. Dessa ålders nivåer valdes därför det sker 

mycket förändringar mellan de olika årskurserna. Innan första observationstillfälle och 

intervjutillfället så skickade jag intervju frågorna till de tre lärarna. Jag valde att göra så för att 

få mer information av lärarna kring hur de tänker runt klassrumsmiljön. När jag besökte de 

olika informanterna så fick jag tips om att besöka en liten grupp där alla elever hade ADHD. I 

denna grupp placerades elever med ADHD som inte klarar sig när de kommer upp på 

högstadiet. Jag bestämde mig för att ta kontakt med de som jobbade där då det kunde vara lite 

intressant att få mer information av någon som var utbildad att jobba med elever med ADHD. 
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Tyvärr räckte tiden inte till så jag fick gör en intervju per telefon med en av pedagogerna som 

arbetade där. 

7.5 Analys av material. 

I analysen av mitt material har jag använt mig av Larsens innehållsanalys. Larsen anser att det 

är det vanligaste sättet att analysera på. Larsen förklarar att syftet med en innehållsanalys är 

att hitta samband, mönster och liknelser eller skillnader i texterna. Larsen menar att analysen 

ska utföras genom att först samla in data, vidare ska texterna kodas, därefter ska koderna 

klassificeras i teman eller kategorier och sedan slutligen sorteras datamaterialet efter 

kategorierna (Larsen, 2009:101). Jag började med att samla data genom att intervjua mina 

informanter och sedan transkriberade jag intervjuerna. När jag sedan läste igenom 

transkriptionerna så fann jag återkommande mönster. Det var då jag valde ut tre olika 

kategorier som jag fann var återkommande. De teman som var återkommande var, 

Struktur/Klassrumsmiljö, Placering och Traditionell lära. Sedan sammanställde jag 

informanternas svar utifrån de olika kategorierna. 

7.6 Metodanalys 

När jag hade fått kontakt med mina informanter så valde jag att skicka ut ett mail med min 

intervjuguide så att informanterna skulle vara väl förberedda. Eftersom jag samtidigt med 

mina intervjuer observerade så gick vi runt och pratade. Jag valde att spela in intervjuerna för 

att sedan kunna koda dem. Det som blev ett problem med att vi gick runt och pratade under 

intervjuerna var att när jag skulle sammanställa svaren från intervjuerna så hörde jag ibland 

inte riktigt vad informanterna sa. Jag bestämde mig då för att ta kontakt med informanterna 

igen, berättade vad som hade hänt och bad informanterna om de hade möjlighet att skriva ner 

sina svar till mig om jag skickade frågorna en gång till. Jag hade de mesta på band men 

eftersom vissa delar var svåra att höra så ansåg jag att det var viktigt att få med all 

information från informanterna så att det empiriska materialet skulle bli så bra som möjligt. 

Informanterna var väldigt till mötes gående och svarade på kompletteringarna till mitt 

material. Därefter kunde jag sammanställa svaren jag fått från informanterna och även 

sammanställa det jag såg när jag observerade. I denna uppsatts bifogar jag bilder från min 

observations tillfällen för att illustrera hur det såg ut i klassrummen men jag analyserar inte 

utifrån bilderna. 
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7.7 Etiska principer 

Före varje genomförd intervju gick jag kortfattat igenom de estetiska principernas fyra 

huvudpunkter. De fyra huvudpunkterna, som nedan har sammanfattats, fick informanterna 

bifogad i mailet jag skickade till dem. 

Informationskravet: 

Forskaren skall informera informanterna om vad studien ska handla om och vad den har för 

syfte. Informanterna ska informeras om att de när som helst kan hoppa av. Här ska man även 

berätta för informanterna om hur materialet kommer att användas(Stukat 2005:131). Redan 

vid första kontakten via mail skickade jag denna information till mina informanter. 

Samtyckeskravet: 

Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan. De som 

medverkar i undersökningarna ska själva kunna bestämma hur länge de vill vara delaktiga och 

det ska ske på deras villkor. De ska kunna avbryta när som helst utan att det ska bli sura 

miner(Stukat 2005:130 ff). Alla informanter har godkänt sin medverkan och blev redan från 

början informerade om att intervjuerna ägde rum på deras villkor. 

Konfidentialitetskravet: 

Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga 

konfidentialitet och personuppgifter skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta 

del av dem. Med hänsyn till konfidentialitetskravet har därför alla fyra informanterna 

fingerade namn. 

Nyttjandekravet: 

Information som är insamlad får endast användas för forskningsändamål. Redan vid första 

kontakten poängterade jag att det enbart var jag som skulle hanterar det insamlade materialet, 

men att min examinator kan begära att få se materialet när hon/han bedömer min uppsatts om 

hon/han har några funderingar. 
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8 Resultat och Analys 

Jag kommer att här att redovisa de resultat jag fått av informanterna. Jag har valt ut tre olika 

kategorier från det empiriska materialet jag samlat in. Jag kommer att redovisa vad var och en 

har sagt om dessa olika kategorier, jag kommer även att i samband med detta skriva vad jag 

såg när jag observerade i deras klassrum. I slutet av varje tema kommer jag att analysera de 

olika svaren och knyta an till teorin och tidigare forskning. Stina är den informanten som jag 

gjorde en telefon intervju med. Återigen är alla namn fingerade. 

