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Sammanfattning 

Titel 

Musiklärare möter barn med AD/HD 

”…det är ju bara lite galenskap” 

Författare: 

Amanda Ragnarsdotter 

Efter att själv ha mött barn med diagnosen AD/HD väcktes det ett intresse för hur 

skolsituationen ser ut för dessa barn idag. Som musiklärarstudent kändes det extra 

intressant att titta på just musiklektionerna. Denna uppsats syftar till att undersöka hur 

musiklärare i grundskolan ser på sin egen undervisning av barn med AD/HD samt vilka 

särskilda metoder de använder i sin undervisning. Studien är byggd på fyra kvalitativa 

intervjuer med två kvinnliga respektive två manliga musiklärare som arbetat under olika 

lång tid i grundskolan. I litteraturkapitlet presenteras litteratur som berör olika 

pedagogiska metoder och vikt läggs vid begreppet inkludering. I resultatet framgår att 

samtliga musiklärare menar att relationerna till eleverna är det viktigaste i arbetet med 

barn med AD/HD, och helt avgörande för hur undervisningssituationen fungerar. 

Förutom betoningen av att ha en god relation till eleven beskriver informanterna olika 

arbetssätt som de använder i undervisningen. Studien visar variationer i lärarnas olika 

arbetssätt. De metoder som används påverkas dels av klassrummets utformning och dels 

på grund av brist på specialpedagogisk kunskap. Till sist framgår det att musiklärarna 

inte har någon specialpedagogisk utbildning men att de upplever att det ändå ställs krav 

på viss specialpedagogisk kompetens.  

AD/HD, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, musikundervisning, inkludering, 

specialpedagogik 



Abstract 

Title 

Music teachers meet children with AD/HD 

“..it is only a little madness” 

Author 

Amanda Ragnarsdotter 

Upon meeting children diagnosed with AD/HD, I found myself interested in what their 

situation at school looks like today. Being a music teacher myself, I was especially 

interested in studying this aspect with regards to music lessons. The aim of this paper is 

to show how music teachers in elementary school regard their work with children with 

AD/HD and what particular methods they use when they teach. The study is based on 

four qualitative interviews with two female and two male music teachers, with varying 

degrees of work experience as elementary school teachers. In the literature review 

chapter, previous research discussing different pedagogical methods is discussed, and 

focus lies on the term ”inclusion”. The results show that all of the interviewed music 

teachers think their relationship with the students is the most important factor when 

working with children with AD/HD, and a fundamental aspect of the way teaching in 

class works. In addition to having a good relationship with the students, the 

interviewees all describe different methods that they use in their teaching. The study 

shows differences and variation to the teachers’ methods. Which methods they employ 

is guided by the configuration of the classroom, as well as a lack of knowledge in 

special education. None of the teachers interviewed in the study have special education 

qualifications, and yet they feel they are expected to utilize some special educational 

practices. 

Keywords: AD/HD, neuropsychiatric disability, music education, inclusion, special 

education 
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1. Inledning 

Det var på kollo sommaren 2013 som jag på riktigt kom i kontakt med barn med AD/

HD. Jag hade mött barn med den diagnosen innan men inte arbetat, lekt och levt med 

dem i två veckor, som den här sommaren. 

 Det var en fantastisk julidag och en av mina kollegor stod och förklarade en lek 

som strax skulle lekas. Den handlade om att kasta vattenballonger på varandra och var  

utformad som en snällare variant av ”Hunger Games”. Den här fartfyllda leken krävde 

ca 7 minuters samling och instruktion för att kunna lekas, vilket krävde att alla barn 

behövde sitta stilla i 7 minuter. Det kunde inte alla. Efter två minuter behövde ett barn 

resa sig och springa några varv runt gården. Vi kan kalla det här barnet Sebastian. Vi i 

ledargruppen diskuterade ofta hur vi skulle göra med den här pojken som i nästan alla 

aktiviteter var hyperaktiv, hade svårt med impulskontroll och svårigheter med 

koncentrationen. Vi hade fått veta sedan innan att Sebastian hade AD/HD och därför 

arbetade en av oss som hans resurs åtta timmar om dagen. I det arbetet ingick att vara 

med honom så mycket som möjligt och hjälpa till att bryta negativa impulser och 

utbrott. Resursen utökades efter ett par dagar med ännu en person som fick täcka upp de 

timmar den andra resursen var ledig, och ändå fungerade inte verksamheten när 

Sebastian deltog i aktiviteter. Han drog lätt med sig de andra barnen och situationerna 

blev snabbt svårhanterliga för oss ledare. Ingen av ledarna hade någon utbildning på 

området och vi försökte anpassa verksamheten så mycket som möjligt men tyvärr 

slutade det med att vi fick skicka hem Sebastian eftersom att hans agerande gick ut så 

mycket över de andra barnen.  

    Men det var något annat än bara en hyperaktiv pojke som lyste igenom ibland. 

Jag blev personligen mycket fäst vi det här barnet och märkte att han, i vissa situationer 

fungerade väldigt bra, och de flesta sådana situationer inkluderade musik. Jag märkte 

snabbt att när jag satte på musik hände något med Sebastians kropp, han började dansa 

och det gjorde han dessutom helt fantastiskt. Jag frågade honom vem som lärt honom 

dansa, men det var ingen alls. Han gjorde Michael Jackson-steg, handvolter, piruetter 

och massor av andra fantastiska rörelser.  
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 Ett annat utmärkande drag hos Sebastian var hans sätt att tänka utanför boxen. 

Vi hade förmedlat tydliga instruktioner om att barnen inte fick vara på bryggan utan 

flytväst. En dag såg jag Sebastian på bryggan utan flytväst och sa till honom att gå där 

ifrån. Sebastian tittade frågande på mig och sa: ”Jag gick inte på bryggan! Jag gjorde 

handvolter!”.  

 Varje barn med AD/HD jag varit resurs åt på kollo, har haft beteenden relaterade 

till hyperaktivitet, koncentrationssvårigheter och problem med impulskontroll. Trots att 

många av dem också varit kreativa, kluriga och glada, har de ändå vid flertalet tillfällen 

påverkat verksamheten så pass mycket att planerade aktiviteter fått strykas och 

resterande barn känt sig bortglömda och nedprioriterade.   

 Allt fler barn idag diagnostiseras med AD/HD (Danielsson, 2011), vilket innebär 

att jag som framtida musiklärare kommer möta en stor grupp elever med den här 

diagnosen. I mitt framtida möte med dessa barn vill jag ha tillräcklig kunskap för att 

kunna skapa en skolmiljö där alla får plats och känner sig välkomna. Jag tycker att det 

känns relevant och viktigt att lära mig mer om hur musiklärare idag undervisar och 

bemöter barn med AD/HD, och vad det finns för direktiv kring hur de bör bemötas. Jag 

vill aldrig behöva skicka ut ett barn med AD/HD ur mitt klassrum, på grund av att jag 

har bristande kunskaper kring hur jag ska arbeta med barn med den diagnosen. Jag tror 

på en inkluderande skola med musiklärare som känner till fungerande metoder som kan 

användas i undervisningen med barn med AD/HD. 

 Jag glömmer aldrig den morgonen på kollo jag precis skulle ge ett barn den 

dagliga AD/HD-medicinen. Barnet tittade först på pillret i min utsträckta hand, sedan 

djupt in i mina ögon och sa: ”Varför ska jag äta medicinen? Det är ju bara lite 

galenskap!” 

 Litteraturen i denna studie är vald utifrån det som forskningsfrågorna berör och 

dispositionen är följande: Uppsatsen inleds med syfte och frågeställningar där kärnan i 

studien presenteras. På det följer ett bakgrundskapitel där relevanta begrepp för studien 

förklaras. Efterkommande kapitel består i en litteraturgenomgång med relevant litteratur 

och forskning för studien. Resultatet presenteras sedan, följt av ett sammanfattande 

diskussionskapitel. Tillsist presenteras förslag på fortsatt forskning. 
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2. Syfte och frågeställning 

Studiens övergripande syfte är att undersöka hur skolsituationen ser ut för barn med 

AD/HD i grundskolan i ämnet musik. Undersökningen syftar mer specifikt till att ta 

reda på hur musiklärare i grundskolan upplever att de undervisar, bemöter och förhåller 

sig till barn med AD/HD. Denna studie strävar efter att förmedla kunskap om och 

förbättra förståelsen för barn med AD/HD hos verksamma musiklärare. 

Mina frågeställningar lyder:  

- Hur beskriver lärare i musik sin undervisning i klasser i grundskolan där elever med 

ADHD ingår? 

- Vilka undervisningsmetoder eller arbetssätt använder de för att uppnå bra 

lärandesituationer i ämnet musik i klasser där barn med AD/HD ingår? 
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3. Bakgrund 

I bakgrundskapitlet förklaras diagnosen AD/HD. Efter det redogörs för några av de 

styrdokument som skolan har att ta hänsyn till i förhållande till elever och elevers 

behov. Avsnittet avslutas med en beskrivning av begreppen anpassningar och 

inkludering. 

AD/HD är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som drabbar ca 5% av alla 

barn, vilket skulle innebära att det i varje svensk skolklass finns ca 1-2 barn med 

diagnosen (Gillberg & Malmberg u. d.). I en rapport från skolinspektionen (2014) 

definieras diagnosen på följande sätt: 

AD/HD står för Attention Deficit/Hyperactivity Disorder och är en neuropsykiatrisk 
 funktionsnedsättning som kan innebära svårigheter för personen. Kärnsymptomen vid 
 funktionsnedsättningen AD/HD är svårigheter med uppmärksamhet, impulskontroll och 
 överaktivitet. Symptomen kan förekomma var för sig eller i kombination med varandra 
 (Skolinspektionen, 2014, sid 8). 

De här symptomen kan leda till vidare problem med koncentrationen och de 

konsekvenser som följer av impulsivitet och överaktivitet kan vara svåra att förstå både 

för den som är i svårigheter och utomstående. En person med AD/HD kan också ha 

problem med att uttrycka sig i tal och skrift och vissa motoriska problem kan 

förekomma (Riksförbundet Attention, u. å.).  

I olika sammanhang framhävs ibland vissa av de egenskaper som är specifika 

för diagnosen också som en eventuell tillgång. Kadesjö (2015) skriver på Vårdguiden 

Skånes hemsida:  

Att man är impulsiv kan till exempel också innebära att man är idérik, fantasifull och 
kreativ. Man kan också vara egensinnig, orädd och vågar göra sådant som andra inte vågar, 
till exempel prova nya sätt att göra saker på. Många med adhd är energiska, drivande och 
har stor uthållighet när de själv får välja aktivitet (Kadesjö, 2015). 
      

Ett begrepp kopplat till stor uthållighet, som förekommer i samband med AD/HD, är 

hyperfokus (Porter, 2016). Hyperfokus som begrepp är kontroversiellt i den mening att 

det inte finns mycket forskning om ämnet. Begreppet är omdiskuterat och dess existens 

ifrågasätts dels på grund av bristen på belägg från forskningsstudier och dels för att alla 

med AD/HD inte upplever det. Kadesjö (2015) beskriver hyperfokus som ett positivt 
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tillstånd där en person kan fokusera koncentrerat på en enskild sak och på så vis bli 

väldigt bra på saker. Men hyperfokus behöver nödvändigtvis inte vara odelat positivt 

utan kan också beskrivas som fixering vid något specifikt som hindrar personen från att 

uträtta andra saker (Porter, 2016).  

 Ytterligare en infallsvinkel på begreppet fås genom Nadeau, Littman och Quinn 

(2002) författare till boken ”Flickor med AD/HD”. De hävdar att hyperfokus kan tolkas 

som ett kompensatoriskt beteende för ett barn som har väldigt svårt i skolan men som 

kämpar hårt för att ändå prestera högt. Detta beteende återfinns enligt dem i synnerhet 

hos flickor då de tidigt präglats av det sociala trycket där de förväntas bete sig 

välorganiserat och ordentligt. Denna press kan driva dem till att hyperfokusera för att 

klara av skolarbetet, dock är detta ofta mycket ansträngande och energikrävande. 

3.1 Skolans styrdokument  

Elever i Sverige befinner sig många timmar om dagen i skolan och skolans 

styrdokument är avgörande för hur en skoldag blir.  

   I skollagen framgår det att skolan har en skyldighet att ge elever det stöd som 

behövs för att utvecklas: 

 I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elever olika behov. Barn och elever ska ges 
 stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska  vara att  
 uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig  
 utbildningen (SFS 2010:800).  

Alla elever ska alltså kunna tillgodogöra sig utbildningen på bästa sätt. För att kunna 

göra det har varje elev rätt till individuellt stöd för att utveckla sitt lärande. Vidare ska 

skolan arbeta för att konsekvenserna av en eventuell funktionsnedsättning ska bli så 

liten som möjligt: 

 Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande 
 och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna f örutsättningar ska kunna 
 utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Elever som till följd av 
 funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de olika kunskapskrav som finns 
 ska ges stöd som syftar till att så långt som möjligt motverka funktionsnedsättningens 
 konsekvenser (SFS 2010:800).  
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Det ska alltså alltid finnas relevant stöd för de elever som behöver, så att varje individ 

har bra förutsättningar att uppnå de kunskapskrav som finns.  

     I läroplanen för grundskolans värdegrund betonas vikten av en likvärdig 

utbildning för alla. En likvärdig utbildning innebär att undervisningen anpassas efter 

varje enskild individ. Det betyder i det här fallet inte att undervisningen ska vara lika för 

varje person utan betonar just vikten av att individanpassa och forma undervisningen så 

att den passar alla (Skolverket, 2015a). Det förklaras på följande sätt: 

 Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns också olika 
 vägar att nå målet. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar 
 har svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig 
 utformas lika för alla (Skolverket, 2015a). 

Här syftas det till kravet på att göra individuella anpassningar efter varje elev. Enligt 

läroplanen för grundskolan har dessutom varje elev rätt att: ”[…] i skolan få utvecklas, 

känna växandets glädje och få erfara den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg 

och övervinna svårigheter" (Skolverket, 2015a). 

    I kursplanen för musik står följande: ”Undervisningen ska ge eleverna 

f ö r u t s ä t t n i n g a r a t t t i l l ä g n a s i g m u s i k s o m u t t r y c k s f o r m o c h 

kommunikationsmedel” (Skolverket, 2015a). I kombination med läroplanens 

värdegrund innebär detta att alla elever ska, utifrån sina egna behov och trots eventuella 

svårigheter, ges de förutsättningar och det stöd som krävs för att kunna tillägna sig och 

utöva musik.  

3.2 Anpassningar 

Skolan har, som tidigare nämnts, ett ansvar för varje elevs individuella 

kunskapsutveckling. Rent praktiskt så sker detta genom att läraren gör anpassningar i 

lektionsplanering och genomförande på bästa sätt efter varje enskild elevs behov. Om en 

elev riskerar att inte nå de lägsta kunskapskraven sätts extra anpassningar in. Den här 

åtgärden sätts in skyndsamt så fort läraren märker att eleven hamnat efter. En extra 

anpassning är en form av stödinsats som lärare och övrig personal på skolan kan 

genomföra. Extra anpassningar ska gå att integrera i en vanlig skoldag och detta stöd 
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kräver inget formellt beslut av rektor till skillnad från beslut om särskilt stöd som 

förklaras nedan (skolverket, 2014). 

