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Abstract 
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The purpose of this study is to compare an inquiry-based teaching method for natural sciences 

in municipal schools and special education and to find out if this way of teaching may be 

helpful when working with students with Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD).  

 

The Swedish national curriculum of 2011 states that teaching methods should be fitted to 

every student’s needs and preconditions. The implication of this is very important for all 

students, especially for children with special needs. The theoretical framework that has been 

applied as a foundation for this study is Vygotskijs “Zone of Proximal Development” and 

Deweys “Learning by Doing”. The method applied for the study is a semi structured interview 

and five teachers where interviewed.  

 

The result of the study shows that teachers with a higher education in natural sciences are 

more confident with regards to teaching natural sciences and the application of the inquiry-

based way of teaching. All the interviewed teachers find inquiry-based teaching to be helpful 

to all students but perhaps in particular for students with ADHD due to the fact that these 

lessons are broken down into smaller pieces of activities which helps the students keep their 

focus easier. This is particularly helpful for students with ADHD since their main challenge is 

hyperactivity. 
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1 Inledning  
Min tanke med detta arbete är att jämföra hur skola och resursskola arbetar med NO-

undervisning och undersökande arbetssätt samt att undersöka om lärarna upplever att ett 

undersökande arbetssätt kan vara givande för elever med Attention Deficit Hyperactivity 

Disorder (ADHD). Med skola menar jag den kommunala skolan där eleverna vanligtvis 

startar sin utbildning och där antal elever per klass är ca 25st. Resursskola är en skola där man 

praktiserar specialpedagogik i mindre grupper. I den resursskola de lärare arbetar som jag har 

intervjuat har man ca 8 elever per klass. Studier visar att lärares kunskap och intresse i 

ämnena de undervisar i påverkar hur de undervisar samt att flertalet lärare anser att deras 

kunskap brister i de naturorienterande ämnena. (Andersson, 2005) 

Den forskning som gjorts om undersökande arbetssätt har främst fokus på äldre barn som till 

exempel i studien Exploring Problem-Bases Learning in the Context of High School Science 

(Goddnough & Cashion, 2010). Fortsatta studier angående detta på de tidiga årskurserna 

skulle därför vara intressant.  

1.1 Bakgrund 
I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr 11) står det under 

skolans värdegrund och uppdrag att ”Undervisningen ska anpassas till varje elevs 

förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling 

med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper” 

(Skolverket, 2011. S 8). 

Efter att ha varit på verksamhetsförlagd utbildning (VFU) under min utbildning till lärare 

samt med erfarenheter som människor i min närhet har haft i skolan är min uppfattning att 

detta stycke ur Lgr 11 följs på olika sätt av olika lärare. Elever med särskilda behov, som till 

exempel neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), har som alla andra rätt till en 

undervisning som är anpassad till den enskilde elevens förutsättningar. Om denna 

individualisering sker på olika sätt kan detta kanske bero på att lärare och annan personal i 

skolan har olika kunskap om dessa funktionsnedsättningar samt att olika arbetssätt används. 

ADHD är en av de vanligaste diagnoserna av NPF och därför väljer jag att fokusera på 

ADHD under detta arbete. Ca 5 % av alla barn har ADHD (Attention, 2015). Ett stort problem 

för elever med ADHD är att de är hyperaktiva. De har svårt att sortera bort information och 

reagerar därför på allt som händer runt omkring dem. På grund av det kan de ha svårt att hålla 

koncentration och uppmärksamhet under en längre tid. Efter 10-15 minuter är ofta orken slut, 
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på grund av alla intryck. Miljö och dagsform påverkar hur länge dessa elever klarar av att 

hålla koncentrationen och detta kan vara förvirrande för både lärare och föräldrar (Rønhovde, 

1999). 

Arbetet med naturorienterande ämnen (NO) bestäms av hur kunskapskraven formuleras i 

läroplanen men även hur lärarna förhåller sig till naturvetenskaplig kunskap och vad de väljer 

att inkludera i undervisningen (Lemke, 1990). Lärarnas kunskap och intresse för ämnet 

påverkar hur de undervisar och många lärare upplever att de inte har tillräcklig ämneskunskap 

(Andersson, 2005). Jag har under mina intervjuer samt övriga undersökningar, till exempel 

när jag läst tidigare forskning, upptäckt att det idag är vanligt att lärarna som undervisar i 

grundskolans tidigare år använder sig av NTA-lådor i NO-undervisningen. Det kan vara ett 

sätt att känna trygghet i det de lär ut eftersom det är många mindre projekt med 

lärarhandledning till varje del (Ekborg, 2007). NTA står för ”Naturvetenskap och Teknik för 

Alla” och är framtaget för att utveckla undervisningen i naturorienterande ämnen och teknik i 

grundskolan. Konceptet är framtaget av Kungliga vetenskapsakademin som i sin tur hämtat 

inspiration från det amerikanska skolutvecklingskonceptet Science and Technology for 

Children (STC). Materialet ses ur fyra perspektiv (pedagogen, läroplanen, organisation och 

vetenskapligt arbetssätt) och handlar om att ge pedagogen möjlighet att sätta eleven i centrum. 

Målet är att eleverna ska få ställas inför frågor som de själva skall söka svaren till och att de 

använder sig av ett vetenskapligt förhållningssätt. De får då öva på att använda sig av ett 

undersökande arbetssätt där de får ställa en hypotes, utföra en uppgift och sedan dra en 

slutsats. Läraren har en viktig roll för att guida eleverna på rätt väg när det gäller att arbeta 

vetenskapligt (NTA, 2015). 

1.2 Syfte 
Mitt syfte med denna uppsats är att undersöka hur lärare i skola och resursskola arbetar med 

ADHD-elever i NO-undervisning samt om de anser att det undersökande arbetssätt som ofta 

används i NO-undervisningen kan gynna elever med ADHD.  

1.3 Frågeställningar 

 Upplever lärare att ett undersökande arbetssätt kan hjälpa elever med ADHD och i så 

fall hur? 

 Skiljer sig arbetet med undersökande arbetssätt inom NO åt mellan skola och 

resursskola och i så fall hur? 
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1.4 Begrepp 
Här kommer jag att presentera några begrepp som är relevanta för studien och som kan vara 

bra att förtydliga.  

1.4.1 Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

Håkan Nyman är specialist i neuropsykologi och skriver på psykologiguiden.se att i Sverige 

kallas ADHD, Aspergers syndrom, autism och Tourettes syndrom för neuropsykiatriska 

tillstånd/funktionsnedsättningar. Även inlärningsstörningar brukar räknas till denna grupp. 

Dessa tillstånd diagnostiseras oftast inom barnpsykiatrin och kännetecknas av personens sätt 

att vara samt hur den uppfattar sig själv. Vissa av dem uppfattas som störande och påflugna 

medan andra uppfattas som udda. Detta leder ofta till utanförskap och mobbning som i sin tur 

kan leda till stress som utvecklar symptom som koncentrationssvårigheter, ångest och 

sömnstörningar. Ett stort problem är även att känslan av att inte vara som alla andra gör att de 

får ett dåligt självförtroende. Uppkomsten av dessa tillstånd utvecklas oftast av ärftliga 

faktorer. När man ställer diagnoser tittar man på hur mycket bekymmer symptomen ger i det 

dagliga livet. Alla kan ha svårt att koncentrera sig ibland men att ständigt ha problem med 

koncentrationen är utmanande. Dessa individer saknar ofta förmågan att helt sätta sig in i hur 

andra känner och tänker vilket skapar svårigheter i det sociala samspelet. Att få en diagnos 

underlättar ofta eftersom det då finns en förklaring som gör att individen samt människor i 

dennes omgivning lättare förstår beteendet. För barn är specialpedagogisk anpassning av skol- 

och lärandemiljön avgörande (Nyman, 2009). 

Den neuropsykiatriska funktionsnedsättningen ADHD kallades tidigare MBD (minimal brain 

dysfunction). Den nya beteckningen har blivit vanligare och det begreppet är mer funktionellt 

eftersom det fokuserar på vad som är problemet, nämligen uppmärksamhetssvårigheter och 

hyperaktivitet. Nu betonar forskare att det finns en skillnad mellan AD och HD men ADHD 

klassificeras ändå som en enda diagnos. Vid AD är man ofta en ”dagdrömmare” och har svårt 

att ta in det som sker runt omkring. HD handlar mer om att inte klara av att hantera sin 

impulsivitet, man störs av ljud och rörelse. För att klassificera beteenden som möjliga 

symptom på ADHD måste man vara medveten om varaktighet och frekvens av avvikelse. Det 

är bra att ta hjälp av barn och ungdoms psykiatrin vid diagnostisering, de kan göra delar av en 

kartläggning innan en läkare eller neuropsykolog ställer en diagnos (Rønhovde, 1999; Leva 

med ADHD, 2015). 
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1.4.2 Styrdokument 

Jag har tittat på styrdokument i form av läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet 2011 (Lgr 11). I den kan man dels läsa om allmänna värden som skall 

upprätthållas i skolan samt vad som specifikt förväntas inom varje ämne.  

I den inledande delen av Lgr 11 står det om skolans värdegrund och uppdrag. Detta gäller 

självklart alla elever i skolan och med tanke på elever med särskilda behov finns det en hel del 

saker nämnda i detta kapitel som förstärker min känsla av att lärare behöver kunskap om 

dessa elevers svårigheter och möjligheter. Det står till exempel om att skolan ska främja alla 

elevers utveckling och lärande och låta varje enskild elev finna sin unika egenart. Skolan ska 

även främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Samt att ingen skall 

utsättas för diskriminering då till exempel elever med funktionsnedsättning (Skolverket, 

2011.s 7). 

Med tanke på undersökande arbetssätt så finns det även här information att hitta redan i 

inledningen av Lgr 11. Eleverna skall utveckla sin förmåga att kritiskt granska fakta och 

förhållanden och inse konsekvenserna av olika alternativ. De skall även utveckla sin förmåga 

att arbeta såväl självständigt som i grupp. Skolan skall stimulera nyfikenhet samt vilja att 

pröva egna idéer och lösa problem. Här påpekas även att de intellektuella såväl som de 

praktiska aspekterna skall uppmärksammas (Skolverket, 2011.s 9-10). 

De naturorienterande ämnena (biologi, fysik och kemi) har ungefär samma syfte framställt i 

läroplanen. Eleverna skall i dessa ämnen ges förutsättningar att söka svar på frågor med hjälp 

av både systematiska undersökningar och olika typer av källor som skall bidra till att utveckla 

ett kritiskt tänkande kring sina egna resultat, andras argument och olika informationskällor. 

De skall även utveckla förstående för att påståenden kan prövas och värderas med hjälp av 

naturvetenskapliga arbetsmetoder. Eleverna skall vidare även utveckla förtrogenhet med 

begrepp, modeller och teorier samt förståelse för hur dessa utvecklas i samspel med 

erfarenheter från undersökningar av naturen och människan. De skall utveckla förmåga att 

samtala om, tolka och framställa texter med naturvetenskapligt innehåll.  