8.1 Struktur/klassrumsmiljö 

Åsa menade att det ska finnas tydliga ramar, inte för mycket saker, det ska vara rent och att 

alla saker ska ha sin plats. Arbetsplatsen ska vara ren, det ska inte finnas för mycket pennor 

och sudd på bänkarna eftersom det är lätt att eleven börjar pilla med sakerna och då tappar 

elever med ADHD snabbt koncentrationen. Klassrummen kan vara för stora, då är det bra om 

det finns ett litet kryp in någonstans eller om man har vikskärmar så att man kan skärma av 

eleven när det blir för jobbigt för eleven. Åsa poängterar att det inte finns så många 

vikskärmar som hon skulle behöva i klassrummet. Åsa säger att hon lärt sig att det inte får 

vara för mycket på väggarna i klassrum med elever med ADHD men att hon inte har upplevt 

att det skulle vara något problem med att ha saker på väggarna för de elever som har ADHD. 

Åsa tycker mest att miljön ska vara så ren som möjligt. Strukturen är också viktig för elever 

som har ADHD, att de hela tiden vet vad de ska göra och att det inte är för många olika 

moment under en och samma dag, då det kan vara jobbigt för elever som har ADHD, säger 

Åsa. Åsa säger också att det kan vara bra att ge eleverna någonting som de kan hålla på att 

pilla med i klassrummet, som till exempel en ärtpåse, då det skapar ett lugn för eleverna med 

ADHD. Några andra hjälpmedel har inte Åsa i sitt klassrum. Det Åsa trycker mest på är att 

hitta en bra relation mellan läraren och eleven och att eleven får tillit till läraren. Strukturen i 

klassrummet är också någonting som hon lyfter fram tydligt, har man inte själv struktur som 

lärare så är det svårt för elever med ADHD att få det. 
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När jag gick runt i klassrummet och tog bilder, så observerade jag att de svar som jag fått från 

Åsa stämde bra med hur hon hade det i sitt klassrum. Det var rent och undanplockat överallt 

och var sak hade sin plats. Det fanns två olika rum, det ena bestod av runda bord där eleverna 

satt fem stycken runt. Det andra rummet var fritt från bord och där var det markeringar på 

golvet, med elevernas namn på, så att eleverna ska veta var de ska sitta under samlingen. 

Rummet hade även sex stora garderober som skärmade av rummet så det två rum i ett. Det var 

rent och fräscht och allting hade sin plats det var väldigt strukturerat. Det fanns inga störande 

moment i rummet och väggarna var ljusa. På ena sidan av väggen hängde teckningar som 

eleverna hade gjort som även hängde strukturerat. Dessutom fanns på väggarna alfabetet, 

siffror och veckodagarna. Eleverna hade små hurtsar som de hade sina saker i, varje elev hade 

sin egen låda. Hurtsarna var små för att vara anpassade till elevernas storlek. När jag själv 

gick runt i de olika rummen så kände jag ett lugn inom mig. 

Karin börjar med att säga att hon lärt sig att det ska vara avskalat i klassrummen och att det 

inte ska finnas någonting på väggarna då det kan förvirra elever med ADHD men att hon inte 

riktigt vet om hon håller med om det. Hon tycker själv att hon har haft ganska mycket saker i 

ett klassrum och det har suttit saker på väggarna, samt att personer har gått in och ut i 

klassrummen utan arr störa dessa elever. Men däremot menar hon att det inte ska finnas för 

mycket saker att pilla på runt själva eleven, eller rättare sagt, det ska finnas rätt saker att pilla 

på. Karin säger att avskärmning är någonting som är bra för elever med ADHD. Det som 

Karin tycker fungerar bra för elever med ADHD är att lyssna på musik med hörlurar medans 

de arbetar. Karin menar att eleverna skärmas av från allt annat ljud, de får ett ljudrum som 

Karin kallar det, och på det sättet skärmas de av från resten av klassen. Tyvärr finns det inte 

så många datorer i skolan så att det räcker till. När hon ville ha kontakt med eleven så 

knackade hon denne på axeln och säger nu vill jag gå igenom det här. Karin säger också att 

det är bra med vikskärmar så att man kan skapa rum i rummet och på så sätt avskilja eleverna 

mer. Detta skapar ett lugn för eleverna med ADHD, men återigen är vikskärmar dyra och det 
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är svårt för skolan att köpa in så pass många att det räcker till varje elev som skulle ha nytta 

av dem skriver Karin. 

