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Technology is a tool; it is a means to an end, 

and that end is learning itself. 
– Jeffs m.fl. 2003:144 
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Abstract 
 

Title: ICT for students with ADHD- for play or learning? 

The aim with this study was to see how a few teachers with experience of young students with 

ADHD looks upon the need of special support through ICT and from which perspective of 

special needs education the support is formed. 

 

I related the informants’ answers about their views on special needs support based on a 

relational and categorical perspective and came to the conclusion that all of the informants 

uses a bit of both depending on each individual students needs. Therefor I could see that the 

dilemma perspective is current in schools today. The most important need for the students 

with ADHD in general is, according to the informants, structure and routine. 

 

The result from this study also shows that general knowledge about ICT is lacking and needs 

to increase. This could in most cases be explained by the schools economic resources as that 

partly prevent purchase of new and more equipment but also forces the school to keep larger 

groups of students in each class. This leads to less time for the teacher to learn about how and 

when ICT can be used. When asked if or how ICT could work as an asset for the students 

with ADHD in their studies, all of the informants said that it could be used mainly as 

motivation for the students to keep focus but is not seen as a tool only for those in need of 

special support but acts as motivation for all students, with or without diagnosis.  

In general ICT is viewed as a complement to the ordinary education and all of the informants 

points out the importance of letting go of these artifacts once in a while to actually see what 

surrounds them and that it is important to know the purpose of its use. 

 

Key words: ADHD, ICT, alternative tools, special needs education, support 

Nyckelord: ADHD, IKT, alternativa verktyg, specialpedagogik, stöd  
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1. Inledning 

	  
IKT, IT, teknologi, elektronik, alternativa verktyg, hjälpmedel… Namnen och 

användningsområdena är oändliga. Idag har nästintill alla, om inte en egen så i alla fall 

tillgång till, tv, pekplatta och/ eller dator för att inte säga smarta mobiltelefoner (som idag har 

alla dessa funktioner utöver att vara en telefon) och de har fått en naturlig plats i våra liv. 

Elektronikens framfart har dock inte skett utan debatt kring hur detta påverkar människor, inte 

minst barn och deras utveckling.  

 

Hugo Lagercrantz, barnläkare och överläkare på Karolinska i Stockholm, har flertalet gånger 

uttalat sig i media och hänvisat till en amerikansk studie som visade på att små barn som tittar 

på tv kan utveckla ADHD senare i livet (Lindén 2005). Med grund i detta resultat drogs 

slutsatsen att barn under 2 år inte skulle titta på tv alls och att äldre barns tv-tittande skulle 

begränsas till högst två timmar om dagen. Senare, i en debattartikel i Läkartidningen (1-2, 

2013), skriver Lagercrantz att han anser att tv-tittande och skärmanvändande ska minimeras 

eftersom vi ännu inte vet om det är direkt skadligt. Han nämner även sambandet mellan 

ADHD och TV men verkar i denna artikel ha ändrat ståndpunkt i frågan eftersom han skriver 

att ADHD idag främst är genetiskt betingat men att för mycket ”skärmtid” kan förvärra 

symtomen.  

 

Vad innebär detta i en tid där teknologin utvecklas snabbt och får mer och mer plats i våra 

liv? De flesta känner nog till och har funderat över diskussionen om TV:s nytta eller skada 

men kanske är diskussionen egentligen inte så svart eller vit. Och hur mycket vi än talar om 

det potentiellt skadliga med TV och datorer går utvecklingen ständigt framåt och får en allt 

mer avgörande plats i våra liv, däribland skolan. Tv, datorer och pekplattor används alltmer 

som ett pedagogiskt verktyg i skolarbetet och kan, enligt en rapport från Stockholm stad vid 

namn Ipad-satsning i Stockholm stad (2013), fungera som ett stöd för samtliga elever, oavsett 

vilken nivå de befinner sig på. I denna undersökning delade man ut över 2000 ipads till olika 

skolor i staden och elever i olika åldrar för att undersöka i vilka situationer, och om, dessa 

kunde användas på ett sätt som främjade lärandet samt ökade elevernas motivation. Det 

bekräftades i stort att det gjorde det.  
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Hjälpmedelsinstitutet (Dahlin och Lagerkrans, 2013) har mellan 2011-2013 på uppdrag av 

regeringen gjort en undersökning kring elektroniska verktyg för elever i gymnasieåldern med 

kognitiva funktionshinder (ADHD, dyslexi etc.). Undersökningen visade på positiva resultat 

för samtliga elever som använt sig av alternativa verktyg i undervisningen men att man 

behöver öka kunskapen om vad kognitiva funktionshinder innebär och vilket stöd dessa elever 

kan tänkas behöva. 

 

En grupp elever som intresserat mig mycket under utbildningens gång är de med diagnosen 

ADHD. Anledningen till detta är att jag personligen, under mina egna lärarstudier samt under 

mina VFU-perioder upplevt att det finns en stor okunskap kring denna diagnos. Bilden av det 

stökiga barnet som inte kan sitta still och stör de andra eleverna ses ofta som ett problem både 

för eleven själv och dennes lärande men även för övriga elever i klassen. Jag anser dessutom 

att vi på lärarutbildningen talat om barn och elever i behov av särskilt stöd och IT eller 

alternativa verktyg i skolan alldeles för lite. Vi har fått en generell utbildning kring barns 

lärande som på något sätt ska vara allmängiltigt för alla elever när det i verkligheten inte ser 

ut så. I varje klass finns nämligen 1-2 barn med andra behov och dessa barn har ADHD, något 

vi framtida pedagoger och lärare behöver mer kunskap om för att kunna bemöta 

(Socialstyrelsen 2002:12). Elever med ADHD har generellt mer problem med motivationen i 

det de anser vara svårt eller krävande men har också svårigheter att fokusera och hålla 

koncentrationen vilket kan kräva ytterligare insatser för att dessa elever ska nå läromålen 

(Socialstyrelsen 2002:205). Detta fick mig att tänka på om just datorer, ipads och likande 

elektroniska verktyg kan stärka eleverna med ADHD i deras lärande. För att hjälpa dem att 

fokusera och hitta motivation men också för att stärka dessa elevers självkänsla och 

självständighet. 

2. Syfte och frågeställningar 

 

Jag vill med detta arbete undersöka hur några lärare ser på elever med ADHD och deras 

behov av stödinsatser samt hur mycket av detta som är IKT. Jag vill också undersöka dessa 

lärares syn på för- och nackdelar av att använda dessa i undervisningen av elever med ADHD.  

 

För att uppfylla mitt syfte använder jag mig av dessa frågeställningar: 
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• Hur ser informanterna på eleven med ADHD och dennes behov av stöd i skolan? 

• Hur ser förekomsten av IKT som särskilt stöd ut på de olika skolorna och vad 

påverkar detta? 

• Vilka för- och/ eller nackdelar kan, enligt informanterna, finnas med att använda 

elektroniska verktyg i undervisningen av elever med ADHD? 

3. Bakgrund 

3.1 IKT  

IKT är en förkortning av informations- och kommunikationsteknologi (iktiklassrummet.se 

2013). Hjälpmedelsinstitutet (hi.se 2014) och Specialpedagogiska myndigheten (spsm.se, 

2012) definierar detta som ”Alternativa verktyg” och ger flera förslag på vad dessa kan 

innebära. Generellt kan man säga att det innefattar olika hårdvara så som datorer, pekplattor, 

diktafoner, kameror och telefoner men även datorprogram eller applikationer för läsplattor 

som används för att underlätta skrivande eller läsande, exempelvis talsyntes och/ eller 

rättstavningsprogram.  

 

Specialpedagogiska myndigheten (spsm.se, 2012) är dessutom tydliga med att IT eller IKT i 

skolan, som tidigare ofta kallats ”kompensatoriska hjälpmedel”, bör benämnas ”alternativa 

verktyg”. Detta för att flytta fokus från individens eventuella brister eller svårigheter och 

istället rikta det mot skolan som har ansvar att anpassa undervisningen för alla elevers 

individuella behov. Därför kommer jag genomgående i detta arbete använda mig av det 

begreppet. 

 

Jane Brodin, professor i barn- och ungdomsvetenskap och Peg Lindstrand, docent i barn- och 

ungdomsvetenskap, båda hemmahörande på Lärarhögskolan i Stockholm, har tillsammans 

skrivit boken Perspektiv på IKT och lärande- för barn, ungdomar och vuxna med 

funktionshinder (2007). I denna förklarar de att själva grundtanken med att använda sig av 

IKT är att det ska ske genom ett samspel mellan två aktörer. Kommunikation är en 

förutsättning och själva grundbulten i dagens syn på teknologi och framför allt inom IKT 

(Renblad 2001 i Brodin & Lindstrand 2007: 55). Något jag menar att man ser inte minst i 
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dagens användande av sociala medier men även i klassrummen där undervisningen idag oftare 

sker självständigt eller i grupp och mer sällan genom klassisk katederundervisning och 

bänkarbete.   

 

3.2 Elever i behov av särskilt stöd  

Den Svenska skolan samt läroplanen har länge genomsyrats av uttrycket ”en skola för alla” 

(Skolverket 2000). Med individen i fokus anser man att alla elever har rätt till likvärdig 

utbildning och ges möjlighet att, utifrån sin bästa förmåga, uppnå målen. Detta ser man även 

tydliga spår av i dagens läroplan och dess kunskapsmål. Där står bland annat att läraren ska: 

 

• ta hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande, 

• stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan, 

• ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda olika uttrycksmedel, 

• stimulera, handleda och ge särskilt stöd till elever som har svårigheter, 

• samverka med andra lärare i arbetet för att nå utbildningsmålen, och 

• organisera och genomföra arbetet så att eleven: 

- utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och 

- utveckla hela sin förmåga, 

- upplever att kunskap är meningsfull och att den egna kunskapsutvecklingen 

- går framåt, 

- får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling, 

- successivt får fler och större självständiga uppgifter och ett ökat eget ansvar, 

- får möjligheter till ämnesfördjupning, överblick och sammanhang, och 

- får möjlighet att arbeta ämnesövergripande. 

(Lgr 2011:14) 

 

 

2011 års läroplan lyfter tydligt fram elevens individuella förutsättningar som fokus för 

undervisningen och dess utformning i skolan. Det framgår även att elever, oavsett orsak, har 

rätt till särskilt stöd för att uppnå skolans uppsatta mål. Detta innebär i praktiken att alla 

elever någon gång kan ha behov av särskilt stöd, vissa mer andra mindre och detta ska, enligt 

lag, inte styras av skolans ekonomiska resurser (Lgr 2011, Skollagen 2010: 7-12§). Om en 

elev uppmärksammas ha svårigheter och är i behov av stöd för att uppnå målen ska detta 

utredas på skolan. I första hand tar förälder eller lärare kontakt med rektor, ett åtgärdsprogram 
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ska också skrivas i samråd med vårdnadshavare samt elev där man kommer överens om de 

insatser som krävs för att eleven ska nå målen. 

 

Skolan kan initiera en utredning när misstanke om koncentrationssvårigheter föreligger. I 

detta fall har dock vårdnadshavaren det yttersta avgörandet om denna ska göras eller inte 

(Kadesjö 2007:152). Det finns olika åsikter om förtjänsterna vid en diagnos men Kadesjö 

(2007) förklarar att det, förutom att det kan få eleven att känna gemenskap med andra med 

samma diagnos också hjälper föräldrar, lärare och elev att utforma undervisning och andra 

vardagliga situationer utifrån elevens/ barnets bästa. Med vetskap om elevens svårigheter kan 

också lärare och föräldrar lättare ta reda på vad som behövs för att stötta denne (Kadesjö 

2007:153). 

 

För att komma fram till om eleven har en diagnos krävs det att det görs en utredning (Kadesjö 

2007: 154f). Utredningen görs i samråd med läkare, psykolog, skola, förälder samt eleven 

själv genom intervjuer, olika typer av tester där man undersöker elevens kognitiva funktioner 

så som exempelvis minne och uppmärksamhet, men även exekutiva funktioner så som 

förmåga att planera aktiviteter, ta initiativ, slutföra uppgifter och liknande.   

 

3.3 ADHD 

ADHD- attention deficit hyperactivity disorder (uppmärksamhetsstörning med hyperaktivitet) 

är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som påverkar de kognitiva funktionerna i 

hjärnan. Detta yttrar sig främst i uppmärksamhetsproblem eller svårigheter att fokusera samt 

hyperaktivitet och impulsivitet (Socialstyrelsen 2002).  

 

Kadesjö (2007) menar att vi alla någon gång har besvär av det ena eller andra slaget i likhet 

med någon som har ADHD, men för att få diagnosen krävs att symtomen, utöver att de är 

långvariga, påverkar personen kraftigt samt att det inte är i enighet med den generella 

utvecklingsnivån för barn i samma ålder (Kadesjö, 2007:65). Om misstanke om ADHD finns 

görs en psykiatrisk utredning i samråd med doktor, psykolog, patient, anhöriga samt skolan. 