Under metoder och arbetssätt i dessa ämnen för årskurs 1-3 nämns att eleverna skall utföra 

enkla fältstudier och observationer, enkla naturvetenskapliga undersökningar samt 

dokumentera naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer 

(Skolverket, 2011). 
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1.4.3 NO  

Många lärare saknar eller har, enligt Ekborg & Lindahls undersökning, för liten kompetens i 

de naturorienterande ämnena. Detta gör att de känner en osäkerhet i dessa ämnen som gör att 

de till en viss del undviker det. Det finns även de som förenklar ämnena med motivation att 

det skall vara lättare för eleverna medan det i själva verket kanske är för att förenkla för dem 

själva. Detta får såklart konsekvenser för eleverna (Ekborg, 2007). 

En stor del av undervisningen i de naturorienterande ämnena är att förstå och använda 

begrepp som kan vara svåra för barn i de tidiga skolåren. De naturvetenskapliga begreppen 

samt det abstrakta i dessa ämnen gör att det kan uppfattas som att ämnena har ett ”eget språk”. 

Elever lär sig dock på olika sätt och även om det är vanligt att elever i grundskolans tidiga år 

tycker att detta till en början är svårt finns även de som gynnas av det abstrakta tänkandet 

(Helldén, 2010). 

Björn Andersson är professor emeritus vid Göteborgs universitet med inriktning mot de 

naturvetenskapliga ämnenas didaktik. Han menar att med rätt material samt att lärarna har rätt 

kunskaper i de naturorienterande ämnena kan eleverna i grundskolans tidiga år absolut förstå 

naturvetenskapliga begrepp (Andersson, 2011). Det är dock viktigt att eleverna får bygga upp 

en förståelse för hur begrepp och termer hänger ihop och vidareutvecklas. Säljö & Wyndhamn 

påpekar i boken Kommunicera naturvetenskap i skolan språkets vikt i undervisningen och 

menar att lärarna från början bör använda sig av korrekta begrepp och termer samt förklara 

dessa för att lägga en bra grund för att vidare bygga på sin kunskap i naturvetenskap under 

resten av skolåren. När dessa begrepp gör tidig entré i elevernas vokabulär underlättar det för 

undervisningen i senare år när det blir ett mer utmanande innehåll (Säljö & Wyndhamn, 

2002). 

2 Teori 
Jag har valt att fokusera på två teoretiska begrepp som jag känner är relevant för studien. Det 

handlar om samarbete samt att lära sig genom att prova vilket är stora delar i ett undersökande 

arbetssätt. 

2.1 Teoretiskt perspektiv 
Två traditioner som haft mycket stor inverkan på undervisning de senaste decennierna är 

pragmatismen och det sociokulturella perspektivet. Dessa två traditioner går hand i hand i 

flera avseenden. De anser att lärande sker i sociala sammanhang, att det handlar om 
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kommunikation. Två uttryck som skapats med grund i dessa traditioner är Learning by doing 

och den proximala utvecklingszonen (Säljö, 2011).  

2.1.1 Learning by doing 

Pragmatismen är en filosofi och sanningsteori som bygger på handlingar och konsekvenser. 

Att något som påstås till exempel en idé, teori eller hypotes skall kunna verifieras genom vad 

den får för konsekvenser och hur den kan användas. Kunskap är något som individen ska 

kunna använda i samhället. Inom dessa traditioner anses att teori och praktik hänger ihop och 

att man lär sig genom handling eftersom det inte är möjligt utan reflektion och tänkande. 

Även språket är viktigt i denna tradition då de anser att man lär sig genom kommunikation 

som till exempel att kunna ställa frågor, diskutera, argumentera och analysera (Säljö, 2014).  

 

John Dewey (1859-1952) var en amerikansk filosof och pedagog som hade ett stort inflytande 

inom pragmatismen, framförallt inom skola och pedagogik. Han hade ett stort intresse av att 

utveckla en skola för ett demokratiskt samhälle. Hans tankar hade även stort inflytande på de 

som i Sverige arbetade med skolreformerna i mitten av seklet och har därigenom även 

påverkat den svenska skolan. Det var Dewey som myntade det kända uttrycket ”learning by 

doing”. Detta uttryck kan användas till att reformera skolarbetet samt att göra det mer 

elevcentrerat och anpassat till elevers olika förutsättningar. Praktiska inslag kan mixas med 

till exempel naturvetenskap för att underlätta att ta till sig kunskap (Säljö, 2014).  

I Det pedagogiska kulturarvet nämner Sven Hartman ett av Deweys citat för att tydliggöra 

detta uttryck: 

 ”Läraren och boken är inte längre de enda undervisarna; händer, ögon, öron, ja 

hela kroppen är kunskapskällor. Läraren blir igångsättaren och boken stället där 

man kontrollerar. Ingen bok eller karta kan ersätta den personliga erfarenheten. 

De kan inte träda i stället för en verklig resa… ”Learning by doing” betyder 

naturligtvis inte att hantverk och liknande sysslor ska ersätta läroboksstudier. 

Men det bidrar i hög grad till att hålla barnets uppmärksamhet och intresse vid 

liv, om man låter eleverna arbeta praktiskt, så ofta som man har en möjlighet till 

det” (Hartman, 2012, p. 311).  

Enligt Säljö ansåg Dewey att man får erfarenhet genom att aktivt pröva på och försöka, att 

göra sina erfarenheter. Man kan även få erfarenhet passivt när man går igenom något. Dessa 

tillsammans skapar erfarenhet och vi lär oss konsekvenser. Redan Dewey talade om att 

naturvetenskapen är en kunskap som är resultat av observation och reflektion. Han påtalade 
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att eleverna i skolan ofta lär sig en speciell vokabulär utan att nödvändigtvis förstå sambandet 

i det de har undersökt. Han ansåg det vara nödvändigt att diskutera hur kunnande och görande 

hänger ihop och skiljer sig (Säljö, 2014).  

Dessa tankar kring lärande och lärandeprocessen går hand i hand med ett undersökande 

arbetssätt där eleverna varvar teori och praktik. De får pröva och undersöka samt utvecklas 

genom språket när de diskuterar och argumenterar.  

2.1.2 Den proximala utvecklingszonen  

Lev Vygotskij (1896-1934) var en rysk psykolog och pedagog vars arbete är ursprunget till 

den sociokulturella traditionen. Hans arbete handlade om utveckling, lärande och språk. Smidt 

menar att Vygotskij ansåg att allt lärande är socialt och språket det viktigaste redskapet. Det 

bygger på tidigare erfarenheter och kunskaper som förs vidare av mer erfarna personer. 

Språket, kontexten samt förmågan att reflektera över en erfarenhet anses vara mycket viktigt 

för lärandet. Det handlar om var någonting äger rum, i detta fall där mening skapas och delas. 

Han menade att lärandet bygger på tidigare erfarenheter och interaktion mellan barn samt 

mellan barn och vuxna. Det är även viktigt att erbjuda barnen meningsfulla och konkreta 

erfarenheter som att ha gemensamma mål, bekräfta och dela berättelser innan man försöker få 

dem att tänka abstrakt. Ett sätt att göra erfarenheter meningsfulla och konkreta är att använda 

sig av leken. Han menade att lärande sker när barnet får följa sina intressen eftersom de då 

blir mer engagerade. Den avslappnade miljö som ofta uppstår under lek gör även att barnet 

känner sig trygg och då kanske vågar prova något de annars inte skulle göra. Det är även 

viktigt att de får konkreta mål att diskutera innan de förväntas tänka abstrakt (Smidt, 2010). 

Säljö menar att Vygotskij ansåg att människan lär sig hela tiden och i olika typer av 

situationer. Den proximala utvecklingszonen är ett begrepp som Vygotskij myntade. Det 

innebär skillnaden mellan vad ett barn lär sig ensam respektive vad det skulle lära sig om det 

samarbetade med en mer erfaren kamrat eller en vuxen. Han ansåg att när eleven har lärt sig 

ett begrepp eller en färdighet är den på väg att behärska något nytt. Att lärande är en pågående 

process och att exempelvis läraren får en viktig roll i att leda eleven i lärprocessen (Säljö, 

2014). 

Mycket i det undersökande arbetssättet görs i form av grupparbeten där eleverna samarbetar 

för att utföra undersökningar och tillsammans ställa hypoteser och dra slutsatser. I alla dessa 

samtal och resonemang lär de av varandra genom att redan gjorda och nya erfarenheter 

diskuteras.  
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3 Tidigare forskning 
I detta avsnitt kommer jag att presentera tidigare forskning som gjorts kring de frågor jag vill 

undersöka om NO-undervisning, undersökande arbetssätt och att arbeta med elever med 

ADHD. Eftersom min upplevelse är att många lärare använder sig av NTA-lådor har jag även 

lagt till ett avsnitt om detta.  

3.1 Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

3.1.1 ADHD 

Theory- and evidence-based strategies for children with attentional problems 

(Psychology in the schools, vol 42 2005) 

Författaren till denna artikel (Zentall) menar att man måste ställa krav på eleverna efter hur 

väl man anpassat uppgifternas svårighetsgrad till deras förmågor. Zentall har undersökt 

faktorer som bidrar till att förbättra uppmärksamheten hos barn som har svårigheter med 

detta. Eftersom problem med uppmärksamhet ofta leder till misslyckande i skolan undviks en 

viss typ av uppgifter eller svar till fördel av annat som lockar i miljön eller egna tankar. 

Författaren menar att vi kan förvänta oss att eleven skall vara uppmärksam och intresserad 

först när svårighetsgraden är i nivå med vad eleven faktiskt klarar. Författaren har tittat på 

barn med ADHD med fokus på deras akademiska resultat och sociala kompetens. Studien 

visar att när intern och extern stimuli är otillräcklig försöker individen att ändra nivån av 

stimuli genom att söka en ny aktivitet. Om denna förändring inte tillfredsställer deras behov 

får de problem att hålla koncentrationen och förbereda passande respons. Även om det krävs 

mer för alla när det gäller att hålla uppmärksamheten uppe i välkända miljöer och vid 

upprepade tråkiga uppgifter behöver elever med ADHD extra stimuli. Detta behov gör att de 

inte kan ta in allt och hålla koncentrationen över tid. Författaren menar även att dessa elever 

ofta har svårt att se sin egen del i problem som uppstår och därför gärna skyller på andra eller 

inte känner ansvar för deras eget beteende. För att hålla fokus föreslår författaren att 

information behöver vara kort, tydlig och gärna även visuell. Man bör börja med lättare 

uppgifter och övergå till svårare, dock akta sig för att ge för lätta uppgifter vilket leder till 

uttråkning snabbt. Författaren menar även att det är bra att uppmana elever att sätta mål i 

förhållande till vad de själva presterat inte genom att jämföra med andra samt att repetition av 

kortare uppgifter är bättre än långa, utdragna pass. Att använda datorer i undervisningen kan 

vara ett bra stöd och direkt respons är bra. Författaren understryker även att man skall ta 

tillvara dessa elevers styrkor. De är ofta kreativa, spontana, humoristiska och intensiva i deras 

intressen. Det är bättre att hitta strategier för att bemöta dessa möjligheter istället för att 
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försöka tvinga fram saker som inte fungerar som längre koncentration eller hemläxor (Zentall, 

2005). 

Denna studie finner jag relevant för kopplingen med den proximala utvecklings zonen samt 

elever med ADHD eftersom det handlar om att kraven skall vara på en lagom nivå för bästa 

utveckling och lärande. Även tankarna kring att se möjligheter i arbetet med elever med 

ADHD som nämns i denna studie känns viktiga att ta upp.  