Det som Karin också tycker ska finnas för att hjälpa eleverna är hörselkåpor, för att kunna 

skärma av eleverna när det behövs. Karin säger att då man i mellanstadiet har slutat med 

bänkar och istället har små hurtsar där varje elev har plats för böcker och pennor, det är inte 

anpassat för elever med ADHD. Dessa elever ska ha en bänk där de har sina saker i säger 

Karin. Att resa sig upp, röra sig och hämta nya saker inför nästa moment är ingen bra strategi 

för elever med ADHD. Karin säger att saker ofta försvinner när eleverna ska hämta sina saker 

i hurts, då elever som har ADHD har väldigt svårt för att ha koll på sina saker. 

Struktur är någonting som Karin påpekar är väldigt viktigt, att göra klart för elever med 

ADHD vad som kommer att hända under dagen och att vara övertydlig med få ord. Har man 

inte struktur på sina lektioner så tappar man de elever som har ADHD. 

När jag gick runt i Karins klassrum och tog kort så är det första jag kände att det var väldigt 

trångt, då det var 29 elever som skulle vistas i det lilla klassrummet samtidigt. Det fanns inte 

mycket saker på väggarna. Det som fanns på väggarna var alfabetet och siffror från noll till 

hundra. I fönstren var det tomt, men rummet var ljust. På whiteboardtavlan var mycket 

skrivet, på ena sidan av tavlan satt ett schema för hur dagen skulle se ut, det fanns inga bilder 

utan bara text, på andra sidan av whiteboardtavlan satt ett schema för hela veckan. Det satt 

även andra lappar på tavlan uppsatta med magneter. I mitten av tavlan stod det skrivet en 

massa saker som hade med den senaste lektionen att göra. Klassrummet var väldigt rörigt, det 

var ingen riktigt struktur i rummet, trots Karin påpekat att det är en viktig del för barn med 

ADHD. 

Lisa sa att hon hade erfarenhet av barn med ADHD och hur ett klassrum skulle se ut för att 

vara bra för dessa elever. Lisa menade på att det skulle finnas tydliga strukturer och att det 

skulle var rent på väggarna då det annars kan det störa elever med ADHD. Runt eleven som 

har ADHD ska det vara rent och undanplockat, det ska inte finnas en massa onödiga saker 

runt personen. Lisa nämner också att det kan vara bra att ha en så kallad timestock för att 
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motivera barnen att jobba (timestock är som en klocka, ställer man in fem minuter på den så 

slocknar lampor efter varje minut). Det är också viktigt att man har en bra plats för eleven 

som har ADHD så att eleven vet vart hon/han ska sitta hela tiden, och att man inte flyttar på 

eleven utan låter eleven ha sin plats där hela skolåret. Lisa skriver också att det är bra att ha 

vikskärmar i klassrummet för att kunna avgränsa eleven. Det är inte alltid man behöver 

avskärma eleven men det är bra om det finns möjligheter till en vikskärm i klassrummet. Lisa 

säger också att det är bra att ha hörselkåpor, då hon menar att elever med ADHD kan vara 

känsliga mot ljud. 

Strukturen är också viktig för barn som har ADHD säger Lisa. Det kan vara en fördel att 

elever med ADHD har ett eget schema vid sin plats så att eleven kan följa med under dagen 

och så att eleven vet vad som kommer att hända senare. Några andra metoder som Lisa tycker 

är bra för att skapa ett lugn i klassrummet är att en vanlig äggklocka, det gör att eleven kan ha 

koll på tiden. Det som skapar en bra klassrumsmiljö är att ha ordning och reda på sina saker 

som lärare, att läraren är förberedd på vad man ska göra, och är lugn säger Lisa. 

När jag går runt i klassrummet så observerar jag att Lisa har väldigt lite saker på väggarna. 

Det som fanns uppsatt på väggarna var alfabetet, siffrorna 1 – 100 och siffrorna, i lite större 

format, 1 -10. Det var ljust i rummet och färgerna på väggarna var ljusa. De var två dörrar i 

klassrummet den ena gick ut till korridoren och den andra gick in till nästa klassrum. Vid 

whiteboardtavlan satt ett schema på vad som skulle hända under dagen, jag lade märke till att 

det var bilder i schemat, inte bara text. Lisa visar att hon att hon tagit bilder på alla deras 

arbetsböcker som de använder när de arbetar. Hon sätter upp den bilden som visar vilken bok 

som de ska jobba med på whiteboardtavlan under lektionen. Bilderna var tydliga och det 

underlättar för alla elever med bilder menar Lisa, speciellt då det fanns några som inte kunde 

läsa riktigt än. Whitebordtavlan var ren och det hängde inte en massa onödiga saker som inte 

hörde dit på den. I Lisas klassrum fanns det även hörselkåpor som eleverna kunde använda. 