    När extra anpassningar gjorts och de inte har hjälpt eleven att tillgodogöra sig 

undervisningen på ett tillfredställande sätt behöver läraren anmäla detta till rektor och 

en utredning påbörjas. Här utreds om eleven är i behov av särskilt stöd. Särskilt stöd 

handlar om:  

 […] insatser av mer ingripande karaktär som normalt inte är möjliga att genomföra för 
 lärare och övrig skolpersonal inom ramen för den ordinarie undervisningen. Det är 
 insatsernas omfattning eller varaktighet, eller både omfattningen och varaktigheten, 
 som skiljer särskilt stöd från det stöd som ges i form av extra anpassningar (Skolverket, 
 2014, sid 11). 

Utredningen sker i samarbete med elevhälsan och syftar till att förstå varför eleven 

eventuellt är i behov av särskilt stöd. Om beslut tas att eleven ska få särskilt stöd 

utformas en åtgärdsplan. En åtgärdsplan är ett stöd där det förtydligas hur 

undervisningen kring eleven ska läggas upp. Denne beskriver elevens specifika behov 

och vilka åtgärder som ska sättas in och detta sker skriftligt. Åtgärdsplanen är viktig 

både på den aktuella skolan men framförallt om eleven byter skola. Åtgärdsplaner 

utvärderas sedan och omarbetas efter behov. 

Figur 1. Gången (2014). Prestationsprinsen (2016, 3 maj). 

I bilden beskrivs processen från de vanliga anpassningar läraren först gör, till beslutet 

om åtgärdsprogram och särskilt stöd.  

 Om eleven beviljas särskilt stöd kan en av åtgärderna bestå i att erbjuda eleven 

en elevassistent som hjälper och stöttar eleven under skoldagen (skolverket, 2015b).    

 Det förekommer dock en hel del brister i just särskilt stöd i skolan: 
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 Brister i särskilt stöd är en av de vanligaste bristerna som identifieras inom 
 Skolinspektionens regelbundna tillsyn. Det handlar till exempel ofta om brister i 
 kartläggningar och uppföljningar. Tidigare undersökningar visar att organisering och 
 genomförande av särskilt stöd på skol- och kommunnivå på olika sätt kan behöva 
 förändras för att arbetet med särskilt stöd ska fungera som det är tänkt  
 (Skolinspektionen, 2014, sid 8). 

Trots tydlig lagstiftning kring en likvärdig utbildning och krav på resurser för 

individuellt stöd i skolan råder det alltså brister i genomförandet. 

3.3 Inkludering som begrepp 

Inkludering är ett begrepp som återkommer i många specialpedagogiska sammanhang. 

Enligt Nilholm (2006) innebär inkludering att arbetssätt och miljö för det som ska 

bedrivas anpassas efter de som ska delta och inte tvärtom (Nilholm, 2006). I en 

skolmiljö innebär alltså detta att formen för undervisningen anpassas efter elevernas 

behov. Författaren menar att motsatsen skulle innebära att eleverna får anpassa sig till 

den rådande normen och skolans verksamhet så som den är uppbyggd. Begreppet 

inkludering nämns inte i läroplanen för grundskolan. Däremot står det att: 

”Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov” (Skolverket, 

2015a, sid 8), vilket skulle kunna tolkas som en anvisning till att arbeta inkluderande.  

�8



4. Litteraturgenomgång  

I kapitlet presenteras tidigare forskning och pedagogisk litteratur som jag funnit har 

relevans för studiens forskningsfrågor. det inleds med ett avsnitt om förhållningssätt till 

diagnosen AD/HD. Sedan följer områdena metoder och tillvägagångssätt samt 

bemötande och samtal. Vidare presenteras litteratur om inkludering och fysisk aktivitet. 

4.1 Förhållningssätt till diagnosen AD/HD 
      

När det gäller synen på barn och unga med diagnoser generellt kan enligt Forsberg 

(2014) två perspektiv urskiljas som är intressanta att lyfta fram i förhållande till 

inkludering. Det är det kategoriska respektive det relationella perspektivet (Forsberg 

2014). I det kategoriska perspektivet ses eleven som någon som bär på vissa brister. Då 

talas det om ett barn med svårigheter. Här försöker läraren hjälpa barnet genom att på 

olika sätt motarbeta diagnosens symptom då diagnosen ses som något som vittnar om en 

brist och inte en tillgång. Motsatsen, det relationella synsättet, betraktar barnet som 

någon som är i svårigheter, alltså att svårigheterna blir framträdande på grund av de 

omständigheter som finns runt omkring. I det perspektivet fokuseras det på att anpassa 

miljö och omständigheter så att lärandet optimeras för eleven, läraren försöker alltså 

minimera de svårigheter barnet befinner sig i (Forsberg 2014). Som beskrivet i 

bakgrunden innebär inkludering att omständigheter och skolmiljö anpassas efter varje 

elev och inte tvärtom. Därför kopplar jag begreppet inkludering till det relationella 

perspektivet.  

   I diskussionen kring hur viktig en diagnos är för att få särskilt stöd eller inte 

resoneras det såhär: "Diagnoser innehåller generella beskrivningar av medicinsk och/

eller psykologisk art och de ställs på individer, medan det som framträder i 

skolsituationer också är beroende av förhållanden i den omgivande miljön” (Jakobsson 

& Nilsson, sid 83). Här syftar författarna till att det finns fler faktorer än enbart en ställd 

diagnos som påverkar vilket stöd varje enskilt barn behöver. Alla barn kan vara i behov 

av särskilt stöd vare sig de har en diagnos eller ej, därför är vetskapen om eventuell 

diagnos delvis oviktig för läraren förklarar författarna. 
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    Det förekommer även en diskussion om att de kriterier som ska vara uppfyllda 

vid diagnosen AD/HD har uttryck och symptom som kan ha andra orsaker: 

 […] ett symptom som kan förekomma vid många olika sjukdomar och tillstånd. I 
 dagligt  tal benämns det ofta "koncentrationsproblem". I verkligheten är det emellertid 
 många  uppmärksamhetsfunktioner som ska stämma för att vi ska kunna samla oss och 
 fungera målinriktat och effektivt (Juul 2005 sid 7). 

Juul (2005) menar att uppmärksamhetsstörningar både kan bero på olika sorters 

diagnoser och/eller andra anledningar så som språkstörning, epilepsi, för tidigt födda, 

omogenhet, stress i den omgivande miljön, sjukdom mm. 

    En annan aspekt som lyfts fram av Kadesjö (2007) är att samhället har påverkan 

på barns beteende. Idag lever barn i en värld full av möjligheter, val och aktiviteter. 

Media når många barn och kan påverka dem negativt då exempelvis nyheter kan vara 

mycket obehagliga och ge starka visuella intryck. Dagens samhälle är fullt av 

valmöjligheter som till synes verkar ge dagens barn oändligt med möjligheter i livet. 

Dock har alla barn olika förutsättningar vilket gör att alla inte kan ta de här chanserna, 

vilket i sin tur kan leda till stora klyftor mellan trygga barn som lyckas med det mesta 

de företar sig, och barn med sämre förutsättningar och sämre självförtroende (Kadesjö 

2007). 

 Oavsett anledningen till diagnosen är det är viktigt att de två tidigare 

presenterade perspektiven lyfts fram i studien, då ett relationellt bemötande öppnar upp 

för möjligheter för barnet att få en chans att fungera utan de svårigheter hen tidigare 

befann sig i, istället för att bli stämplad som en som ständigt bär med sig svårigheterna 

(Forsberg, 2014).    

4.2 Metoder och tillvägagångssätt vid undervisning av 
barn med AD/HD 

Den största kunskapen och kompetensen som handlar om att arbeta med barn med AD/

HD finns hos specialpedagoger, men det är oftast inte de som är lärare till de här barnen, 

menar forskare Eva Hjörne i en artikel skriven av Ernald (u. å.b). En specialpedagog 

arbetar förebyggande med att utbilda och handleda lärare i specialpedagogik. 
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Specialpedagogen arbetar även med att utforma åtgärdsprogram och särskilt stöd, men 

arbetar sällan direkt med eleverna (Stockholms universitet, 2016). Hjörne (i Ernald u. 

å.b) fortsätter: ”Vi vet för lite om hur undervisningen för elever med diagnoser går till 

konkret, vilka hänsyn som tas till elevens individuella förutsättningar och behov när 

specialpedagogiska lösningar används”. Hon menar att mer kunskap om 

specialpedagogik hos lärare behövs. Forskaren i fråga understryker även att: ”Den 

diagnostiska kulturen har fått fäste i skolans värld” och vidare framkommer det i 

artikeln att det idag finns fler medicinska rekommendationer på hur undervisningen ska 

gå till än det finns pedagogiska rekommendationer.  

    Återkommande nyckelord som betonas i litteraturen är olika former av 

kommunikation, instruktioner, struktur och förutsättningar i klassrummet.  En viktig del 

i kommunikationen med barnet är att bestämma reglerna i förväg menar Juul (2005). 

Det ska finnas precisa regler, konsekvenser och belöningar som barnet vet om. Detta 

leder till att barnet lättare kan räkna ut vilka konsekvenserna blir av olika saker som hen 

tar sig för. Läraren ska alltid kunna svara på när, vad och hur något ska fortlöpa (Juul, 

2005).  

    Ögonkontakt eller fysisk kontakt med barnet kan också hjälpa det att uppfatta 

instruktioner (Juul, 2005). Det är viktigt att kommunicera instruktioner tydligt, gärna 

med en uppföljning som kan låta: "Vad var det du skulle jobba med? Vet du hur du ska 

göra?" (Carlsson Kendall, 2012, sid 57). På så vis kan eleven snabbare komma igång 

med den aktuella uppgiften. Det kan ibland vara lämpligt att införa en "plocksak" som 

är något som barnet kan plocka med för att få lättare att koncentrera sig på uppgiften. 

Denna sak ska fungera som hjälp till skolarbetet och får därför inte vara så spännande 

att eleven inte kan koncentrera sig på skolarbetet (Juul, 2005). 

    En tydlig struktur så som ett fast schema som alltid efterföljs och ordning och 

reda för barnets saker är viktiga delar anser Juul (2005). Författaren menar att det kan 

vara en fördel om läraren förvarar elevens material så att det slipper försvinna. Ett annat 

sätt att behålla ordning och struktur för elevens saker som Carlsson Kendall (2012) 

betonar är att läraren kan tänka ut hur förvaringen i klassrummet ser ut: "Märkta lådor 

där det står vad som finns i eller genomskinliga backar där man kan se vad som ligger 
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där, underlättar. En egen krok eller en fast plats att ställa sina saker på är till hjälp” (sid 

58). Här syftas det till enkla praktiska åtaganden som oftast är lätta att genomföra.  

 En tydlig struktur kräver tydliga instruktioner och Juul (2005) menar att 

individuella instruktioner underlättar betydligt för dessa barn, då de ofta har svårt att ta 

kollektiva instruktioner. Vidare menar författaren att för att kunna ha en fungerande 

struktur är det viktigt att, med olika metoder, påminna eleven om vad som ska göras. Att 

komplettera verbala instruktioner med exempelvis post-it lappar kan vara hjälpsamt.

 Många med ADHD har svårigheter med planering. I likhet med Juul (2005) har 

Carlsson Kendall (2012) radat upp åtaganden för att förenkla för en elev som har svårt 

med organisation och planering. Den här författarens lista visar på några fler specifika 

metoder: 

- Tydlig struktur på lektionen underlättar. 
- Kontrollera att eleven kommer ihåg instruktionen. 

 - Verbala instruktioner kompletteras med visuella. 
  - Bilder, stödord, schema beroende på ålder. 
 - Klistermärken för genomförda delmoment, eller ett schema där man färglägger eller 
   prickar av varje genomgånget moment och kan visa hemma, kan vara effektivt för att 
   öka motivationen. 
 - Dela upp stora uppgifter i små delsteg och inför     
 delstegsredovisning (sid 61). 

Med hjälp av dessa råd kan läraren ge elever i behov av särskilt stöd de bästa 

förutsättningarna för att klara uppgifter i skolan menar Carlsson Kendall (2012). 

    Enligt Juul (2005) kan det vara värt att tänka på hur barnets placering är i 

klassrummet. Ibland kan avskärmning, där man stänger ute så många onödiga intryck 

som möjligt, vara till god hjälp (Juul, 2005). Författaren menar att: ”Många barn med 

DAMP/ADHD låter sig ideligen avbrytas av såväl inre som yttre stimuli. Det kan bero 

på att de har svårt att upprätthålla uppmärksamheten under längre tid, att de har svårt att 

fokusera och utesluta ovidkommaande stimuli" (sid 19). Avskärmning skulle alltså 

kunna vara en möjlighet för eleven att förbättra sin koncentrationsförmåga.  

 En annan vinkel på placering är den som Carlsson Kendall (2012) lyfter fram 

där fokus ligger på att placera eleven med AD/HD långt fram i klassrummet för att 

läraren fort ska kunna hjälpa eleven på bästa möjliga sätt. Författaren lyfter frågan om 

det kan vara möjligt att låta eleven stå upp vid vissa uppgifter om eleven har svårt att 

sitta still.  
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 Även lokaler och den omgivande miljön påverkar undervisningssituationen. 

Ljudnivån och mängden visuella intryck är viktig för elever med neuropsykiatriska 

funktionshinder menar Jakobsson & Nilsson (2011). De framhåller att sådant som kan 

ha stor betydelse för alla elever är lokalens utformning, hur akustiken är och hur 

skolmiljön är utformad rent estetiskt. 

  Förutom de metoder som Juul (2005) och Carlsson Kendall (2012) formulerar så  

listar även Specialpedagogiska skolmyndigheten (2015) ytterligare råd för att hjälpa ett 

barn med AD/HD och koncentrationssvårigheter eller liknande:  

  •  Läromedel med tydlig struktur och layout, det vill säga avskalade, rena och med   
bilder som knyter an till och åskådliggör innehållet. 

  •  Digitala läromedel med möjlighet att göra individuella inställningar, till exempel att 
kunna dölja viss information, underlättar.  

  •  Att det går att använda alternativa verktyg, till exempel talsyntes. 
  •  Läromedel som går att lyssna på. 
  •  Textföljning, att kunna lyssna och samtidigt följa med i markerad text, kan underlätta 

fokusering för en del. 
  •  Lättlästa texter. En del elever behöver lättlästa texter. För att behålla koncentrationen 

är det viktigt att erbjuda variation med omväxlande uppgifter, olika typer av medier och 
även använda sig av elevens intressen. 

