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Denna studie avser att undersöka om motorisk träning används i special 

undervisningen för barn med diagnosen ADHD och i så fall hur.                                                                                                                                                   

I studien användes en kvantitativ enkätundersökning samt två 

kompletterande kvalitativa intervjuer. Studien undersöker om idrottslärare, 

speciallärare samt specialpedagoger överhuvudtaget har motorisk träning i 

sin undervisning. Följande undersöktes: Längden på motorikpassen, 

fördelningen flickor - pojkar. Studien undersökte hur ofta och i vilken 

åldergrupp den motoriska undervisningen bedrevs. Slutligen undersöktes i 

vilken form lärarna hade sin motoriska träning. Våra kvalitativa intervjuer 

gav oss möjlighet att arbeta vidare med de resultat som framkom i 

enkätundersökningen. Det var intressant att fråga vidare om varför öga – 

hand träning var så dominerande. Det framkom att öga – hand träning är 

vanligare än de pulshöjande aktiviteterna för att den lite lugnare 

aktiviteten anses enklare att göra riktigt. Det framgick även att det nästan 

uteslutande är idrottsläraren som har pulshöjande motorisk träning. 
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INTRODUKTION 

I vår profession möter vi människor med funktionsnedsättningar, då vi båda som skriver 

studien även har ett intresse för motorisk träning utvecklades denna studie att just 

handla om motorisk träning för barn med diagnosen ADHD. En av oss arbetar som 

speciallärare och bedriver motorisk träning för barn, den andra arbetar som 

arbetskonsulent. Detta arbete avser att undersöka om och hur speciallärarna och 

specialpedagogerna använder motorisk träning i sin undervisning av barn med 

diagnosen ADHD. Arbetet avser även att undersöka om idrottsläraren har någon form 

av motorisk träning och i så fall hur den bedrivs. 

Bakgrund 

 ADHD 

Framväxten av den moderna skolan är enligt Velasquez (2012) anledningen att 

okoncentrerade och hyperaktiva barn började uppmärksammas, skolans arbete och 

framgång bygger på koncentration. Barn har i tidigare beskrivningar ansetts ha en dålig 

uppfostran och vara normlösa då de uppvisade hyperaktivitetsproblem och svårigheter 

med koncentration. Bland annat i massmedia har större uppmärksamhet enligt 

Velasquez (2012) riktats mot elever med ADHD. Det handlar om barn som har svårt att 

sitta stilla och vara uppmärksamma samt har dålig impulskontroll och på grund av detta 

upptar mycket resurser. Barn med ADHD karaktiseras med uppmärksamhetsproblem 

och hyperaktivitet. Dessa barn associeras enligt Landau, Milich, och Diener (1998) med 

svårigheter att organisera, vissa svårigheter att prestera och de får i stor omfattning 

negativ kritik från föräldrar och lärare. Dessa barn kan få negativa resultat i sitt 

personliga liv, i utbildnings och sociala sammanhang. Detta kan komma att påverka 

deras möjligheter att anpassa sig genom livet menar Barkley, Fischer, Smallish och 

Fletcher (2006). 

 Diagnosen ADHD 

I denna studie används benämningen ADHD, då avses de barn som fått diagnosen 

fastställd enligt DSM-IV manualen (Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders-IV). För att få diagnosen ADHD ska minst sex symtom vardera uppvisas i 

minst sex månader till en grad som är maladaptiv och oförenlig med utvecklingsnivån 

för barnet när det gäller ouppmärksamhet, hyperaktivitet och impulsivitet. 

(Diagnoskriterier i sin helhet i bilaga 3). 