Stina säger att struktur är något elever behöver hjälp med. Stina nämner att hon använder sig 

mycket av vikskärmar för att skapa rum i rummet. Att ha mycket saker på väggen tycker hon 
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inte har någon betydelse men däremot nämner hon som de andra informanterna att det ska 

vara rent på deras arbetsyta. Stina använder sig mycket av elevernas mobiler för att 

strukturera upp deras dagar och anser att det är ett bra hjälpmedel. Med mobiltelefonerna är 

det lätt att hjälpa eleverna med tiden. Tid är något Stina menar på är jätte svårt för elever med 

ADHD då de ofta glömmer bort saker. Hon nämner också att det är viktigt att varje elev har 

sitt eget schema på så sätt är det lättare för eleven att veta vad som kommer att hända under 

dagen, då det är en trygghet för elever med ADHD att alltid veta vad som kommer att hända 

sen. 

8.1.1Analys: 

Alla fyra informanterna säger att det är väldigt viktigt med struktur för elever med ADHD. 

Åsa, Karin och Stina nämner det som Beckman(1994) tar upp i sin teori om struktur de vill 

säga att det inte spelar någon roll om man har saker på väggarna. De säger att de vet att det 

inte ska vara för mycket saker på väggarna men däremot så har de inte märkt att de har någon 

speciell betydelse om det är saker på väggarna eller inte. Genom observationerna så är det 

tydligt att Karin och Åsa har precis tvärtemot än vad de säger, de har väldigt avskalat på 

väggarna. De verkar istället göra som Catrin Tufvesson(2007) skriver i sin avhandling, att inte 

ha för mycket saker på väggarna. Tufvesson menar att även siffror och bokstäver på väggarna 

kan skapa ett kaos för eleverna. Siffror finns det däremot i Karin och Åsas respektive 

klassrum. Lisa arbetar utifrån vad Tufvesson(2007) redovisar i sitt resultat, att ha några 

onödiga saker på väggarna, det är också någonting som man märker i observationerna då Lisa 

har väldigt kalt på väggarna. Alla fyra informanterna tar upp vikten av att skapa rum i 

rummet, de använder sig främst av är vikskärmar. Strukturen runt eleven är något alla fyra 

informanterna pratar om, att man inte ska ha för mycket onödiga saker runt eleven då det kan 

göra att eleven tappar koncentrationen, men däremot säger Åsa och Karin att det är bra att ge 

eleven något annat som den kan hålla på med för att behålla koncentrationen. Detta är 

någonting som Kadesjö(2001) nämner som en viktig del av strukturen för elever med ADHD, 

vikten av att hålla rent på elevernas arbetsyta för att elever med ADHD ska kunna koncentrera 

sig på sin uppgift. Genom teorierna som Stensmo(1997) och Beckman(1994) tar upp är det 

väldigt viktigt med en god struktur och hur miljön är i klassrummet för att en elev med 

ADHD ska kunna lyckas. Informanterna har bra insikt om att struktur är viktigt för elever 

med ADHD. Lisa och Karin nämner att det kan var bra att ha hörselkåpor till elever med 
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ADHD för att de kan vara känsliga mot ljud, det är dock något Söderlund(2007) skriver 

motsatsen om i sin avhandling. Det Söderlund(2007) kom fram till var att elever med ADHD 

presterar bättre om de får ha ljud i öronen. Karin däremot nämner att det brukar funka bra för 

elever med ADHD att ha hörlurar till dator som eleverna kan ha musik i. Karin säger lite emot 

sig själv. Är hörselkåporna till för eleverna med ADHD eller är det till alla elever? 

8.2 Placering i klassrummet: 

Åsa säger att hon placerar elever med ADHD långt fram i klassrummet, för att skapa en bra 

kontakt med eleven. Hon menar att om man ger eleven en direkt kontakt så hör eleven vad 

hon säger på en gång. Placerar man eleven med ADHD långt bak är det lätt att ljudet 

försvinner och eleven har svårt att urskilja vem som säger vad. Åsa menar på att om man 

placerar eleven långt fram så kan man lägga en hand på eleven om det börjar bli oroligt och 

man kan prata direkt till eleven samtidigt som man pratar till hela klassen. Åsa tycker att 

elever med ADHD ska ha en bestämd plats så att de får en trygg plats i klassrummet. Däremot 

så kan eleven få flytta på sig om han/hon ska göra andra saker men det är viktigt att eleven vet 

att här är min plats och här kan jag vara lugn. Åsa skriver också att det kan vara bra att 

markera elevens plats med tejp runt bänken för att tydligt visa var eleven med ADHD har sin 

plats. 

Karin säger att man ska placera elever med ADHD långt bak i klassrummet så att eleven har 

översikt över de andra eleverna, nackdelen är att hon inte hinner bak alla gånger för att 

förbereda eleven på att om fem minuter kommer vi att avbryta lektionen. Det skulle behövas 

två lärare för att detta skulle vara optimalt skrev Karin. Att Placera eleven med ADHD längst 

bak i klassrummet kan göra så att du som lärare orkar längre för att du inte har någon som 

pratar med dig hela tiden eller avbryter dig när du har en genomgång framme vid tavlan, visst 

gör eleven det ändå men då har du lättare som lärare att sålla bort pratet. 