För att diagnostiseras med ADHD krävs att man har ett eller flera av nedanstående symtom 

och att dessa är så pass uttalade och påverkar eleven så till den grad att det är 

funktionshindrande i dess vardag (Socialstyrelsen, 2002).  
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Uppmärksamhetsstörning- Med uppmärksamhetsstörning menas framför allt svårighet att 

hålla fokus på exempelvis skoluppgifter och liknande. Det är främst vid kravfyllda, 

ansträngande och/ eller, enligt personen, tråkiga uppgifter som det blir svårt att upprätthålla 

fokus för att slutföra uppgiften. Detta leder ofta till att eleven slarvar eller lämnar uppgifter 

ofärdiga (Socialstyrelsen, 2002).  

 

Impulsivitet- Detta är kraftigt sammankopplat med ouppmärksamheten. Personer med 

impulsivitet är oftast känslostyrda. De undviker det som är ansträngande och väljer det som 

för stunden känns bra och är lättillgängligt. När det är svårt att fokusera väljer personen den 

”lätta vägen” och kan därför hamna i situationer som i det långa loppet kan försätta henom i 

större svårigheter. Att tänka långsiktigt är svårt och konsekvenstänkandet bristande 

(Socialstyrelsen, 2002).  

 

Hyperaktivitet- Hyperaktivitet innebär att personen med ADHD har svårigheter att anpassa 

sin aktivitetsnivå. Detta kan även kallas överaktivitet och kan manifestera sig på olika sätt. 

Personen kan ha svårt att sitta stilla när detta krävs och ha ett ovanligt stort behov av att röra 

på sig generellt. Det kan även visa sig som mer subtila gester som nagelbitande eller svårighet 

att sitta stilla med händer, fötter och/ eller genom ett överdrivet pratande (Socialstyrelsen, 

2002).  

  

ADHD kommer dock i olika grad och variation där ouppmärksamhet eller hyperaktivitet samt 

impulsivitet kan vara mer eller mindre uttalat och har genom tiden haft olika beteckningar. 

Dessa är:  

ADD- Attention deficit disorder innebär i huvudsak uppmärksamhetsstörning 

AD/HD- Attention deficit/ hyperactivity disorder. Innebär att man i huvudsak har 

problem med antingen ouppmärksamhet eller hyperaktivitet 

ADHD- Attention deficit hyperactivity disorder, är den benämning vi använder i 

Sverige idag och denna förkortning innefattar alla typer. 

(Gillberg, 2013) 

 

Jag kommer genomgående i detta arbete använda mig av beteckningen ADHD.  
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4. Teoretiska utgångspunkter och begrepp 

I detta avsnitt kommer jag att redogöra för några specialpedagogiska perspektiv som kommer 

att ligga till grund för analysen av mitt empiriska material. Persson (2007: 30-32) menar att 

specialpedagogiken inte har någon tydlig teoretisk förankring utan har påverkats av rådande 

paradigm inom exempelvis medicinsk syn på normalitet och avvikelse. Därför har jag istället 

valt att använda mig av sociokultur som teoretisk ram för hur jag, genomgående i detta arbete, 

väljer att se på specialpedagogik.  

4.1 Specialpedagogik ur ett sociokulturellt perspektiv  

Roger Säljö (2000), professor i pedagogisk psykologi, lärande, utveckling och 

kommunikation, beskriver sociokulturellt perspektiv som en teori om hur strukturer av 

samhälle och person utvecklas genom interaktion, hur människor i samspel med sin 

omgivning upprätthåller samt omarbetar kunskap och menar att mycket av dagens regler, 

normer och undervisningsmetoder mynnar ur denna syn på hur kunskap skapas. Genom 

kulturella och sociala möten statuerar människor villkor för hur vi ska vara och detta rör sig 

om såväl tankar som språk och kommunikation (2000:35). Det kan gälla exempelvis 

föreställningar om det sociala könet och med alla de förväntningar på beteende som kommer 

med att ha det biologiska könet kvinna eller man. Genom denna teori anser man att man inte 

kan hitta svaret på hur människors lärande går till men att strävan efter att få veta det ständigt 

för utvecklingen framåt. När man exempelvis tittar på elever och deras lärande och skiljer ut 

de med olika svårigheter bör man därför istället titta på vad detta i grunden beror på (Säljö 

200:12). Är det eleven som har problem eller är det nedärvda erfarenheter och synen på 

lärande och dess struktur som gör att dessa elever inte ”platsar”? Ur denna syn på kunskap 

och lärande har flertalet perspektiv på hur man gör lärandet tillgängligt och motiverande för 

eleven vuxit fram utifrån den tidens rådande paradigm och syn på normalitet.  

4.2 Perspektiv på specialpedagogik 

Claes Nilholm (2007), professor i pedagogik med inriktning specialpedagogik, menar att 

specialpedagogiken har vuxit fram ur situationer där den vanliga pedagogiken inte räckt till 

och definierar detta så här:  
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Om vi talar om pedagogik så kanske vi syftar på ett undervisningssätt eller en 

verksamhetsform, och då kommer specialpedagogik att betyda speciella 

undervisningssätt och speciella verksamhetsformer. 

 (Nilholm 2007:13).  

 

Han förklarar även att specialpedagogik kan ses som en negativ definition eftersom den 

framför allt synliggör barns olikheter samtidigt som de barn i behov av särskilt stöd sällan har 

särskilt mycket mer gemensamt annat än att avvika från den norm som råder inom skolan och 

den traditionella pedagogiken (Nilholm 2007:13). Vidare förklarar Nilholm att själva 

innebörden med specialpedagogik är att åtgärda problem. Vilka problem som menas påverkas 

dock av hur man anser att man ska angripa problemen och vari de ligger från början. Detta 

innebär att arbetet med, och synen på, specialpedagogik kan skiljas åt stort (2007:18). 

 

I rapporten Forskning om det specialpedagogiska området- en kunskapsöversikt förklarar 

Emanuelsson, Persson och Rosenqvist (titlar) (2001:22f) att man kan dela upp 

specialpedagogiken utifrån två olika perspektiv, det relationella och det kategoriska. Hur man 

ser på specialpedagogikens funktioner menar författarna har stor betydelse för, framför allt, 

hur man utformar verksamheten i skolan.  

 

Det relationella perspektivet kan förklaras som att fokus främst ligger på hur den 

pedagogiska verksamheten och/ eller miljön kan förändras för att förbättra elevens villkor för 

lärande. Miljön innefattar då dels den fysiska miljön men också relationer och samspel mellan 

exempelvis elev – lärare eller elev – elev. Det kategoriska perspektivet innebär å sin sida att 

man utgår från elevens problem och använder dessa som utgångspunkt i utformningen av 

undervisningen. Detta synsätt ligger ofta till grund för utformningen av specialklasser och/ 

eller specialundervisning och diagnostisering förknippas framför allt med detta perspektiv 

(Emanuelsson m.fl. 2001:22f).  

 

Nedan följer en modell som kan hjälpa till att konkretisera de olika begreppen. 
 

Kategoriskt perspektiv:  

- Svårigheter hos individen, medfött 

- Särskiljning och kategorisering av avvikelser  

- Särskilt stöd direkt relaterat till elevens diagnostiserade svårigheter 

- Elever med svårigheter 
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Relationellt perspektiv: 

- Bilden av elever med särskilda behov bygger på sociala konstruktioner av normalitet och 

avvikelse 

- Skapar samhörighet trots avvikelser 

- Särskilt stöd för att anpassa undervisning och innehåll 

- Elever i svårigheter  

(Emanuelsson, Persson och Rosqvist 2001:22) 

 

I stort menar Persson (2007) att specialpedagogiken kommer ur det kategoriska perspektivet 

där man ser elever med svårigheter och vill ge eleven verktyg för att kunna anpassa sig till 

klassen och undervisningen. Här är diagnostiseringen också av vikt eftersom det är den som 

indikerar vilka typer av svårigheter eleven kan tänkas ha och behöva hjälp med. Persson 

vidhåller dock att utveckling och forskning inom specialpedagogiken mer och mer börjar dra 

sig mot det relationella perspektivet som, istället för att se individen som orsaken till problem, 

hellre ser hur miljöer och sociala relationer försvårar för eleven i skolan och att dessa kan 

förändras för att ge eleven de rätta förutsättningarna att utvecklas utifrån sina behov. Man 

lägger med andra ord inte fokus på hur eleven ska förändras utan hur omgivningen kan 

formas för att ge alla elever de bästa förutsättningarna att uppnå målen (2007:166f).  

 

Claes Nilholm (2007), lyfter ytterligare ett perspektiv, dilemmaperspektivet, som kan tyckas 

ställa de perspektiv jag tidigare presenterade emot varandra. Nilholm lyfter detta eftersom det 

ofta uppstår många frågor om elevens bästa och vilka metoder samt synsätt som bör ligga till 

grund för utformningen av undervisningen för elever med särskilda behov. Utifrån 

dilemmaperspektivet tar man inte ställning på samma sätt som utifrån det relationella eller det 

kategoriska perspektivet utan försöker se till helheten och situationen som den är. Detta 

innebär i stort att man inte sällar sig till någon av de ovanstående kategorierna utan väljer att 

utgå från elevens individuella behov (Nilholm 2007:85). Med andra ord belyser 

dilemmaperspektivet problemet med de två perspektiven jag presenterade ovan. Bortsett från 

att vi ska jobba inkluderande utifrån parollen ”en skola för alla” så kommer behovet av 

specialpedagogiken någonstans ifrån och pekar ut att det finns de som inte klarar av skolan 

under samma villkor som andra elever. Detta gör att man enligt dilemmaperspektivet menar 

att det finns motsättningar i att använda sig av det ena eller andra perspektivet. Detta pekar 

onekligen ut problemet med att ge en likvärdig utbildning samtidigt som man ska utgå från 
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alla elevers individuella behov eftersom detta också innebär att några elever kan tänkas 

behöva mer stöd för att uppnå målen (Nilholm 2007:68ff).  

4.3 Centrala begrepp 

När man talar om specialpedagogik kommer ofta begrepp som integrering och inkludering 

upp. Peder Haug (1998), professor i pedagogik, menar att tolkningen av begreppet integrering 

kan skilja sig stort och väljer därför att definiera begreppet ytterligare genom att dela upp det i 

inkluderande integrering och segregerande inkludering. På detta sätt menar Haug att man 

tydligare ser hur brett det kan tolkas (1998:21). 

4.3.1 Segregerande integrering 

Med segregerande integrering menas, enligt Haug (1998), att huvudfokus ligger på 

individuellt kompensatoriskt stöd. Detta sker framför allt enskilt med målsättningen att eleven 

ska jobba upp sina bristande förmågor för att sedan kunna ingå i en vanlig klass på samma 

villkor som övriga elever (1998:23).  

4.3.2 Inkluderande integrering 

Genom inkluderande integrering är målet att all undervisning sker utifrån elevens individuella 

behov men utan att lämna klassrummet och gemenskapen i klassen. På detta sätt menar Haug 

(1998) att det också skapas ett öppet klimat kring alla elevers olikheter och behov och att 

detta normaliseras på ett sätt som det inte skulle göra genom den segregerande integreringen. 

Haug menar också att inkluderande integrering tydligare återspeglar samhällets mångfald 

(1998:24). Haug anser att alla lärare bör ha kompetens att undervisa alla elever, oavsett 

behov, och att det i sådant fall inte heller skulle finnas något behov av specialpedagogik.  

4.3.3 Inkludering 

Claes Nilholm (2006) försöker reda ut skillnaderna i innebörden av begreppet integrering 

samt inkludering och förklarar det på detta sätt med hjälp av Corbett och Slee: 

 

I ett skolsammanhang betyder då inkludering att skolan (som en helhet) ska vara 

organiserad utifrån det faktum att barn är olika (delarna). Integrering, å andra sidan, 

innebär att barn, vilka definierats som ”avvikande”, ska passas in i en helhet som ”från 

början” inte organiserats utifrån det faktum att barn är, och har rätt, att vara olika. 
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– Corbett och Slee 2000 i Nilholm 2006:14 

 

Nilholm (2006) förklarar att begreppet inkludering har vuxit fram ur ett missnöje med den 

traditionella specialpedagogiken och att grundtanken med inkludering är att det främst är 

miljön som ska förändras för att passa alla elever. Samtidigt menar han dock att begreppet 

inkludering nu har ändrat innebörd för att mer likna begreppet integrering. Detta menar han 

förklaras av att begreppen förändras beroende på vilka diskurser som råder (2006:14, 24).  