Läraren kan alltså med hjälp av bland annat digitala verktyg forma läromedel som 

förenklar lärandet för en elev med AD/HD. 

    Att hitta bra metoder i arbetet med barn med AD/HD och samtidigt förhålla sig 

till måluppfyllelse kan enligt Carlsson Kendall (2012) bli utmanande. Författaren 

formulerar en del av målen för elever i Åk3: " I målen för Åk 3 ska eleverna t.ex. kunna 

söka information, kunna välja, sammanställa och kombinera information för att nå 

målen. De ska även kunna ställa frågor, formulera frågeställningar, göra jämförelser, 

berätta och redogöra" (sid 29). Carlsson Kendall (2012) är kritisk mot detta och menar 

att dessa krav är alldeles för höga för en elev med AD/HD som ofta har problem med att 

styra sina egna handlingar. Hon menar att bara valet av ämnesområde för ett barn med 

AD/HD är nog så utmanande.  

     Att använda sig av metoder och arbetssätt som inte passar in i den givna 

skolkulturen, kräver mycket av läraren. Houmann (2010) menar att det måste finnas ett 

stort mod hos lärare för att våga trotsa, förändra eller gå emot vedertagna traditioner och 

skolkulturer:  
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 Läraren  och  lärarstudenten  behöver  utmana  och  göra  upp  med  traditioner, 
 förgivettaganden, handlingar  och  skeenden  i  sin  nuvarande  eller  kommande 
 lärarverksamhet.  Det  innebär  en  situation  som  under  alla  omständigheter  är 
 svårbemästrad.  För  den  individuella  läraren  och  studenten  innebär  det  ofta  ett 
 stort  risktagande  att  gå  utanför  traditionen  och  aktivt  designa  nya  pedagogiska  
 situationer,  eftersom  dessa  nya  handlingar  alltid  bedöms  gentemot  de handlingar  
 som  föreskrivna  av  traditionen (sid 190).  

Varje lärare har ett stort ansvar då allt läraren gör kan påverka andra människors liv 

menar Houmann (2010). Det kan vara svårt att avgöra om det stöd som ges till eleven 

upplevs som kränkande eller inte. Det finns alltid en risk att det stöd man försöker 

förmedla kan råka förstärka elevens utsatthet istället för att förbättra situationen 

(Houmann, 2010). 

4.3 Bemötande och samtal 
     

Bemötande och samtal är två mänskliga företeelser som varje människa förhåller sig till 

på ett eller annat sätt. I läraryrket är dessa två begrepp helt centrala och litteraturen 

nedan tar upp olika förhållningssätt som läraren kan använda sig av i mötet och i 

samtalet med elever med AD/HD.  

  Att se likheter istället för skillnader mellan sig själv som lärare och sin elev är 

viktigt menar Olsson och Olsson (2013). Eftersom vi ofta utgår från våra egna känslor i 

möten med andra människor kan vi i sådana möten, beroende på hur vi väljer att se 

situationen, antingen uppleva likheter eller skillnader. En lärare som har lätt att till viss 

del identifiera sig med en viss elev, kan lättare känna empati och medkänsla för denne, 

vilket är en viktig egenskap i arbetet med andra människor: "Det finns åtskilliga 

situationer där det är värdefullt att ha en god inlevelseförmåga i andra människors 

livssituation. I många yrken, speciellt sådana där arbetet inbegriper andra människor, är 

en god empatisk förmåga en viktig hjälp" (Olsson & Olsson 2013 sid 32). Genom att 

öva på att se likheter kan läraren lättare förstå sina elever menar författarna. 

    Även själva samtalet med eleven är viktigt och att använda jag-budskap i 

diskussioner kring problem är en fördel enligt Olsson och Olsson (2013). Jag-budskap 

innebär att läraren utgår från sig själv hela tiden i samtalet. T.ex; jag uppfattar det som 

att... Istället för att säga: du gjorde fel! Det är viktigt att det är tydligt vad det är som 
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diskuteras och att det finns en överenskommelse om vad problemet är (Olsson & 

Olsson, 2013).  

    Att agera och inte reagera på det barnet gör är också av stor vikt anser Kadesjö 

(2007). Det är viktigt för läraren att lära sig att kontrollera sig så att inte reaktionerna 

mot barnet blir känslostyrda eftersom att det då kan fattas irrationella beslut. Att kunna 

agera utan att själv vara i affekt gör att läraren håller sig professionell, saklig och 

dessutom skonar både sig själv och barnet från onödiga känsloutbrott (Kadesjö, 2007). 

 Samme författare betonar också vikten av att berömma och uppmuntra istället 

för att stryka under problem, tjata och kritisera. Han skriver att många av dessa barn har 

lågt självförtroende i att klara av och slutföra uppgifter och ger därför ofta lätt upp. 

Barnen kopplar ofta samman kritiken mot dem som en kritik mot deras värde som 

människor. Därför är det, enligt författaren, av yttersta vikt att betona att barnet i sig är 

värdefullt och att det duger som det är, oavsett vad barnet gör. Läraren bör inge eleverna 

en känsla av att vara omtyckta och undvika ständiga tillrättavisningar som ofta skapar 

en känsla av besvikelse och irritation hos barnet. Att använda sig av positiv förstärkning 

i så hög grad som möjligt är bra i arbetet med dessa barn (Kadesjö, 2007). Det innebär 

att de positiva saker som barnet gör uppmärksammas och förstärks, istället för att 

uppmärksamma och/eller bestraffa de negativa sakerna. 

    Kadesjö (2007) skriver även om vikten av att utgå från barns tänkande.   

 Undervisningen av ett barn med koncentrationssvårigheter måste i hög grad utgå från 
 barnets egen föreställningsvärld och från hur barnet tänker när det möter en svår 
 uppgift. En stor utmaning för pedagogisk personal är att försöka förstå och utgå från 
 barnets erfarenheter i sin undervisning. För att kunna skapa en förbindelse mellan vad 
 som skall läras ut och det enskilda barnets sätt att tänka måste man vara intresserad av 
 och lyhörd för hur barnet gör när det närmar sig ett problem (sid 203). 

Han menar att det är lätt att som pedagog ha föreställningar om hur ett barn tar in nya 

kunskaper men att barnets referensramar alltid baseras på dess tidigare erfarenheter och 

kanske inte på traditionella sätt. Barnet kommer förstå sammanhang och mening när det 

sätter ny information i strukturer byggda på subjektiva uppfattningar (Kadesjö, 2007). 
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4.4 Inkludering  
    

I bakgrunden presenterades begreppet inkludering där det beskrevs med att helheten 

anpassas efter de olika delarna istället för tvärtom. Inkludering är dock ett begrepp som 

enligt Nilholm (2006) ibland olyckligt blandas ihop med integrering: 

  
 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 
 (Nilholm, 2006, sid 14). 

Detta innebär alltså att en elev i behov av särskilt stöd som placeras i grundskoleklass 

inte alltid automatiskt inkluderas, utan det kan lika gärna vara en integrerande process 

som äger rum. Nilholm (2006) menar att dessa två begrepp ofta blandas ihop och att 

begreppet inkludering håller på att urvattnas och närma sig begreppet integrering mer 

och mer. Inkludering handlar om mycket mer än att placera barn i behov av särskilt stöd 

i grundskoleklass istället för särskoleklass, medan integrering har kommit att stanna vid 

just det. I en intervju som Malmqvist (u. å.a) genomför, uttalar sig samme författare om 

att den svenska skolan har delats upp i två läger där det ena gruppen, på grund av höga 

kunskapskrav i grundskolan, arbetar mer och mer med särskilda undervisningsgrupper 

och nivågrupperade grupper, medan den andra hälften försöker arbeta med inkludering.  

Nilholm (i Cervin, 2016) och Hedevåg (i Cervin, 2016) är i en artikel om inkludering, 

oense om begreppets innebörd. Nilholm (i Cervin, 2016) menar att inkludering ”bygger 

på en avveckling av särlösningar”, vilket kan tolkas som att hela systemet med 

anpassningar som presenteras i bakgrunden är exkluderande: ”Varje gång vi säger att 

”just för det här barnet funkar det inte” och istället väljer en exkluderande lösning, tar 

vi ett steg tillbaka” menar Nilholm (i Cervin, 2016). I motsats till detta menar Hedevåg 

(i Cervin, 2016) att särskild undervisning med elever visst kan likställas med 

inkludering. Han vill kalla sådana särskilda undervisningsgrupper för: ”grupper med 

pedagogisk flexibilitet” (sid 24) och menar att dessa grupper kan ge de förutsättningarna 

dessa barn behöver. Hedevåg (i Cervin, 2016) betonar att kraven på eleverna i dessa 

�16



grupper fortfarande kan vara höga. Han ser inte varför dessa grupper inte skulle vara 

inkluderande och menar att det föreligger en föråldrad syn på särskilda 

undervisningsgrupper. 

  De höga kunskapskraven i skolan har bland annat lett till att lärarna upplever 

svårigheter i undervisningen av elever med diagnoser. I en annan artikel skriven av 

Malmqvist (u. å.b) uttalar sig Julie Allan, professor i ”Equity and inclusion”. Hon 

beskriver det såhär: 

  
 Lärare upplever särskilt att beteendeproblematik hos elever är särskilt svår att hantera i 
 samband med de allt högre ställda kraven på måluppfyllelse. Lärarna vill hellre att 
 dessa elever undervisas av någon annan någon annanstans än av dem själva i det egna 
 klassrummet. Lärarna ser också diagnoser som en slags utväg eller ett sätt att få mer 
 resurser för att klara kraven på måluppfyllelse (Malmqvist, u. å.b). 

I den här artikeln framgår de alltså att lärare många gånger är positivt inställda till att 

elever diagnostiseras eftersom att det kan leda till att att de får mer resurser (se avsnittet 

”Anpassningar” i bakgrundskapitlet).  

 De höga kunskapskraven idag slår ut en stor del av alla elever och många av 

dem är elever i behov av särskilt stöd (Hedevåg i Cervin, 2016). Hedevåg fortsätter 

förtydliga att det som läroplanen efterfrågar bygger på att kunna: ”tolka, värdera, 

reflektera” (sid 24), men hur eleverna ska klara av att göra detta verkar de inte få någon 

undervisning i. Höga kunskapskrav bidrar alltså till att många elever med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, som ofta är i behov av särskilt stöd,   

exkluderas (Hedevåg i Cervin, 2016). 

  Även om Nilholm (2007) förespråkar inkludering menar han också att 

inkludering inte alltid är önskvärt. I en artikel på Skolverket av Ernald (u å.a) gör han ett 

uttalande om att det i vissa särskilda fall kan vara bra för elever i behov av särskilt stöd 

att arbeta i lugn och ro i sin egen takt. Nilholm (i Ernald, u. å.a) sammanfattar det med 

att poängtera att även om inkludering är något att sträva mot måste det främst handla 

om att varje elev ska få det bra, vare sig det handlar om inkludering eller inte. Hedevåg 

(i Cervin, 2016) hade möjligen ifrågasatt påståendet och menat att en åtgärd där  eleven 

får möjlighet att arbeta i lugn och ro i sin egen takt, beroende på utformning, visst skulle 

kunna klassas som inkludering. 
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Figur 2. Inkludering ur Forskning för klassrummet. Skolverket (2013) 

Bilden visar skillnaden mellan inkludering och integration. 
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4.5 Fysisk aktivitet och rörelse 

Då flera författare, bland annat Boström (1998) påstår att rörelse är viktigt att inkludera 

i skolan för alla barn, kommer detta avsnitt beröra just fysisk aktivitet och rörelse.  

 Boström (1998) menar att rörelse är extra viktigt för barn som agerar 

hyperaktivt, och att det är vanligt att barn som har svårt att sitta still och koncentrera 

sig, har ett stort behov av att röra på sig för att lärandet ska fungera. Samme författare 

skriver att det finns flera vetenskapliga undersökningar som visar att barn som haft svårt 

att sitta still och koncentrera sig under lektioner, men fått röra på sig i samband med nya 

uppgifter, har presterat bättre än de som inte fick röra på sig. 

 Ett förslag på hur rörelse lättare skulle kunna möjliggöras i klassrummet är att 

införa en ”rörelsehörna” (Boström, 1998). På detta sätt skulle rörelse kunna bli mer 

integrerat i undervisningen. Boström (1998) fortsätter att förklara att rörelser förankrar 

information i kroppen och stimulerar hjärnan att utvecklas och effektiviserar kreativitet 

och lärande. Hjärnan fungerar också bättre vid rörelse eftersom en ökad aktivitet i 

kroppen leder till att hjärnan syrsätts bättre. Det är viktigt att skolan arbetar med att 

integrera lärande med rörelse och kroppsliga aktiviteter, eftersom att rörelse aktiverar 

hela sinnessystemet (Boström, 1998). Rörelse är viktigt även ur ett neurobiologiskt 

perspektiv: "Forskningen understryker vikten av rörelseorienterade aktiviteter i 

klassrummen. Neurobiologer hävdar att det sker en kraftig utveckling av synapser 

(förbindelser mellan nervcellerna) under fysiska rörelser” (Boström, 1998, sid 83). Det 

betyder alltså att rörelse rent fysiskt påverkar hjärnan positivt och därmed lärandet.  

    Rörelse i skolan kräver vissa förutsättningar, även för en ”rörelsehörna”, och det 

är vanligt att klassrum är utformade för att elever ska kunna sitta ner vid bänkar och 

denna utformning försvårar för läraren att arbeta med rörelse (Boström & Svantesson, 

2007). Författarna menar att både lärandet och attityden till skolarbetet dock förbättras 

om skoldagen innehåller mycket rörelse. De påstår även att rörelse motverkar stress och 

det är lättare att uppnå avslappning om man varit fysiskt aktiv. Rörelselekar kan vara 

viktiga att integrera i undervisningen då de håller eleverna vakna och alerta och på så 

vis aktiverar och effektiviserar lärandet (Boström & Svantesson, 2007). Just rörelselekar 
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verkar dock vara lättare att använda sig av i de yngre åldrarna då dessa elever är mer 

vana vid sådana än äldre elever (Törn, 2015). Därför kan det anses lämpligt att använda 

sig av olika metoder i olika årskurser då fysisk aktivitet och rörelse används. Att införa 

rörelse bland barn i äldre åldrar kan även innebära att lektionsplaneringen delvis 

behöver frångås, vilket kan vara svårt i dessa årskurser (Törn, 2015). 

    Specialpedagogers syn på fysisk aktivitet i samband med lärande är också 

positiv: 

 Samtliga  anser  att  det  finns  ett  samband  mellan  fysisk  aktivitet  och  inlärning  
 men  att  deras kunskap  inte  räcker  till  för  att  arbeta  mer  med  det.  De  anser  
 också  att  de  inte  har  tid  att  läsa  in sig  på  vad  forskning  visar  kring  sambandet  
 mellan  fysisk  aktivitet  och  inlärning  då  de  har  så mycket  annat  att   ansvara  för.  
 Hade  tid  funnits  uppger  de  att  de  gärna  arbetat  mer  med  fysisk aktivitet som  
 metod. Samtliga  respondenter  tror  sig  veta  att  fysisk  aktivitet  gynnar  alla  elever  
 och  tar  upp positiva  effekter som ökad koncentrationsförmåga,  skapar  lugn  i  
 klassrummet  och  bättre sammanhållning  i  klassen (Törn, 2015, sid 34). 
    