Under observationerna ser man att Karin har placerat eleverna i enlighet med det hon säger i 

intervjuerna. En elev sitter långt bak och sitter nästan som i ett eget rum i rummet. På ena 

sidan om eleven står ett stort skåp och på andra sidan en hurts som eleverna har sina saker i. 

Eleverna sitter i grupper om fyra till sex elever runt varje bord. Klassrummet har bord i stället 

för bänkar och det finns hurtsar där eleverna har sina saker i. Hurtsarna är utspridda i 
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klassrummet, det Karin nämnde när vi gick runt tillsammans att hon hade placerat hurtsarna 

så nära elevernas plats i klassrummet som möjligt för att minska springet och oron när de ska 

hämta nya saker. Karin har en bänk som fungerar som en kateder, den är vänd mot eleverna så 

att när Karin sitter vid sin bänk så har hon överblick över alla elever. Det finns inga 

vikskärmar i rummet och inte heller någon dator förutom Karins. Det finns bara ett stort skåp 

och förövrigt bara de små hurtsarna som står utsprida lite här och där. 

Lisa tycker att den bästa placeringen för elever med ADHD är längst fram i klassrummet och 

gärna avskilt om det behövs. Lisa tycker att det är bra att placera elever med ADHD långt 

fram då man kan behöva ha mer direkt kontakt med dessa. Sedan menar hon att det är lättare 

att ha dem under uppsikt hela tiden om de sitter långt fram, då kan man snabbt lägga märke 

till om de börjar tappa koncentrationen eller sitter och håller på med något helt annat. Ibland 

kan det vara väldigt jobbigt att ha dessa elever fram då de kan avbryta en hela tiden när man 

ska ha en genomgång med en fråga som inte hör till ämnet. Men Lisa menar på att det är 

någonting man lär sig med åren att inte störa sig på. Som lärare måste man alltid vara noga 

med att få en bra kontakt med eleven, och det kan man få om man har eleven med ADHD 

nära sig så att eleven känner att man är där för dem. 

Bänkarna är hopsatta i små grupper där flera elever sitter tillsammans. Även i det här 

klassrummet har eleverna sina böcker i små hurtsar. I fönstren är det fullt med stora gröna 

växter. De finns två platser längst fram vid Lisa där det sitter två elever enskilt. Den ena 

platsen är precis framme vid Lisas arbetsbänk och den andra platsen är på den andra sidan av 

rummet. Platserna är inte avskärmade på något vis utan skiljer sig från de övriga platserna 

med bara att eleverna inte sitter tillsammans med några andra elever. Dessa elever har dock 

mycket saker runt omkring sig, det som Lisa pratade om tidigare, att det skulle vara rent runt 

om eleven stämmer inte. 
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Stina har ett annat synsätt, hon säger att det inte spelar någon roll var hon placerar eleverna. 

Stina tycker att det är viktigt att de här eleverna ska ta sådana beslut själva. Hon menar även 

att det gör ingenting om de ligger på golvet och gör sina uppgifter bara de hittar ett sätt som 

fungerar för dem. Hon påpekar även att hon jobbar med äldre barn och att hon måste hjälpa 

dem att ta ett eget ansvar. Men hon hjälper de elever som inte kan göra detta själv och då 

använder hon sig av vikskärmarna för att skapa ett eget rum till den eleven. Stina poängterar 

att man måste tänka på ljuset när man placerar en elev med ADHD. Eleverna kan vara olika 

känsliga mot ljus, vissa elever vill nästan sitta helt i mörker. Det är något man ska ha med sig, 

tycker Stina, när man gör en placering till en elev med ADHD. 

8.2.1 Analys: 

Åsa och Lisa tycker det är viktigt att man placerar elever med ADHD långt fram i 

klassrummet och även att eleven bör sitta för sig själv. De betonar också vikten av att då 

lättare får en bra kontakt med eleven. Det är någonting som även Kadesjö(2001) nämner i sitt 

resultat vikten av att placera elever med ADHD långt fram i ett klassrum, Kadesjö menar 

också att detta skapar en mer nära kontakt med eleven. Kadesjö(2001) skriver också att man 

ska placera eleverna mot en vägg så att de inte känner en stress av de elever som sitter bakom. 

Detta är något som ingen av informanterna tar upp, de pratar bara om placering långt bak eller 

långt fram i klassrummet. Juul(2005) skriver också om vikten av placeringen för en elev med 

ADHD, även Juul menar på att den bästa placeringen för en elev med ADHD är att sitta långt 

fram i ett klassrum för att kunna skapa en bra kontakt med läraren. Karin placerar gärna 

eleverna långt bak i klassrummet då hon menar att de då har en god översikt över de andra 

eleverna och att hon som lärare får ett andningsrum från eleven, eftersom hon menar att elever 

med ADHD kan vara ett störande moment, då de avbryter läraren med andra frågor som inte 

hör till ämnet. Lisa däremot tycker att det är något man som lärare lär sig att sålla bort. Man 

märker tydligt att informanterna inte är eniga om hur man ska placera en elev med ADHD. 