4.3.4 Kommentar 

Begreppet inkludering och dess innebörd har olika betydelse vilket jag anser kan försvåra 

användandet av detta. Jag vill dock förtydliga att jag vid användande av begreppet inkludering 

i den fortlöpande texten främst använder det i formen av Haugs definiering av inkluderande 

integrering- att elevernas olikheter inte ses som ett hinder utan en tillgång till att kunna jobba 

tillsammans och skapa ett bra arbetsklimat i klassrummet oavsett avvikelser.  

5. Tidigare forskning 

Insatser för yngre elever med ADHD är ett område som behöver forskas mer på vilket innebär 

att det finns få tidigare studier om detta (DuPaul 2011). Detta gör också att det är svårt att 

hitta något som skrivits om IKT och dess verkan specifikt för elever med ADHD. De flesta 

studier som gjorts har haft en mer generell ingång som hur IKT kan användas som stöd för 

elever med funktionshinder. Jag tänkte därför redovisa det kort för att sedan gå vidare till de 

studier jag hittat som berör IKT och ADHD. Fokus är hur och om IKT kan främja/ motivera 

lärande samt hur stödet, enligt tidigare studier, för elever med ADHD anses mest effektivt.  

 

5.1 Behov av särskilt stöd för elever med ADHD 

En amerikansk vetenskaplig artikel tar upp hur och när elever med ADHD kan behöva extra 

stöd och hur detta stöd kan se ut idag (DuPaul m.fl. 2011). Framför allt ser man goda 

utvecklingsmöjligheter i ett bra samarbete mellan hem och skola men också att medicinering 

kan vara att föredra. Man påtalar dock att medicinering i första hand hjälper att dämpa 

olämpliga beteenden i klassrummet men inte nödvändigtvis hjälper eleven själv i sitt lärande 

(DuPaul & Stoner 2003 i DuPaul et. Al 2011). Man framhäver också nyttan av att använda 
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datorer för matematik och skrivuppgifter eftersom man kunde se stora förbättringar hos 

eleverna med ADHD, både gällande beteende och i lärandet, jämfört med vanligt bänkarbete 

(Mautone, DuPaul, & Jitendra, 2005 & Clarfield & Stoner, 2005 i DuPaul et al 2011).  

Författarna förklarar också att elever med ADHD ofta hamnar i konflikter och har svårt med 

sociala relationer och ville därför se hur och om social träning kunde hjälpa. Dessvärre visade 

det sig att så inte var fallet men man kom också fram till att det finns för få studier som 

behandlar elever med ADHD och social träning i skolmiljö. De studier som gjorts har dock 

inte visat på någon positiv utveckling i form av förändrat beteende ur ett längre perspektiv 

(Gresham 2002 i DuPaul m.fl. 2011). 

 

I Sverige 

År 1998 kom en rapport från Skolverket där man gjorde en kartläggning av hur situationen 

kring det särskilda stödet såg ut. Att elever är berättigade till särskilt stöd råder ingen tvekan 

om men hur detta stöd ska se ut finns det inget skrivet om. De kommer i stort fram till att 

skolor som hade genomgående god kvalitet, så som i undervisning och miljö, generellt hade 

lättare att hjälpa eleverna att nå målen. Detta gällde även elever i behov av särskilt stöd 

(Skolverket 1998:7). 
 
För att barn och ungdomar ska orka arbeta med det svåra krävs att skolan tar tillvara och 

vidareutvecklar alla barns och ungdomars starka sidor. För det behövs i första hand en god 

inlärningsmiljö som väcker lust och nyfikenhet att lära.  

– Skolverket 1998:9 

 

Det framgår i rapporten att knappa ekonomiska resurser förvisso kan vara en starkt 

bidragande orsak till brister i det särskilda stödet men att man också bör se till elevens egna 

resurser. Att fokusera på elevens styrkor samt hur arbetsmiljön utformas och lärarens roll 

framhåller skolverket i sin rapport vara minst lika viktigt (1998:34). I rapporten hänvisar 

skolverket även till forskning av Murray som visar att enskild undervisning för elever i behov 

av särskilt stöd kan göra mer skada än nytta för elevens utveckling men att det, 

motsägelsefullt nog, kan vara bättre för elevens välmående (Murray 1994, se skolverket 

1998:51). Hur det särskilda stödet kan och bör se ut är därför individuellt och utifrån elevens 

behov. 
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5.2 IKT för elever i behov av särskilt stöd 

Jane Brodin och Peg Lindstrand (2004), båda högt utbildade inom barn- och 

ungdomsutveckling, utförde en studie där de har intervjuat 20 klasslärare och 10 rektorer samt 

skickat ut enkäter till över 600 speciallärare som arbetar med elever i behov av särskilt stöd. 

85 procent av speciallärarna/-pedagogerna hade erfarenhet av att arbeta med elever med 

ADHD. Enkäterna skickades ut innan och efter en statlig IT- satsning vid namn ITiS (IT i 

skolan) där lärare fick gå en kurs i hur man använder olika teknologiska verktyg. 

Enkätundersökningen utfördes innan och efter utbildningen (2004:72). Av de speciallärare 

som genomgick utbildningen svarade de i enkäten att de kunde se många 

användningsområden med IKT för elever i behov av särskilt stöd men de uttryckte också en 

del frustration över att tiden inte räcker till och att de ekonomiska resurserna brister. Detta 

anser de försvårar arbetet med att IKT i skolan, både för sin egen del (att utbilda sig själva på 

området/ lära sig hantera utrustningen) och för eleverna. Efter avslutad utbildning ansåg fler 

sig dessutom ha för dålig utrustning och att de inte hinner med att utbilda sig själva i takt med 

utvecklingen som sker på detta område. Flera av lärarna uttryckte att problem med den 

teknologiska utrustningen var den största svårigheten (2004:85). 

 

Efter utbildningen ansåg något fler (6 procent) att datorer kunde vara ett bra verktyg för 

elever med funktionsnedsättningar och digitalkamera, scanner och internet ansågs vara mest 

användbara av speciallärarna som svarade på enkäten. De intervjuade klasslärarna menade att 

rättstavningsprogram var viktigast. Ingen av de intervjuade ansåg att internet var bra utan 

menade att det är för svårt ”att läsa” och använda för både elever och lärare (2004:80f) 

 

I en engelsk artikel från 2003 sammanfattar Jeffs m. Fl., genom litteraturanalys, hur det 

teknologiska stödet har sett ut inom specialpedagogiken i England under de, då, senaste 20 

åren. Studien visar att det teknologiska stödet har följt utvecklingen av teknologin i stort och 

att framför allt datorer har använts mycket. Här beskrivs hur lärare redan på 80-talet 

uppfattade en stor förbättring av resultaten i skrivuppgifterna hos eleverna med läs- och 

skrivsvårigheter med hjälp av olika typer av ordbehandlingsprogram (Jeffs et.al 2003). I 

studien kom man fram till att teknologi ses som ett hjälpmedel främst för de med läs- och 

skrivsvårigheter och att många lärare använder datorer i syfte att motivera och stärka elevens 

självförtroende istället för att se det som ett läromedel.  
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Författarna anser att teknologin bör få mer plats och men också bli mer självklar i 

klassrummet. För att kunna användas på ett mer kreativt sätt bör teknologin bli mer 

lättillgänglig och det är ofta lärarnas intresse och kunskap som styr hur och om teknologiska 

verktyg används. Förekomsten av teknologi i undervisningen är, enligt författarna, inte något 

vi ska vara rädda för. Om vi ser teknologi som verktyg som kan anpassas efter elevernas 

individuella behov och utifrån lärarens och undervisningens syfte finns inte heller någon risk 

att lärarrollen är hotad eller att vi skulle frångå läroplanen (Jeffs et.al 2003).  

 

5.3 IKT för elever med ADHD 

I Grekland gjordes år 2004 en studie kring IKT i skolan med elever i årskurs 5 och 6. Syftet 

med studien var att se om användandet av IKT kunde förändra beteendet hos elever med 

ADHD- symtom (Solomonidou m.fl. 2004). Eleverna var inte diagnosticerade enligt standard, 

istället genomförde klasslärare och föräldrar en screening av alla elever med hjälp av 

skattningsformulär som används inom psykiatrin. De elever med högre poäng (som indikerar 

koncentrationssvårigheter) benämns i studien som elever med ADHD- symtom. Under en 6 

veckor lång period genomförde man, för studiens syfte, särskilt utformade övningar där man 

använde olika typer av pedagogiska datorprogram samt varvade grupparbeten med 

individuellt arbete.  

 

Studien visade att eleverna med ADHD- symtom, med hjälp av datorns program, hade lättare 

att koncentrera sig. Detta gällde dock främst vid individuellt arbete eller om de, i en grupp, 

inte behövde sitta passiva. I det senare visade eleverna ganska snabbt samma typ av svårighet 

att fokusera. I studien kommer man som helhet fram till att IKT för elever med ADHD- 

symtom kan vara till stor hjälp när det kommer till förmåga att hålla fokus eller behålla 

motivationen men att eleverna har svårt att upprätthålla detta i gruppsituationer där de själva 

inte är aktiva. Eleverna med ADHD-symtom föredrog kortare texter, informationsfilmer eller 

berättelser i högre grad än elever utan ADHD-symtom (Solomonidou m.fl. 2004). 
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6. Metod  

I detta avsnitt kommer jag att beskriva och motivera mitt val av metod för min undersökning, 

beskriva hur jag gått till väga samt redogöra för hur jag senare kommer analysera mitt 

material. 

 

6.1 Kvalitativ metod 

Ahrner och Svensson förklarar i boken Handbok i kvalitativa metoder (2011) att en metod 

innebär att angripa ett problem och hitta lösningen på detta. Den kvalitativa metoden syftar 

till att man i huvudsak är intresserad av människors uppfattningar och/ eller beteende och hur 

man väljer att analysera sitt empiriska material beror därför på vilka frågor man ställer 

(2011:20). 

 

Med denna studie vill jag ta reda på mer om hur lärare med erfarenhet av att jobba med elever 

med ADHD ser på behovet av särskilt stöd samt användandet av IKT varför jag utformade en 

semistrukturerad intervjuguide med plats för diskussion och följdfrågor. Detta dels med 

anledning av att jag från början inte visste hur mycket kunskap lärarna hade om IKT men 

också för att jag ville ha utrymme att fördjupa och anpassa mig om någonting intressant kom 

upp under intervjun.    

 

Ahrner och Svensson (2011:10) beskriver den kvalitativa metoden som en motsats till den 

kvantitativa. I den kvantitativa metoden förlitar sig forskaren mer på enkätsvar och mätningar 

för att få fram en generell bild av ett problem där forskaren som istället väljer den kvalitativa 

metoden är mer intresserad av människan och dess åsikter och tankar och kommer närmare 

sin informant (2011:12, 17). För att få svar på sina frågor använder sig därför forskaren av 

intervjuer och/eller observationer som antecknas eller spelas in med hjälp av exempelvis 

diktafon. Ahrner och Svensson trycker dock på att en kvalitativ metod inte nödvändigtvis är 

bättre än en kvalitativ och att det snarare är avhängigt av hur frågeställningar formuleras och 

analyseras och att det påverkas av de anor som hör till denna forskningsgenre (2011:16- 17). I 

den kvalitativa metoden är det mänskliga mötet av allra största vikt och därför ser forskaren 

helst att intervjun sker genom ett fysiskt möte i första hand. 
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6.1.1 Semistrukturerad intervju 

Intervjuerna kan utformas på olika sätt utifrån vilken typ av undersökning man gör samt vilka 

svar man vill ha. Detta innebär att intervjuerna kan vara mer eller mindre strukturerade. Jag 

har i min undersökning valt att utgå från en semistrukturerad intervju. Denna typ av intervju 

innebär att forskaren på förhand utformar frågor kring de teman man valt att undersöka. Med 

stöd i dessa får informanten sedan tala ganska fritt. Med denna form vill forskaren att 

informanten ska få tid och utrymme för att lufta åsikter eller uppfattningar som kanske inte 

kommit fram om intervjun varit strukturerad. Denna form är enligt Dalén (2007) en 

intervjuform som är lättare att använda till skillnad från de så kallade öppna intervjuerna där 

informanten får tala, i stort sett, helt fritt. Det ställer nämligen krav på att informanten är villig 

att prata och det kan vara lättare med hjälp av frågor för att öppna upp samtalet (Dalén 

2007:30- 31).  

 

6.2 Urval 

Det optimala för undersökningen hade varit att hitta och intervjua lärare och specialpedagoger 

som redan använder IKT i sin undervisning av elever med ADHD men jag antog också att 

sannolikheten att hitta dessa kunde vara försvinnande liten, något som även bekräftades under 

sökandet av informanter. Jag valde därför att i första hand, genom kontakter från 

lärarutbildningen och genom att söka på flertalet skolors sidor på Stockholms stads hemsida 

leta rätt på specialpedagoger samt lärare eller klasslärare som hade erfarenhet av att arbeta 

med elever med ADHD.  