I citatet ovan framkommer tidsbrist och brist på kunskap som de största faktorerna till 

att rörelse under lektionen uteblir.  

 Johanna Österling Brunström (2010) har en lite annan teori om varför rörelse i 

klassrummet ofta uteblir. Hon har forskat om rytmik och rörelse och skriver att läraren 

ibland kan uppleva rörelse i klassrummet som ett hot. Hon menar att det finns en oro 

över vad som ska hända om eleven, med hjälp av rörelse, tar kontrollen över sitt eget 

lärande: 

 Improviserad rörelse som inte tyglas, formas och skuldbeläggs kan ge upphov till nya 
 upptäckter bortom lärarens kontroll. Plötsligt äger eleven initiativet, kreativiteten och 
 uttrycket. Genom den egna upplevelsen skapas erfarenhet som också kan ge upphov till 
 egna val. Detta kan innebära en situation som, för lärare, kan uppfattas som osäker och 
 okontrollerad (sid 72). 

Österling Brunström (2010) menar att läraren då skulle kunna känna ett hot mot den 

befintliga hierarkin i klassrummet.  

    I läroplanen för grundskolan står det dock: ”Skolan skall sträva efter att erbjuda 

alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen” (Skolverket, 2015a, 

sid 9). Här framgår det att rörelse ska vara ett självklart inslag under hela dagen. 
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5. Metod 

I det här kapitlet presenteras metodologiska överväganden, beskrivning av min valda 

metod följt av utformning och struktur, genomförande samt ett avslutande avsnitt om 

forskningsetik. Med avstamp i forskningsfrågorna har jag valt att arbeta med kvalitativa 

intervjuer. 

5.1 Metodologiska överväganden 
   

Övervägandet mellan kvantitativ och kvalitativ metod påverkas av vilken typ av 

forskning som bedrivs och vilka forskningsfrågor som ställs (Trost, 2010). Kvantitativa 

metoder tydliggör hur utbrett ett visst fenomen är, ger tydliga siffror och visar på 

variabler så att resultatet blir mätbart: 

 En kvantitativ undersökning inleds med en problemställning som anger vilka man vill 
 veta något om (enheter) och vad man vill veta om dem (variabler). För att belysa 
 problemställningen behöver man information (data) som mäter de fenomen man är ute 
 efter (Fangen & Sellerberg, 2011, sid 71).  

Vid en kvantitativ undersökning behöver alltså forskningsfrågorna vara formulerade så 

att studien kan resultera i mätbara data. Frågorna bör vara ”[…] så pass konkreta att de 

indikerar vilka data och analyser som är nödvändiga för att kunna belysa 

problemställningen” (Fangen & Sellerberg, 2011, sid 73). Forskningsfrågor som är 

oprecist formulerade blir svåra att få svar på då resultatet inte skulle gå att sammanställa 

med kvantitativ metod.  

    Kvalitativa metoder kännetecknas däremot av mer komplex data där de svar som 

samlats in kan vara målande, komplicerade och utbredda trots enkla frågeställningar 

(Trost, 2010). En  kvalitativ intervju är: ”[…] en metod för att utröna, upptäcka, förstå, 

lista ut beskaffenheten eller egenskapen hos någonting" (Svensson & Starrin, sid 53). 

Kvalitativa intervjuer kan alltså kan ge överraskande och oväntade svar, men att det 

också då krävs att intervjuaren är initiativrik och fantasifull. Trost (2010) menar att en 

kvalitativ studie är rimlig om studien syftar till att ta fram data som bygger på 

människors tankar, känslor och handlingar. Mina forskningsfrågor rör lärares personliga 
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upplevelser och informanterna är för få för att resultatet ska bli mätbart enligt 

kvantitativa metoder.  

 Vid en kvantitativ intervju skulle frågorna behöva vara strukturerade med 

färdiga svarsalternativ för att göra resultatet mätbart (Svensson & Starrin, 1996). I min 

forskning skulle detta leda till att personliga upplevelser och berättelser inte skulle få 

utrymme och information som skulle kunna vara till nytta för min forskning skulle gå 

förlorad. Därför har jag valt att istället arbeta med kvalitativa metoder. 

5.2 Val av kvalitativ metod  
    

Efter att ha valt att arbeta med kvalitativ metod stod jag i valet mellan att göra en 

kvalitativ intervjustudie och en kvalitativ observationsstudie. Först ville jag göra en 

kombination av de båda men ändrade mig efter motgångar. Jag ville observera barn 

under 18 år vilket krävde samtycke från samtliga barns föräldrar. Jag utformade en 

samtyckesblankett där det tydligt framkom att jag var den enda som skulle behandla 

resultaten, men fick tyvärr väldigt få svar. Trots påminnelser kom inte lapparna in och 

jag fick stryka iden om observation. Fördelarna med en observationsstudie är många: 

"Att observera undervisning innebär att det är möjligt att lyfta fram vissa utmärkande 

drag, till och med vissa som läraren själv kanske inte är varse" (Claesson, 2007, sid 73). 

Vid en observation skulle jag alltså kunnat få en mer mångsidig bild av lärarens 

undervisning. Jag hade kunnat se vilka faktiska metoder som används och inte bara de 

metoderna som läraren berättar om i en intervju. Det finns dock en risk att observatören 

missförstår händelser eller inte lägger märke till vad som faktiskt händer. Detta kan leda 

till att händelser feltolkas (Claesson, 2007). En människa kan heller inte ta in all 

information som strömmar in till hjärnan under en observation (Bjørndal, 2005, Sid 28). 

Författaren menar att den mänskliga hjärnan inte har kapacitet att minnas allt och vi 

rensar därför omedvetet bort information. 

     Efter att ha mött motgång i mina observationsplaner tänkte jag om och valde att 

göra enbart kvalitativa intervjuer med musiklärare.  

Trost (2010) menar att en kvalitativ intervju ”[…] går bland annat ut på att förstå hur 

den intervjuade tänker och känner, vilka erfarenheter den har, hur den intervjuades 

�22



föreställningsvärld ser ut” (sid 43-44). Eftersom min forskning går ut på att utröna hur 

musiklärare upplever att de bemöter och undervisar elever med AD/HD, vilken kunskap 

de har om ämnet mm., passar ovanstående metod som lämpar sig väl för just tankar, 

känslor och erfarenheter. Författaren menar dock att intervjuaren inte ska fråga direkt 

om känslor. Han uttrycker att frågorna ska fokusera på det intervjupersonen gjorde i en 

viss situation, och inte hur hen kände. Trost (2010) understryker att känslorna ofta 

beskrivs automatiskt då den intervjuade får berätta om en specifik händelse eller 

situation.  

 Patel och Davidsson (2003) betonar vikten av att som intervjuare skapa en miljö 

där mötet med den intervjuade blir så naturligt som möjligt. Författarna menar att 

intervjuaren kan anpassa sitt kroppsspråk, sina gester och sitt ordval efter situationen så 

att den intervjuade känner sig trygg. Även Trost (2010) påpekar detta och menar 

dessutom att platsen för intervjun kan spela roll då intervjuaren behöver se upp så att 

inte miljön bidrar till en hierarkisk upplevelse för den intervjuade. Detta kan hända då 

intervjuaren väljer att hålla intervjun i till exempel sitt eget arbetsrum. Författaren 

menar att intervjuaren ska sträva efter att skapa en så jämlik miljö som möjligt.  

 Utifrån mitt fokus och mina frågeställningar har jag dragit slutsatsen att en 

kvalitativ intervju alltså är ett passande alternativ. 

     

5.3 Utformning och struktur  
      

Intervjufrågorna i denna studie är halvstrukturerade. Halvstrukturerade frågor bygger på 

en kombination av frågor med hög respektive låg struktur (Alvesson, 2011). Patel och 

Davidsson (2003) menar att när intervjuaren använder sig av frågor som är öppna, 

innebär det att de har låg struktur. Författarna påpekar att dessa frågor öppnar upp 

möjligheter för den intervjuade att fritt associera i sina svar vilket ofta leder till 

omfattande beskrivningar. Vidare förklarar de att frågor med hög struktur däremot 

kännetecknas av att en mer specifik karaktär där frågorna inte baseras på hur utan leder 

den intervjuade in i mer slutna svar, så som ja eller nej. Det kan vara både positivt och 

negativt med hög respektive låg struktur på frågorna. En hög struktur ger mer exakta 

och precisa svar, ofta kan svaren bli närmare de svar man "vill ha" medan frågor med 
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lägre struktur kan ge mer kreativa och oväntade svar (Alvesson, 2011). Författaren 

menar att frågor med en lägre struktur kan leda till rika beskrivningar men dock med 

följden att materialet blir långt och omfattande, med en hel del som kanske inte är 

relevant för forskningen.     

 Färdigformulerade frågor behövs nödvändigtvis inte under en kvalitativ intervju 

utan istället kan en lista med delområden och teman användas. Detta görs för att den 

intervjuade inte ska bli för styrd av frågorna och ge begränsade svar (Trost, 2010). För 

att täcka in alla områden jag ville ha svar på valde jag att använda mig av relativt 

färdigformulerade frågor. Frågorna täckte in både öppna och mer precisa svar. Den här 

kombinationen av frågor med hög och låg struktur kan kallas halvstrukturerade 

(Alvesson, 2011).  

 Ordningen som intervjufrågorna ställs i behöver inte vara densamma i de olika 

intervjusituationerna och följdfrågor kan formuleras med utgångspunkt i de tidigare svar 

som framkommit (Trost, 2010). Detta leder ofta till stor variation i svaren och innebär 

att standardiseringen på intervjuerna är låg. Författaren menar att det kan vara en fördel 

att låta de olika frågorna komma i den följd som ter sig mest naturlig för 

intervjusituationen. Detta görs för att underlätta för den intervjuade att associera fritt 

och inte bli avbruten i sina tankebanor. Vid flera tillfällen bad jag informanterna 

utveckla sina svar vidare med hjälp av spontana följdfrågor. Jag använde mig alltså av 

låg standardisering i studien. 

 Intervjuerna inleddes med neutrala frågor och avslutades med en öppen fråga 

med plats för egna tankar och eventuella tillägg från den intervjuade, så som förespråkas 

av Patel och Davidsson (2003). 

  

5.4 Genomförande 
   

Jag har valt att utföra fyra intervjuer. Det är bra att begränsa sig till ett mindre antal 

kvalitativa intervjuer och fokusera på att göra dem djupgående (Trost, 2010). Vid valet 

av antal intervjuer har jag även fått ta tidsramen i beaktande och eftersom att det 

insamlade materialet inte får bli ohanterlig stannade jag vid fyra stycken.  
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    Under våren 2015 var jag och mina kurskamrater ute på verksamhetsförlagd 

musikundervisning i grundskolan. Jag har valt informanter med hjälp av att fråga mina 

kurskamrater om deras upplevelser under den verksamhetsförlagda undervisningen. De 

har sedan informerat mig om musiklärare som kommer i kontakt med elever med AD/

HD, och jag har efter deras rekommendationer kontaktat respektive lärare. Jag valde att 

intervjua två kvinnor och två män. I resultatkapitlet benämns de som lärare A, B, C och 

D. Tre av lärarna undervisar främst på högstadiet medan en av dem undervisar i årskurs 

3-6. 

    Första kontakten med intervjupersonerna togs via telefon, sms eller mail. Jag 

höll tre av intervjuerna på respektive lärares arbetsplats och en av intervjuerna på min 

skola. Jag valde plats i samråd med den intervjuade. Vissa av intervjuerna avbröts kort 

eller blev störda av andra personer, andra människors samtal och bakgrundsljud. Jag 

upplevde inte att detta störde intervjun nämnvärt.  

    Intervjuerna spelades in med en applikation på min telefon, med samtycke från 

den intervjuade. Det finns både fördelar och nackdelar med att spela in intervjun. Det är 

positivt i den bemärkelsen att den som intervjuar kan; "Lyssna till tonfall och ordval 

upprepade gånger efteråt, man kan skriva ut intervjun och läsa vad som ordagrant sagts" 

(Trost, 2010, sid 74). En nackdel är att det tar lång tid att transkribera texten och att det 

kan vara krångligt att spola för att hitta rätt detalj. I denna studiens fall upplevde jag inte 

det som ett problem. Jag använde jag mig av ett applikation till min telefon som heter 

”Amazing Slowdowner” där jag kunde justera tempot på inspelningen och därmed 

transkribera smidigare. 

5.4.1 Analys och trovärdighet 

Patel och Davidsson (2003) presenterar begreppen reliabilitet och validitet. De 

förtydligar att reliabilitiet är det samma som tillförlitlighet medan validitet handlar om 

att det som verkligen ska mätas mäts. Inom kvalitativ forskning är reliabiliteten svårare 

att mäta än i kvantitativa studier, dock går det att spara information genom till exempel 

inspelningar som jag använt mig av. Detta gör att intervjuerna går att lyssna på om och 

om igen och på så sätt ökar reliabiliteten, då intervjuaren slipper stödja sig mot enbart 
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minnet av det första intryck som uppstod vid intervjutillfället. Reliabilitetens 

komplexitet i kvalitativa studier förklaras nedan: 

 Om vi t.ex intervjuar en person flera gånger och ställer samma fråga men får olika svar 
 betraktas detta i en kvantitativ undersökning som ett tecken på låg reliabilitet. I en 
 kvalitativ studie är detta nödvändigtvis inte fallet. Orsaker till detta kan vara att 
 intervjupersonen har ändrat uppfattning, att vederbörande fått nya insikter eller lärt sig 
 något, kanske som en följd av den tidigare intervjun, att stämningsläget är ett annat etc. 
 Detta behöver inte vara tecken på låg reliabilitet för en kvalitativ forskare (Sid 103). 

Detta gör att vid kvalitativ forskning blir varje intervju unik och det är svårt att utforma 

några särskilda regler för att verkligen säkerställa reliabiliteten (Patel & Davidsson, 

2003). 

 Validitet och reliabilitet är två begrepp ligger väldigt nära varandra men vid 

mätning av validitet fokuseras det mer på hur intervjufrågorna ställts, hur 

datainsamlingen gått till och hur forskaren tolkat datan. Begreppet validitet löper genom 

hela forskningsprocessen och kan appliceras på i princip alla delar (Patel & Davidsson, 

2003). 