Det Stensmo nämner om ledarskap i klassrummet är att det är en liten yta där många personer 

ska vistas samtidigt, han betonar vikten i att hitta bra placering för alla elever. Stinas 

diskussion om att man måste tänka på alla faktorer när man placerar ett barn med ADHD, att 

det handlar om ljud och ljus är något Stensmo(1997) nämner i ledarskap i klassrummet . Den 

fysiska aspekten är något Stensmo(1997) tar upp, det är det alla informanter pratar om att 

kunna skapa en bra miljö för alla. Det Stensmo(1997) nämner också är att det är viktigt att 
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läraren kan se alla elever samtidigt i ett klassrum, som lärare ska man kunna se alla elever 

samtidigt. Kan man det om man placerar elever långt fram? Det som under observationerna i 

Lisas klassrum visade var att eleverna hamnar alldeles för långt fram så de är bakom läraren 

när läraren pratar till resten av klassen. 

8.3 Traditionell lära/kateder undervisning: 

Åsa tycker det är bra med den gamla hederliga katederundervisningen, speciellt för de elever 

som har ADHD, det skapar lugn och det är mycket styrd undervisning som passar elever med 

ADHD. Åsa tycker inte om ämnesklassrum för att de skapar en oro för eleverna. Det ska vara 

en ”hemma känsla” trygghet är det viktigaste. För elever som har ADHD är det bra om läraren 

styr hela undervisningen och eleverna följer efter det som läraren gör. Av den hederliga 

katederundervisningen så kommer mycket självmant med struktur, eleverna blir styrda och 

det menar Åsa bara är positivt för elever med ADHD. 

Karin skriver att hon tycker att den gamla hederliga kaderundervisningen är bra för elever 

med ADHD. Det är vad eleverna behöver, någon som alltid talar om för dig vad du ska göra 

och hur du ska göra. Struktur är bra för elever med ADHD. Karin påpekar att styrd 

undervisning inte utvecklar de barn som inte har några speciella speciella behov och därför 

måste man lärare lägga till grupparbeten då eleverna ska samla information själva. Man får 

som lärare ha med sig att eleven som har ADHD kan bli orolig och kanske inte gör så mycket 

eller så får man hitta på en annan uppgift till honom/henne. Genom den traditionella 

katderundervisningen har jag som lärare mer uppsikt över eleverna och kan snabbt se vad som 

går bra eller dåligt säger Karin. Karin skriver också att för att kunna tillgodose alla elevers 

behov så skulle man behöva vara flera lärare på samma klass. 

Lisa säger att hon tycker den traditionella katederundervisningen är bra för elever med 

ADHD, hon menar på att den har struktur. Den är tydlig för de elever som har ADHD 

eftersom det är läraren som pratar och visar vad eleverna ska göra, eleverna behöver inte hitta 

så mycket information själva utan är styrda av läraren. Det skapar en lugn miljö för alla elever 

tycker Lisa, sen självklart ska man få göra annat också men den undervisningen skapar ett 

lugn hos alla. 
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Stina säger att hon inte tycker att den traditionella undervisningen passar elever med ADHD. 

Stina menar att elever med ADHD snabbt tappar koncentrationen. Stina menar på att stå och 

föreläsa för eleverna som det var mycket förr så har du som lärare tappat eleverna. Hon 

påpekar vikten av att ha en tydlig genomgång men att man som lärare kan har det enskilt med 

eleven som har ADHD. Hon nämner vidare att nu jobbar hon med en grupp i åldrarna 12 -15 

år och de ligger på olika nivåer och ska göra olika saker, så i den här gruppen är det väldigt 

lite traditionell lära. Stina kan inte svara riktigt hur det skulle fungera om hon hade en klass 

med bara en elev som har ADHD, men hon tycker ändå att det nya sättet att tänka på, att 

eleverna ska jobba mer på egen hand och söka upp information är ett bra sätt, hon tycker att 

elever lär sig mycket av det sättet. 

8.3.1 Analys: 

Vygotskij och Steiner teori enligt Forsell(2007) om att eleverna ska bli mer egna individer, att 

de ska ta mer ansvar för sin utbildning själv och att man ska komma bort ifrån” kyrkskolan” 

där en person styrde all undervisning. Stina belyser Vygotskijs och Steiner teorier om att 

elever ska ta mer ansvar själva. Karin, Åsa och Lisa är däremot mer inne på den gamla ”kyrk” 

undervisningen där en lärare styr hela undervisningen. Karin, Åsa och Stina tycker att den 

hederliga katederundervisningen är ett bra arbetssätt för barn med ADHD, den styrs av 

läraren. Jag tolkar det som att informanternas skilda åsikter kan bero på att de arbetar i skilda 

årsklasser. Karin pratar om att med den gamla katederundervisningen har man bra uppsikt 

över alla elever, något som Stensmo(1997) skriver om att det är viktigt att se till varje individ. 