När ett antal beteenden hos barn finns som betraktas vara problematiska, kan DSM-IV 

dra gränsen mellan normal och avvikande vad det gäller uppmärksamhetsbrist och 

hyperaktivitetsstörning, genom att se till frekvensen av beteendena. Det finns ett viktigt 

påpekande i samband med dessa kriterier som formuleras i detta klassifikationssystem, 

de beteende som det relateras till problamiseras i skolan. Ett flertal av de beteende är av 

sådan art att de anses bryta ordningen i skolan. Exempelvis att inte kunna sitta vid sin 

bänk tyst och stilla, eller att svara rätt ut i klassrummet. De kriterier som är kopplade till 
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klassifikationssystem omarbetas och revideras kontinuerligt. Detta leder till att 

beteenden som kopplas till ADHD definieras och även hur de förstås. En 

genusdimention har tagit form i ADHD fältet. Här har lämpligheten i 

klassifikationssystemet när det gäller flickor/kvinnor ifrågasatts menar Velasquez 

(2012). Den traditionella ADHD forskningen har fokuserat på pojkar, den manliga 

utvecklingen har varit normen man följt. Den äldre modellen har missgynnat kvinnor, 

då kvinnor och flickor uppvisar ADHD annorlunda. Flickor och kvinnor blir ofta 

tillbakadragna, tysta och osäkra på sin självbild. De anses utveckla depression, ångest 

eller ett beteende för att vara andra till lags. 

 Motoriska aspekter vid ADHD 

Barnets rörelser är dåligt planerade menar Kardensjö (2007), de stannar inte i tid utan 

krockar med kompisarna, de tar i för häftigt. De är ouppmärksamma vid till exempel 

matbordet och välter mjölkpaketet. Dessa barn uppfattas enligt Kardesjö som klumpiga 

i sitt sätt att röra sig. Motoriken spelar en större roll för yngre barn, de mindre barnen 

leker mer med sina kompisar medan tonåringarna ofta umgås genom att samtala med 

varandra. Motoriska svårigheter kan ha en stor inverkan på ett barns sätt att fungera och 

även på hur det uppfattas såväl av sig själv som av omgivningen. Vidare menar 

Kardensjö (2007) att vissa barn kan ha motoriska problem som gör det svårt att sitta 

still. Denna avvikande motorik gör att barnet har svårt att sitta upprätt på stolen. De 

stora musklerna som med en bestämd muskelspänning ger barnet en stabil sittställning 

tröttas ut. Det resulterar i att barnet lätt glider av stolen eller hänger sig på bänken. 

Barnet kan då genom att gunga på stolen, gå omkring i rummet, resa sig upp och sätta 

sig igen för att på så sätt försöka öka spänningen i de stora musklerna. Barnen får mer 

tonus i musklerna och spänst i kroppen genom att de rör på sig. Dessa motoriska 

svårigheter kan påverka barnets koncentration, vilket då i sin tur påverkar den 

sysselsättning som barnet skulle koncentrera sig på. Om ett barns motoriska svårigheter 

existerar i sådan grad att deras utveckling hämmas anser Kardensjö (2007) det viktigt att 

barnet får hjälp med utvecklingen av sin motorik i så stor utsträckning som möjligt.  

 

 Motorisk träning vid ADHD 

Symptomen för ADHD kan vändas till en tillgång menar Kadesjö (2007). En del barn 

med hyperaktiv ADHD hittar vägar för att få utlopp för sitt behov av rörelse i form av 

idrott och hårt fysiskt arbete. Den rastlöshet som många av dessa barn upplever kan 

vändas till framgång inom fysiskt hårt krävande träningsformer som löpning, boxning 

eller skidåkning. Otillfredsställelsen som dessa barn visar, får vissa av dem att ha 

ambitioner utöver det vanliga och vara mer initiativrika, företagsamma och målinriktade 

än andra. Nielsen (1988) säger att barn med ADHD ofta har problem med sin motorik 

och på grund av detta ha svårt med sin inlärning. Vi är intresserade av om man använder 

sig av motorisk träning inom undervisningen och i så fall hur. Redskapsbanor är enligt 

Nielsen utmärkta exempel på motorisk träning där barnet kan anpassa svårigheter efter 

sin egen utvecklingsnivå. Den motoriska träningen har bland annat betydelse för barnets 

känslomässiga utveckling menar Nielsen (1988). Nielsen menar att extra god utveckling 

uppnås om barnet hela tiden söker utmaningar där motorisk utveckling är ett måste. 
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Nielsens forskning inkluderar alla barn, han menar att barn med ADHD får ut samma 

fördelar av träningen. 