Masters of weaving: the complex role of special education teachers (Teachers and 

teaching, vol 21 2014) 

Författaren menar att speciallärare har en mer komplex roll än vanliga lärare eftersom de har 

en mer utsatt och intim relation med lärare, elever och föräldrar. Det krävs av dessa lärare att 

de har en djup kunskap om deras elevers speciella behov, de behöver undervisa i en miljö som 

ger det stöd som eleverna behöver för att lära sig, de skall ha kunskap i avvikande beteenden 

och utveckling samt vara uppdaterade i de senaste relevanta metoderna. Studien är gjord på 

Israeliska lärare och författaren menar att de har exceptionella krav på sig då de inte endast 

förväntas förmedla kulturella värden, kunskaper och kompetenser. De förväntas även ha 

kunskaper i att integrera immigranter, minska sociala skillnader, förhindra våld i skolan med 

mera.  

I denna studie har nio erfarna speciallärare i 40-årsåldern intervjuats. Metoden som används 

är livshistorieintervjuer. Det ställdes öppna frågor samt följdfrågor för att klargöra svaren. 

Innehållet i intervjuerna samt anteckningar som författaren gjort med tankar, idéer och 

insikter är fullt fokus för studien och det kopplas inte till någon speciell teori. Författaren läste 

först det transkriberade materialet med ett öppet sinne för att hitta övergripande teman som 

sedan kategoriserades.  

Studien visade att lärare som går in i detta med en känsla av att kunna ”förändra världen” ofta 

får ett hårt uppvaknande när de börjar sin karriär. Deras arbete innehåller dagliga svårigheter 

eftersom det innefattar så många uppgifter och roller som skall hanteras samtidigt. Lärarna 

hade dock för avsikt att fortsätta sitt arbete med barn med speciella behov eftersom det 

samtidigt är väldigt givande och tillfredställande. Studien behöver inte endast handla om 

speciallärare utan kan även handla om att tänka på lärande ur en annan synvinkel eftersom 

lärarna blev intervjuade som en del i en större studie av lärare och utbrändhet. De intervjuade 
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lärarna påpekade att det inte endast handlade om att deras jobb var komplext om de blivit 

utbrända utan att det även hade mycket att göra med skolans organisation (Lavian, 2014). 

Den här studien anser jag vara viktig eftersom den lyfter förväntningar och verklighet. Även 

med de ädlaste intentioner blir det svårt att utföra ett tillfredställande arbete med elever med 

speciella behov om man inte har tillräckligt med kunskap om deras möjligheter och 

svårigheter. 

3.1.2 Medicinering 

A review of non-medication interventions to improve the academic performance of 

children and youth with ADHD (Remedial and special education, vol 28 2007) 

Detta är en genomgång av åtgärder som gjorts utan medicinering för att förbättra de 

akademiska resultaten hos barn och unga med ADHD i USA. 

Författarna har konstaterat att elever med ADHD har problem med att följa instruktioner, 

hålla koncentrationen och att göra klart skolarbete i tid. Ett resultat av detta blir att dessa 

elever konstant underpresterar jämfört med deras intellektuella egenskaper. Detta kan enligt 

författarna även få följder på resten av deras skolår eftersom de, på grund av tidigare nämnda 

problem, löper en större risk att hoppa av skolan självmant, bli avstängda från skolan eller inte 

fortsätta med högre studier. En vanlig lösning på dessa problem är att medicinera och enligt 

författarna tycker ca 20-30% av barnen som medicineras inte om det. De fortsätter med att 

påpeka att det finns forskning som visar goda resultat på kort sikt vid medicinering men att 

forskning angående detta på lång sikt saknas.  

De har undersökt detta genom att på tre sätt söka potentiella studier att gå igenom. De har sökt 

via internet på databaser som ERIC och PsycInfo från år 1963-2004, sedan har de för hand 

letat i tidskrifter som frekvent publicerat liknade studier (som till exempel: the Journal of 

Learning Disabilities, Journal of Abnormal Child Psychology, Journal of Clinical and 

Consulting Psychology med fler) mellan åren 1963-2004 och till sist letat efter artiklar som 

nyligen lämnats in för publikation. (Denna artikel publicerades 2007 så nyligen var strax 

innan detta år.) De samlade ihop 410 potentiella artiklar som sedan sorterades ut. Målgruppen 

var elever mellan 5-18 år som uppvisade typiska ADHD-svårigheter, att medicinering inte 

varit en variabel, minst ett test utfört för att prova elevers akademiska kunskap, deltagare från 

USA, studierna måste innehålla elever med och utan ADHD samt att deltagarna måste ha haft 

ett IQ över 80 om det fanns angivet. Till slut hade de 34 artiklar från 24 tidskrifter som mötte 

deras kriterier.  
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De sammanställde deras resultat i tabeller som visade att det har gjorts forskning på ADHD-

elever, medicinering och deras resultat i skolan men att det saknas eller inte uppmärksammats 

när liknande studier gjorts angående resultat och åtgärder utan medicinering. De kom fram till 

att deltagarna inte representerade gruppen av ADHD-elever som finns i skolan (vad gäller 

kön, etnicitet och ålder), de gjorda studierna var oftast bara gjorda på matematik eller läsning 

samt att åtgärderna var dokumenterade under för kort tid. Författarna menar även att 

beskrivning av klassrumsmiljön ofta saknades. Författarna anser att vidare forskning behövs 

för att kunna fastställa vilka åtgärder som skulle vara mest värdefulla för barn och unga med 

ADHD (Trout, Ortiz, Lienemann, Reid & Epstein, 2007). 

Denna studie är intressant eftersom den lyfter samma tankar som lärare jag intervjuat 

angående farhågor att elever med ADHD skall falla ur skolsystemet på grund av de 

underpresterar jämfört med deras intellektuella kapacitet och vad man skulle kunna förändra 

utan medicinering. 

Separate and combined effects of methylphenidate and behavior modification on boys 

with ADHD in the classroom (Journal of consulting and clinical psychology, vol 61 1993) 

Författarna påpekar att en del av problematiken med medicinering av ADHD-elever och en 

del i diskussionen angående medicinerings vara eller icke vara är att det saknas forskning av 

hur barnen påverkas på lång sikt. Många av studierna är även gjorda utan att jämföra elever 

med och utan medicin. De menar även att vad som avgör om dessa elever behandlas med 

medicin, beteendeåtgärder eller en kombination av dessa ofta beror på lärarens uppfattning 

om medicinering. Denna undersökning gjordes under ett sommarbehandlingsprogram i USA 

av 31 pojkar med ADHD. De utvärderade den enskilda och kombinerade effekten av 

beteendeförändring och två doser av methylphenidate (MPH; 0,3 och 0,6 mg/kg) jämfört med 

blindtabletter/sockerpiller. Det var 29 vita och 2 svarta elever med en medelålder på 8,23 år 

som studerades på Western Psychiatric Institute and Clinic Summer Treatment Program. 

Under dagtid i åtta veckor intervjuades föräldrar, lärare och föräldrar fyllde i enkäter samt att 

elevernas prestationer i diverse skriv- och lästest och IQ bedömdes. Allt detta sammanställdes 

i tabeller där man jämförde åtgärder för att ändra beteende, utan åtgärder för att ändra 

beteende samt där man lagt till medicin (MPH). Allt detta visade att åtgärder för att förändra 

beteende samt medicinering båda separat förbättrade beteende i klassrummet. Endast 

medicinering hade effekt för elevernas akademiska prestationer. Kombinationen av de två 
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behandlingarna var effektivare än endast beteendeåtgärder (Pelham, Carlson, Sams, Vallano, 

Dixon & Hoza, 1993). 

Intressant läsning eftersom detta är en så het debatt, medicineringens vara eller icke vara för 

dessa elever. Även att även denna studie presenterar ett glapp i forskningen vad gäller 

medicineringens effekt på lång sikt.  

3.2 NO-undervisning  
Det är svårt att hitta en precis översättning till engelska på ”ett undersökande arbetssätt”. Fler 

beskrivningar passar in och jag har valt att använda mig av inquiry-based för att beskriva detta 

begrepp.  

3.2.1 Undersökande arbetssätt 

Preservice Elementary Teachers’ Perceptions of Their Understanding of Inquiry and 

Inquiry-Based Science Pedagogy: Influence of an Elementary Science Education 

Methods Course (Journal of Elemantary Science Education, vol 21 2009) 

Det här en kvalitativ studie som gjorts på 40 elever som genomgått en fyraårig lärarutbildning 

mot (motsvarande) grundskolas tidiga år och som valt att gå en kurs i (motsvarande) 

naturvetenskapsdidaktik. Även lärare på utbildningen har intervjuats.  

De har utgått från vad National Science Education Standards (NSES) och National Research 

Council (NRC) har kommit fram till är ett undersökande arbetssätt: 

 Eleverna är engagerade av naturvetenskapliga frågor 

 Eleverna prioriterar att undersökningarna är evidensbaserade 

 Eleverna formulerar slutsatser utifrån bevisen  

 Eleverna värderar deras slutsatser i jämförelse med andras slutsatser 

 Eleverna kommunicerar och förklarar sina slutsatser 

Det finns även, enligt dessa definitioner, ett helt eller delvis undersökande arbetssätt. När det 

är helt används alla fem ovanstående kriterier och när det är delvis så saknas en eller fler 

punkter i undersökningen. Det kan till exempel vara att läraren väljer att demonstrera hur 

något fungerar istället för att låta eleverna undersöka och utvärdera egna frågor och svar. 

  

Syftet med studien är att se om NSS rekommendationer om att undervisa naturvetenskap 

genom ett undersökande arbetssätt är inkluderade i lärarutbildningen samt de studerandes syn 

på undersökande arbetssätt när de avslutat sin utbildning. De har haft diskussioner i 

fokusgrupper och intervjuat lärare på utbildningen. De kom fram till att de studerande kände 

att de saknade kunskap angående detta arbetssätt när de startade kursen men att de efteråt 
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tyckte att detta skulle vara bra på många sätt. Dels för att eleverna skall ta till sig 

naturvetenskapen men även för att bygga självförtroende hos eleverna samt att de får öva på 

social kompetens i form av att jobba tillsammans, öva turtagning och så vidare. De tyckte 

även att detta arbetssätt sätter eleven i centrum på ett bättre sätt än om man undervisar med 

läroböcker. Intressant att notera att något de själva kände en mycket stor osäkerhet inför från 

början till slut var något de ser skulle bygga självförtroende hos eleverna. En uppföljning av 

om de sedan använde sig att detta arbetssätt skulle enligt författarna vara intressant (Varma, 

Volkman & Hannscrin, 2009). 

 

Intressant med definitionerna av ett undersökande arbetssätt samt att diskutera byggandet av 

självförtroende hos lärarna och vad det får för effekt på eleverna samt hur viktigt det är att 

inkludera naturvetenskap på lärarutbildningarna.  

 

Science Education and Students with Learning Disabilities (Learning disabilities 

research & practice, vol 26 2011) 
Eftersom elever med inlärningssvårigheter förväntas klara samma innehåll i kursplanen som 

alla andra behöver de extra stöd för att klara detta.  

I denna studie har man tittat på strategier som används för elever med inlärningssvårigheter: 

verbal inlärning, inlärning från text, aktivitetsbaserad instruktion, att tänka naturvetenskapligt 

och uppdelad instruktion. De har även tittat på forskning angående lärarens påverkan på hur 

elever med speciella behov lyckas i de naturvetenskapliga ämnena.  