Karin påpekar att det inte kan vara styrd undervisning hela tiden för att de andra eleverna då 

inte får utrymme att utvecklas. Det som Lisa, Karin och Åsa nämner är att de tycker att det är 

bra med katederundervisning för barn med ADHD, är en koppling till vad Kadesjö(2001) 

menar handlar om struktur, det är viktigt att ha en genomtänkt strategi hela tiden och av 

katederundervisningen blir det mer ordning och reda än den moderna undervisningen, som 

Jan Björklund (2011) skriver att den moderna undervisningen går ut på att läraren ska 

handleda eleverna igenom sin skolgång, eleverna ska söka information själva. 
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9 Diskussion och sammanfattning. 

Min studie visar på att informanterna har god insikt i vad som krävs för att elever ska kunna 

lyckas i en klassrumsmiljö, vad det gäller struktur, placering och traditionell lära. Tre av 

informanterna har ingen ordentlig utbildning om hur man arbetar med elever som har ADHD, 

däremot har de en lång erfarenhet av att arbeta med elever som har ADHD och har god insikt 

i hur man ska arbeta med elever med ADHD. Det som visade sig när jag gjorde mina 

intervjuer och observationer var att alla informanter har en bra insikt om hur det ska vara, men 

informanterna når inte fram med sin kunskap. Informanterna talar mycket om att det är bra att 

skapa rum i rummet för elever med ADHD som Kadesjö(2001) tar upp i sin studie. Att det är 

viktigt att man skapar en egen plats för elever med ADHD. Thimon(1998) nämner också 

vikten av att kunna skärma av elever med ADHD så att man tar bort onödiga intryck. Det som 

informanterna talar om är att man kan använda sig av vikskärmar, men av mina observationer 

så fann jag ingen vikskärm. Är det så att skolan inte har tillräckligt med resurs, att det kan 

finnas vikskärmar i varje klassrum? Informanterna nämner också att det kan vara bra att ha 

hörselkåpor i sitt klassrum för att elever med ADHD kan vara känsliga mot ljud. Juul(2005) 

skriver att det kan vara bra med hörselkåpor för att eleverna kan vara känsliga mot ljud. Men 

om man då läser det Söderlund(2007) skriver om i sin avhandling att elever presterar bättre 

med ljud i öronen vad är det då som stämmer? Karin pratar om att hon tycker det kan vara bra 

med hörlurar till datorn så att eleverna kan ha musik i öronen och på så sätt kan skapa ett 

”ljudrum” till eleven, men det fanns ingen dator förutom Karins egna. 

Jag har intervjuat fyra olika pedagoger på olika nivåer i skolan, från förskoleklass till 

högstadiet, det som förvånade mig var att i dem olika nivåerna så pratar informanterna om 

samma saker, så som strukturen och placering. Informanterna har samma tanksätt runt 

struktur och placering, förutom Stina som jobbade i högstadiet med en sammansatt grupp 

elever som bara hade ADHD, hon gav eleverna lite mer fritt val av placering men hon var 

fortfarande tydlig med strukturen så som att eleverna skulle ha ett eget schema så att eleverna 

hela tiden visste vad som skulle hända. Jag själv tycker inte att stegen är så stora mellan de 

olika skolnivåerna, inte utifrån lärarens perspektiv, däremot kan det vara en stor förändring 

för eleverna. Kadesjö(2001) skriver om dem olika förflyttningar i skolan som kan vara 

jobbiga för elever med ADHD. Det jag fick fram var att den största förflyttningen är när 

elever med ADHD ska börja i högstadiet för att dem inte längre har ett hemklassrum. 

31 



Hemklassrum är någonting som Iglum – Ronhovde(2006) skriver om att eleverna borde ha ett 

hemklassrum även i högstadiet, med hemklassrum menar Iglum - Ronhovde(2006) att 

eleverna har ett klassrum, att inte eleverna behöver byta klassrum till varje lektion. Det är i 

högstadiet det märks allra tydligast att elever med ADHD behöver extra hjälp, när dem ska ta 

mer ansvar för sina saker. Schema är någonting som informanterna pratar mycket om, att det 

är viktigt för elever med ADHD att ha ett schema så eleverna vet vad som kommer att hända 

under dagen. Mina observationer visade inte på att eleverna har något eget schema, utan det 

som fanns var ett schema för alla elever. Lisa var den enda av informanterna som använda sig 

av bilder i schemat. 

Det som jag tar upp i mitt syfte om hur miljön påverkar elever med ADHD. Är inte den 

fysiska miljön runt en elev med ADHD strukturerad så blir det jobbigt för eleven som har 

ADHD. Om alla lärare skulle få en bra utbildning på hur man arbetar med barm med ADHD 

så tror jag att det skulle skapa ett lugn hos både föräldrar, elever och lärare. Eftersom det är så 

pass många elever idag som har eller får diagnosen ADHD så måste skolan sätta in bra med 

resurser. Informanterna pratade om hur viktigt det är att vara strukturerad som lärare. Tre av 

informanterna tycker att den traditionella katederundervisningen är bra för elever med 

ADHD. Är det inte så att den är bra för alla elever inte bara för dem som har ADHD? Karin 

påpekar att det inte kan gälla alla elever, för de elever som inte har ADHD måste få mer 

utmaningar och vara mer delaktiga i sitt lärande. Det som förvånar mig när jag har var och 

träffade informanterna var att de överlag tycker att den klasiska katederundervisningen är bra. 