Någon aktuell forskning från Sverige angående motorisk träning för barn med 

diagnosen ADHD verkar inte finnas. Det finns dock en levande diskussion angående 

diagnosen i Sverige. I den offentliga arenan har diagnosen ADHD flitigt 

uppmärksammats säger Velasquez (2012). Det största intresset från massmedia har gällt 

barn, fast även vuxna som sökt diagnosen senare i livet har uppmärksammats senare 

tiden. Två positioner kan generellt urskiljas i debatten. Den dominerade första 

positionen är den medicinska, neuoropsykiatriska och psykologiska inriktningen som 

förklarar ADHD som ett biologiskt eller organiskt fenomen. Den andra varianten har en 

samhällsvetenskaplig inriktning, denna problemitiserar den medicinska inriktningens 

dominans och legitimitet inom fältet, genom att placera ADHD i ett socialt 

sammanhang. Dessa två perspektiv har en tendens att polariseras vilket leder till låsta 

positioner. Detta kan ha hämmat en mer nyanserad diskussion menar Velasquez (2012). 

 Modern forskning angående motorisk träning för barn med diagnosen 
ADHD 

Smith med flera har genomfört en studie som publicerades i Journal of Attention 

Disorders (2013) angående fysisk träning för barn med ADHD symtom. Författarnas 

studie innehöll ett program som var utformat för att maximera deltagarnas engagemang 

i medel-svår fysisk träning. Träningen genomfördes innan skolan på morgonen. Barnen 

var mellan fem och nio år och deltagarna bestod av sex pojkar och åtta flickor. 

Träningen började med uppvärmning i form att till exempel leka kull, alltså formen var 

att de skulle springa mellan en till två minuter, sedan gick man igenom programmets 

regler en till två minuter, till exempel tala vänligt med varandra, håll armar och ben för 

er själva, vänta på din tur innan du talar. Därefter tränade barnen vid stationer under 

tjugosex minuter, varje träningspass varade då sammanlagt i trettio minuter. Det fanns 

fyra stationer där barnen tränade i grupper med fem deltagare i varje. Stationerna var 

utformade så att barnen fick använda finmotorik, grovmotorik, balans, de fick springa, 

hoppa, flytta föremål inom träningslokalen med mera. Programmets personal var 

antigen studerande eller hade tagit en examen inom psykologi, de hade dessutom 

erfarenhet av att arbeta med barn med ADHD. Smith med flera menar att deras studie 

påvisar att regelbunden strukturerad fysisk aktivitet är ett ledande verktyg i arbetet med 

barn som har ADHD. De menar vidare att för barn med ADHD symtom kan man se 

fördelar av sådan träning inom flera områden så som motorik, kognition, inom sociala 

och beteende funktioner.  

 

Medverkande i en studie gjord av Verret, Guay, Berthiaume, Gardiner och B’eliveau 

(2010) är barn mellan 7-12 år. Man ville med denna studie objektivt få insikt i 

effekterna av måttlig till kraftig fysisk tränings inverkan gällande kondition, beteende 

och kognitiva funktioner för barn med ADHD. Totalt medverkade 21 barn (varav en 

flicka). Barnen rekryterades via en klinik som är specialiserade på ADHD (Riviere-des-

Prairies) och från en lokal skola. Barn med ADHD liknande symtom var inte 

inkluderande i denna studie på grund av att de inte räknas in i den teoretiska modellen 
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av ADHD. Barn med inlärningssvårigheter, Tourette’s syndrom, autism, epilepsi, 

intellektuella funktionsnedsättningar eller barn som tog någon annan medicin än den 

avsedd för ADHD var inte heller de inkluderade i studien.  