Jag har valt att lägga fokus på lärare för barn i yngre åldrar eftersom jag, genom min 

utbildning, senare har behörighet upp till årskurs 3. Jag uteslöt barn i förskoleåldern eftersom 

diagnosen ADHD sällan ställs på yngre barn (Socialstyrelsen 2002). 

Jag har inte valt något specifikt område utan har sökt informanter i hela Stockholms län.  

 

6.3 Genomförande 

Sökandet efter informanter var betydligt svårare än jag hade föreställt mig. Till en början gick 

jag in på olika kommuners hemsidor för att hitta skolor (jag undvek skolor som jag hade 

någon koppling till så som att jag bor i närheten) och fokuserade på skolor som hade elever i 

årskurser F-3.  
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Som första kontakt valde jag att skicka en förfrågan på mail där jag skickade ett 

informationsbrev om syftet med intervjun samt vilket område jag valt att skriva om. Jag 

kontaktade 34 stycken lärare och specialpedagoger. Efter ett mödosamt sökande efter 

informanter via mail, som inte svarade, valde jag att använda mig av egna kontakter genom 

lärarutbildningen. På detta sätt fick jag kontakt med fyra informanter.  

 

Jag tog dessutom kontakt med Specialpedagogiska myndigheten i hopp om att de kunde 

hjälpa mig få tag i informanter. Jag fick svar en vecka senare och kontakt med en 

speciallärare som dessvärre ställde in i sista stund på grund av sjukdom.  

 

Informanterna bekräftade att de var intresserade via mail och de fick bestämma tid och plats 

och jag återkom med uppföljande samtal dagarna innan för att avstämma att mötet skulle bli 

av. Efter att informanten visat intresse skickade jag även ett missivbrev där jag informerade 

om de etiska principerna vi, jag och informanten, hade att förhålla oss till (se bilaga 2). 

 

Med mig till intervjun hade jag min på förhand skrivna intervjuguide (se bilaga 2) och en 

diktafon för att spela in. Intervjuerna tog mellan 40- 60 minuter vardera och materialet 

sammanställdes sedan skriftligt på dator. 

 

Jag intervjuade fyra olika informanter från olika delar av länet där samtliga hade erfarenhet av 

att arbeta med elever i åk 1-3. En av informanterna var specialpedagog, en annan var i 

grunden lärare med arbetar nu specifikt med IKT för alla elever på skolan. 

Resterande två informanter arbetade som klasslärare. Dessa är:  

• Kent, 50+, är ansvarig för Medieverkstaden på en skola i en sydvästförort till 

Stockholm 

• Katarina, 50+, klasslärare i åk 2 på en skola i en sydvästförort till Stockholm 

• Anna, 50+, klasslärare i åk 2 på en skola i en söderförort till Stockholm 

• Monica, 50+, specialpedagog för åk 2-3 på en skola norr om Stockholm 

 

En utförligare presentation kommer under resultat och analys. 
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De olika lärarna har mer eller mindre lång erfarenhet av att jobba i skolan, men alla har en 

lång bakgrund av att jobba med barn vilket jag ansåg gav förutsättningar för att de skulle ha 

kunskap om och erfarenhet av elever med ADHD.  

 

6.4 Tillförlitlighet 

Detta är en liten undersökning med fokus på några enstaka lärares uppfattningar skriven under 

en begränsad tid på 10 veckor. Det hade kunnat vara intressant att göra en kompletterande 

enkätstudie för att få en mer generaliserad bild över om och hur lärare använder sig av IKT i 

undervisningen av elever med ADHD. Jag ansåg dock att det inte fanns plats för det i denna 

studie samt att mitt intresse främst rör hur lärare tänker och resonerar kring detta område. Jag 

vill också få en uppfattning av hur de ser på elever med ADHD, stödet dessa har rätt till och 

vad deras tankar kan bottna i, för att på så sätt få till en rikare analys, något jag anser inte varit 

möjligt med en kvantitativ metod i detta fall.   

 

Jag vill dock klargöra att mina resultat inte går att generalisera på lärare i allmänhet, vilket 

inte heller har varit mitt syfte, utan i denna studie är de enskilda lärares åsikter och 

uppfattningar som är av största vikt. Jag är medveten om detta och anser det vara fullt 

tillräckligt med tanke på arbetets omfattning. De olika lärarna har olika arbetsuppgifter och 

ansvarsområden inom skolan och detta anser jag vara intressant för min analys senare.  

 

6.5 Etiska principer 

Jag har tagit hänsyn till och informerat intervjupersonerna muntligt samt skriftligt om de 

etiska principerna. Jag kommer, utifrån Vetenskapsrådets sammanställning Forskningsetiska 

principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (2002), beskriva kortfattat vilka 

de är samt vad de innebär och hur jag informerat om dessa nedan.  

 

Informationskravet  

Som forskare är det viktigt att man informerar om syftet med studien samt att informanten när 

som helst får dra sig ur oavsett orsak. Detta gjorde jag klart delvis genom missivbrevet men 

även muntligt innan intervjuns start. 

 

Samtyckeskravet 
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Informanten ska ge sitt samtycke till medverkan och om personen drar sig ur ska det inte på 

något sätt få negativa effekter på denne. Detta fick informanterna information om delvis vid 

första mailkontakten, genom missivbrevet samt muntligt innan intervjun.  

 

Konfidentialitetskravet 

Allt material behandlas konfidentiellt, det vill säga att ingen annan än forskaren och 

informanten tar del av materialet. Detta innebär också att inga identiteter får röjas i arbetet 

varför jag valt att använda fingerade namn på samtliga intervjupersoner samt ej specificerar 

skolans lokalisation, något jag även framförde tydligt innan intervjuns början. 

 

Nyttjandekravet 

Jag informerade om att det insamlade materialet endast ska, utan undantag, användas för den 

tänkta studien och inte föras vidare och att det kommer kasseras, efter inlämnad och godkänd 

uppsats. 

 

6.6 Analysmetod 

Innehållsanalys 

I innehållsanalysen eller tematiseringen sammanställer man sitt insamlade material för att 

hitta ämnen som informanterna gemensamt har berört eller vart de skiljs åt i sina 

uppfattningar och åsikter (Dalén 2007:84). Man kan genom denna typ av analys även dela 

upp utifrån teman som för undersökningen är intressanta. Jag har på detta sätt valt att utgå 

från samma teman jag använde när jag utformade min intervjuguide för att se vad de olika 

informanterna sagt om dessa. På detta sätt vill jag kunna lyfta fram likheter så väl som 

olikheter för att enklare kunna besvara mina frågeställningar och uppfylla mitt syfte 

6.7 Övrig upplysning 

Jag har valt att redigera vissa av citaten från mina informanter för att på så sätt tydligare få 

fram vad som menas. Detta innebär inga förändringar i kontexten av det som sägs utan är 

enbart för att underlätta läsandet och minimera förekomsten av talspråk i skriven text.  
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7. Resultat och analys 

Jag kommer i detta avsnitt redogöra för vad mina informanter sagt och analysera deras syn på 

specialpedagogik samt eleverna med ADHD och deras behov av stöd. Detta göra jag utifrån 

ett relationellt och kategoriskt perspektiv samt dilemmaperspektivet som jag presenterade 

tidigare. Jag kommer sedan titta på om och hur IKT används som en del av det särskilda 

stödet och analysera orsakerna till att det ser ut som det gör utifrån min tidigare forskning på 

liknande områden. 

 

7.1 Presentation av informanter 

Katarina, i 50-årsåldern, arbetar som klasslärare i åk 2 på samma skola som Kent (se ovan). 

Hon är förskollärare i botten och har jobbat som lärare på samma skola sedan år 2001. 

Katarina har två- tre elever, av en klass på 14 elever, som hon misstänker har ADHD, ingen 

av dessa är dock utredda eller har fått diagnos men Katarina menar att hennes erfarenhet gör 

henne rätt säker på sin sak. 

 

Anna, också drygt 50 år, är klasslärare i åk 2 på en skola i en söderförort till Stockholm. Hon 

är förskollärare i botten och har jobbat på öppna förskolan samt i förskoleklass. Hon 

vidareutbildade sig senare till lärare för grundskolans yngre åldrar. Hon började sitt arbete på 

skolan som lärare i en specialklass för elever med olika särskilda behov. Denna avvecklades 

senare varpå hon blev klasslärare. Hon har arbetat på skolan sedan 2007 och har även läst 

fristående kurser om autism och ADHD. Anna har i klassen på 24 elever, fyra stycken med 

ADHD. Två av eleverna medicineras med varierande resultat. Hos det ena barnet fungerar 

medicineringen mycket bra, hos det andra inte alls. 

 

Monica är även hon i 50-årsåldern, arbetar som specialpedagog för sex klasser i åk 2-3 på en 

mindre F-6 skola norr om Stockholm. Hon är grundskollärare, med examen 1975, i botten 

men vidareutbildade sig senare till specialpedagog och har arbetat med det sedan år 2000. 

Monica berättar att det på skolan finns 1-2 barn per klass med ADHD, om inte mer. 

 

Kent är drygt 50 år, och har jobbat inom skolan sedan 1976 då han blev färdigutbildad lärare. 

Han arbetar sedan 2001 på en skola i en sydvästförort till Stockholm och är där ansvarig för 

Medieverkstaden dit eleverna kommer för att jobba med olika tekniska verktyg i sin ordinarie 
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undervisning. Kent handleder även lärare i användandet av IKT. Kent har vid ett flertal 

tillfällen stött på elever med ADHD under sitt arbetsliv och menar att det finns ett flertal 

elever på skolan med diagnos. Eftersom Kent inte arbetar med elever på samma sätt som 

övriga informanter är han mer representerad de gånger IKT eller alternativa verktyg kommer 

på tal. 

7.2 Informanternas syn på särskilt stöd för elever med ADHD 

Tanken med specialpedagogiken och dess utformning är ursprungligen, enligt Nilholm 

(2007), att åtgärda problem eller svårigheter hos eleven. Emanuelsson m.fl. (2001) menar 

dock, som jag beskrivit tidigare, att det idag framför allt är två perspektiv som dominerar på 

detta område. Det ena, det kategoriska perspektivet, innebär i korta drag att man ser eleven 

och dennes brister som det huvudsakliga problemet och att stödet bör utformas för att 

kompensera detta. Man använder sig dessutom av kategorisering för att urskilja vad som 

avviker från det normala samt diagnostisering för att kunna identifiera elevers svårigheter. 

Utifrån det relationella perspektivet menar man istället att skolan är ansvarig att utforma 

undervisningen så att alla elever, oavsett svårigheter, har möjlighet att lyckas. Man ser med 

andra ord inte eleven med svårigheter utan att det är den omgivande miljön som påverkar 

elevens förutsättningar. Nilholm (2007) lyfter dessutom dilemmaperspektivet som istället 

fokuserar på eleven som individ och hur stödet bör utformas i olika situationer. Utifrån detta 

perspektiv tolkar jag det som att man kan se eleven med och i svårigheter och att det inte finns 

någon lösning som passar alla elever vare sig de har diagnos eller inte men också att samma 

diagnos inte heller behöver innebära att eleverna har samma behov av stöd.  

 

Samtliga informanter upplever att bristande koncentration samt hyperaktivitet är de största 

orsakerna till problem för eleverna med ADHD men uppfattningen om hur dessa svårigheter 

bör och kan hanteras skiljs åt. Gemensamt för alla informanter är dock att struktur och rutin 

anses vara av största vikt och elevernas främsta behov för att kunna göra ett bra jobb, även om 

det gäller i undervisning eller utanför lektionstid. Just moment där rutinerna inte är lika 

tydliga och nya situationer, som exempelvis utflykter, där eleverna stöter på många nya 

moment upplevs vara särskilt problematiska. God framförhållning i planering av lektionstid 

och att vara redo med uppgifter att sätta i händerna på eleverna menar de flesta informanterna 

är viktigt eftersom många av eleverna med ADHD blir klara snabbt. Flera av informanterna 

berättar att de med övriga elever i klassen kan vara ett steg före och förbereda nästa uppgift 

men att de, när det gäller eleverna med ADHD, behöver vara minst två steg före för att hålla 
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dessa elever sysselsatta och på så sätt minimera risken för misslyckande eller utbrott. I detta 

ingår tydliga muntliga instruktioner och genomgångar samt uppföljning av uppgifter där 

läraren kollar av för att se att eleven har förstått samt om hen behöver hjälp.  