Hur kommer det då sig att man ska jobba mer som handledare för sina elever och inte en 

lärare som styr och ställer? 

Mina slutsatser är att jag tycker pedagoger har en bra insikt i vad som krävs för elever med 

ADHD både genom struktur och klassrumsmiljö. Jag fick en känsla om man läser mellan 

raderna vad informanterna har sagt så tror jag att de inte är helt nöjda med vad som finns i ett 

klassrum som kan hjälpa till för elever med ADHD. De har en stor insikt vad som påverkar 

elever negativt och positivt men att de inte riktigt kommer dit för att lärarna inte har 

tillräckligt med resurser. Det som jag också fick fram ur min studie är att informanterna är väl 

medvetna om vad som behövs för att elever ska lyckas i ett klassrum, men att de ändå inte 

riktigt jobbar utifrån de. Informanterna pratar om att elever med ADHD ska ha egna scheman, 

men av mina observationer så såg jag inte ett enda schema, det fanns scheman för hela klassen 

men inte ett personligt schema till den eleven. 
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Jag tror att de flesta lärarna är målmedvetna och vet hur de ska arbeta i alla fall de lärare som 

har arbetat ett tag ute i skolorna, men det största problemet som jag tror är att tiden räcker inte 

till att göra verklighet i allt som alla lärare skulle vilja. Man är ensam med 25 – 30 elever och 

ska hinna gör allt själva. 

10. Vidare forskning 

Varför når inte pedagogerna fram till eleverna med ADHD, pedagogerna är medvetna om 

HUR man ska arbeta med elever som har ADHD, men vad är det som händer från kunskap till 

verklighet? Hade jag haft längre tid på mig så skulle jag vilja följa ett barn som har ADHD 

under ett helt läsår för att se vad som händer i ett klassrum för eleven med ADHD, får eleven 

rätt till vad som krävs för att eleven ska lyckas? ADHD är något som är intressant och man 

kan alltid komma på forskningar runt elever med ADHD. 
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12. Bilaga 

12.1 Brev 

Hej! 

Jag heter Sara Ersson och går min sjunde termin på lärarutbildningen på Södertörnshögskola. 

Mitt examensarbete kommer att handla om hur klassrumsmiljön är anpassad för barn med 

ADHD. Jag undrar om det finns möjlighet för mig att komma och intervjua några av er i 

skolan. Jag kommer i samband med besöket att göra observationer. Alla uppgifter kommer att 

behandlas konfidentiellt och inga personuppgifter lämnas ut. Jag kommer sedan att 

sammanställa materialet i min redovisning vilket gör att det inte går att urskilja individuella 

svar. När min uppsats är klar och godkänd kommer allt material att förstöras. Min färdiga 

uppsats kommer att läggas ut på Diva samt arkiveras på Södertörns högskola. Er 

medverkande är frivilligt men jag vore tacksam för er medverkan. Om ni har funderingar 

kring min undersökning går det bra att kontakta mig. 

Med Vänliga hälsningar 

Sara Ersson 

******@******* 

***-****** 

12.2 Intervjuguide. 
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1. Hur länge har du arbetat som lärare? 

2. Vad har du erfarenhet av att arbeta med elever som har ADHD? 

3. Har du någon erfarenhet/ kunskap om hur en bra klassrumsmiljö ska vara anpassad för 
   elever med ADHD? 

4. Vad anser du om den fysiska miljön i ditt klassrum, så som möbler, möblering? 

5. Vad tycker du ska finnas tillgängligt i ditt klassrum för barn med ADHD så att deras 
   behov tillgodoses? 

6. Anser du att din klassrumsmiljö uppfyller kraven för barn som har ADHD? 

7. Hur anser du att ett klassrum ska vara utformat för att passa alla elevers behov? 

8. Hur anser du att din klassrumsmiljö påverkar barn med ADHD? 

9. Vad tycker du om den klassiska katederundervisningen? 

10. Vart tycker du det är bäst att placera ett barn med ADHD i ett klassrum? 

11. Tycker du elever påverkas mycket när de byter klass? 

12. Hur skulle du vilja strukturera upp en dag för elever med ADHD? 

13. Vad är struktur för dig? 

14. Är det något mer du vill tillägga? 
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12.3 Observationsguide: 

Vad finns i klassrummet? 

Är det mycket saker på väggarna? 

Hur är klassrummet möblerat? 

Vad är det för färger i klassrummet? 

Finns det någon avskärmning i klassrummet? 

Vad finns på whiteboard tavlan? 
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