Tio barn med ADHD deltog i den fysiskt aktiva gruppen, 30 % av dem medicinerade. 

Elva barn deltog i kontrollgruppen, 100 % av dem medicinerade. 

Under en tioveckorsperiod tränade barnen i den aktiva gruppen 45 minuter tre gånger i 

veckan. Träningen bestod vid varje pass av uppvärmning, aerobic, motoriska övningar, 

styrketräning och nedvarvning. All träning övervakades av en specialist på fysisk 

träning. Huvudsyftet var att upprätthålla måttlig till kraftig intensitet vid varje 

träningspass. Varje vecka mättes intensiteten i varje barns träning via hjärtslag per 

minut med monitor (polar S-810). Man varierade de fysiska aktiviteterna för att hålla 

motivationen igång hos barnen, bland annat spelade man fotboll, basket använde sig av 

träningsstationer med mera. 

Tio dagar innan träningen startade gjordes flera tester på barnen, man kollade deras 

kondition, motoriska färdigheter, flexibilitet, muskelstyrka, vilo & maxpuls, man mätte 

och vägde dem och räknade ut deras BMI (body mass index). Föräldrar och lärare 

genomförde Child Behavior Checklist (CBCL; Achenbach, 1991) före och efter studien. 

Denna checklista utvärderar beteendeproblem och social kompetens hos barnen. Åtta 

skalor kalkyleras: Ångest-depression (13 komponenter), inåtvänd-depression (8 

komponenter), somatiska besvär (11 komponenter), sociala problem (11 komponenter), 

inlärningssvårigheter (15 komponenter), uppmärksamhetsproblem (10 komponenter), 

regelbrytande beteende (17 komponenter), aggressivt beteende (18 komponenter). 

Man gjorde även en neuropsykiatrisk test där man mätte uppmärksamhet och förmågan 

att svara, detta gjordes enligt Test of Everyday Attention for Children (1999). 

Författarna skriver att dem veterligen är denna studie den enda som utförts på detta sätt 

när det gäller barn med ADHD. 

Det resultat som kom fram i studien är att för de barn som deltog i programmet med 

fysisk aktivitet har en positiv påverkan visat sig. Deras motorik har förbättrats. 

Föräldrar och lärare rapporterade om positiva signifika förbättringar i beteende problem, 

sociala problem, inlärningssvårigheter och uppmärksamhetsproblem. Lärarna 

rapporterade även om att ångest-depressionerna minskat i denna grupp.  

Författarna skriver i sin slutledning att resultatet tyder på att fysisk aktivitet kan vara till 

fördel för barn med ADHD. 

Sammanfattning och utgångspunkter för studien 

Bakgrunden visar på att det kan finnas svårigheter för barn som har ADHD. I 

ovanstående kapitel kan vi även utläsa att det finns möjligheter till positiv påverkan 

inom flera områden vid användandet av motorisk träning för dessa barn, det kan bland 

annat röra sig om beteende, uppmärksamhet, sociala problem, aggressivitet, somatiska 

besvär, motorik, kognition. Arbetet avser att undersöka i vilka av följande former 

motorisk träning bedrivs, öga-hand, träning av finmotorik, pulshöjande, balansträning 

och hur ofta träningen genomförs, både hur lång tid varje träningspass är och hur ofta 
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träningspassen genomförs. Studien kommer även att undersöka fördelningen av 

motorisk träning mellan flickor och pojkar, då vi i vår bakgrund ser tydliga skillnader i 

hur det ser ut för pojkar kontra flickor genom tiden. Vi hoppas kunna få fram svar som 

visar på om det finns några fördelar med att använda motorisk träning för barn med 

diagnosen ADHD.  