     För att analysera studien har intervjuerna transkriberats. Transkriberade 

intervjuer kan förlora information om mimik, gester och tonfall som kan vara betydande 

för datainsamlingen (Patel & Davidsson, 2003). Jag valde dock att inte skriva ner sådant 

då det inte bidrar till datainsamlingen för den här forskningen. Transkriptionerna 

kodades och kategoriserades i fyra olika teman. Kategorierna skapades i en kombination 

av rubriker i litteraturkapitlet, vilka baserats på den litteratur jag läst, och innehållet i 

data från intervjuerna. Kategorierna blev: förutsättningar för läraren, bemötande och 

relationer samt metoder och arbetssätt. Efter att ha kategoriserat och kodat all data 

formulerades underrubriker utifrån innehållet i den data som framkommit. 

   

5.5 Etiska frågor 

Vetenskapsrådet (2011) listar fyra viktiga etiska riktlinjer som jag i mitt 

forskningsarbete har följt. Jag har informerat mina intervjupersoner om: 

- informationskravet 

- samtyckeskravet 
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- konfidentialitetskravet 

- nyttjandekravet 

Informationskravet innebär att den intervjuade informeras om syftet med intervjun och 

forskningen. Den intervjuade deltar helt frivilligt, får avbryta intervjun när hen vill och  

har valet att dra sig ur studien helt och hållet. Samtyckeskravet innebär att den 

intervjuade samtycker till intervjun. Detta samtycke skedde muntligt. 

Konfidentialitetskravet innebär att den intervjuade kommer vara anonym i forskningen. 

Här behöver jag som forskare göra ett övervägande kring hur jag presenterar mina 

informanter i resultatkapitlet. Jag har valt att inte specifiera ålder eller kön på någon av 

dem. Nyttjandekravet innebär att informationen som kommer fram under intervjuerna 

enbart kommer användas till den forskning jag bedriver och ingen annanstans. Jag har 

också informerat mina intervjupersoner om att de vid intresse får ta del av den färdiga 

uppsatsen vilket samtliga var positiva till. Jag kommer skicka uppsatsen till dem per e-

post.   
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6. Resultatkapitel 

Här presenteras studiens resultat. De fyra intervjuade lärarna redogör här för deras 

upplevda erfarenheter av att arbeta med elever med AD/HD. I kapitlet berättar lärarna 

om metoder, tillvägagångssätt, förutsättningar, omständigheter och övriga tankar kring 

temat. Datan är samlad under tre huvudrubriker: Förutsättningar för läraren, 

Bemötande och relationer samt Metoder och arbetssätt. 

     

6.1 Förutsättningar för läraren 

De förutsättningar musiklärare har för att lära känna sina elever beror delvis på 

lektionstiden. Lärare C träffar sina elever 50 minuter en gång i veckan och menar att 

hen inte har samma förutsättningar som en klasslärare när det handlar om att just lära 

känna eleverna. Den här läraren har 300 elever i veckan. Hen jämför en musiklektion 

med en mattelektion och menar också att det är enklare att ha en dålig dag som 

mattelärare än som musiklärare. Eleverna kan vid ett sånt tillfälle ”bara räkna vidare i 

sin bok”, medan musikläraren inte kan vara ”sur” eftersom att det påverkar allt som görs 

på lektionen. På så vis skiljer sig musikämnet ytterligare från andra ämnen i skolan, 

anser lärare C. 

    En påverkande faktor för hur funktionell en elev med AD/HD är i skolan är 

tidpunkten för när diagnosen sätts, det anser lärare B. Hens förutsättningar för att 

undervisa beror en del på detta då hen upplever det som att de barn som fått sin diagnos 

lite tidigare i livet ofta verkar ha hunnit landa i den och det medför att det mesta i skolan 

går lättare. Hen anser att det är viktigt att de får rätt typ av stöd från början.  

 Lärare D menar också att stödet hemifrån spelar stor roll. Hen uttrycker att om 

föräldrarna är engagerade så utvecklas barnen på rätt väg vilket skapar bättre 

förutsättningar för läraren.  

    Det pratas mycket om vilka skyldigheter skolan har men trots det finns det inga 

resurser att tillgå, anser lärare D. Hen tycker att: ”Hela systemet är ju bara inte ämnat 

för de barnen”. Hen menar att många barn i skolan står i kö till ”specialskola” men att 

köerna är långa och lärare D tror att det är svårt för de eleverna att få plats. Samma 
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lärare uttrycker att det ofta pratas om att individualisera undervisningen, men hen 

upplever inte att det förutsättningarna finns. 

6.1.1 Lokaler 

Samtliga lärare i studien anser att deras klassrum är små vilket till stor del påverkar 

vilka förutsättningar som finns. Lärare A menar att det är viktigt att ha tillräckligt med 

plats för att kunna ge elever med AD/HD möjligheten att dra sig undan och skapa 

”friytor”. Hen uttrycker att det blir svårare att ge den möjligheten om ”friytan” är mitt 

bland de andra eleverna. Det finns heller inga grupprum på lärare As arbetsplats, vilket 

försvårar ännu mer. Lärare B diskuterar förutsättningarna i sin musiksal och poängterar 

att strukturen skiljer sig från en ”vanlig” sal där eleverna sitter vid bänkar. En musiksal 

bjuder in till mer frihet och det kan kanske försvåra för elever med AD/HD resonerar 

hen. Lärare C hade önskat att hen hade en större undervisningssal, mindre grupper och 

fler ggr i veckan per klass. I en för liten undervisningssal blir det lätt för hög volym och 

det blir snabbt ”fullsmockat” där inne, även om elevgruppen bara består av 18 personer. 

Det är viktigt att ljudnivån är rimlig anser hen. Lokalernas utformning har alltså stor 

påverkan på lärarnas arbete. 

6.1.2 Gruppstorlekar 

Majoriteten av informanterna i studien har i dagsläget främst halvklasser. Mängden 

elever vid varje tillfälle påverkar alla de intervjuade lärarnas arbetssituation. Lärare A 

berättar att hen idag har en grupp mellan 10 - 13 elever och det tycker hen fungerar bra. 

Läraren menar att det hade fungerat bra om de var färre också men att de inte bör vara 

färre än 8 för att musikundervisningen ska fungera. Lärare B håller med om att det är 

lättare med grupper med färre elever. Hen pratar om att storleken på gruppen kan vara 

helt avgörande för en elev med AD/HD. En mindre grupp innebär inte bara mer stöd och 

bättre koncentration för eleven med AD/HD, utan det innebär också att läraren får mer 

tid för hela gruppen, och hinner se alla. Att gruppstorleken spelar roll håller lärare C 

också med om. Hen menar att en grupp om ca 12 personer hade varit att föredra. 
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Gruppen får inte vara för stor men heller inte för liten eftersom eleverna behöver vara 

tillräckligt många för att kunna spela i ensembler. Lärare D resonerar på ett liknande sätt 

och tycker att det absolut inte kan vara fler än 15 elever i en grupp eftersom antalet 

elever i hög grad kommer påverka kommunikationen mellan läraren och eleverna. 

6.1.3 Elevassistenter 

Alla de intervjuade lärarna berättar att det med vissa elever följer elevassistenter som 

medverkar under lektionen. Lärare A tycker att elevassistenterna är jätteviktiga. Hen 

menar att de kan hjälpa eleven att ta sig till sin ”friyta” om eleven behöver det. Om 

eleven tillfälligt behöver gå ut eller gå åt sidan kan också assistenten vara en stor hjälp. 

Läraren säger att det dock är många som får sin diagnos väldigt sent och då är det inte 

alltid att eleven får tillgång till en elevassistent. Detta kan leda till att information om 

barnets eventuella diagnos inte går ut till de lärare som behöver den och det i sin tur kan 

leda till att alltför höga krav ställs på eleven menar lärare A. Lärare B tycker också att 

elevassistenter till elever med AD/HD kan vara bra. Ibland behöver inte elevassistenten 

göra något och ibland har den väldigt mycket att göra. Hen menar att det är de barnen 

som har det allra tuffast som har en elevassistent. Lärare B hade önskat att det oftast 

fanns med en extra resurs i rummet som nödvändigtvis inte måste vara en resurs för en 

specifik elev, utan som bara kan vara i klassen: ”[…] när det finns någon som kan hjälpa 

till med den där lilla extra pushen för motivation eller vad det kan vara.” Ett dilemma 

som lärare C upplever är att försöka få undervisningen inkluderande och anpassad efter 

varje individ samtidigt som läraren även ska kunna se hela gruppen. Här tycker lärare C 

att det till viss del är bra med elevassistenter i rummet. Men samtidigt poängterar hen att 

de inte alltid underlättar undervisningen utan ibland tvärtom försvårar. Hen säger att det 

ofta blir en spänning mellan eleven och elevassistenten. Läraren fortsätter: ”Tänk dig 

själv att du hela tiden har någon som övervakar dig och du är punktmarkerad, det är inte 

alltid till godo”. Ibland har lärare C lektioner utan elevassistenterna. Då går det ibland 

bättre tycker hen. Lärare D tycker att elevassistenterna är av varierande kvalitet: ”Det 

finns assistenter som sitter med sin mobiltelefon längst ner i salen”. Hen lägger till att 

de också finns de elevassistenter som är bra. Om de är bra på att stötta barnen kan de bli 

till väldigt stor hjälp menar hen.  
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6.1.4 Utbildning och fortbildning 

Kurser i specialpedagogik har inte alltid ingått i musiklärarutbilningen. Lärare A berättar 

att hen inte fick någon utbildning på området i sin lärarutbildning på musikhögskolan. 

Hen berättar att den informationen de fick där var att de skulle ”prata med kollegor”. 

Även i diskussioner om konfliktlösning hänvisades de i hens klass till att prata med 

kollegor och chef. Lärare A berättar att de oftast inte får någon fortbildning på ämnet på 

hens arbetsplats. Hen menar att någon i arbetslaget ibland får information om något 

specifikt och förmedlar sedan i sin tur det vidare till sina kollegor. Dock diskuteras det 

flitigt i arbetslagen kring de elever i svårigheter som behöver stöttning på olika sätt. 

Lärare A säger att de i dessa lärardiskussioner gemensamt kommer fram till hur de ska 

göra för att hjälpa en specifik elev.  

 Lärare B minns inte heller att hen fick någon utbildning i ämnet i sin 

lärarutbildning, men hen berättar att de får fortbildning kontinuerligt. Hen beskriver att 

ju fler elever som får olika typer av diagnoser desto fler tips och verktyg samlar hen på 

sig. Dock är läraren skeptisk till att de får mycket information om pojkar med AD/HD 

medan flickorna lätt glöms bort. Hen menar att det är en viss skillnad för hur den här 

diagnosen uttrycker sig mellan pojkar och flickor och därför anser hen att den 

informationen vore viktig och betydelsefull.  

 Det gavs heller ingen utbildning i specialpedagogik på musiklärarutbildningen 

när lärare C studerade där. När vi pratar om fortbildning på hens nuvarande arbetsplats 

säger hen: ”Det kan ju vara absolut att specialpedagogerna har hållit i någon kurs eller 

så, ingen jätte utbildning eller så. Inga certifikat eller diplom, men man lär sig under 

resans gång. Man har läst lite texter och så.” I övrigt tycker lärare C att hen får stöd från 

skolan om hen upplever att hen behöver det. Lärare C berättar att de också har 

kontinuerliga möten under terminen där de får ta del av information kring exempelvis 

nydiagnostiserade elever. På så sätt håller hen sig uppdaterad. Hen tycker att det är 

viktigt att veta om en elev har en diagnos: ”Det har ju hänt att man har hamnat i 

situationer där man inte varit så medveten om att en viss elev har en viss problematik 
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och så, då har man kanske hanterat det på ett felaktigt sätt.” Hen menar alltså att 

vetskapen om en eventuell diagnos hade påverkat hens sätt att undervisa eleven.  

 Lärare D berättar att hen inte heller haft någon utbildning i ämnet. Hen säger att 

viss fortbildning från skolan ”dyker upp” och att arbetslagen på skolan diskuterar olika 

perspektiv på dessa problem. Hen tycker att det är problematiskt att hen inte alltid vet 

om eleverna har AD/HD eller någon annan diagnos. 

6.2 Bemötande och relationer 

Samtliga lärare lägger vikt vid att ha ”bra relationer” till sina elever. Lärare A menar att 

”bra relationer” till eleverna är en av de viktigaste förutsättningarna för att det ska 

fungera bra under lektionen: ”För mig är det väldigt centralt, det är nummer 1 nästan”. 

Hen uttrycker att hen kan ha en ”dålig lektion” men att det kompenseras av att ha ”bra 

förhållanden” till eleverna. Lärare A tycker samtidigt att det är viktigt att det inte blir 

förhållandet ”kompis - kompis” utan det ska vara tydligt med de gränser som finns. 

Läraren fortsätter: ”Så vet man var man har varandra. Jag tycker det är rätt viktigt”. 

Läraren beskriver också att när det väl är undervisningssituationer där läraren behöver 

pröva sig fram, är det av större vikt att ha ”bra relationer” till eleverna än att det finns en 

specifik pedagogisk metod.  

 Att arbeta på relationerna till eleverna är viktigt även för lärare D, och hen 

poängterar att det är viktigt att känna in var gränserna går för varje specifikt barn. Hen 

berättar att det i början kan ta tid att lära känna en elev, men att i takt med att relationen 

utvecklas så formas ”bra” sätt att bemöta just den eleven på. Hen menar att det behöver 

uppstå en slags ”connection” med barnet.  

 Även lärare C menar att det är relationerna till eleverna som påverkar vilka 

pedagogiska metoder läraren sedan använder: ”Man vet vad man inte ska göra och inte 

säga till dem. Man lär sig läsa dem och så.” Hen beskriver att det är i relationen till varje 

individ som strategier utvecklas, vissa elever mår bra av att bli klappade på ryggen, 

andra inte.  

 Lärarna uttalar sig lite olika om att vidröra elever. Lärare A tycker också att en 

bra sak vid en svår situation kan vara att vidröra eleven, som att lägga en hand på axeln. 
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Lärare A tror att det verkligen kan hjälpa eleven att lugna ner sig och fokusera. Hen 

beskriver också att flera av eleverna som har lätt att försvinna in i sig själva blir 

behjälpta av det: ”[…] det hjälper mycket att känna att man är där liksom. Det tror jag 

definitivt fungerar bra.” Lärare B tycker istället att vissa elever har hjälp av att få en 

hand på axeln medan andra inte klarar av det alls. Hen beskriver det som väldigt 

individuellt och olika mellan elever.  

   Att bemöta en elev utifrån elevens diagnos är något som Lärare A tycker är viktigt att 

undvika. Hen menar att det är svårt att generalisera då alla elever skiljer sig så pass 

mycket åt. Läraren tycker inte om ett: ”De är så och de är så” tänk. Hen fortsätter: ”Det 

är det mest skrämmande tycker jag. De är ju också människor och vi fungerar på olika 

sätt helt enkelt”. Hen syftar på att undvika stigmatisering av eleverna. 