 

Både specialpedagogen Monica och klassläraren Anna poängterar att dessa elever allt som 

oftast har ett behov av att gå ifrån klassen för att minska stimuli som kan försvåra elevens 

förmåga att koncentrera sig. I detta fall tolkar jag det som att fokus framför allt ligger på att 

klassrumsmiljön, med ljud och rörelse från övriga klasskamrater, inte alltid är lämplig för 

eleverna med ADHD snarare än elevens svårigheter. Att ta elever åt sidan och låta de arbeta 

enskilt eller i mindre grupp sker i första hand med tanke på hur eleven ska ges bästa 

förutsättningar att klara av sitt skolarbete och uppnå de uppsatta läromålen och görs inte 

enbart för att hålla en jämn nivå med övriga elever i klassen. 

 

De här barnen vill också vara duktiga men man måste se till att ge dem 

förutsättningarna till att de ska kunna göra ett bra jobb.  

– Klasslärare Anna 2013 

 

 

Klassläraren Katarina delar dock inte denna uppfattning. Enligt Skolverkets rapport (1998) 

om det särskilda stödet i skolan kom man fram till att god kvalité i miljö och undervisning ger 

eleven förutsättningar att nå målen. I enlighet med detta menar Katarina att det är hon, som 

klasslärare, som är ansvarig för att utforma undervisning, läxor och liknande för att det ska 

passa alla elever. Hon berättar att hon i utformandet av detta främst utgår från de elever som 

är i behov av extra stöd för att ge dem möjlighet att lyckas redan från början. Katarina berättar 

att de är tre lärare som, genom sina ämnesspecifika kunskaper, är ansvariga för 47 elever 

tillsammans och att de har ett bra samarbete där de kan avlasta och stötta varandra. De ser 

tillsammans till att utforma miljön i de olika klassrummen och hemläxor lika för alla elever 

för att skala bort så många störningsmoment som möjligt. Katarina förklarar att själva 

undervisningen och lärandet sällan är problematisk på grund av detta. 

 

När vi ger en läxa på måndagar, vi har samma läse läxa till alla för vi har gnuggat 

igenom den och vänt och vridit, då står det på en lapp också som ligger med i att ”till 

imorgon så är det sidan så och så. Gör så här, gör så här, gör så här.” och det är samma 
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lapp varje vecka, vi bara ändrar datum och sida. Samma lapp till alla barn men jag 

tänker på de barnen när jag gör till alla. Så alla är gagnade av det sättet tycker jag. 

– Klasslärare Katarina 2013 

 

Man kan tolka flera av informanternas uttalanden utifrån det kategoriska perspektivet, 

exempelvis när specialpedagog Monica berättar om hur hon arbetar enskilt med eleverna i de 

fall de ligger efter i matematik eller läs- och skrivutveckling. Hon betonar dock samtidigt 

vikten av att inte generalisera och anta att samtliga elever har samma problem bara för att de 

har samma diagnos. Detta, anser jag, tyder på att det inte sker någon särskiljning eller 

kategorisering som i sådant fall hade varit förenligt med det kategoriska perspektivet 

(Emanuelsson m.fl. 2001 och Persson 2007) utan snarare blir en bekräftelse på Nilholms 

(2007) definition av dilemmaperspektivet- svårigheten i att förhålla sig till elevens 

funktionshinder samtidigt som man ska jobba inkluderande.  I likhet med Skolverkets (1998) 

rapport om det särskilda stödet lyfter samtliga informanter dessutom upp flera av styrkorna 

hos elever med ADHD och menar att detta är en resurs man bör använda sig av. De upplevs 

bland annat jobba snabbt och har lätt för att lära sig, bara omständigheterna runtomkring 

gynnar dem. Specialpedagog Monica berättar att inlärningskurvan vid läsförståelse kan vara 

lite längre för eleverna med ADHD men klassläraren Katarina tar som motsats upp att en av 

hennes elever, med misstänkt ADHD, snarare ligger 1,5 år före de övriga eleverna. Men trots 

dessa styrkor uttrycker informanterna att eleverna med ADHD har ett funktionshinder som 

försvårar för dem i skolsituationen och menar då att det blir extra viktigt att fokusera på hur 

stödet kan och bör utformas för att gynna just denna elev att jobba utifrån sin bästa förmåga.  

 

Det är farligt att sätta en diagnos på ett barn och sedan bestämma sig för att det här 

barnet är så här därför att det har ADHD. Och det har blivit lite så att man utreder barn 

och så säger man ”aja, men han har ADHD” … och så förväntar man sig att de ska vara 

på ett speciellt sätt. Eller man skyller allting på deras ADHD, eller man har tillåtelse att 

göra konstiga saker för att man har ADHD. … Man måste möta barnen där de är och 

ibland förvänta sig saker oavsett om du har en diagnos. Vi har förståelse, det är en 

annan sak. Vi har förståelse för att det här är en problematik som man har och vi måste 

ju anpassa kraven efter den problematiken, men vi får inte stämpla barn med diagnoser 

utan anledningen till att man gör utredningar det är ju för att se: vad är det för styrkor vi 

ska använda vid inlärning hos just det här barnet? Vad är det här barnets bästa kanaler? 

Vissa barn är visuella, behöver visuellt stöd det är ju oftast väldigt, väldigt bra för de 

flesta att ha ett visuellt stöd, för att få struktur. … Och andra barn har ju andra styrkor, 
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ADHD-barnen har ju olika orsaker också, vissa tar in alla ljud andra måste ha aktivitet 

för att hålla sig vakna. Så det är ju jätte, jättefarligt att säga ”de här två har ADHD- 

alltså gör vi så här med dem”. Nej, vi kanske måste göra helt olika med dem. 

– Specialpedagog Monica 2013 

 

Klassläraren Anna berättar att eleverna med ADHD behöver mycket uppmärksamhet och 

stöttning och att hennes stora klass på 25 elever, där fyra av dessa har diagnos, gör att hon 

många gånger känner att det är svårt att tillgodose detta behov. Elevernas toleransnivå och 

tålamod är ofta mycket låg och det är en utmaning att hinna med att motverka de utbrott som 

ofta uppstår. Dessutom leder alla misslyckanden till dålig självkänsla hos eleverna och 

misstro på sin egen förmåga.  

 

Sitter man och är 24 stycken och det börjar med samlingen. Barnen räcker upp handen 

och när hon ser att fem stycken har räckt upp handen då har hon brutit ihop redan och 

skriker: Jag orkar inte! ”Fem händer, det är för mycket prat, jag orkar inte, jag vill 

komma igång och jobba”. Ibland åker dörren igen med en smäll eller också sätter hon 

sig här under (pekar in under bordet) och jobbar med någonting bara. 

 

   v 

 

Sen har ju de också bra och dåliga dagar, som alla andra, och då finns det liksom- jag 

menar, är toleranströskeln en millimeter så är den liksom ingenting alls de dagarna och 

då behövs det ingenting för att de ska bryta ihop … ”ingen tycker om mig”, ”jag klarar 

ingenting” det är mycket så här, de är självdestruktiva. … De orkar inte med sig själva, 

det är svårt att trösta, allting blir fel. 

 

– Klasslärare Anna 2013 

 

Klassläraren Katarina berättar att en av hennes elever behöver stöd i många olika situationer 

och berättar om hur hon uppmuntrar alla elevers delaktighet för att göra det så bra som 

möjligt för den elev som behöver extra stöd. Detta tolkar jag som att hon har ett mer 

individuellt fokus och är återigen en belysning av alla individers olika behov oavsett om de 

har en diagnos eller inte. Att, likt utifrån det relationella perspektivet, jobba med samhörighet 

och gemenskap trots avvikelser (Persson m.fl 2001). Specialpedagogen Monica tillägger 

dessutom att om man pratar om allas olikheter på ett sätt som gör det mer normaliserat så 
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skapar det också ett klimat i klassen där olikheter är vardag och en del av att vara människa. 

Att vi alla har individuella behov som kan behöva tillgodoses på olika sätt.  

 

Vi måste ju ha förståelse för varandra och där är barn fantastiska om de får möta det här 

tidigt. … De har inte skaffat sig några fördomar om inte vi ger dem det. Så det gäller ju 

att vi försöker skapa ett klimat dit alla får höra till. 

– Specialpedagog Monica 2013 

 

 

Samtliga informanter lägger mycket fokus på inkludering av elever med ADHD men den 

generella uppfattningen är också att det inte ska ske på bekostnad av eleven och dennes 

lärande (Haug 1998). Man vill se till individen och dennes särskilda behov.  

 

7.2.1 Diagnos och medicinering  

Till skillnad från den amerikanska studiens resultat om att diagnos och medicinering kan 

hjälpa för elevernas beteenden men inte i deras lärande anser majoriteten av informanterna att 

det visst gör det (DuPaul et. Al 2011). Klassläraren Katarina förklarar att en av hennes elever, 

som hon misstänker har grav ADHD, troligtvis skulle få mycket hjälp av medicinering- något 

hon baserar på erfarenhet av tidigare elever med ADHD. I lärsituationerna menar hon att det 

troligtvis skulle hjälpa eleven att hålla fokus och inte behöva ”scanna” av allting hela tiden, 

vilket i sin tur skulle medföra att det blir lättare att koncentrera sig på uppgiften. Klassläraren 

Anna bekräftar även hon denna syn men berättar att det är väldigt individuellt hur medicinen 

fungerar för eleverna. I ett av fallen där hennes elev blivit diagnostiserad och nu medicineras 

för ADHD ser man ingen effekt alls, medan en annan har mycket god effekt. Samtliga 

informanter trycker på att diagnostisering ofta leder till en gemensam insats, och ett gott 

samarbete mellan hem och skola något som, i likhet med studien av DuPaul m.fl. (2011), har 

god effekt för eleven och dennes undervisning.  

 

Här menar jag att man ser man svårigheten i arbetet med en skola för alla utifrån 

specialpedagogiken och dess perspektiv. Å ena sidan ses diagnostisering och medicinering 

som bra förutsättningar vilket visar på ett kategoriskt perspektiv- att eleven har svårigheter 

och att det särskilda stödet bör specificeras och utformas utifrån detta för att ge eleven 

förutsättningar att uppnå målen. Å andra sidan ses lärarens utformning av undervisning och 
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den omgivande miljön för att passa alla elevers individuella behov vara lika viktigt och tyder 

på ett relationellt perspektiv- att eleven är i svårigheter och att detta bör anpassas för att ge 

eleven förutsättningar att lyckas. Detta kan tyckas motsägelsefullt men det är just detta 

Nilholm (2007) belyser genom att lyfta fram dilemmaperspektivet. Utifrån 

dilemmaperspektivet kan man se elevens brister som en direkt konsekvens av dennes diagnos 

men att det, trots detta, är lärarens och skolans uppgift att göra undervisningen tillgänglig för 

alla elever oavsett svårigheter.  Utifrån mina informanters uttalanden tolkar jag det som att de 

menar att medicinering och diagnostisering har många fördelar för både elever och lärare 

eftersom det också leder till mer kunskap om ADHD och hur verksamheten kan behöva 

utformas för att vara dessa elever till gagn. 

 

Jag måste mata honom med arbeten och vara två steg före honom hela tiden så att han 

inte ÄR gas i rummet. Men det är ju lättare att skapa, och framför allt om han kanske 

blir utredd och får en medicinering. De barnen brukar ju ofta svara på medicinering 

väldigt bra.  

– Klasslärare Katarina 2013 

 

 

Specialpedagog Monica berättar att flera av eleverna med diagnos har det redan innan de 

kommer till skolan men att det, i de fall eleverna inte ännu fått det, märks snabbt när de då ska 

anpassa sig i den ”fyrkantiga bubblan” som skolan är. Enligt Monica finns det inte något 

likhetstecken mellan ADHD och svårigheter med att läsa, skriva och räkna men att det, vid 

stora problem med koncentrationssvårigheter, självfallet påverkar även detta. Hon menar att 

alla elever har individuella behov och att samma diagnos inte dikterar kriterier för vilket typ 

av stöd som behöver sättas in. 

 

ADHD är en samlingsdiagnos på kriterier men de är individer som alla andra. 

Det har ju alltid funnits barn med koncentrationssvårigheter. 