Enligt the National Research Council så saknar de flesta människorna grundläggande kunskap 

i den naturvetenskap de behöver för att fatta bra beslut angående naturvetenskapligt relaterade 

frågor som påverkar deras liv. Alltså anser man att utbildningen i naturvetenskap har brister.  

Studien visar att de flesta lärarna använder sig av böcker och med relativt lite kompletterande 

material. Studenter tenderar att uppskatta det mer konkreta som undersökande innebär i 

naturvetenskapsundervisning. Man påpekar vikten av att använda och förklara begreppen som 

kommer upp samt att forskning som gjorts på elever med speciella behov som arbetat i små 

grupper med mer fokus och samarbete har visat goda resultat (Brigham, Scruggs & 

Mastropieri, 2011). 

 

Här påtalar man att man anser att många vuxna saknar den kunskap de behöver för att kunna 

ta informerade beslut. Samtidigt visar studien att medan elever uppskattar det undersökande i 

naturvetenskapsundervisningen använder sig få lärare av detta arbetssätt.  
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3.2.2 NTA 

NTA som skolutvecklingsprogram. Utvärdering av effekten av kompetensutveckling på 

lärare och deras värderingar samt effekten på kommun- och rektorsnivå. Ekborg Umeå 

universitet & Lindahl Högskolan Kristianstad  

Ekborg & Lindahls rapport, som är en utvärdering av lärare som jobbar med NTA, gjordes 

2006. De har tittat på lärarnas attityder till natur och teknik (NoT) och vad NTA bidrar med. 

Lärare i Sverige idag har olika utbildning. De har gått utbildningar med olika längd och olika 

innehåll och ämnesinriktningar. Även läroplaner och kursplaner har ändrats. 

De har skickat ut en enkät som de fått 700 svar på. Det var 98 frågor som avslutades med en 

öppen fråga. Frågorna som ställdes behandlade utvärdering av undervisningen genom NTA, 

vad som är viktigt i NO-undervisning och hur NTA stöder detta (bland annat ett 

naturvetenskapligt arbetssätt), lärarkompetenser och hur NTA stöder utveckling av dessa samt 

svårigheter i den naturvetenskapliga undervisningen och om NTA hjälper detta. Av de som 

svarat på enkäten var majoriteten kvinnor, 87 %. Många hade mindre än 10 poäng i NoT och 

endast 15 % hade mer än 30 poäng.  

En majoritet svarar att de, med hjälp av NTA, utvecklat sin undervisning i NoT samt sina 

kunskaper om ett naturvetenskapligt arbetssätt. De ansåg det vara roligare och mindre 

tidskrävande, lättare att hjälpa elever att uppnå kunskapsmålen samt att NTA stimulerar 

elevernas språk. De negativa svaren var få men några exempel på sådana var att 

dokumentationen var svår, att det var svåra texter och att uppdragen likade varandra för 

mycket.  

För att fördjupa svaren utfördes även intervjuer. Många kände tidigare en stor osäkerhet och 

NTA har varit mycket positivt för dem. De upplevde att inställningen ändras när man 

utvecklar sin egen kompetens. Att ställa hypoteser och göra undersökningar uppfattar många 

som mycket positivt. Hela processen med att ställa hypotes, utföra undersökning, 

sammanfatta, diskutera, dra slutsatser och dokumentera ses av de allra flesta som mycket 

givande. Man angav även att NTA används i flera särskolor och att det även där fungerar bra. 

Lärare ger exempel på att elever med ADHD blir hjälpta av det strukturerade materialet 

(Ekborg, 2007). 

Mycket intressant att läsa om vad deras studie visat angående lärarnas tankar kring NO-

undervisning, NTA-lådor och ett undersökande arbetssätt. Många hade undvikit att undervisa 
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det de faktiskt skulle på grund av en känsla av osäkerhet som i många fall försvunnit efter att 

de utbildat sig om- och använt NTA-lådor. 

4 Metod och material  

4.1 Metod för insamling av empirisk data 

Jag har i denna studie använt mig av kvalitativ metod. I denna metod används kvalitativa 

forskningsintervjuer med syfte att förstå och förhålla sig till den intervjuades situation. Dessa 

intervjuer kan genomföras på olika sätt och jag har valt semistrukturerade intervjuer. Då kan 

den som intervjuas beskriva sina erfarenheter med egna ord. Frågorna måste inte ställas i 

exakt samma ordning utan den som intervjuar kan till exempel ställa följdfrågor för att få ett 

djupare och mer precist svar (Kvale, 1997). Jag anser metoden vara lämplig för denna studie 

eftersom den tillåter de som intervjuas att beskriva sina upplevelser och tankar. Hade 

observationer gjorts hade det visat hur och vad lärare gör istället för att beskriva de upplever 

något.  

 

Vid utformandet av intervjun valde jag att utgå från de två områdena NO-undervisning och 

undersökande arbetssätt samt elever med ADHD. Jag använde mig av en intervjuguide där jag 

formulerat frågor till de båda områdena som sedan kompletterades med följdfrågor för att få 

reda på mer tankar, reflektioner och erfarenheter hos lärarna jag intervjuade. Intervjuerna 

varade ca 40-60 minuter. Jag spelade in intervjuerna och transkriberade valda delar. När jag 

har tagit fram mitt empiriska material har jag lyssnat på intervjuerna, studiernas data, och 

börjat bearbeta materialet genom att anteckna svaren på mina frågor samt välja ut delar, citat, 

som jag har transkriberat.  

4.2 Urval och presentation 
Jag har valt att intervjua två lärare som jobbar i kommunal skola, två lärare som arbetar som 

specialpedagoger i resursskola och en som jobbar som specialpedagog i kommunal skola. I 

den aktuella resursskolan går det främst elever med ADHD och på grund av detta, samt att 

ADHD är en av de vanligaste diagnoserna inom NPF, valde jag att fokusera på denna diagnos 

(Attention, 2015). Jag har kommunicerat med lärarna via mail där jag presenterat vad min 

studie skall handla om samt om de kan tänka sig att delta.  
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4.3 Trovärdighet och generaliserbarhet 
Det ställs andra krav på trovärdighet och generaliserbarhet i kvalitativ forskning än kvantitativ 

forskning eftersom det i den sistnämnde ofta finns ett omfattande material med siffror. Ett sätt 

att öka trovärdigheten är att göra processen tydlig så att det är möjligt att följa hur författaren 

tänkt och resonerat kring till exempel metodval, urval och analys av data (Ahrne & Svensson, 

2014). Att intervjuerna genomförts på de intervjuades arbetsplatser, det vill säga skolorna de 

arbetar på, har varit bra. Vi har under alla intervjuer haft möjlighet att sitta i lugn och ro i ett 

eget rum alternativ tomt klassrum så att sorl och andra ljud som finns på offentliga platser, 

som till exempel ett café, har eliminerats (Esiasson, 2007). 

Studien är inte tillräckligt stor för att jag skall kunna dra några generella slutsatser. Det går 

inte att säga att mina resultat skulle vara de samma i en annan miljö än just de som jag 

studerat. Jag kan alltså konstatera tendenser men inte påstå att något är på samma sätt överallt.  

4.4 Etiska frågor 

Inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning finns forskningsetiska principer som 

bör följas. Syftet med detta är att skapa normer för forskare och uppgiftslämnare att förhålla 

sig till och de uttrycks i fyra stycken allmänna huvudkrav: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

Informationskravet innebär att syftet med undersökningen samt hur undersökningen är tänkt 

att genomföras skall meddelas till uppgiftslämnaren. Det skall även framgå att det är frivilligt 

att delta samt att det som nämns inte kommer att användas till annat än den aktuella 

forskningen.  

Samtyckeskravet innebär att uppgiftslämnare, vid aktivt deltagande, skall lämna samtycke till 

forskaren. Om uppgiftslämnaren är under 15 år bör vårdnadshavare lämna samtycke. 

Forskaren bör inte ha ett beroendeförhållande till uppgiftslämnaren skall informera om att det 

när som helst går att avbryta sin medverkan om så önskas.  

Konfidentialitetskravet innebär att personuppgifter skall förvaras så att obehöriga inte kan ta 

del av dem. Åtgärder skall vid tas för att försvåra möjligheten att identifiera uppgiftslämnaren. 

Om data i rapporten är mycket detaljerad kan detta ske även om till exempel namn har 

ändrats.  

Nyttjandekravet innebär att de data som samlats in endast får användas för 

forskningsändamål. Den som deltagit kan på egen begäran be att få ta del av 
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forskningsresultat men resultaten får inte användas av till exempel sociala myndigheter för att 

verkställa något mot deltagarens vilja. (Vetenskapsrådet, 2010) 

Vid intervjuerna har jag informerat den som skall intervjuas om syftet med min studie och att 

de själva bestämmer om de vill vara med. De intervjuade har även blivit informerade om att 

konfidentialitet gäller det vill säga att uppgifter om vem som sagt vad bevaras och redovisas 

så att de inte kan identifieras av utomstående (Ahrne & Svensson, 2014). 

5 Resultat och analys 

5.1Presentation av informanter 

Jag har gjort fyra intervjuer. På tre utav dessa intervjuade jag en lärare och vid ett tillfälle 

intervjuade jag två. Orsaken till att det blev två lärare på en skola var att NO-läraren kände att 

hen hade för lite erfarenhet kring elever med ADHD och ordnade så att skolans resurslärare 

närvarade vid samma intervju. Alla skolorna ligger i Stockholmsområdet. För att anonymisera 

de intervjuade har jag valt att fortsättningsvis nämna dem med förkortningar av vart de 

arbetar.  

Resursskola 1 – RS1 

Denna lärare är 67 år gammal och har nyligen gått i pension. Hen arbetar vidare en dag i 

veckan med språk i den kommunala skolan som resursskolan hen tidigare var anställd vid 

ligger i. Hen arbetade med barn som assistent i 20 år och under den tiden var det en kollega 

som föreslog att hen skulle passa för att jobba som lärare för barn med speciella behov. Hen 

blev erbjuden att gå en kortare yrkesutbildning som var för personer med tidigare erfarenhet 

och utbildningen var tre terminer. Hen jobbade sedan som lärare i 14 år i resursskolan. Den 

aktuella skolan har främst elever med ADHD.  

Resursskola 2 – RS2 

Denna lärare arbetar på resursskola med ADHD-elever. Hen har en klass med åtta elever 

mellan årskurs 2 till 6. Hen är 58 år gammal och utbildade sig till och arbetade som 

förskollärare på 80-talet. Senare utbildade sig hen till F-6 lärare och sedan även till 

specialpedagog.  
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Kommunal skola 1 – KS1 

Denna lärare är 36 år. Hen har arbetat som lärare sedan 2005. Hen har utbildat sig till 

grundskollärare mot de tidiga åren som då var F-6. Ämnesvalen hen gjorde under sin 

utbildning var musik, engelska och svenska med fokus på läs- och skrivutveckling. Genom 

lärarlyftet har hen även utökat sin behörighet i de naturorienterande ämnena samt matematik. 

Hen har nu en årskurs fyra.  