    Lärare A menar precis som lärare C under rubriken ”förutsättningar för läraren”, 

att tiden till att skapa relationer till eleverna är väldigt begränsad eftersom hen bara 

träffar eleverna vid ett tillfälle i veckan. Läraren säger att de andra lärarna träffar 

eleverna flera gånger i veckan och har helt andra förutsättningar för att utveckla 

relationer till eleverna. Det gäller att ta tillfället i akt att, under de här få tillfällena 

verkligen skapa relationer med eleverna menar hen. Hen säger att fördelen för de andra 

lärarna är att de vet mer vad eleverna klarar av och inte klarar av. Lärare A fortsätter 

beskriva skillnaden mellan hens arbete och en annan lärares: ”De har pratat med 

föräldrar som jag kanske inte har gjort”. Lärare A menar att hen får bygga mycket på 

andrahandsinformation som hen får från de andra lärarna, som de i sin tur fått av 

föräldrarna. I den informationen kanske det finns viktig information om speciella behov 

för just de barn i klassen som har AD/HD, som då inte direkt når musikläraren. 

    Det är också viktigt att ett barn med AD/HD inkluderas och inte ”stoppas 

undan” menar lärare A. Hen tycker att det finns en tendens att sätta barn med AD/HD-

diagnos i ett grupprum. Detta tycker inte läraren är en optimal lösning: ”Bedömningen 

har redan gjorts att de kan vara med i skolan och i gruppen, då tycker jag att de ska 

försöka vara där också”, och: ”[…] jag tycker inte om att de plockas bort från gruppen 

och sitter helt för sig själva. Det är så mycket där som jag tror de förlorar”. Lärare A 

menar att arbetet med inkludering är viktigt. 
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    Angående bemötande av barn i olika åldrar beskriver lärare B att den största 

skillnaden för hen är att hen inte känner de yngre eleverna lika bra. De som går i 9:an 

har hen hunnit utveckla närmare relationer till. Bemötandet skiljer sig inte på grund av 

ålder, mer på grund av hur djup relationen är till barnet. Lärare B säger att hens sal 

ligger längst ner och även hen betonar att hen inte får så mycket tid med varje klass, 

vilket gör det svårare att utveckla nära relationer till eleverna.  

    Att ha möjlighet att skapa trygga relationer till eleverna bygger också på 

tålamod och ett lugnt förhållningssätt enligt informanterna. Lärare A betonar vikten av 

att försöka lugna ner gruppen genom att vara lugn själv. Hen tror att en av de sämsta 

sakerna som kan göras är att höja rösten: ”Jag tror inte att det här med att höja rösten 

funkar. Framför allt inte mot de med den diagnosen.” Lärare A tror på ett lugnt 

förhållningssätt och beskriver vikten av att inte ta någonting personligt: ”Jag går aldrig 

in i mig själv om det blir en dålig lektion eller om något händer”. Lärare A försöker 

”släppa” sådana saker så fort som möjligt.  

 Lärare D tycker att det är viktigt att säga ifrån: ”När barn bär sig illa åt så tar jag 

strid med dem, för de ska veta var skåpet ska stå.” Hen menar att hen inte tvekar att säga 

ifrån när någonting ”inte är ok”. Samtidigt tycker hen att det är viktigt att inte höja 

rösten åt ett barn med AD/HD. Läraren säger att det bästa är att ”…prata som prästen i 

kyrkan, nästan entonigt”. Lärare D säger att hen fått öva på att hitta det tonläget 

eftersom att hen själv upplever sig som en temperamentsfull person, och därför kan höja 

rösten ibland. Läraren berättar att eleverna upplever det som att hen ibland skäller på 

dem, men att det bara går att få med sig elever med AD/HD genom att prata lugnt med 

dem. Lärare C tycker att det är viktigt att aldrig ta konflikter med en elev inför gruppen. 

Det är också viktigt att aldrig skämma ut en elev inför hens klasskamrater utan det är 

bättre att ta eleven till sidan och ta det lugnt och stilla. Läraren bör heller aldrig skrika 

på eleven. Om läraren skriker hamnar många barn lätt i affektion och låser sig: ”…blir 

väldigt ilskna och ser bara svart”. Det fungerar bättre att försöka lugna ner dem och 

prata med dem anser läraren.  

 Lärare B beskriver hur viktigt det är att själv ha tålamod i arbetet med barn med 

AD/HD. Många av dessa barn har lite sämre tålamod än andra och ger lätt upp när de 

försöker lära sig något nytt och då: ”får man lägga fram sitt eget tålamod så går det en 
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liten stund […]” Lärare D pratar också om att de elever som har AD/HD ofta har dåligt 

tålamod och lätt trycker ner sig själva. I sådana situationer tycker hen att läraren ska 

peppa och betona att eleven har kapacitet. Även om eleven inte klarar uppgiften idag 

kanske hen gör det någon annan dag. Det är viktigt att bekräfta och säga att det syns att 

eleven är på god väg.  

6.3 Metoder och arbetssätt 
    

I detta avsnitt presenteras resultat som handlar om instruktioner och struktur samt de 

anpassningar lärarna beskriver att de gör för sina elever. 

6.3.1 Instruktioner, struktur och anpassningar 

Att instruera tydligt och med lagom mängd information per tillfälle verkar alla lärarna i 

studien vara överens om. Lärare A berättar om vikten av att inte ha några 

överraskningsmoment under lektionen. Hen säger att eleverna inte klarar av att läraren  

frångår den planering som presenterats. Det är viktigt att ge eleverna tydliga 

instruktioner och berätta vad lektionen kommer handla om och vad som ska ske. Sedan 

behöver läraren hålla sig till det. Läraren tycker också att det är viktigt att 

genomgångarna är korta och strukturen är tydlig. Även lärare B pratar om vikten av att 

instruera på rätt sätt. Det kan till exempel vara en elev som inte kan hantera hela 

instruktionen på en gång. Hen menar att en del i taget ska presenteras.  

    Lärare C har mycket att säga om instruktioner och börjar att prata om hur 

presentationer av nya uppgifter bör gå till. Hen säger att det kan vara bra att undvika 

längre skriftliga texter. Alla elever klarar heller inte av skriftliga prov utan kan då 

erbjudas möjligheten att ta det muntligt. Instruktioner får heller aldrig vara för långa. 

Lärare C menar att det är en begränsad tid eleverna är receptiva att ta in instruktion: 

”Hellre kortare genomtänkta instruktioner” säger läraren. Hen fortsätter prata om 

tydlighet och struktur och menar precis som lärare A att detta är bra för alla elever men 

kanske ännu viktigare för barn med AD/HD. Ett exempel på tydlighet är att tänka 

igenom hur en lektion bör starta. Läraren brukar skriva upp på tavlan exakt vad som ska 

hända så att alla elever ser det direkt när de kommer in i klassrummet. Hen poängterar 
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att det är bra att inte komma med överraskningar, utan hålla sig till en tydlig struktur. 

Det är viktigt att eleven ser en tydlig början, ett tydligt slut, och hållpunkter på vägen: 

”Där kan man inte vara för tydlig utan ju tydligare desto bättre.” Samtidigt menar lärare 

C att eleven inte bör informeras om vad hen ska ha klarat om två månader utan att det är 

viktigare att presentera kortare delmål. Det är betydelsefullt för eleverna att de har de 

här delmålen så att de kan bli bekräftade längs resans gång anser hen.  

    Lärare D beskriver metoder i sitt arbete med att lära eleverna spela instrument, 

där hen gärna arbetar bildmässigt. Hen skriver ut med whiteboardpenna på de tangenter 

på keyboarden där eleverna ska sätta ned fingrarna för att göra det bildligt och tydligt. 

Läraren upplever att arbete med bilder är det snabbaste sättet för eleverna att komma 

igång och använder därför ofta smartboard där hen bland annat presenterar alla 

sångtexter som de arbetar med. Läraren använder sig också en hel del av youtube där 

hen märkt att eleverna själva kan orientera sig väl. När eleverna ska lära sig spela 

instrument berättar lärare A att hen vid behov förenklar uppgiften. Vid en situation där 

hen ska lära ut exempelvis en basgång, så beskriver hen att de andra eleverna får hela 

basgången, medan de barn i större svårigheter: ”[…] bara får två av tonerna och börja 

med att hitta dem och försöka spela med de andra […] och sen får man bygga på det 

efterhand”. Hen förenklar alltså uppgiften så att alla ska kunna vara med och spela 

tillsammans. Dock kan det ibland krävas att lärare A sitter precis intill eleven för att hen 

ska kunna spela. Det händer ofta att när hen går därifrån är koncentrationen någon helt 

annanstans.  

 Lärare C upplever att just praktiska moment bruka fungera bra även för elever 

med AD/HD. Hen menar att det är vid de teoretiska momenten det kan bli svårare. 

Läraren återkopplar ibland till eleven efter en genomgång eller instruktion: ”Man kan gå 

fram och checka, upprepa vissa saker, förklara enskilt för dem.” Lärare C tillägger att 

musik främst är ett praktiskt ämne och att det inte ska teoretiseras för mycket. Hen 

tycker att det är viktigt att värna om de få praktiska ämnen som finns i skolan. I lärande 

av praktiska moment tycker lärare C att det är viktigt att kunna ”individnavigera”. 

Läraren menar att alla elever lär sig på olika sätt. När eleverna ska lära sig spela 

trummor till exempel så behöver vissa elever räkna antal slag medan andra ”går på 
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känsla”. Här menar lärare C att det är viktigt att vara lyhörd för elevernas olika behov 

och olika sätt att lära sig.  

    Lärare A har utvecklat en metod där hen har kommit överens med de elever som 

har svårigheter med att sitta still och koncentrera sig, att de får gå till en speciell hörna 

av rummet, ta på sig hörlurar och börja spela på keyboarden. Hit kan de gå om de blir 

arga, om de inte kan sitta still, om de har svårt att koncentrera sig eller om de av någon 

annan anledning inte känner att de kan delta i aktiviteten. Lärare A säger: ”Jag tänker att 

det är skönt för dem att ta sig undan, bara så att de vet vart de ska gå.” Hen kallar det för 

att ha en ”friyta” som alltid står öppen. Tanken med metoden är att eleven sedan ska 

komma tillbaka till arbetet. Lärare A beskriver att hen sedan är noga med att sätta in 

eleven i arbete igen och att repetera de instruktionerna som eleven eventuellt har missat.  

    Att ha ett rum vid sidan om kan vara skönt ibland tycker lärare B. Ett rum där 

barnet kan vara i fred och spela själv en stund, om hen inte fungerar så bra i gruppen. 

Läraren menar också att vissa barn ibland behöver en kort paus eller behöver gå ut för 

att sedan komma tillbaka. Placering i klassrummet kan också vara viktigt anser lärare B. 

Hen har fasta placeringar så att varje elev vet var den ska sätta sig när den kommer in i 

klassrummet. De elever med AD/HD brukar må bäst av att sitta ute på kanten där det 

inte finns lika många saker som distraherar säger hen. Hen skojar också om att det ofta 

funkar bra med dessa barn bakom trumsetet. 

    Lärare D arbetar en del med lyssningsuppgifter där eleverna ska jämföra olika 

musikstycken, och arbetar då ofta med ”vändiagram”. Det är en bild med två cirklar 

som går in i varandra så att det bildas tre fält. I mittenfältet skrivs likheterna in och i de 

två andra fälten skrivs olikheterna in. Lärare D försöker tänka på både gruppen i sin 

helhet och samtidigt göra individuella anpassningar för de barn som behöver. Hen 

upplever att en av de svåraste utmaningarna är att få alla att hålla en jämn puls. Lärare D 

tycker också att det är bra att arbeta mycket med sång. Hen menar att sången kan vara 

ett kraftfullt verktyg när det kommer till självförtroende. Att våga sjunga handlar om att 

acceptera hur rösten låter, därför är det viktigt att göra olika övningar och låta på olika 

sätt och sedan kunna skratta åt det: ”Sedan när man gjort det ett antal gånger då tycker 

de inte att det är så konstigt längre”. Lärare D menar att sång är ett viktigt inslag i 

undervisningen som är bra för alla elever.  
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    Ibland uppstår krisartade situationer där någon eller några elever bidrar till att 

musiklektionen inte kan fortlöpa normalt. Vid sådana tillfällen brukar lärare A skriva 

upp en fråga på tavlan som kan hålla de andra eleverna sysselsatta. En sådan fråga kan 

vara en uppgift som eleverna kan ta sig an direkt. Detta för att läraren ska kunna ta itu 

med situationen eller prata enskilt med en elev. Det kan hända att lärare A behöver 

lämna klassrummet med en enskild elev för att lösa situationen. Läraren säger dock att 

det är väldigt situationsbaserat och hen tror inte att det finns något ”rätt sätt” att hantera 

en sådan situation på.  

   När det uppstått situationer då gruppen varit svår att hantera, har det viktigaste 

vid de tillfällena varit relationerna till eleverna, det berättar lärare B. Hen beskriver att:  

  
 […] man har en god relation sen tidigare så brukar även de jobbigare situationerna 
 kunna reda ut sig, men de elever som man inte känner riktigt än, eller där eleven inte 
 vet hur  jag fungerar och jag inte vet hur eleven fungerar, blir det naturligtvis svårare, så 
 att relationerna är nog det viktigaste. 

Även eleven behöver veta hur läraren fungerar, menar lärare B. 

6.3.2 Fysisk aktivitet 

Inställningen till rörelse i undervisningen hos lärarna i studien varierar. Lärare A berättar 

att hen sällan använder sig av rörelse i sin undervisning. Hen tror inte att rörelse 

fungerar så bra för de barn med hyperaktivitet. Läraren menar att de flesta av de barnen 

inte klarar av att det händer för många saker i rummet samtidigt. De gånger det skett 

flera saker samtidigt i klassrummet har de barnen antingen blivit avbrutna i det de gjort, 

eller gått till sin ”friyta” och tagit på sig lurarna framför keyboarden. Läraren betonar 

också att det behövs en större sal om det ska vara möjligt att använda rörelse i 

undervisningen.  

    Lärare B använder sig av rörelser när hen ska lära ut nya komp och liknande. 

Hen försöker jobba med rytmen på ett kroppsligt sätt, för att sedan översätta den rörelse 

eller rytm som satts i kroppen till spel på instrument.  
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   Lärare C tror att rytmik och rörelse kan hjälpa barn med AD/HD, men hen 

använder sig inte själv av det så mycket. Hen menar samtidigt att det inte få bli för 

”stimmigt” och säger att: ”…det får ju inte bli hela havet stormar eller så” för då kan de 

lätt komma upp i varv. Hen menar att de i så fall behöver fasta ramar och fast struktur i 

rörelseuppgiften. Lärare C kommer fram till att hen ändå tror att det vore bra för dem att 

ha mer rytmik. 

    Lärare D använder sig lite grann av rytmik men marginellt. Hen menar att det är 

svårt att använda rörelse i undervisningen då de är i en liten sal med mycket instrument 

som tar plats. Lärare D diskuterar klassrummets utformning och tror inte att det är bra 

om klassrummet är för stort då barn med AD/HD finns med i gruppen. ”Ska de ha mer 

plats att springa runt på när de är vilda?” frågar hon. 
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7. Diskussion 

I kapitlet diskuteras studiens resultat utifrån forskningsfrågorna och med hänsyn till de 

olika teman som utkristalliserats vid analysen av intervjuerna. Mina forskningsfrågor: 

Hur beskriver lärare i musik sin undervisning i klasser i grundskolan där elever med 

AD/HD ingår? och Vilka undervisningsmetoder eller arbetssätt använder de för att 

uppnå bra lärandesituationer? ligger till grund för den diskussion som här skrivits 

fram. 