– Specialpedagog Monica 2013 

 

7.2.2 Resursperson 

Behovet av resursperson tas upp av flera av informanterna som en viktig åtgärd för att kunna 

arbeta med eleverna med ADHD. Denne anses vara bra att ha som stöd för att eleverna ska 
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kunna vara kvar i klassrummet och arbeta tillsammans med övriga elever men också som en 

extra person som kan ta eleven åt sidan om det behovet finns. Detta gör det tydligt att det är 

svårt att avgöra om man ser personen eller miljön som ett problem utifrån de olika 

specialpedagogiska perspektiven (Emanuelsson m.fl. 2001, Persson 2007, Nilholm 2007). Det 

verkar vara lite från fall till fall och beroende på dag eller aktivitet men en resursperson som 

täcker upp och ”fångar in” eleverna och deras uppmärksamhet ses i de flesta fall som en god 

förutsättning för att kunna genomföra lektionerna. Klassläraren Anna berättar att flertalet 

elever med ADHD är mycket beroende av stödet från en vuxen som guidar, uppmuntrar och 

bekräftar när de gör rätt. Hon upplever att eleverna med ADHD i hennes klass har stora 

problem med självdestruktivitet, att de ofta är väldigt självkritiska och, som jag tidigare 

beskrev, saknar tro på sin egen förmåga. Med hjälp av en vuxen, som kan vara där och stötta 

innan det blir fel, menar hon att eleverna skulle ha mycket lättare i skolan. 

 

Jag hinner inte alltid med att ge de här barnen undervisning för de här barnen, med 

ADHD, de behöver också ha någon. Det är inte alltid man behöver säga att det är rätt 

utan någon som sitter bredvid och hummar mer så här, i matten så här, för de hatar att 

sudda, det ska inte bli fel, det ska bli rätt. … Annars åker böckerna, det rivs sönder, 

frustrationen ligger här ovanför (visar med handen ovanför huvudet). 

– Klasslärare Anna 2013 

      

Anna har jobbat hårt för att få resurspersoner till klassen men det har varit stor omsättning på 

rektorer på skolan vilket lett till att den nytillsatta rektorn varje gång har plockat bort 

resurspersonerna för att återigen göra en utvärdering av behovet. Detta har gjort att Anna har 

behövt ta upp förfrågan gång på gång men har i slutändan resulterat i att hon, återigen, fått 

hjälp varje gång. 

 

Specialpedagog Monica berättar att de på hennes skola, norr om Stockholm, har en 

resursperson till varje klass oavsett om behov finns eftersom det ses som en god förutsättning 

för bra undervisning. Hur detta stöd ser ut är väldigt individuellt beroende på hur klassen ser 

ut och elevernas individuella förutsättningar. En del elever klarar av att vara med i 

klassrummet hela lektionen medan en annan kanske kan vara med vid genomgångar för att 

sedan gå i väg med assistenten själv eller i mindre grupp. 
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Klassläraren Katarina anser sig inte ha något behov av resursperson, åtminstone inte när det 

kommer till undervisningen. Katarina menar, som jag tidigare förklarat, att om eleven 

upplever en uppgift eller situation problematisk är det upp till henne som lärare att anpassa 

undervisning eller miljö efter dennes behov. Däremot kan hon se flera fördelar av en 

resursperson under friare aktiviteter så som på raster, i hallsituationen och liknande där 

elevernas förmåga till socialt samspel utmanas. Hon menar att det är främst då, när eleverna 

inte har lika tydliga rutiner och struktur omkring sig, som deras svårigheter kan leda till 

problem.  

 

De kan inte riktigt vara inom den regelfyrkanten. Att vänta på sin tur, att inte alltid 

springa först i ledet och tränga sig och tycka att det är orättvist att de ska stå någon 

annan stans. … Så fort det blir så där lite lösare så att det krävs att själv har den här 

stadgan, då märks det väldigt mycket. 

– Klasslärare Katarina 2013 

 

7.2.3 Miljö 

I likhet med det relationella perspektivet anser flera av informanterna att vistelsemiljön är en 

stor orsak till elevens svårigheter i skolan. Eftersom eleverna är känsliga för både yttre och 

inre stimuli anses framför allt klassrumsmiljön och klasskamrater vara en stor faktor för hur 

lärandesituationerna går till och ser ut (Emanuelsson m.fl. 2001, Persson 2001). Det blir 

härmed återigen tydligt att det är elevens behov som styr hur lärarna på skolan utformar 

miljön. 

 

Specialpedagog Monica berättar att elevernas placering i rummet kan ha stor betydelse för hur 

eleverna presterar. Hon menar att klasslärarna på skolan ofta placerar eleverna utmed 

väggarna med ryggarna mot varandra för att minimera risken att eleverna stör varandra. På 

skolan finns också flera hjälpmedel så som hörselkåpor (med eller utan ljud) för att stänga ute 

störande ljud och skärmar för att ”skala” bort yttre distraktioner. Dessa är tillgängliga för 

samtliga elever men anses särskilt bra för eleverna med ADHD. Klassläraren Katarina 

berättar att hon istället har valt att placera en av sina elever med misstänkt grav ADHD med 

ryggen mot fönstret och utblick över resten av klassrummet för att denne inte ska behöva 

störas av att klasskamraterna går förbi bakom och finner detta väldigt effektivt. Hon säger att 

man skulle kunna tro att det skulle vara störande för eleven att ta in all stimuli från resten av 
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eleverna men hon upplever snarare att det lugnar och ger eleven kontroll på situationen. Efter 

en kort invänjningsperiod på några dagar, där eleven får bekanta sig med den närmsta miljön, 

anser hon att det blivit betydligt lugnare.  

 

Klassläraren Anna anser att det viktigaste för eleverna med ADHD är att de får lugn och ro. 

Anna tillämpar ingen särskilt metod vid placering i klassrummet men berättar att hon finner 

det effektivt att, med hjälp av andra lärare, dela upp i halvklass. Detta gör att hon har lättare 

att hinna med alla elever, och framför allt känner att hon hinner med de elever som är i behov 

av extra stöd. Detta menar Anna lugnar ner eleverna och gör det lättare för dem att 

koncentrera sig. Kanske på grund av mindre yttre stimuli.  

 

7.3 IKT som särskilt stöd 

Hur IKT eller alternativa verktyg används som en del av det särskilda stödet ser väldigt olika 

ut på skolorna men i likhet med Jeffs m.fl. (2003) studie om teknologiskt stöd inom 

specialpedagogiken är datorer fortfarande dominerande. Dessa har dock även utökats med så 

kallad smartboard, projektor eller activeboard (en slags interaktiv tavla som kopplas till 

datorn för att kunna visa film och bilder) och digitalkameror och pekplattor.  

 

Klassläraren Katarina, Kent i medieverkstaden samt specialpedagog Monica berättar om hur 

alla elever på skolorna har tillgång till programvara så som talsyntes och 

rättstavningsprogram, bokstavs- och räknespel och/ eller applikationer till pekplattor som kan 

användas på olika sätt och anpassas efter ämne. Eftersom alla elever ges möjlighet att 

använda detta blir det på så sätt ingen uppdelning mellan de elever som kan och inte kan. 

Detta menar jag visar på en tydlig inkluderande integrering av eleverna med ADHD (Haug 

1998). Det görs ingen skillnad på dessa elever enbart på grund av deras diagnos i det 

avseendet.  

 

Kent, som är lärare i botten men nu enbart jobbar med Medieverkstaden, har stor kunskap om 

olika typer av alternativa verktyg och tillhandahåller därför också en stor variation av material 

för både elever och lärare. Där finns utöver datorer och pekplattor även digitalkameror, 

filmkameror och musikutrustning samt en skrivare där eleverna kan skriva ut mindre böcker. 

Böckerna kan vara för eget bruk men har även varit till försäljning genom olika typer av 
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projekt. Kent berättar att det finns flera applikationer till pekplattor där eleverna kan träna på 

att exempelvis läsa och skriva men också för att lära sig att artikulera samt träna upp sin 

koncentration eller finmotorik. Flera av applikationerna går dessutom att integrera i de 

ordinarie ämnena så som matematik, svenska, natur samt bild och musik. Kent berättar även 

att skolan haft olika samarbeten med museum och radio som skett tillsammans med eleverna 

och deras egna projekt -allt integrerat i den ordinarie undervisningen. Kent förklarar däremot 

att diagnos ligger till grund för att eleverna på hans skola, ska ha rätt till vissa alternativa 

verktyg som exempelvis pekplattor med tillhörande applikationer. Samtliga elever på skolan 

får dock en egen laptop från årskurs 7 och på dem, och övriga datorer på skolan, finns ett 

programpaket innehållandes bland annat talsyntes och rättstavningsprogram installerat.  

 

Klassläraren Katarina, som jobbar på samma skola som Kent, berättar att datorer är ett viktigt 

verktyg som eleverna får bekanta sig med ordentligt redan från början. Digitalkamera 

använder hon själv dessutom flitigt och bilderna läggs in på en extern hårddisk som alla 

elever har tillgång till genom datorn. På detta sätt kan eleverna också använda sig av dessa i 

olika typer av arbeten som exempelvis skrivuppgifter. Katarina berättar att alla elever, utöver 

talsyntes och ordbehandlingsprogram, har tillgång till ett layout- program de använder för att 

enkelt klistra in text och bild. Detta används ofta och av samtliga elever. I klassrummet finns 

även en projektor som kan kopplas till datorn och den används mycket i samband med 

högläsning för eleverna att följa med i text eller titta på bilder. Eleverna har inte tillgång till 

varsin egen dator utan jobbar främst gruppvis. I likhet med den grekiska studien 

(Solomonidou m.fl. 2004) som visade på att eleverna med ADHD- symptom generellt hade 

svårare att koncentrera sig och snabbare tappade intresset om de arbetade med dator i grupp 

uttrycker Katarina att hennes uppfattning är densamma.  

  

Vi jobbar ju mycket med datorer i undervisningen och många av de barnen mår ju bra av att inte 

samarbeta med någon utan stå själva och jobba. … Turtagningen där är ofta svårt. 

– Klasslärare Katarina 2013 

 

Specialläraren Monica har en activeboard (liknande smartboard) som hon dessvärre inte 

använder särskilt ofta eftersom hon jobbar mer med laborativa material. I exempelvis 

matematik menar hon att det på så sätt är lättare att göra undervisningen mer konkret och 

förståelig. Monica berättar dock att det i kommunen finns bestämmelser om att alla elever ska 

ha en egen dator och därför har skolan också satsat på det. I årskurs 1 får varje klass en halv 
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uppsättning av bärbara datorer och pekplattor som eleverna jobbar med parvis och alla elever 

i årskurs 3 har en egen bärbar dator. På samtliga datorer finns flera program, så som talsyntes 

och rättstavningsprogram, installerade som är tänkta att hjälpa eleverna i läsning och 

skrivning. Pekplattor och datorer används framför allt i skolans projekt ”att skriva sig till 

läsning” och har enligt Monica visat sig ha mycket god effekt. Som specialpedagog har 

Monica tillgång till flera pedagogiska spel med fokus på exempelvis matematik eller läs- och 

skrivutveckling. Dessa spel kan anpassas efter elevens behov och läggs sedan in på ett USB- 

minne så att eleven kan spela när som helst. Det framgår inte om dessa enbart används av 

elever i behov av särskilt stöd eller om även detta är något som alla elever har tillgång till.  

 

På skolan jobbar man även med inlästa läromedel men Monica säger att det främst är syftet 

som styr hur dessa används och säger så här om två elever som använder sig av detta:  

 

De har ju halkat efter i läsutvecklingen och då känns det ju lite hårt om man både ska 

sitta och traggla med läsning … och sedan arbeta med läsförståelsefrågor, som fokus 

egentligen ligger på i åk 3. … Då skiljer vi på det där så att man tränar läsning på ett 

sätt men när man ska läsa för innehållet så får man lyssna istället.   

– Specialpedagog Monica 2013 

 

Klassläraren Anna har i stort sett tillgång till samma material som övriga informanter, bortsett 

från pekplattor och applikationer som inte finns på skolan, men i hennes fall är det inte 

särskilt lättillgängligt. I klassrummet finns idag en (1) dator som samtliga 25 elever måste 

turas om med. Dessutom är den gammal och långsam, något Anna menar försvårar hennes 

arbete. Specialpedagogen på skolan har fler datorer i sitt rum och på dem, berättar Anna, finns 

det pedagogiska spel med fokus på matematik och läs- och skrivutveckling med ett inbyggt 

belöningssystem. Som jag tolkar det är dessa spel dock inte tillgängliga för alla elever utan 

enbart till för de elever som träffar specialpedagogen och därmed har diagnos eller andra 

uppmärksammade svårigheter. Projektorn i klassrummet används hel del. Ibland visar hon 

film men upplever då att eleverna med ADHD inte orkar mer än 8-9 minuter åt gången om de 

dessutom ska orka diskutera och reflektera efteråt, något jag kan relatera till resultatet i den 

grekiska studien där man kom fram till att kortare informativa filmer var lättare för eleverna 

att ta till sig (Solomonidou m.fl. 2004). 
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Generellt upplever informanterna inte att eleverna med ADHD skulle ha några särskilda 

förtjänster av att arbeta med alternativa verktyg utan det anses lika positivt för alla elever. 