Kommunal skola 2 – KS2 

Denna lärare är 38 år och har jobbat som lärare i fyra år. Hen är utbildad F-6 lärare med fokus 

på matematik, de naturorienterande ämnena samt svenska. Hen har nu en årskurs fyra samt att 

hen undervisar alla fyror på den aktuella skolan i de naturorienterande ämnena. En kollega 

undervisar alla fyror i de samhällsorienterande ämnena så dessa undervisar inte läraren jag 

intervjuade just nu.  

Resurs i kommunal skola – RKS  

Denna lärare är 66 år och arbetar nu som resurs på en kommunal skola. Hen har nu en elev 

som hen undervisar i alla ämnen utom slöjd och idrott. Eleven får ungefär samma 

undervisning som de övriga i klassen den tillhör fast enskilt. Läraren känner att hen får bra 

stöttning från ämneslärare och är ibland med i stor klass med eleven.  

Hen utbildade sig till lärare på 70-talet och arbetade i kommunal skola i 27 år. Efter det 

utbildade hen sig till specialpedagog och började arbeta med barn med speciella behov. Efter 

att ha arbetat på resursskola i 19 år är hen nu tillbaka på en kommunal skola men nu som 

specialpedagog med endast en elev.  

5.2 Resultat 
Här kommer jag att presentera resultatet av mina intervjuer. Jag har delat upp resultatet i de 

huvudområden jag hade fokus på under intervjuerna.  

Undervisning i de naturorienterande ämnena 

Alla intervjuade lärare har NO på schemat men delar upp undervisningen i biologi, kemi och 

fysik. De följer alla skolverkets timplan som säger att eleverna efter genomgången grundskola 

skall ha fått minst 800 timmars undervisning i biologi, fysik, kemi och teknik (Skolverket, 

2015). Alla de intervjuade lärarna har ca två NO-lektioner per vecka. På resursskolan samt 
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den kommunala skola som KS2 arbetar på har man ett antal block eller teman per termin som 

hela skolan arbetar med. Svårighetsgraden ändras efter årskurs men ämnet är det samma. Hen 

nämner att biologi tar upp något mer tid än de andra naturorienterande ämnena. På 

resursskolan har man ungefär samma block som den övriga skolan men ändrar lite efter 

dagsform och intresse samt att de måste anpassa undervisningen på andra sätt eftersom de har 

elever i samma klass som tillhör årskurs 2-6. KS1 lägger upp sin undervisning själv och följer 

inte något tema med övriga skolan. Hen följer skolverkets DiNO material när hen planerar 

undervisningen i dessa ämnen. Det är ett bedömningsstöd för formativbedömning i de 

naturorienterande ämnena i årskurs 1-6, ett material med olika uppgifter och 

bedömningsmatriser (Skolverket, 2015). 

NTA-lådor  

Alla de intervjuade lärarna använder sig av NTA-lådor, dock olika mycket. RS1 använde de 

NTA-lådor som skolan tog in och hade inte så mycket annan NO-undervisning. Hen hade 

ingen NO-utbildning och tyckte att det var väldigt bra att använda dessa lådor som kom med 

lärarhandledning och material. Tidigare hade hen ”utbildat sig själv” inför alla olika teman 

som skulle undervisas. RS2 använde dessa lådor samt att hen hade lite NO utomhus beroende 

på årstid. De hade till exempel arbetat med fjärilar och träd och då varit en del utomhus.  

KS1 lägger upp undervisningen själv och brukar använda NTA-lådorna som komplement till 

övrig NO-undervisning men var föräldraledig när den aktuella beställningen lades så detta år 

är hen utan. Hen menade att det är ett bra material att tillgå: 

”Det är uppstyrt till viss del på skolan så att man väljer vissa lådor och det är ju 

både för- och nackdelar med det… Teknik och NO-undervisning blir ju annars 

lätt att labba på vad som finns i frökens skafferi” (KS1, 2015-03-31) 

KS2 följer skolans block och använder NTA-lådor samt lägger till vad eleverna saknar för att 

uppfylla kunskapskraven. Hen påpekar att de lådor skolan tar in absolut inte täcker de timmar 

som skall läggas på NO samt kunskapskrav som ställs i läroplanen. På KS2:s skola undervisar 

hen alla elever i årskurs fyra och tycker att det är bra då alla fyror där får samma utbildning, 

att det blir likvärdigt.  
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En NO-lektion 

RS1 undervisar oftast i helklass, det vill säga åtta elever. De har lite enskilt arbete men 

mestadels arbetar de två och två eller gör grupparbeten. Läraren brukar inleda ett nytt tema 

med att de sitter runt ett bort tillsammans och läser information om ämnet. Eleverna får läsa 

ett stycke var (om de vill). Efter varje elev pausar de och samtalar om vad de läst och om det 

till exempel har varit något begrepp i stycket som behöver förklaras. Det skapar en miljö där 

de även får öva på turtagning och att ta hänsyn till varandra. RS1 påpekar att det är viktigt att 

eleverna känner att de vågar fråga om det är något som är oklart samt att de respekterar 

varandra.  

Även RS2 låter främst eleverna arbeta i stor grupp eller två och två. Hen inleder ofta med 

något visuellt som till exempel film eller bilder som kompletteras med böcker och så vidare. 

Hen använder ett undersökande arbetssätt och laborationer med NTA-lådorna. Hen anser att 

det är ett måste att en lektion med denna typ av elever består av fler kortare pass så att det inte 

blir långtråkigt.  

KS1 har mest NO-lektioner i helklass där de läser och diskuterar mycket. Hen brukar även 

använda sig av film för att skapa förförståelse innan en undersökning utförs. När det har 

laborationer visar läraren laborationen och eleverna skriver rapporter tillsammans. De går nu i 

årskurs fyra och har precis börjat utföra egna undersökningar efter en färdig mall. Läraren 

påpekar vikten av att de diskuterar sina resultat och att de då behöver hjälp med hur de skall 

ställa frågor till varandra för att komma igång med en givande diskussion.  

Även KS2 arbetar mycket med samtal. Eleverna arbetar med undersökningar och laborationer 

två och två eller i lite större grupper och får efteråt diskutera vad som hänt och varför. RKS 

går igenom bakgrund genom att till exempel läsa en text tillsammans med sin elev och sedan 

ansluter de till resten av klassen där eleven är med och genomför undersökningar. Eleven 

ansluter då alltid till samma grupp och då är det inga problem. När uppgiften och efterföljande 

samtal är gjorda går eleven och resursläraren tillbaka till sitt rum.  

Undersökande arbetssätt 

På resursskolan brukade RS1 oftast låta eleverna arbeta två och två eller i större grupper under 

NO-lektionerna. De ställde hypoteser, undersökte och drog slutsatser samt utförde 

laborationer. Läraren talar om vikten av att följa en process från början till slut och se hur allt 

hänger ihop. Hen menar att när eleverna tycker att det är intressant deltar de bättre och lär sig 
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då mer. De hade tidigare andra lokaler med en egen organisation och nu har de lokaler i en 

större kommunal skola. När de var i egna lokaler hade de ingen kemisal att tillgå och då var 

det mycket bra att få NTA-lådorna med allt material som medföljer. Efter att organisationen 

blivit en annan och de nu ingår i den kommunala skolans lokaler har de tillgång till kemisal 

om de så önskar. När RS1 undervisade i de naturorienterande ämnena var de mest inomhus. 

Om de var ute var det mestadels på grund av att det var en del av NTA-uppgiften RS1 tycker 

att det undersökande arbetssättet kan gynna elever med ADHD eftersom det blir fler kortare 

pass. Det han nämner som en utmaning är att det vid förflyttning uppstår oförutsedda 

situationer. Hen menar att byta syssla i klassrummet kan skapa oreda och det är viktigt med 

organisation. Om de dessutom skall förflytta sig från inom- till utomhus skall eleverna ut ur 

klassrummet, klä på sig, gå ner för trapporna och samlas igen ute. Det är då många möjliga 

situationer som kan skapa oro. RS1 påpekar att detta naturligtvis är situationer som alla lärare 

ställs inför men det kan vara extra utmanande när man har en grupp där alla har till exempel 

ADHD.  

RS2 anser att det är en del av skolans uppgift att vägleda eleverna så att de själva skall kunna 

ta reda på saker. Hen tycker att det undersökande arbetssättet, med dess kortare fokus, är bra 

för de elever hen har. Även om de inte arbetar på detta sätt hela tiden under NO-lektionerna 

ser hen alltid till att lägga upp lektionerna så att det långa passet blir indelat i fler små. Hen 

ser till att använda de begrepp som de stöter på samt att förklara dessa. Hen anser att det är 

viktigt för att de skall förstå vad de gör men även att de måste förstå för att klara av de 

nationella proven.  

KS1 tycker generellt att det undersökande arbetssättet är bra för alla elever men påpekar att 

snabbtänkta elever kanske fortare än önskat hittar lösningar och att det då finns en risk att de 

blir uttråkade och har svårt att fokusera under hela processen. Det kan då även vara svårt att 

inte ”läcka” resultatet till de andra eleverna. Hen menar att det under dessa lektioner när det är 

så mycket som händer är extra viktigt med korta och tydliga instruktioner så att alla lyssnar 

och tar till sig vad skall hända under passet samt hur allt skall ske.  

KS2 tycker att det är positivt att arbeta undersökande. Eleverna tycker att det är spännande 

och kommer med många idéer. RKS påpekar dock att vad det gäller elever med speciella 

behov är dagsformen alltid något läraren måste ta hänsyn till. Hen menar att dessa elever inte 

kan bortse från att de till exempel är på dåligt humör en viss lektion. Kortare arbetspass anser 



Sida | 24  

 

RKS är bra men påpekar att förflyttning mitt i en uppgift samt intresse för det som just då 

skall göras är avgörande för utgången.  

KS2 använder sig av de korrekta begreppen och förklarar längs vägen. Att upprepa är enligt 

läraren ett måste för att eleverna skall få en chans att verkligen tillgodose sig det 

naturvetenskapliga språket. RKS menar att det är som att undervisa i engelska. Läraren pratar 

på engelska och förklarar och översätter. Till slut så pratar läraren bara på engelska och 

eleverna förstår. Det gäller enligt hen att vara påläst och väl förberedd! KS2 önskar att de 

skulle ha mer undervisning i de naturorienterande ämnena utomhus men anser att det saknas 

material för att hålla vissa pass utomhus som till exempel mini whiteboard. När det gäller att 

kritiskt granska använder sig KS2 mycket lite av datorer utan lägger mycket tid på samtal. 

När eleverna undersöker själva försöker hen att vägleda men att i så liten utsträckning som 

möjligt ge konkreta svar på frågor. Hen vill att de skall komma på svaren själva. Samtalen 

mellan eleverna guidas genom frågor som – Vad hände när ni gjorde så? eller - Om ni gör så 

istället. Vad händer då?  

RKS menar att det undersökande arbetssättet passar dessa elever väldigt bra: 

”Dom har väldigt mycket idéer och väldigt mycket tankar kring hur saker funkar 

och tycker att det är spännande att utforska så det passar väldigt bra” (RKS, 

2015-03-26) 

Att arbeta med elever med ADHD 

Genom sitt arbete med barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har RS1 mest 

arbetat med barn som har ADHD. Hen påpekar att det finns olika grader av diagnosen samt att 

deras personligheter påverkar hur de är precis som med alla människor. Det finns inget facit 

på hur barn med ADHD är. Den här lärarens uppfattning är att man tidigare samlade alla 

elever som hade problem i skolan i diverse hjälpklasser eller skolor och då talade man inte om 

diagnoser. De senaste åren har man lärt sig massor och nu har man till exempel oftast inte 

elever med ADHD- och Aspergerdiagnos tillsammans eftersom de har så skilda behov. Det 

senaste är dock att eleverna med ADHD skall integreras i stora klasser och RS1 menar att det 

är på gott och ont.  