7.1 Förutsättningar för läraren 

Lärarna jag intervjuat nämner vissa ramfaktorer som utgör förutsättningarna för deras 

arbete med barn med AD/HD. De nämner bland annat bristen på utbildning under deras 

egen skolgång, elevassistenter som finns tillgängliga i klassrummet, lokalens 

utformning och gruppstorlekar.  

7.1.1 Lokaler och gruppstorlekar 

De flesta av de intervjuade musiklärarna tyckte att deras undervisningslokaler var för 

små. En av anledningarna till att de hade önskat att lokalen var större var på grund av de 

höga ljudnivån. Ljudnivån i lektionssalen och mängden visuella intryck är viktiga 

faktorer speciellt i arbetet med barn med exempelvis AD/HD (Jakobsson & Nilsson, 

2011). Att undervisa i en för liten sal verkar vara påfrestande både för läraren och 

eleverna. En liten musiksal ger heller inte mycket utrymme över för rörelse vilket jag 

kommer till mer i ett senare avsnitt.  

    Grupprum var också något vissa av lärarna saknade. Lärarna menade att 

grupprum kan användas för att dela av klassen i mindre grupper eller för att låta en 

enskild elev gå in i ett rum och spela ensam ett tag. Tillgången till grupprum gör 

dessutom att läraren kan vara mer flexibel och lättare genomföra gruppuppgifter. En av 

musiklärarna uttryckte sin oro inför att vissa lärare ”stoppar undan” barn i grupprum. 
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Enligt lärarna i studien kan elever med AD/HD ha stor hjälp av ett grupprum då de 

exempelvis behöver gå iväg och lugna ner sig. De menar att eleverna då kan gå in där en 

stund för att komma ut igen när de känner sig redo. Nilholm (i Cervin, 2016) menar att 

en situation där läraren drar slutsatsen att en elev inte klarar av en viss sak och försöker 

förenkla för eleven genom att sätta hen i ett grupprum, så är det exkludering det handlar 

om. Även om Nilholm (i Erland, u. å.a) är en förespråkare av inkludering menar han 

också att inkludering inte alltid är önskvärt. Han betonar att elevens bästa alltid ska 

sättas främst och ibland kräver det en lugn miljö där elever kanske behöver arbeta 

ensam i ett grupprum. I motsats till det här tycker Hedevåg (i Cervin, 2016) att 

inkludering visst kan innebära undervisning i exempelvis grupprum, så länge kraven på 

eleven fortfarande är höga. Här ser det ut som att det finns en förvirring kring 

begreppets innebörd och så länge begreppet inte har en självklar betydelse kan det antas 

vara svårt att implementera i skolan. Slutsatsen av den här diskussionen kan formuleras 

genom frågan: Var går gränsen mellan en inkluderande anpassning respektive en 

exkluderande anpassning, och vad ska användas när? 

 Samtliga av de intervjuade lärarna tyckte att gruppen elever behöver vara 

relativt liten. Lärarna var enade om att ett rimligt antal elever är ca 8-13 stycken men att 

storleken på grupperna kan skilja sig mycket mellan olika skolor. Utefter vad 

informanterna i studien sagt tolkar jag det som att det är svårt att uppnå kvalitet på 

musikundervisningen om eleverna är för många, oavsett om det finns barn med AD/HD 

i klassen eller inte.  

7.1.3 Elevassistenter 

Alla de intervjuade musiklärarna nämnde att barn med AD/HD ofta har elevassistenter 

med sig. Vissa av lärarna upplevde det som något bra, medan andra såg vissa problem 

med att ha elevassistenter med under musiklektionen. En lärare förklarade att eleverna 

ofta verkar känna sig iakttagna, att elevassistenterna ”är på dem hela tiden”, och att 

detta leder till att eleven istället ibland hamnar i konflikt med elevassistenten. Detta kan 

visa på några av nackdelarna för den elev som blir iakttagen och tillsagd gång på gång. 

Lärarens resonemang visar att relationen mellan elevassistent och elev kan vara 
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avgörande för om det fungerar bra eller inte under skoldagen. Deras relation skulle 

alltså eventuellt kunna påverka både musiklärarens arbete och resten av klassen. Samma 

lärare berättar att det ibland fungerar bättre när elevassistenten får vänta utanför 

klassrummet. När elevassistenten sätts i ett inkluderingsperspektiv uppstår det frågor 

om huruvida eleven blir mer eller mindre inkluderad av att ha med sig en elevassistent. 

Som tidigare nämnt anser Nilholm (i Cervin, 2016) att inkludering inte har skett om det 

har upprättats ”särlösningar”, vilket det har om eleven blivit tilldelad en elevassistent. 

Däremot möjliggör elevassistenten att eleven kan delta i undervisningen i samma 

klassrum som de andra vilket skulle kunna uppfattas som inkluderande. Dock skulle 

Nilholm (2006) här lyfta ett varningens finger då begreppet inkludering ligger farligt 

nära att blandas ihop med begreppet integrering där det sistnämnda stannar vid att 

fokusera på elevens fysiska placering. Med avstamp i Nilholms (i Cervin, 2016) 

diskussion kan slutsatsen att en elev med en elevassistent inte är inkluderad dras, 

eftersom att särskilt stöd som ligger utanför lärarens kompetens har behövts sättas in. 

7.1.4 Utbildning och fortbildning 

Ingen av de musiklärarutbildningar som lärarna i studien gått har innehållit någon form 

av specialpedagogik. Utbildningsfrågan har inte ingått som en forskningsfråga i denna 

studie men i och med att bristen på utbildning framkommit i intervjuerna har jag valt att 

diskutera kring det då det kan ses som en viktig bakgrundsfaktor till resultatet. I 

skollagen står det att skolan har skyldighet att ge alla elever det stöd som behövs för att 

utvecklas och i läroplanen för grundskolan går det att utläsa följande: "Varje elev har 

rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den tillfredsställelse 

som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter” (sid 10). För att som lärare 

kunna följa dessa anvisningar för barn med AD/HD, krävs kunskap. Det är 

specialpedagogerna som främst har den kunskapen, men de arbetar främst med att 

utbilda och handleda lärare och är inte de som i första hand undervisar eleverna (Ernald, 

T. u. å.b och Stockholms universitet, 2016). I samma artikel står det att: ”Skolan har ett 

särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för 

utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla” (Ernald, T. u. 
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å.b). Det här indikerar att lärarna skulle ha stor nytta av en specialpedagogisk 

kompetens.  

 Enligt skolinspektionen (2014) är ”Brister i särskilt stöd en av de vanligaste 

bristerna […]” Så trots att skollagen uppmanar till individuellt stöd i ett arbete för att 

”motverka funktionsnedsättningens konsekvenser”, så verkar brister i just det här 

arbetet vara vanliga. Detta kan ytterligare vara något som pekar på att lärarutbildningen 

är, eller har varit, bristfällig.  

 Även om musiklärare skulle ha specialpedagogisk kompetens, träffar 

informanterna i den här studien sina elever exempelvis 40 minuter en gång i veckan och 

under en vecka är det inte ovanligt att de möter 300 elever. Detta kan ses som att läraren 

inte får de bästa förutsättningarna för att lyckas individualisera undervisningen då det 

finns väldigt lite tid att hinna lära känna eleverna och konstatera var och ens speciella 

behov. 

7.2 Bemötande och relationer 

Både Kadesjö (2007) och Olsson och Olsson (2013) skriver om bemötande och att 

närma sig barn från barnets synvinkel. I bemötandet av dessa barn är det viktigt att 

kunna tänka sig in i barnets föreställningsvärld, situation och kunna känna medkänsla, 

för att sedan agera utifrån det (Olsson & Olsson, 2013 och Kadesjö, 2007). Ingen av 

intervjupersonerna nämnde något om detta, men alla var överens om att relationerna till 

eleverna är det överlägset viktigaste i arbetet med barn med AD/HD. En av de 

intervjuade lärarna betonade att vid problematiska klassrumssituationer är relationerna 

till eleverna mycket viktigare än de pedagogiska metoderna. Genom att lära känna varje 

elev lär sig läraren hur just den eleven fungerar vilket bidrar till lärarens möjlighet att 

individualisera undervisningen. Medkänsla och förmågan att tänka sig in i barnets 

situation kräver en välutvecklad relationell kompetens vilket samtliga intervjuade lärare 

verkade fokusera på. Det är intressant att lyfta frågan om lärarna fortfarande skulle 

lägga lika stor vikt vid relationerna till eleverna om de hade haft specialpedagogisk 

utbildning. Antingen är nära relationer till elever alltid den viktigaste faktorn eller så är 

det den viktigaste faktorn när andra specialpedagogiska metoder saknas. 
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 Synsättet att det inte skulle vara viktigt för läraren att veta om barnets diagnos 

(Jakobsson & Nilsson, 2011) delades inte av alla de intervjuade lärarna. Författarna 

menar att all pedagogik ska specialiseras efter varje individ. Alltså att all pedagogik blir 

en slags specialpedagogik. Flera av de lärarna jag intervjuat har i motsats till detta 

påstående betonat vikten av att veta om eventuella diagnoser för att kunna optimera 

undervisningen. Det skulle kunna tolkas som att de arbetar på ett specifikt sätt med barn 

med AD/HD som eventuellt skiljer sig från hur de arbetar med resten av klassen. Om så 

är fallet innebär det att de väljer sina metoder bland annat utifrån den bakgrundsfakta de 

fått om eleven. Eftersom att ingen av lärarna har fått någon utbildning i 

specialpedagogik så kan det antas att de metoder som används i arbetet med dessa barn, 

därför främst är konstruerade av lärarna själva. Jakobsson och Nilsson (2011) menar att 

det finns risk att missa de barn utan diagnos som också är i behov av särskilt stöd om 

diagnoserna sätts i fokus. Jag drar slutsatsen att om läraren är alltför inriktad på att 

arbeta på ett speciellt sätt med barn med AD/HD och skiljer det från hur arbetet med 

övriga elever går till, riskerar hen att missa de elever som inte har någon diagnos men 

som också behöver mycket stöd. Detta skulle också vittna om att läraren snarare 

”diagnosanpassar” än individanpassar undervisningen.  

  Att stötta och berömma barn med AD/HD som lätt fastnar och ger upp, är viktigt 

(Kadesjö, 2007). Detta pratade en av lärarna i studien specifikt om. Hen betonade vikten 

av att påminna barnen om att de visst kan, att allt inte går med en gång och 

uppmaningar om att fortsätta försöka. Houmann (2010) skriver att läraren behöver vara 

uppmärksam på att det stöd som används inte får motsatt effekt och verkar kränkande. 

Trots att beröm fyller en viktig funktion tolkar jag Houman (2010) som att det kan vara 

viktigt att undvika exempelvis beröm för alltför små prestationer. Detta skulle eventuellt 

få eleven att känna sig ännu sämre, då förväntningarna på denne då kan uppfattas som 

alltför låga och upplevas som kränkande. Av det drar jag slutsatsen att lärare generellt 

men också musiklärare behöver sträva efter att hitta den perfekta balansen mellan beröm 

och krav.  

 Precis som Kadesjö (2007) föreskriver pratar några av de intervjuade lärarna om 

att behålla sitt eget lugn vid situationer där det uppstått en konflikt eller en krisartad 

situation. Författaren betonar vikten av att inte själv hamna i affekt. En av lärarna i 
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studien berättar att hen i princip aldrig tar något personligt i undervisningssituationer. 

Hen uttrycker att ”jag skakar av mig det så fort jag kan”. Jag tolkar det som att 

förmågan att inte bli upprörd och att inte ta saker personligt är en viktig del i läraryrket 

som skiljer sig från individ till individ och handlar mycket om personlighet. Dock kan 

medvetenhet om hur affekt påverkar omgivningen tränas upp och läraren kan på så sätt 

bli mer medveten om sitt eget agerande. 

    En av de intervjuade lärarna beskrev sig själv som temperamentsfull och att 

barnen upplevde det som att hen ibland skällde på dem. Enligt Kadesjö (2007) bör 

läraren ”undvika ständiga tillrättavisningar som ofta skapar en känsla av besvikelse och 

irritation hos barnet” (Kadesjö, 2007). Författaren menar att besvikelse och irritation 

hos barnet leder knappast till en lugnare klassrumssituation. Att vara temperamentsfull 

som lärare behöver å andra sidan inte enbart ses som något negativt. För mig kan 

temperament också symbolisera engagemang och glöd vilket möjligen förbättrar 

undervisningssituationerna på vissa plan. 

 Inkludering förespråkas av Forsberg (2014) och Nilholm (2007) och innebär att 

miljön anpassas efter barnens behov istället för att fokusera på eventuella brister. Jag har 

uppfattat det som att inkludering som förhållningssätt är tätt sammankopplat med 

bemötande. I intervjuerna nämns inkludering i både positiv och negativ bemärkelse. En 

lärare tyckte att då bedömningen att barnen ska gå i en ”vanlig” klass redan gjorts så ska 

inkluderingen vara ett faktum. En annan lärare resonerade kring huruvida vissa barn 

med AD/HD verkligen hamnat i rätt klass. Hen ställde sig frågande till om inkludering 

av ett barn som inte klarar samma sak som andra kan fungera. Den musiklärare som 

pratade om att inkludering kan vara problematiskt menade att de elever med ”svår” AD/

HD-problematik kanske skulle känna sig mer inkluderade i en, som hen kallar det 

”specialklass”. En annan lärare var också mycket skeptisk till att dessa elevers 

svårigheter idag ”nonchaleras” genom att sätta dem i grundskoleklass och sedan hänvisa 

till inkludering. På så vis läggs ett oerhört stort ansvar på musikläraren, som dessutom 

inte har någon utbildning i specialpedagogik, menade den intervjuade läraren. Dock 

handlar inkludering om att anpassa undervisningen efter eleverna och inte tvärtom 

(Nilholm, 2006). Utifrån det perspektivet, fungerar inte resonemanget om att ett barn 

med AD/HD inte skulle kunna inkluderas i en grundskoleklass. Med bakgrund av 
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Nilholms (2006) resonemang drar jag slutsatsen att eventuella normer kring hur skolan 

bör fungera, inte skulle behöva påverka elevernas skolsituation, utan undervisningen 

skulle kunna vara utformad och anpassad efter varje individ. Ställs det så höga krav att 

eleven med AD/HD inte fungerar i skolan, kanske det innebär att läraren snarare försökt 

integrera eleven i de rådande omständigheterna, istället för att inkludera eleven. 

Gränsen mellan inkludering och exkludering är hårfin menar Nilholm (2006).  