 

7.3.1 Positiva och negativa aspekter av IKT som särskilt stöd 

Jeffs m.fl. (2003) kom i sin studie fram till att datorer framför allt ses som en hjälp att 

motivera eleverna i deras lärande, något jag anser bekräftas utifrån samtliga av mina 

intervjuer. Utöver detta vittnar flera av informanterna också om att användandet av dator vid 

skrivuppgifter har visat sig ha mycket god effekt, särskilt för eleverna med ADHD något man 

även kom fram till i studien av DuPauls m.fl. (2011). Klasslärare Katarina berättar att 

eleverna i vanliga fall får skriva för hand för att sedan renskriva på datorn men att hon för 

eleverna med ADHD istället gör tvärtom. På så sätt menar hon att eleven får en bättre 

överblick och lättare kan åtgärda stavfel och liknande utan att behöva sudda och göra om 

gång på gång för att till slut ge upp och känna sig misslyckade för att orken inte räcker till. På 

så sätt ser Katarina datorerna som jättebra verktyg. Hon berättar också att eleverna snabbare 

lär sig att göra mellanrum mellan orden och dubbelteckningar och skriver längre texter med 

fler adjektiv. Utöver motivation ser klassläraren Katarina dock inte att eleverna med ADHD 

skulle vara mer gagnade av att använda sig av datorer än andra elever men betonar att 

eleverna med ADHD oftast jobbar snabbt och har lätt för att lära sig hantera datorn och dess 

funktioner. I vissa fall mycket lättare än övriga elever.  

 

Sen är de ofta på och lär sig fort och, för de är så ivriga va, så, det är lätt, om jag visar 

en gång ”så här gör du när du sparar: Du går in på dokument, arbetsyta, it, elever och så 

din mapp”, det är ju ändå flera olika moment. Så kommer de ihåg det till nästa gång. 

Medan ett annat barn kanske jag behöver visa och en del barn kan jag behöva visa 

nästan en hel termin varje gång. Så jag tycker att de lär sig fort. Det finns ju en hipp-

faktor i det där ändå och då vill man och man lär sig det man vill. 

– Klasslärare Katarina 2013 

 

Kent menar att han ser många positiva effekter på eleverna med ADHD när de arbetar med 

alternativa verktyg. Han upplever att eleverna blir mer motiverade att jobba eftersom de är 

väldigt intresserade av möjligheterna med IKT och därför har lättare för att fokusera oavsett 

vilket ämne det handlar om. En annan positiv aspekt i användandet menar Kent är 

lättillgängligheten och berättar om när en elev kom till honom och frågade varifrån jord kom, 
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som blommor växer i. Kent kunde då, via datorn, gå ut på internet och söka på filmer som 

gjorts där man kan se hur djur förmultnar och blir till jord. Genom dessa verktyg menar Kent 

att man lättare kan belysa komplexiteten i kunskap. 

 

Kunskap är brett … allt hänger ihop på något sätt. Så det försöker ju jag lära ut väldigt 

mycket. När de har SO så läser de om till exempel naturprodukter. Sockerbetor, havre, 

kol, olja, kokosmjölk, bananer. Det kommer ju från naturen. Naturråvaror. Och då 

måste de ju sätta det i sammanhang med det de köper på affären. Så det gäller ju bara 

att ställa frågan: ”Var kommer de här morötterna ifrån?”, ” – Ja, det har jag inte tänkt 

på faktiskt.” Men nu har de läst om det här i SO, i geografi, att vi odlar, och vi kan inte 

odla kokosnötter i Stockholm* för det är inte tillräckligt varmt. Men vi har kokosnötter 

här i Stockholm*, hur har de kommit hit? Med båt eller flyg, hurdå? Och det kostar 

massa pengar men kokosnötterna är ändå billigare här än vad de är i Afrika. Hur kan 

det komma sig? Alltså, det är brett- allting hänger ihop. Och det är jätteviktigt. Och när 

du går till McDonalds och käkar: ”Var kommer köttet ifrån?” – ”Ja, kanske 

Eskilstuna*?” Men det gör ju tyvärr inte det för att allt kött på McDonalds kommer från 

USA och då kan man ju också gå in på internet och visa hur den, 

McDonaldsköttframställningen, går till (*ortnamnen ändrade av författare med hänsyn 

av sekretessen). 

– Kent Medieverkstaden 2013   

 

Kent understryker dock att man även måste lära eleverna källkritik och förklara för dem att 

mycket av det de läser eller ser, framför allt på internet, inte alltid kan eller ska tas för 

sanning. Mycket filmer och informationskällor kan nämligen vara rent påhitt.  

 

Klassläraren Anna är positivt inställd till användandet av IKT och uttrycker en önskan om att 

kunna använda sig av pekplattor i undervisningen av eleverna för att koppla ihop dessa med 

saker hon gör på smartboarden exempelvis eller för att lägga in personliga scheman. Hon 

använder sig av sin smartboard flitigt och ser många fördelar med det arbetssättet. Med hjälp 

av smartboarden blir undervisningen och kunskapen mer intressant och greppbar för eleverna- 

inte minst vid tillfällen då det sker spontant. Hon berättar om ett tillfälle där hon under 

högläsningen började diskutera ordet harpun, och vad det var, med eleverna. Efter några 

snabba knapptryck på datorn kunde hon visa bilder på en harpun på smartboarden och på så 

sätt ge eleverna en bild och en kontext som gjorde det hon läste om förståeligt. Det ger, enligt 
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Anna, också fördelen att eleverna får använda sig av flera sinnen, något hon tror är väldigt 

viktigt för lärandet inte minst för elever med koncentrationssvårigheter.  

 

Generellt ser informanterna IKT och alternativa verktyg som ett mycket bra komplement till 

den övriga undervisningen men att man som lärare måste ha en kritisk och ifrågasättande 

inställning till dessa samt vara medveten och se till att syftet styr medlen. Ska eleven träna 

handstil eller läsa kanske inte datorer eller pekplattor är det bästa verktyget men det kan vara 

en del av detta.  

 

Specialpedagogen Monica anser att ett problem med datorer och pekplattor är att det är lätt att 

tänka att hela världen finns tillgänglig genom detta. Om man jobbar med skogen exempelvis 

så bör man gå ut och hämta inspiration där och inte genom en dator eller pekplatta. Att göra 

lärandet mångfacetterat menar hon är viktigt. Dessutom uttrycker Monica att det är viktigt att 

ifrågasätta om det är så att kunskapen genom pekplattor och datorer verkligen befästs eller om 

de ”stannar kvar i apparaten”. Att vara uppmärksam på om eleverna faktiskt lär sig någonting 

så att de inte bara klickar sig fram och skapar dokument som ser fina och proffsiga ut. Fokus 

måste ligga på kunskap och IKT är ett sätt att ta till sig den. Monica förklarar vidare att hon 

upplever att man, som lärare, bör ha uppsikt över de applikationer och program som används 

så att verktygen faktiskt används på ett pedagogiskt sätt. Det finns spel där eleverna kan 

klicka sig igenom utan att reflektera över vad de gör och där de får belöningar trots att de inte 

svarar rätt vilket hon menar kan vara en fara med användandet av dessa eftersom det då inte 

fyller sin funktion som läromedel.   

En annan negativ aspekt av användandet som samtliga informanter uttrycker är, paradoxalt 

nog, det här med lättillgängligheten. Att all information finns några knapptryck iväg vilket 

gör det lättare för eleven att välja bort det de anser tråkigt. Det är bara att klicka sig vidare till 

nästa sak som är roligare. Detta kan enligt Monica ses som en samhällsutveckling men kan 

också sätta läraren i en jobbig situation där denne måste konkurrera med datorn eller 

läsplattan eftersom de anses roligare och därför lockar mer.  

 

En film kan gå, ”jag tittar när jag har lust, men jag gör någonting annat också” - 

samtidigt. Det är säkert en förmåga men det gör någonting. … Man behöver inte ha 

fokus. Tycker jag inte att det är kul så går jag därifrån och det gör barn i skolan också. 

Tycker inte jag att fröken är kul så går jag där ifrån. Det här vill inte jag, det är inte kul. 

Det är egentligen skolan som inte hänger med i samhällsutvecklingen. Vi uppfostrar 
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barn som ska ta plats, som ska tala om vad de vill, som ska våga stå för vad de står för 

och sen säger vi: ”Sitt still och var tyst! Räck upp handen!” That´s it. In i bubblan. Och 

någonstans blir det fel. Och det är faktiskt inte barnet det är fel på. Men det blir en 

kollision.   

– Specialpedagog Monica 2013 

 

Kent anser också att man ska vara försiktig med att låta de alternativa verktygen ta över för 

mycket. Medieverkstaden, som är full av alternativa verktyg och möjligheter är väldigt 

uppskattat av eleverna på skolan och de visar stort intresse för allt finns att arbeta med där. 

Kent förklarar att eleverna just av den anledningen måste ha tid inplanerad där och att detta 

sker främst genom klassläraren och ordinarie undervisning. På så sätt menar han att 

Medieverkstaden inte kan bli någonting exotiskt att fly till när de andra lektionerna eller 

lärarna anses tråkiga.  

 

Man måste kunna läsa en bok men man kan få ingångar till att börja läsa en bok genom 

att använda sig av de här verktygen.  

– Kent 2013 
 

En annan negativ aspekt som tas upp i användandet av alternativa verktyg, i detta fall främst 

datorer, är när det inte fungerar. Anna berättar att hennes dator är långsam och gammal och 

det tar alldeles för mycket tid från elever och undervisning när det krånglar. Specialpedagog 

Monica bekräftar även hon detta och förklarar vikten av att också ha en plan B utifall att man 

står där med hela klassen, hela nätverket är nere och man inte kan göra någonting.  

 

7.4 Vad påverkar användandet av IKT? 

Brodin och Lindstrand (2004) kom i sin studie om IT i skolan fram till att skolans ekonomi 

och lärarnas brist på tid och kunskap var två viktiga orsaker till att IKT inte användes i 

undervisningen av elever i behov av särskilt stöd. Bristen på tillgång till alternativa verktyg 

eller för få och gamla/ dåliga datorer var enligt Brodin och Lindstrand (2004) även något som 

ansågs vara problematiskt. Flera av lärarna i undersökningen vittnade dessutom om att deras 

elever många gånger kunde mer än de själva.  
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7.4.1 Kunskap och tid 

I likhet med de resultat jag presenterade från Brodin och Lindstrands (2004) studie ovan anser 

sig klasslärarna Anna och Katarina samt specialpedagogen Monica ha för lite kunskap om 

IKT eller alternativa verktyg och dess användningsområden specifikt för elever med ADHD. 

Anna uttrycker sig ha viss kunskap om IKT och hänvisar till exempelvis smartboarden men 

säger samtidigt att hon förmodligen inte vet en bråkdel om vilka verktyg som finns och hur 

dessa kan användas. Detta bekräftas till viss del även hos Katarina och Monica men eftersom 

de har större tillgång till samt använder dessa verktyg mer kontinuerligt tror jag att de också 

har mer kunskap om detta. Tid är annars det som uttrycks finnas minst av för dem alla 

gemensamt och särskilt Anna understryker att det främst beror på en, som hon uttrycker det, 

”stökig” klass med många elever i behov av extra stöd. I likhet med vad Brodin och 

Lindstrand (2004) kom fram till i sin studie upplever även Anna att eleverna kan mer än 

henne. Hon menar att eleverna idag växer upp med teknologin och därför får så mycket mer 

”gratis” jämfört med henne själv och det har hänt flera gånger att det, vid tekniska problem, är 

eleverna som hjälper henne istället för tvärtom.  

 

Kent, som jobbar särskilt med IKT, har mycket god kunskap om olika alternativa verktyg och 

dess användningsområden även för elever med ADHD. Han anser att det är viktigt att lärare 

behärskar och använder sig av dessa verktyg i undervisningen och att det också kräver att 

lärare tar sig tid och visar intresse för att lära sig mer och vidareutvecklas. Han poängterar 

dock att rektorns roll är väldigt viktig i detta arbete och förklarar att det är en stor orsak till att 

arbetet med IKT är så pass väletablerat på hans skola.  