Enligt RS1 medicineras nu de flesta eleverna med ADHD, i alla fall de som är i resursskolan 

där hen arbetat. Hen anser att det fungerar mycket bättre i skolan med medicinerna eftersom 

de då lyssnar bättre och kan sortera information på ett annat sätt. Det är dock hens uppfattning 
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att vissa elever inte tycker om det eftersom de blir för lugna. Om de har elever som inte 

medicineras och lärarna på skolan anser att eleven behöver detta så föreslår de det för 

föräldrarna. 

”För dom barn som medicineras upptäckte vi hur mycket bättre de fungerade 

och då kunde vi informera föräldrarna… ja det är narkotika men detta kanske 

gör att de kanske inte blir narkomaner i framtiden för att de självmedicinerar” 

(RS1, 2015-03-19) 

I resursskolan har de mindre klasser, vanligtvis mellan sex och åtta elever. I dessa mindre 

klasser hinner lärarna lära känna eleverna ordentligt och det är enligt denna lärare mycket 

viktig. Lärarna måste kunna känna av när de skall släppa på tyglarna eller strama åt. Dessa 

elever behöver mer rörelse för både tanke och kropp. RS1 försöker uppnå detta genom kortare 

arbetspass samt att känna efter hur elevernas dagsform är. Så länge de inte stör någon annan 

är det ok att jobba ståendes eller liggandes. Eleverna får även jobba med att acceptera 

varandras behov. Hen anser det vara en knepig balansgång när man skall plocka ut en elev 

som stör ur klassrummet eller inte. Det är då en frihet att ha kunnig personal samt resurser i 

form av personal samt fler rum att tillgå.  

RS1 arbetade mycket med ”frihet under ansvar”. Om de skötte sig kunde de få ha något 

personligt till exempel en fotbollsbild på sin hylla. Respekterade de inte vad som var 

överenskommet blev det inget sådant. Hen menar att det är extra viktigt med struktur och 

tydlighet kring dessa elever. Även utformningen av klassrummet bör vara strukturerad, inte så 

mycket som lockar och bryter uppmärksamheten. RS1 är mycket tydlig med att dessa elever 

kan massor och har fantastiska förmågor. De kan inte tvinga fram ett intresse som andra barn 

kanske kan utan det gäller för lärare att hitta vägar som håller intresset uppe. Hen säger också 

att elever med ADHD är väldigt kreativa. De kan, enligt läraren, ofta mer än andra och är 

snabba på att dra slutsatser. De måste dock lära sig att samhället inte tolererar vad som helst. 

De måste lära sig att ta hänsyn. Slutligen vill RS1 tydligt framföra att dessa elever är en 

tillgång, inte en belastning!  

RS2 påpekar att man skaffar sig värdefull erfarenhet hela tiden när man jobbar med barn men 

att man hela tiden måste se till att vidareutbilda sig. Hen frågar föräldrar om bra föreläsningar 

att gå på, läser då och då några poäng på universitetet och så vidare. Eftersom det hela tiden 

kommer ny kunskap angående dessa barn anser hen det vara hens skyldighet att fortsätta att 

informera sig. Hen anser även att varenda lärare borde ha mer kunskaper om 
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neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eftersom det är så vanligt. Då kanske fler elever 

skulle fungera bättre i vanliga kommunala skolor.  

RS2 delar upp långa arbetspass på olika moment som att läsa, spela, och använda datorer. Om 

någon behöver göra något annat en stund så går det bra. Eleverna kommer med egna förslag 

och så länge det inte stör någon annan så är det oftast inga problem. Hen påpekar att det 

främsta i denna resursskolas arbetssätt är att fokusera på det som är positivt: 

”Det är väl alltid bättra att jobba med det som fungerar och inte försöka ändra 

det som inte funkar. Det hittar man hos alla och uppmuntrar man det så kommer 

det så småningom ta över. Enkel ekvation.”(RS2, 2015-03-31) 

De har ingen extra fysisk aktivitet inplanerad än idrottslektionerna samt två eftermiddagar per 

vecka då eleverna har tillgång till gymnastiksalen. Om eleverna vill promenera i korridoren 

eller gå till ett annat rum och vila en stund så tillåts detta. De har även andra hjälpmedel i 

klassrummet som till exempel sittkuddar med ”piggar” på som hjälper när det är svårt att sitta 

still. Läraren känner att hen får hjälp med material eller andra saker som hen känner kan 

hjälpa elevernas vardag. En annan sak som enligt RS2 hjälper är att de flesta eleverna idag 

medicineras, för 10 år sedan var medicinering inte lika vanligt. Hen anser inte att det är hela 

lösningen men att det är en stor hjälp för eleverna med kunskapsinhämtningen.  

På denna skola lägger de stor vikt vid att öva eleverna på deras sociala kompetens. Att det inte 

är någon annans fel att till exempel morgonen varit jobbig eller hur man inleder ett samtal. De 

arbetar med olika delar ur läroplanen som tar upp dessa bitar och RS2 menar att det bästa är 

när de gör detta i helklass så att alla hör samma sak samtidigt och att de inser att det är bra att 

lära av varandra. De jobbar med ART (Aggression Replacement Training) som är en kognitiv 

aggressions- och konflikthanteringsmetod (ART, 2015) som RS2 anser fungerar mycket bra.  

RS2 menar att många har fått diagnos innan de kommer till resursskolan. Utredningar startar 

ofta vid skolstart och till denna resursskola kommer eleverna i årskurs två. Hen anser att fler 

kanske skulle kunna vara kvar i vanlig skola med rätt stöd tidigare.  

KS1 hade inga direkta förkunskaper om elever med ADHD innan hen började arbeta som 

lärare men har haft flertalet under de år hen nu arbetat i skolan. Hen anser att man inom 

skolan blir bättre och bättre på att fånga upp dessa elever tidigt. Hen menar att ju sämre man 

är på att hantera elever med den här typen av diagnos ju mer påtagligt blir det men att det 

dock är svårt för lärarna att göra annat än en EHT-anmälan, det vill säga en anmälan till 
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skolans elev-och hälsoteam, och ”hantera” situationen. Även KS1 är tydlig med att det inte 

går att generalisera dessa barns behov men att strukturen i klassrummet är viktig. Det kan 

handla om hur eleverna är placerade, hur och vad man skriver på tavlan, kanske ha ett schema 

på bänken och så vidare. När en elev med andra behov finns i klassen ställer det även krav på 

övriga elever vad gäller att ha förståelse för att alla har olika behov. Någon elev hade till 

exempel använt ett utrymme mellan två skåp med en bänkskiva över som en slags koja där 

den tyckte att det var skönt att sitta och läsa. Ett utrymme med mindre stimuli. Trots struktur, 

medicinering och andra åtgärder är det dock så, enligt KS1, att alla elever med ADHD inte 

fungerar i en vanlig skolmiljö. Hen menar även att mycket handlar om hur övriga föräldrar i 

klassen talar om skolan och klasskompisarna hemma vid middagsbordet.  

KS1 anser att man borde få mer utbildning i de vanligaste diagnoserna under 

lärarutbildningen och att det vore intressant att göra studier på hur det påverkar resten av 

barnen i klassrummet att de har en klasskamrat med särskilda behov. Denna lärare är mycket 

tydlig med att hen inte tycker att det är lärarnas sak att ta upp eventuell medicinering med 

föräldrarna. Hen skulle inte ens ta upp det med annan skolpersonal eftersom hen anser att det 

endast är läkare som skall resonera kring medicinsk hjälp.  

KS1 anser att det undersökande arbetssättet är bra för elever med ADHD och påpekar vikten 

av att ge tydliga och korta instruktioner.  

RKS anser att det viktigaste när hen tar emot en ny elev med särskilda behov är att ha med sig 

föräldrarna. Hen är tydlig med att det är skolans uppgift att sköta skolan och att föräldrarna 

skall sköta sin uppgift och vara föräldrar. Ofta när eleven varit i en skolsituation som inte 

fungerat har föräldrarna fått ta ett väldigt stort ansvar för skolgången med en mycket negativ 

kommunikation. Hen hör endast av sig till föräldrarna med positiv återkoppling eller om det 

hänt något allvarligt. Vad som inte fungerar för övrigt har de redan fått höra allt för många 

gånger. RKS jobbar mycket med struktur och varvar jobb med belöning hela tiden. Det är 

dock mycket viktigt med flexibilitet så att undervisningen kan ändras efter dagsform eller 

saker som dyker upp. Hen arbetar med kortare pass och lägger in rörelse då och då. Det kan 

vara att se till att eleven går fram och tillbaka i klassrummet lite eller att de tar en promenad i 

skogen. RKS påpekar att eftersom hen för tillfället endast har en elev är det lättare att kunna 

anpassa och vara flexibel.  

Miljön behöver enligt RKS vara avskalad. Om det är så att en elev med till exempel ADHD 

går i vanlig storklass behöver läraren fundera över vad som sätts upp på väggarna. Kanske ha 
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ett projekt i taget uppsatt och extra tydlighet med scheman och annat som ger struktur i 

vardagen. Dessa elever tycker oftast inte om överraskningar.  

Vad gäller medicinering brukar RKS tala med föräldrar om hens positiva erfarenheter av detta 

och hjälpa föräldrarna att fokusera på barnet och inte sig själva. Att hjälpa dem att se vad som 

blir bäst för deras barn. RKS anser att det ofta finns fördomar hos föräldrarna och andra i 

deras närhet som gör att de bildat sig en uppfattning om detta med medicinering utan att 

verkligen informera sig i ämnet. Hen anser att det tyvärr även finns för mycket okunskap om 

barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar hos till exempel skolledning och politiker. 

Man sätter ibland in resurser men de är till för att stötta eleven. Läraren måste fortfarande 

planera mer och på andra sätt än om de har en klass utan dessa svårigheter. Där hen arbetar nu 

har de en kunnig skolledning och RKS känner att hen får det stöd hen behöver. Att det finns 

för lite kunskap och att man tar bort de mindre extraklasserna mer och mer är något som oroar 

RKS. Hen är rädd att det skall skapa elever med mycket låg självkänsla som är mycket 

självkritiska. Risken är då att de till slut struntar i att gå till skolan därför att de inte ser någon 

poäng med det och då blir ”hemmasittare” istället för att gå till skolan i högstadiet.  

RKS tycker att ett undersökande arbetssätt är positivt för elever med ADHD eftersom de är 

nyfikna och har mycket idéer. De tycker oftast att det är spännande att utforska saker och de 

kortare arbetspassen gör att deras intresse inte svalnar lika fort. Hen liknar detta med barn 

med läs- och skrivsvårigheter som gynnas av att de får känna sig duktiga i praktiskt arbete.  

5.3 Analys 
Här kommer jag att analysera mitt resultat utifrån valda teoretiska begrepp och relatera till 

tidigare forskning samt skolans läroplan.  