 Frågan är hur lätt det är att inkludera elever med AD/HD om målen i kursplanen 

är höga och svåruppnåeliga. Carlsson Kendall (2012) uttrycker ett exempel där hon 

menar att målen för årskurs 3 är alldeles för höga för dessa barn. Även Malmqvist (u. 

å.b) skriver om detta: ”Lärare upplever särskilt att beteendeproblematik hos elever är 

särskilt svår att hantera i samband med de allt högre ställda kraven på måluppfyllelse”.  

Höga krav på måluppfyllelse menar Nilholm (i Malmqvist u. å.a) har lett till en 

splittring i skolorna där hälften arbetar med särlösningar och hälften med inkludering. 

Hedevåg (i Cervin, 2016) menar att skolan kräver att eleverna ska uppnå de högt satta 

målen, men brister i att lära eleverna hur de ska göra det. 

  Det verkar alltså som att utvecklingen av högre betygskriterier och mål inte går 

hand i hand med lärarens förutsättningar för att arbeta med barn med AD/HD. Jag drar 

slutsatsen att mål och kursplaner är en av de faktorer som i dagsläget försvårar 

möjligheten för lärare att arbeta specialpedagogiskt och inkluderande. 

    

7.3 Metoder och arbetssätt 

I dag finns det fler medicinska rekommendationer för barn med AD/HD än det finns 

pedagogiska (Ernald, T. u. å.b). Men några av de pedagogiska arbetsmetoder som 

faktiskt finns, listar Specialpedagogiska skolmyndigheten (2015). Här nämns bland 

annat tydlighet i dokument och layout, digitala läromedel och textföljning. De flesta av 

intervjupersonerna har inte specifikt nämnt något av detta i arbetet med barn med AD/

HD, med ett undantag för en lärare som berättade att hen ofta använde sig av youtube. 

Kanske är det svårt att översätta dessa arbetsmetoder till en musiklärares 

förutsättningar? Råden rör framförallt läsning, text och läromedel och på en 

musiklektion arbetas det mest praktiskt. Jag ser en del möjligheter även för en 
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musiklärare. De gånger text förekommer på en musiklektion kan till exempel vara då 

elever ska lära sig sångtexter. Där kan musikläraren tänka igenom textens utformning 

och med hjälp av digitala verktyg skapa ett dokument som är enkelt att följa och har en 

layout som inte stör koncentrationen. Det går också att i detta dokument komplettera 

med visuella intryck som exempelvis tillhörande bild som förstärker sångtextens 

innehåll. Angående textföljning så finns det stora möjligheter i musikämnet. Att 

kombinera digitala läromedel och textföljning är enkelt gjort med användning av 

exempelvis kareokevideos på youtube. Där förekommer automatiskt en text som ofta 

fylls i efterhand och som är till för att sångaren ska kunna följa med i sångtexten. Lärare 

D värderade sång högt och menade att momentet kan kännas pinsamt för eleverna. Med 

hjälp av dessa digitala hjälpmedel kanske sångmomentet kan avdramatiseras och leder 

till att fler vågar sjunga. Idag finns det också mängder med notläsningsapplikationer till 

smartphones som skulle kunna vara mycket användbara för musiklärare. En av 

informanterna nämnde att en av de största svårigheterna i hens musikundervisning 

består i att få alla att spela i puls. Här gör jag en koppling till specialpedagogiska 

skolmyndighetens (2015) rekommendation av digitala läromedel. Det finns mängder 

med applikationer till mobiltelefoner som går att använda som metronom. En metronom 

är ett verktyg som håller en vald puls och en sådan applikation är oftast både visuell och 

auditiv. Jag ser framför mig att musikläraren kan introducera detta och göra det till en 

lek i att försöka klappa eller stampa i takt till metronomen. För att engagera eleverna 

mer skulle läraren kunna låta varje elev välja tempo och det skulle kunna bli lustfyllda 

växlingar mellan låga och höga tempi.  

7.3.1 Instruktioner, struktur och anpassningar 

Tydliga instruktioner är A och O i undervisningen för elever med AD/HD enligt både 

litteratur och intervjuade musiklärare. De resonerar, precis som Carlsson Kendall 

(2012), kring att instruera i delmål och inte ge hela instruktionen direkt. Nästa steg, efter 

att ha gett tydliga instruktioner, är att följa upp och kontrollera att eleven verkligen 

förstått instruktionen, vilket både författaren och musiklärarna pratar om. Det går att 

påminna sin elev på andra sätt än verbalt, till exempel med post it lappar på bänken med 

påminnande instruktioner (Carlsson Kendall, 2012). I och med att en musiksal är 
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utformad på ett annat sätt än en vanlig lektionssal där eleverna sitter vid bord, skulle 

den här metoden behöva utformas annorlunda. Det skulle fungera att använda post it 

lappar, men de skulle inte kunna fästas vid elevens bänk eftersom att en sådan inte 

existerar. Lapparna skulle istället antingen kunna tas med i fickan eller fästas på 

exempelvis keyboarden som eleven spelar på. På så vis har eleven med sig tydliga 

instruktioner som hen kan gå tillbaka till under hela lektionen.  

    En lärare berättar att hen brukar starta lektionerna med att skriva instruktioner 

på tavlan. Läraren upplever att det hjälper eleverna att komma igång och ge eleverna 

översikt över lektionens upplägg. En annan lärare brukar använda tavlan vid tillfällen då 

något problem uppstår i klassrummet, exempelvis då en enskild elev behöver allt fokus. 

Vid en sådan situation skriver läraren upp uppgifter till eleverna som de kan göra direkt 

medan läraren reder ut situationen. Att använda sig av tavlan under en musiklektion kan 

alltså bidra till en högre struktur på lektionen. Struktur i sin tur underlättar för många 

barn med AD/HD (Carlsson Kendall, 2012).  

    Det finns andra sätt att hjälpa eleven med struktur och planering där exempelvis 

klistermärken kan bekräfta att barnet klarat ett delsteg (Carlsson Kendall, 2012). Jag 

tolkar det som att eleven kan ha med sig en egen bok eller ett häfte där läraren med 

färgpennor eller klistermärken, kan pricka av genomförda moment. Ingen av de 

intervjuade musiklärarna berättade att de använde någon form av ”avprickning”. Här går 

det att dra paralleller till tidigare diskussion där Houman (2010) resonerar kring vikten 

av att det stöd man försöker ge inte upplevs som kränkande. Om läraren använder sig av 

någon form av ”avprickning” med färgpennor eller klistermärken, behöver kanske 

resonemanget ovan finnas i bakhuvudet så att inte eleverna uppfattar metoden som 

barnslig eller förminskande.  

     Juul (2005) skriver om många intressanta hjälpmedel i arbetet med barn med 

AD/HD. Jag har jämfört författarens rekommendationer med de metoder som mina 

intervjupersoner delat med sig av. Till viss del använde sig vissa av de intervjuade 

lärarna av en typ av avskärmning. Någon sa att eleven vid vissa tillfällen kunde få gå in 

i ett grupprum och spela själv/lugna ner sig. En annan lärare arbetar med en ”friyta” i 

klassrummet dit eleven går och tar på sig ett par hörlurar och spelar keyboard. Detta 

tolkar jag som en typ av avskärmning.  
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 Det rekommenderas att läraren lägger en hand på elevens axel vid instruktioner, 

för att öka elevens koncentration (Juul, 2005). Detta tyckte vissa av de intervjuade 

lärarna var bra och andra inte. Alla var överens om att det skiljer sig enormt mycket från 

individ till individ och inte går att generalisera. Juul (2005) är väldigt fokuserad vid 

praktiska metoder medan lärarna jag intervjuat varit mer fokuserade på relationerna 

gentemot eleverna. Efter att ha analyserat intervjumaterialet tolkar jag lärarnas 

uttalanden om att ha ”bra relationer” med eleverna, som synonymt med att ha nära 

relationer, alltså att känna dem väl. Jag drar slutsatsen att nära relationer till eleverna i 

kombination med genomtänka pedagogiska metoder skapar de bästa förutsättningarna 

för en bra lärandemiljö. 

    En av lärarna pratade om placering i klassrummet där hen valde att ha de elever 

med AD/HD längst ut i kanterna där det inte fanns så mycket stimuli. Carlsson Kendall 

(2012) skriver däremot om att ha de eleverna så nära läraren som möjligt. Dock är det 

en orättvis jämförelse eftersom en musiksals utformning skiljer sig väldigt mot en 

vanlig lektionssal. En annan typ av lösning skulle kunna vara att möblera om och låta 

eleverna sitta i cirkel. På så vis kan läraren ha bra överblick över alla elever på samma 

gång samtidigt som cirkeln utstrålar ett jämlikt klimat i klassrummet 

7.3.2 Fysisk aktivitet 

Ingen av de lärare jag har intervjuat använde sig av direkt rörelse i undervisningen. 

Vissa trodde att rörelse kunde hjälpa dessa barn, medan andra trodde att det skulle 

försvåra lärandet för dem. Kanske går deras tankar att koppla till det Österling 

Brunström (2010) skriver om rörelse i klassrummet. Hon resonerar kring att läraren 

eventuellt upplever en situation där elever rör sig improviserat som hotfull, då läraren 

riskerar att tappa kontrollen över barnets lärande. Detta kan i sin tur utmana den 

befintliga hierarkin i klassrummet vilket kanske ifrågasätter hela skolans uppbyggnad 

och struktur. Hyperaktiva barn har ett stort rörelsebehov och många behöver röra på sig 

för att kunna lära (Boström, 1998). Författaren anser att rörelse stimulerar kreativitet 

och lärande, och att en rörelsehörna i klassrummet skulle kunna upprättas för att 

inkludera rörelse. En av de intervjuade lärarna kommer i närheten av detta genom den 
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”friyta” hen uppfunnit och sen givit till de elever med AD/HD som behöver utnyttja 

den.  

 I läroplanen för grundskolan står det: ”Skolan skall sträva efter att erbjuda alla 

elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen” (Skolverket, 2015a, sid 

10) men alla musiklärarna upplevde att de har för små klassrum, och detta inskränker 

möjligheten till rörelse. Vanliga klassrum är inte är byggda för elever med stort 

rörelsebehov. Rörelselekar är ”livsviktiga” och sådana ska inkluderas i den vanliga 

undervisningen (Svantesson & Boström, 2007). Det är intressant att en av lärarna tyckte 

att det finns positiva aspekter av att ha ett litet klassrum. Hon ställde en retorisk fråga 

till mig om barnen ska ha mer plats att springa omkring på när de är vilda. Det verkar 

som att det för henne var positivt att det inte fanns så mycket utrymme för barnen att få 

utlopp för sin hyperaktivitet på. Enligt Boström (1998) ser det alltså vara precis tvärtom, 

att barnen behöver röra på sig för att fungera bra. Resonemanget som Österling 

Brunström (2010) för om att rörelse skulle kunna upplevas som ett hot, då kontrollen 

plötsligt skulle hamna hos eleverna är mycket intressant och skulle eventuellt gå att 

applicera på läraren ovan.  

 Klassrumsstorleken är dock inte den enda faktorn som spelar in. De flesta av de 

intervjuade lärarna kände sig osäkra på området och har inga direkta metoder för hur 

rörelse skulle kunna inkluderas mer än som enklare klapp- och rytmiklekar. Precis som 

Törn (2015) skriver är brist på kunskap en vanlig faktor som gör att rörelse i 

undervisningen uteblir. Med stöd av litteraturen drar jag slutsatsen att i och med att 

rörelse anses mycket viktigt bör alla lärare få utbildning i metoder för att arbeta med 

rörelse i undervisningen. 

   Det verkar vara lättare att inkludera rörelse i form av rörelselekar i de lägre 

årskurserna jämfört med de äldre (Törn, 2015). De flesta av de lärarna jag intervjuat 

undervisar främst på högstadiet och detta kan antas vara en av anledningarna till att de 

upplever det som svårt. Jag tycker mig se en metod som nämnts i litteraturkapitlet som 

enkelt skulle gå att applicera på äldre åldrar och det är den som Carlsson Kendall (2012) 

förespråkar, att oftare låta eleverna stå upp.  

   Med avstamp i ovanstående diskussionskapitel drar jag slutsatsen att jag i mitt 

framtida yrkesliv som musiklärare behöver stå på mig om jag vill förändra något 
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(Houmann, 2010) och arbeta fram fungerande metoder i arbetet med barn med AD/HD. 

Efter att ha analyserat intervjuerna har jag insett hur stor betydelse relationerna till 

eleverna har, därför kommer jag gå ut i arbetslivet med ett stort fokus på relationer. Jag 

kommer försöka använda mig av rörelse i den mån det går, möblera lektionssalen så att 

rörelse blir möjligt och sträva efter att arbeta med ett inkluderande förhållningssätt. Om 

jag lyckas skapa en inkluderande miljö är det möjligt att jag inser att det inte krävs 

särskilda metoder i arbetet med barn med AD/HD, utan att all undervisning kan vara 

specialpedagogisk och inkluderande. Det vore fantastiskt att komma till den punkten där 

ett barns diagnos inte ens behöver uppmärksammas eftersom utgångspunkten redan då 

skulle vara att alla barn har olika behov. Jag hoppas att det på min framtida arbetsplats 

ska vara en självklarhet att skolan anpassar sig efter barnen och inte tvärtom.  
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8. Vidare forskning  

Vidare hade jag velat forska mer på musiklärares bemötande av flickor med AD/HD. 

Fler pojkar än flickor drabbas av AD/HD och funktionsnedsättningens sätt att yttra sig 

skiljer sig ofta mellan pojkar och flickor. Då pojkar oftare blir utåtagerande är det 

många flickor med AD/HD som går igenom en inre kamp där vissa knappt märks i 

klassrummet. Det hade varit intressant att forska om hur en musiklärare bemöter och 

undervisar en flicka i behov av särskilt stöd i jämförelse med en pojke. 

Många av symptomen för AD/HD ligger närmare den klassiska mansrollen än 

kvinnorollen. Hur påverkar det flickor med diagnosen? Intressanta frågor att ställa 

skulle kunna vara:  

- Hur undervisar lärare flickor respektive pojkar med AD/HD? 

- Hur upplever lärare att AD/HD yttrar sig hos pojkar respektive flickor? 

- Hur påverkas flickor av att tidigt få en AD/HD-diagnos? 

Det hade varit spännande att forska om fler specifika metoder framtagna för just 

musiklärare, i arbetet med barn med AD/HD. En möjlighet hade varit att avgränsa 

forskningen till Informations- och kommunikationsteknik så som applikationer till 

mobiltelefoner, datorprogram mm, vilket tillhör en marknad som ständigt expanderar.  

Här kunde frågeställningarna låta: 

-  Hur kan informations- och kommunikationsteknik underlätta för musikläraren i 

arbetet med elever med AD/HD? 

- Vilka möjligheter finns för det för elever med AD/HD att tillgodogöra sig 

musikundervisningen med hjälp av informations- och kommunikationsteknik? 
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