 

7.4.2 Ekonomi och tillgången till IKT 

Enligt Skolverkets (1998) rapport sågs skolans dåliga ekonomiska resurser vara en stor orsak 

till brister i användandet av datorer och liknande i undervisningen av elever i behov av 

särskilt stöd. Något som framför allt bekräftas av klasslärare Anna. Hon menar att det främst 

är skolans ekonomiska resurser som påverkar hennes arbete med och tillgång till alternativa 

verktyg i undervisningen. Detta menar hon märks tydligt i och med bristen på alternativa 

verktyg överlag och att de datorer som finns är gamla och uttjänta. Men även de skolor som 

har större tillgång till och till och med upplevs ha goda resurser, kan uppleva liknande 

problem.  
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På Katarinas och Kents skola är de ekonomiska resurserna visserligen inte jättebra men de 

har, som jag tolkar det, större tillgång till datorer och andra verktyg jämfört med exempelvis 

klassläraren Anna. Kent berättar att de, eftersom de har ett avtal med en större IT-leverantör, 

enbart får göra inköp av datorer och annan elektronik genom dessa. Detta har, enligt honom, 

resulterat i överpriser och dåliga apparater. Skolan har dessutom nästintill ingen möjlighet att 

påverka vad som köps in vilket uppenbart irriterar Kent eftersom han uttrycker att de datorer 

de får från leverantören är marknadens sämsta till ett betydligt dyrare pris jämfört med 

prissättningen på övriga marknaden. Detta gäller även pekplattorna. Till priset av en pekplatta 

hos företaget menar Kent att de hade kunnat köpa nästan fem stycken i valfri elektronikbutik 

men att det inte går att göra eftersom skolan enligt lag är skyldiga att köpa dessa genom 

företaget de har avtal med. 
 

Monica berättar att hon själv inte har så god kunskap om IKT och dess användningsområden 

men att klasslärarna på skolan jobbar mycket med både datorer och pekplattor. Skolan har 

goda ekonomiska resurser och styr själva över sin ekonomi vilket gör att de kan prioritera vad 

skolan ska satsa på. Monica berättar att skolan har mycket bra resurser och att det är många 

som söker sig till skolan på grund av just detta.  

8. Sammanfattning och slutsatser 
I denna del sammanfattar jag kort mitt arbete för att svara på om jag genom min undersökning 

uppfyllt mitt syfte. Jag redovisar dessutom svaren på mina frågeställningar med stöd i 

föregående resultat och analys och avslutar sedan med ett förslag om fortsatt forskning på 

området. 

8.1 Syn på behovet av stöd för elever med ADHD 

Syftet med detta arbete var att undersöka hur mina informanter ser på eleven med ADHD och 

dennes behov av stöd. Genom denna undersökning har jag kommit fram till att den generella 

synen på eleven med ADHD och dennes behov av stöd främst visade sig vara individbaserat 

men också innefatta rutiner och struktur. Utifrån de specialpedagogiska perspektiven jag lyfte 

fram tidigare blev det också tydligt att bilden av eleven i behov av särskilt stöd är betydligt 

mer komplicerad än att dela upp utifrån de relationella eller kategoriska perspektiven som 
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Persson m.fl.(2001) beskrev. Diagnos samt medicinering ses till viss del som goda 

förutsättningar för eleven i skolan vilket, som jag tidigare beskrivit, är förenligt med det 

kategoriska perspektivet där man skiljer ut elever som avviker från normen samt använder sig 

av diagnostisering för att definiera deras problem. Samtidigt är uppfattningen att elever med 

ADHD har ett lika stort behov av individuella lösningar som vem som helst och att det främst 

är skolan och lärarens uppgift att se till att detta införlivas, vilket då talar för det relationella 

perspektivet. Jag anser därför att Nilholms (2007) beskrivning av dilemmaperspektivet är det 

som bäst stämmer överens med mina informanters svar eftersom de i huvudsak tar hänsyn till 

individen och situationen de är i men också tar hänsyn till att eleven har svårigheter som 

denna behöver stöd i.  

 

8.2 IKT för elever i behov av särskilt stöd 

Jag ville även veta om IKT används som en del av det särskilda stödet, vad som påverkar 

detta samt vilka fördelar och nackdelar informanterna kunde se med användandet av dessa. 

 

Utifrån informanternas svar visade det sig att användandet av IKT ser väldigt olika ut på de 

olika skolorna. På en av skolorna delade 25 elever på en (1) dator medan samtliga elever på 

en annan skola hade tillgång till både pekplattor och datorer redan från årskurs 1 och den 

tredje skolan hamnar någonstans där emellan. Skillnaderna är med andra ord väldigt stora och 

sträcker sig i stort sett från allt till näst intill inget. Det visade sig att framför allt skolans 

ekonomi påverkade hur arbetet med IKT såg ut men också lärarnas egen kunskap och 

intresse. På den tredje skolan är rektorn engagerad och driver på eftersom hen själv anser att 

detta är viktigt vilket jag anser också tyder på att intresset och hur man värderar IKT som 

läromedel också styr hur mycket man använder sig av detta. Något som bekräftades även i 

Jeffs m.fl. (2003) studie. 

 

Utifrån min undersökning har det visat sig att flera av informanter anser att IKT, förutom att 

vara motiverande, inte direkt har en effekt som gynnar eleverna med ADHD mer jämfört med 

eleverna utan diagnos. Detta resultat står i motsats till tidigare studier på området som snarare 

visar på särskilt god effekt för dessa elever i framför allt läs- och skrivutveckling och 

matematik vid användandet av dator (DuPaul m.fl. 2011, Solomonidou m.fl. 2004). Hur detta 

kommer sig tror jag, utifrån mina informanters svar, har att göra med lärarens eget kunnande 

på detta område. Det menar jag blir tydligt eftersom Kent, i Medieverkstaden, har stor 
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kunskap om olika typer av verktyg och också har flera förslag på användningsområden för 

elever med ADHD.  

 

8.3 För- och nackdelar med IKT  

Den generella uppfattningen om IKT i undervisningen är att det är bra eftersom dessa 

verktyg, som jag tidigare förklarade, anses motivera eleverna och gör lärandet bredare i det 

avseendet att man får möjlighet att variera kunskapsinhämtningen. Med hjälp av datorer och 

pekplattor upplevs kunskapen dessutom bli konkretare samtidigt som eleverna också får 

använda sig av flera sinnen vilket anses hjälpa till att befästa kunskapen ytterligare. Detta är 

dock, återigen, ingenting som gäller enbart elever med ADHD men anses vara ett bra verktyg 

för dem eftersom undervisningen blir roligare och det i sin tur gör att eleverna har lättare att 

fokusera på uppgiften. Datorer och pekplattor visade sig dessutom ha mycket god effekt på 

elevernas läs- och skrivutveckling. 

 

Som negativa aspekter ansåg samtliga informanter att det finns en risk att IKT tar över för 

mycket och på så sätt konkurrerar ut den ordinarie undervisningen och läraren.. Detta skulle 

då, i förlängningen, kunna leda till att eleverna ger upp eller vägrar göra det de ska för att det 

inte tycker att det är roligt. När datorerna eller programvara inte fungerar som de ska upplevs 

också vara ett problem. Eftersom datorer och pekplattor är beroende av el, internet och/ eller 

programvara och detta kan krångla ibland ansågs detta vara något som kan ha en negativ 

påverkan på undervisningen eftersom det då kräver av läraren att snabbt ändra om sin 

planering.  

 

Kent tog även upp vikten av källkritik som en sak att ta hänsyn till eftersom mycket av det 

som eleverna får se och läsa om på internet är ren osanning. Utan denna medvetenhet kan 

användandet av IKT få stora konsekvenser.  

 

8.4 Slutdiskussion 

Som jag tidigare nämnt anses gamla och/ eller krånglande apparater vara en svårighet för både 

elever och lärare vilket jag tror kan resultera i att man väljer bort dessa helt till fördel för 

andra läromedel och metoder som lärarna känner sig väl förtrogna med. Många elever i 

klassen, dålig tillgång till datorer eller andra alternativa verktyg ger exempelvis Anna 
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betydligt mindre tid och möjlighet att själv sätta sig in i arbetet med dessa. Specialpedagogen 

på skolan har fler datorer och de elever som träffar denne har större tillgång till olika program 

och verktyg som finns där. Detta tror jag påverkar arbetet med det som Haug (1998) 

definierar som inkluderande integrering av eleverna med ADHD och motverkar de fördelar 

man kan dra av att använda sig av IKT tillsammans. Att specialpedagogen har fler datorer 

gynnar tyvärr inte heller detta arbete eftersom eleverna då, för att få stöd av dator, måste 

lämna klassrummet istället för att få den möjligheten tillsammans med övriga elever. 

 

Detta visar också hur viktiga skolans resurser är. Trots att vi i Sverige arbetar utifrån 

principen ”en skola för alla” med mål för en likvärdig utbildning visar det sig att elever, 

beroende på geografisk lokalisation, får helt olika förutsättningar. Även om IKT inte visat sig 

vara ett nödvändigt ont för elever med ADHD har denna undersökning åtminstone visat att 

alla elever har förtjänster av dessa verktyg så länge de används på ett pedagogiskt sätt. Vad 

som påverkar användandet av IKT i undervisningen av elever med ADHD verkar förvisso 

också ha att göra med lärarnas egen inställning och kunskap om dessa verktyg att göra men att 

det framför allt är den ekonomiska aspekten som styr.  

 

Hursomhelst vill jag med detta säga att det utifrån min undersökning trots allt visat sig att IKT 

är bra för lärandet men att många yttre faktorer påverkar tillgången till dessa. Något som inte 

alls står i enlighet med svenska skolans måtto. För vi vill väl fortfarande ha ”en skola för 

alla”? 

 

8.5 Vidare forskning 

I samma veva som jag suttit och skrivit detta arbete har det glädjande nog kommit en ny 

rapport från Hjälpmedelsinstitutet (2013) som på uppdrag av regeringen undersökt hur teknik 

kan användas som stöd i skolan för elever med kognitiva svårigheter för att underlätta 

övergången mellan skola och arbetsliv. Denna rapport hade jag dessvärre inte tid att få med i 

detta arbete men ser fram emot att läsa.  

 

I övrigt anser jag att det saknas forskning om hur IKT kan användas för yngre elever i 

skolåldern och i likhet med HI:s studie upplever jag att kunskapen kring ADHD och kognitiva 

svårigheter är allt för bristande. Som vidare forskning på detta område skulle jag därför vilja 

se en större studie på elever med ADHD i yngre åldrar och användandet av datorer och/ eller 
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pekplattor i undervisningen. Jag tror nämligen att det är främst då, när de mesta av 

grundkunskaperna i läsning, skrivning samt matematik och informationssökande befästs, som 

det kan komma dessa elever till gagn. Inte minst för att undvika situationer där deras 

funktionshinder och svårigheter får definiera vilka de är och styra deras motivation och 

intressen.  
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10. Bilagor 

10.1 Missivbrev 

 

Hej!  

 

Jag är student på Södertörns Högskola i Huddinge där jag läser till lärare för yngre åldrar 

(förskola, förskoleklass samt åk 1-3).  

 

Jag har just påbörjat mitt examensarbete med syfte att undersöka lärares syn på, och 

eventuella användande av, elektroniska verktyg för elever med ADHD.  

 

Din hjälp är väldigt betydelsefull för mig i mitt fortsatta arbete och genom detta brev vill jag 

informera om dina rättigheter (i enlighet med vetenskapsrådet, www.vr.se) i denna 

överenskommelse.  

 

Jag önskar göra en intervju som spelas in med diktafon och räknar med att det tar ca.30 min. 

Allt material behandlas konfidentiellt och raderas efter att examensarbetet är inlämnat.  

 

Det är viktigt att du vet att du när som helst kan säga nej till att medverka trots att du tidigare 

gett ditt medgivande. Detta innebär också att allt material raderas och inte kommer att 

användas.  

 

Med vänlig hälsning  

Danielle Blomberg 

 

Kontakt: 

Telefon: xxxxxxxxxx 

Mail: xxx@xxx 

 

Handledare: Elisabet Langmann 

Mail: xxx@xxx 
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10.2 Intervjuguide 

 
Bakgrundsfrågor: 
 

• Namn 
• Ålder 
• Antal år som yrkesverksam 
• Antal år som yrkesverksam med/ erfarenhet av elever med ADHD 

 
Fördjupningsfrågor: 
 

• Var/ när upplever du att problemen för barn med ADHD är som störst? 
 

• Barn i behov av särskilt stöd heter det. Vad anser du att barn med ADHD behöver för 
särskilt stöd?  

 
• Vet du vad IKT eller elektroniska verktyg är och hur man kan använda dessa i 

undervisningen/ lärandet? Om ja, berätta! Om nej, hur kommer sig det tror du? 
 

• Har du någon erfarenhet av att arbeta med barn med ADHD och elektroniska verktyg? 
Om ja, på vilket sätt? Om nej, hur tror du att detta kommer sig? 

 
• Hur ser du på användandet av elektroniska verktyg?  

 
• På vilket sätt anser du att elektroniska verktyg kan vara bra för barn med adhd? 

 
• När, hur och varför? 

 
• Tror du att det finns några nackdelar?  

 
• Vilka? Hur då? Varför? 

 
Avslutningsfrågor: 
 

• Något att tillägga som jag inte redan har tagit upp? 
 
 

 

 

 

 

 

 

	  