NO-undervisning 

Alla lärare jag intervjuat delade upp sin undervisning i de naturorienterande ämnena i dess 

olika delar: biologi, fysik och kemi. Alla utom en menade att de olika delarna får samma tid, 

KS2 lade något mer tid på biologi. En del arbetade tillsammans med övriga skolan i teman 

eller block så att alla elever lär sig om samma saker samtidigt, dock med olika svårhetsgrad. 

Hos lärarna som arbetar i resursskolan läggs arbetet upp lite annorlunda eftersom de i samma 

klass har elever mellan årskurs 2-6. Medan de andra delar upp blockens svårighetsgrad efter 

årskurser kan de på resursskolan inte arbeta så utan måste ha olika svårighetsgrad i samma 

klassrum. Beroende hur man väljer att se på detta kan det vara en för- eller nackdel. Det blir 
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fler nivåer att hålla reda på samtidigt för lärarna men om man väljer att se fördelarna och till 

exempel utgår från Vygotskijs proximala utvecklings zon finns det många fördelar med detta. 

Då de olika nivåerna inte är uppdelade i olika klassrum kan de istället hjälpa varandra och lära 

av varandra. De lite mer erfarna eleverna kan då dela med sig av tidigare kunskaper. Att det 

sker ett utbyte i det sociala samspelet samt att eleverna arbetar mot gemensamma mål är även 

det lärorikt (Smidt, 2010). 

NTA-lådor är något som alla lärare jag intervjuat använder sig av. De används dock på olika 

sätt och olika mycket. För RS1 var det så gott som den enda NO-undervisning som gjordes. 

Dock hävdade hen att de följde timplanen och hade cirka två timmar NO-undervisning per 

vecka och det täcker inte dessa lådor upp. Antingen har de inte tillräckligt mycket NO-timmar 

eller så använder hen kanske information från lådorna under en längre tidsperiod än vad som 

föreslås i lärarhandledningen. RS1 kände i alla fall en stor trygghet i att ha NTA-lådorna som 

en grund att stå på när hen undervisar i dessa ämnen. Möjligen kan det bero på att det faktum 

att RS1 inte hade någon utbildning i de naturorienterande ämnena skapar en osäkerhet kring 

att undervisa i dessa ämnen och NTA-lådorna ökar den tryggheten. Det har visat sig i till 

exempel Ekborg & Lindahls studie att många lärare känner denna osäkerhet inför att 

undervisa i de naturorienterande ämnena (Ekborg, 2007). Ekborg & Lindahls studie visade 

även att lärarna tyckte att det var roligt att arbeta med NTA-lådorna samt att det var mindre 

tidskrävande. Det kan då även stämma överens med vad KS1 berättade om att det annars lätt 

blir så att man labbar på vad som finns i frökens skafferi. Då spelar en rad faktorer in som 

engagemang från läraren men även ekonomi.  

KS2 var mycket tydlig med att NTA-lådorna är bra men att de är bra som ett komplement till 

övrig NO-undervisning. Hen är NO-lärare och var väl medveten om att dessa lådor inte täcker 

upp hela NO-undervisningen varken tids- eller kunskapsmässigt. KS2 undervisar alla elever i 

årskurs fyra i de naturorienterande ämnena vilket hon ser som positivt ur fler synpunkter. För 

det första blir det en likvärdig utbildning i dessa ämnen som det enligt läroplanen skall vara. 

För det andra får hen undervisa i något som hen har självförtroende i. Som lärarstudenterna 

som upplevde att när de kände glädje och säkerhet i det de undervisade bidrog det till att 

bygga självförtroende hos eleverna (Varma mfl, 2009). Att eleverna arbetar upp ett gott 

självförtroende angående deras kapacitet i skolan samt socialt är viktig för alla barn. Dock 

kanske i ännu större utsträckning hos elever med till exempel ADHD som ofta stöter på 

problem i skolan som gör att de lättare drabbas av koncentrationssvårigheter, ångest och blir 

utsatta för mobbning (Nyman, 2009). 
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Flera av de intervjuade lärarna tar upp vikten av samtal. När eleverna talar om vad de lärt sig, 

hur de kommit fram till en specifik slutsats, vad ett begrepp betyder och så vidare utvecklar de 

sitt språk och sin sociala kompetens. Som Vygotskij sade är språket mycket viktigt för 

lärandet. Han menade att man lär sig av samtal och förmågan att reflektera över en erfarenhet 

(Smidt, 2010). Vikten av att kunna samtala och tolka sina erfarenheter står även nämnt i Lgr 

11 (Skolverket, 2011). De båda lärarna från resursskolan talade om att samtalen inte endast är 

viktiga för kunskapsinhämtningen utan även för det sociala samspelet. RS2 talade om att de 

då även får öva på turtagning och hur man inleder ett samtal, saker som de övar på även under 

andra lektioner då de arbetar med ART som jag nämnde under resultat (ART, 2015). RS2 och 

KS1 talar båda om att de använder något visuellt när de vill bygga upp elevernas förförståelse. 

Det kan vara att de visar en film eller ser på bilder innan de läser om det nya ämnet. Att 

använda sig av något visuellt tas även upp i studien av Zentall, som jag nämnt under tidigare 

forskning, där man menar att det hjälper eleverna att hålla koncentrationen när man ger korta 

och tydliga instruktioner som gärna även är visuell (Zentall, 2005). 

Undersökande arbetssätt  

I studien som gjordes på lärarstudenter har man definierat det undersökande arbetet som något 

som engagerar, bygger på evidensbaserade undersökningar, formulerar och värderar slutsatser 

samt kommunicerar och förklarar slutsatser. Om en eller fler av punkterna saknas kallar de 

undersökningen för delvis undersökande. Ett exempel på att det blir ett delvis undersökande 

arbetssätt är om läraren väljer att demonstrera något istället för att låta eleverna undersöka och 

utvärdera (Varma mfl, 2009). 

Alla lärarna jag intervjuat ansåg att det undersökande arbetssättet i NO-undervisningen är 

givande för eleverna. De arbetar alla med att ställa en hypotes, undersöka och dra en slutsats. 

Det skiftar lite i hur mycket de arbetar med ett undersökande arbetssätt endast genom NTA-

lådorna eller om de gör det annars också. De anser både i skola och resursskola att detta är ett 

bra arbetssätt för eleverna. Det är som tidigare nämnt lärorikt med samtal och när man arbetar 

på detta sätt, ofta i mindre grupper, sker samtal om hur man skall lösa uppgiften men även 

varför man fått ett visst resultat. KS1 påpekar vikten av att hjälpa eleverna att leda samtalen 

på rätt väg. De behöver stöd i att ställa rätt frågor för att komma vidare och att komma fram 

till resultat som de senare kan diskutera med andra grupper i klassen. Även RS2 talar om hur 

man bör vägleda eleverna. Hen anser att det är skolans uppgift att vägleda eleverna så att de 

själva kan ta reda på saker. Hen menar att det undersökande arbetssättet, med kortare fokus, är 
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bra. De jobbar inte uteslutande med ett undersökande arbetssätt på NO-lektionerna men hen 

delar alltid in långa pass i flera små för att hjälpa eleverna att hålla fokus.  

När eleverna får ställa en hypotes, undersöka och samtala om resultaten arbetar de som i 

pragmatismens tankar om att teori och praktik hänger ihop. Detta arbetssätt stämmer enligt 

Säljö överens med Deweys tidiga tankegångar om lärande och hans uttryck ”learning by 

doing” (Säljö, 2014). När Hartman talar om detta utryck nämner han att detta även bidrar till 

att hålla barnens intresse vid liv (Hartman, 2012). 

KS2 känner att eleverna tycker att det är spännande att arbeta undersökande. De visar stort 

intresse och kommer med idéer. Hen påpekar vikten av att upprepat använda korrekta begrepp 

när man undervisar i de naturorienterande ämnena. Begreppen måste enligt KS2 få ett 

sammanhang, förklaras samt upprepas för att eleverna skall kunna tillgodose sig det 

naturvetenskapliga språket. 

Något som nämndes som en nackdel var att RS1 påpekade att när man arbetar med kortare 

arbetspass inom en lektion ofta har med förflyttningar. Förflyttningar inom klassrummet men 

kanske framför allt om eleverna skall gå från undervisning inomhus till att jobba utomhus 

uppstår lätt oönskade situationer. Det är då många moment som kan störa. Detta fenomen 

känner nog de flesta lärare igen men för de som har en grupp där alla elever har ADHD blir 

detta mer påtagligt. För RKS som för tillfället arbetar med en elev som mestadels behöver 

ensamundervisning fungerar det undersökande arbetssättet bra men även hen påpekar att 

förflyttning kan ställa till problem. Hen förbereder sin elev med information om temat som de 

skal arbeta med samt vad de skall göra när de ansluter till klassen som eleven tillhör. RKS är 

med eleven under NO-passen med resten av klassen och eleven är då alltid med i samma 

grupp för att eliminera orosmoment.  

Ekborg & Lindahls studie visade att lärare ofta saknar kunskap i det naturvetenskapliga sättet 

att tänka och därför i vissa fall undviker det. Genom användning av NTA-lådor har de 

utvecklat sin kompetens och ändrat sin inställning. De uppfattade med mer kunskap att 

processen med att ställa hypotes, utföra undersökning, dra slutsatser, diskutera och 

dokumentera var väldigt givande. Lärare som deltagit i den studien har även svarat att det 

fungerar väldigt bra att arbeta på detta sätt med elever med ADHD eftersom det strukturerade 

materialet är till deras fördel (Ekborg, 2007). Detta sätt att arbeta går hand i hand med 

Deweys uttryck learning by doing där teori och praktik hänger ihop och där Dewey menade 

att de är beroende av varandra för att man skall utvecklas och lära sig (Säljö, 2014). 
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Studien som Brigham med flera har gjort visar att eleverna tenderar att uppskatta det 

undersökande arbetssättet eftersom det undersökande arbetet man ofta använder sig av i 

naturvetenskapsundervisning är mer konkret. Denna undersökning visade även att de flesta 

lärarna i sin NO-undervisning mestadels använder sig av böcker och relativt lite 

kompletterande material (Brigham mfl, 2011). 

Att arbeta med elever med ADHD 

Fler av de intervjuade lärarna påtalar att det är vanskligt att generalisera angående elever med 

ADHD. Det finns olika grader av en ADHD-diagnos samt att mycket handlar om personlighet 

och dagsform. RS1 menar att en av de stora fördelarna de som arbetar med mindre klasser har 

är att de verkligen lär känna eleverna. Det blir då lättare att känna av stämningar i gruppen 

samt att veta när man behöver släppa efter respektive strama åt vad gäller till exempel frihet 

under ansvar. Känner hen att en elev behöver ta en promenad i korridoren och sedan fortsätta 

arbeta eller att en elev jobbar bättre om den sitter under bänken, så går det bra. Så länge 

eleverna inte stör resten av gruppen så låter RS1 oftast eleverna göra som de vill med 

liknande situationer. De övar mycket på detta med frihet under ansvar. De måste lära sig att 

det är lika viktigt att ge sina klasskamrater det extra utrymme de själva vill ha. De har olika 

behov och det är allas ansvar att det fungerar. Både RS1 och RS2 talar om vikten av detta 

arbete med elevernas sociala kompetens. De arbetar med delar ur läroplanens värdegrund 

(Skolverket, 2011) tillsammans med ART (ART, 2015) för att ge eleverna de bästa 

förutsättningarna att stärka dessa kompetenser.  

Dessa lärare talar även om att de är noga med att fokusera på elevernas styrkor, på det 

positiva. De menar att vad eleverna inte är bra på är ofta det enda de fått höra tidigare, även 

det enda deras föräldrar fått höra. Därför fokuserar de på- och förstärker det positiva. RS2 

menar att de egenskaper man förstärker hos eleverna till slut tar över och att detta sätt därför 

är det enda rätta. Även RKS talar om att vikten att fokusera på det som är positivt för att 

bygga upp elevernas självkänsla. Hen är även väldigt tydlig vid kontakt med nya föräldrar att 

det är skolans jobb att ta hand om utbildningen och att det är föräldrarnas jobb att vara 

föräldrar. Ofta har föräldrar till elever som börjar på resursskolan haft en tung historia med 

deras barns skolgång och blivit tvungna att vara väldigt engagerade och spenderat mycket tid 

till att vara samordnare i deras barns utbildning. Om RS1, RS2 eller RKS hör av sig till 

föräldrarna är det för att något allvarligt har hänt eller för att berätta om något positivt.  
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När det gäller medicinering är de som jobbar på resursskola samt den som jobbar som resurs 

på kommunal skola överens om att medicinering hjälper eleverna. Eleverna kan då, enligt 

RS1, lyssna bättre och lättare sortera information. RKS menar att hen ibland får förklara 

fördelarna för föräldrar som känner sig oroade inför vad medicineringen innebära och att de 

många gånger känner att deras barns diagnos känns värre om de även är i behov av 

medicinering. RKS brukar då förtydliga att det är vad som är bäst för eleven som är fokus. 

KS1 menar att hen aldrig tar upp medicinering med föräldrar. Hen anser att det inte är på sin 

plats att föreslå medicinering när man inte är en doktor. RS2 påpekar att medicinen hjälper 

men att det inte är en fullständig lösning.  

5.4 Sammanfattning och slutdiskussion  

Syftet med denna uppsats var att undersöka hur lärare i skola och resursskola arbetar med 

ADHD-elever i NO-undervisning samt om de anser att det undersökande arbetssätt som ofta 

används i NO-undervisningen kan gynna elever med ADHD.  

Den första frågan jag ville undersöka var om lärare upplever att ett undersökande arbetssätt 

kan hjälpa elever med ADHD och i så fall hur? 

Alla de intervjuade lärarna, både i kommunal- och resursskola, anser att ett undersökande 

arbetssätt kan hjälpa elever med ADHD. De menar att när lektionen blir indelad i fler mindre 

delar med kortare tid att fokusera hjälper det dessa elever vars huvudproblem är hyperaktivitet 

och koncentrationssvårigheter. Det är viktigt att inför varje kortare pass inom lektionen ge 

korta och tydliga instruktioner. Fler av de intervjuade anser även att de utmärkande dragen 

hos elever med ADHD som kreativitet och nyfikenhet är positiva egenskaper för detta 

arbetssätt.  

Den andra frågan handlar om ifall arbetet med undersökande arbetssätt inom NO skiljer sig åt 

mellan skola och resursskola och i så fall hur? 

Arbetet med NO-undervisning skiljer sig ganska lite åt mellan skola och resursskola. Alla 

intervjuade lärare arbetar med det undersökande arbetssättet genom att ställa en hypotes, 

undersöka och dra en slutsats. En viktig del i den processen är de efterföljande samtalen och 

diskussionerna där eleverna genom reflektion lär sig väldigt mycket. Lärarna i resursskolan 

lägger gärna till någon visuell del för att förtydliga. En stor del av NO-undervisningen i både 

skola och resursskola sker med hjälp av NTA-lådor. De lärare som har utbildning i NO anser 

att lådorna är ett bra komplement och den lärare av de intervjuade som inte har utbildning i 
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NO kände större trygghet i att undervisa de aktuella ämnena med hjälp av NTA-lådorna, 

mycket på grund av den planering och lärarhandledning som där medföljer.  

Den främsta skillnaden ligger i att de på resursskolan måste anpassa sin undervisning efter 

fler årskurser i samma klassrum (årskurs 2-6 i den aktuella skolan) samt att de ofta har en mer 

tillåtande miljö vad gäller rörelse i klassrummet. Lärarna i resursskolan anser att de på grund 

av mindre antal elever i helklass har möjlighet att verkligen lära känna eleverna och deras 

individuella behov. Detta gör att de lättare kan känna av dagsformen och anpassa 

undervisningen efter de olika behov som finns.  

Alla intervjuade lärare arbetar i olika delar av undervisningen med värdegrunden. Lärarna på 

resursskolan lägger stor vikt vid arbetet med elevernas sociala kompetens. De arbetar med att 

visa hänsyn, att ge och ta, att vara en bra vän etc. De har en mer tillåtande attityd i deras 

klassrum vad gäller rörelse och så vidare men arbetar samtidigt mycket med vilka beteenden 

som accepteras och inte ute i samhället.  

Jag anser det vara mycket intressant att fler av de intervjuade lärarna tog upp att det finns för 

lite kunskap om barn med diagnoser i skolan idag. Om detta förbättras samt att man ser över 

hur tidigt stöd sätts in kanske elever med denna typ av problematik kan klara sig bättre i 

vanlig skola än de gör idag. De intervjuade lärarna anser att de behöver mer utbildning i de 

vanligaste diagnoserna och en utav lärarna var mycket tydlig med att detta inte är något som 

faller ner i lärarnas knän utan att de måste söka ny kunskap aktivt för att kunna ge eleverna de 

bästa förutsättningarna. Fler av de intervjuade lärarna påpekar vikten av att fokusera på 

elevernas positiva egenskaper. Detta är viktigt i all kommunikation med barn men extra 

viktigt när det gäller barn med ADHD, och liknande funktionsnedsättningar, eftersom de ofta 

blir påminda om deras problem och lätt hamnar i utanförskap och får problem med låg 

självkänsla. Den lärare jag intervjuat som arbetar som resurs i en kommunal skola uttrycker 

till och med en stor oro för att elever som är i utanförskap skall bli ”hemmasittare” istället för 

att delta när de kommer upp mot årskurs 7-9 på grund av att de har en känsla av att det inte är 

någon idé att försöka. Denna problematik måste alla som valt att arbeta med barn ta på allvar. 

Genom att skaffa oss mer kunskap om dessa elever, sätta in stöd tidigt och arbeta med deras 

positiva egenskaper kan vi hjälpa till att ge dem bättre förutsättningar att nå målen i skolan 

och jobba upp en god självkänsla.  

Vidare påtalar fler av de intervjuade lärarna vikten av att ha tydliga rutiner för elever med 

ADHD samt att miljön bör bjuda på så lite intryck som möjligt för att skapa de bästa 
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förutsättningarna för koncentration. Det är även viktigt att komma ihåg att man inte kan 

generalisera barn med ADHD. De är individer som alla andra och påverkas av dagsform samt 

de många olika grader av funktionsnedsättningen som de kan ha.  

Vidare forskning skulle vara intressant angående NO-undervisning och arbetssätt på de lägre 

åldrarna då det som gjorts nu mest fokuserat på äldre elever. 
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Tillgänglig<http://downloadv2.springer.com/static/pdf/732/art%253A10.1007%252FBF03182354.pdf

?token2=exp=1429604746~acl=%2Fstatic%2Fpdf%2F732%2Fart%25253A10.1007%25252FBF031823

54.pdf*~hmac=d3ef0e8ce87f38a97c6112906c04105500939dcf670d3a7f4e7154b09f077bd3>(2015-

04-21) 

Science Education and Students with Learning Disabilities-

Tillgänglig<http://onlinelibrary.wiley.com.till.biblextern.sh.se/doi/10.1111/j.1540-

5826.2011.00343.x/pdf>(2015-04-21) 

Skolverket, timplan - Tillgänglig:< http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-

kurser/grundskoleutbildning/grundskola/timplan/timplan-for-grundskolan-1.159242> (2015-04-07) 

Skolverket, DiNO - 

Tillgänglig:<http://www.skolverket.se/bedomning/bedomning/bedomningsstod/biologi/uppgifter-i-

dino-1.230547>(2015-04-07) 

http://onlinelibrary.wiley.com.till.biblextern.sh.se/doi/10.1111/j.1949-8594.2006.tb17919.x/pdf
http://onlinelibrary.wiley.com.till.biblextern.sh.se/doi/10.1111/j.1949-8594.2006.tb17919.x/pdf
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Theory-and Evidence-Based Strategies for Children with Attentional Problems-

Tillgänglig<http://onlinelibrary.wiley.com.till.biblextern.sh.se/doi/10.1002/pits.20114/pdf>(2015-04-

21) 

Vetenskapsrådet, forskningsetiska principer –  

Tillgänglig<www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf<(2015-06-09) 

7.3 Otryckta källor 

Intervjuer 

RS1 2015-03-19 ca 60mim 

RS2 2015-03-31 ca 50min 

KS1 2015-03-31 ca 35min 

KS2 + RKS 2015-03-26 ca 40min 

8 Appendix 

Intervjuguide 

Bakgrund: 

 Ålder 

 Utbildning 

 Antal år i yrket 

NO-undervisning: 

 Hur mycket NO har eleverna? Uppdelat h/v eller h/termin? 

 Är NO ett ämne eller delas undervisningen upp i biologi, fysik och kemi? 

 Har skolan en plan för NO-undervisningen läggs upp eller bestämmer du? 

 Förutsättningar för att undervisa i NO? Förkunskaper? 

 Hur ser en NO-lektion ut? Tid för intro, arbete, enskilt, i grupp? 

 Hur arbetar ni med undersökande arbetssätt? 

 Hypotes – undersöka – slutsats 

 Laborativt – begrepp, observation, samla data, arbeta praktiskt 

 Inne/ute 

 NTA 

 Samtal 

 Språk, begrepp 

 Lära om naturen/ett vetenskapligt sätt att tänka 

  

http://onlinelibrary.wiley.com.till.biblextern.sh.se/doi/10.1002/pits.20114/pdf
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
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Att arbeta med elever med ADHD: 

 Vilka är dina förkunskaper? 

 Hade innan du startade att arbeta som lärare kunskaper om NPF? 

 Har du fåt utbildning i detta under tiden du arbetat som lärare? 

 Har du själv sökt information utefter vilka elever du haft? 

 Hur ser du på svårigheter/möjligheter med dessa elever? 

 Elever som är hyperaktiva har ofta svårare att sitta stilla längre perioder. Anpassas 

undervisningen för dessa elever på grund av detta? Hur? 

 Tid/pass? Långa eller fler korta? 

 Mer rörelse? 

 Fysisk aktivitet? 

 Miljö – struktur, intryck? 

 Medicinering. Bra/dåligt. Varför? 

 Hur mycket tid finns till planering? 

 Finns möjligheten att byta miljö? Till exempel andra rum? Hur är dessa då utformade? 

 Känner du att du får den hjälp/stöd du behöver? Om du behöver? 

Hur tänker du kring dessa elever och ett undersökande arbetssätt? Hur skulle det kunna hjälpa 

dem? Hjälper det alls? 

Sammanfattning. 

Tack! 