 

Syfte och problemformulering 

Syftet med denna studie är att beskriva på vilket sätt och i vilken omfattning motorisk 

träning används av specialpedagoger, speciallärare och idrottslärare i undervisningen av 

barn med ADHD. Studies syftar att undersöka hur ofta och länge eventuella 

träningspass pågår, vem som håller i dem och även utformningen av den motoriska 

träningen. 

Arbetets problemformulering är: 

 # Används motorisk träning i undervisningen för elever med ADHD och i så fall hur?       

 

   METOD 

För att se om och hur skolan arbetar med motorisk utveckling hos barn med ADHD, har 

vi valt att skicka ut enkätfrågor till speciallärare, idrottslärare samt specialpedagoger. Vi 

valde dessa tre lärarkategorier för att vi antog att de var de mest lämpade att utföra 

specialundervisning på det sätt som visat sig framgångsrikt enligt vår bakgrund. Vi var 

intresserade av både lugnare motorisk träning samt även pulshöjande motorisk träning. 

För att stötta upp resultaten av enkätundersökningen har även två intervjuer genomförts. 

Vi valde ut två personer av ovanstående kategorier som varit länge i yrket och samlat på 

sig många värdefulla erfarenheter. Vi ansåg att kombinationen av enkät och intervju var 

bäst lämpad utifrån vårt syfte och frågeställningar. Vi ville ha möjlighet till en bredare 

och mer generell resultatomfattning och därmed ett mer tillförlitligt resultat baserat på 

ett större urval respondenter, samtidigt som vi ville ha möjlighet att behandla de svar vi 

fick från enkätens frågor på ett kvalitativt sätt.  

När man ska välja metod för sin undersökning finns det flera alternativ, intervjuer, 

enkäter och observationer. Enligt Bryman (2002) är intervjuer en bra metod för att få ett 

fördjupat svar på sina frågor. När man använder sig av intervju finns det två olika typer 

av intervjuer att välja mellan. Antingen en strukturerad intervju som bygger på fasta 

frågor som ställs till alla deltagare i undersökningen, eller en kvalitativ intervju. En 

kvalitativ intervju bygger på fria formulerade frågor som varieras på lika sätt beroende 

på intervjusituationen. Det är för att få den intervjuade att ge så uttömmande svar som 

möjligt i ämnet. Intervju ger information på att mer djupgående plan om man vill ha 

information om attityder, värderingar, förhållningssätt med mera. 

Om man vill ha ett mätbart svar och kunna ange frekvenser ska man använda sig av en 

kvantitativ studie. För att resultatet ska bli tillförlitligt är det då viktigt att urvalsgruppen 
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är representativ för de frågor man ställer och vill få svar på. Om man däremot vill förstå 

respondentens sätt att reagera och resonera eller om man vill hitta mönster genom 

frågeställningarna bör man göra en kvalitativ studie. (Bryman, 2002) 

Enkäten är en bra metod när man vill undersöka sambandet mellan mätbara fakta såsom 

kön och yrkestillhörighet. Enkäten ger en bred men mer ytlig information. Det är en bra 

metod när man vill nå ut till många respondenter och få ett stort underlag i sin 

undersökning. Enkät kan användas som ett underlag till att välja ut vilka frågor och 

vilka respondenter man eventuellt vill använda sig av i en mer djupgående intervju. Det 

är även en metod som ger en generell bild av hur många personer som har eller inte har 

samma uppfattning inom ett ämne. (Djurfeldt, Larson, Stjärnhagen, 2010) 

Metodologiska utgångspunkter 

En kvantitativ enkät valdes för att vår urvalsgrupp ska bli så stor som möjligt och att 

alla ska få samma frågor. I studien var syftet att undersöka om och hur speciallärarna, 

specialpedagogerna och idrottslärarna arbetar med motorisk träning i sin 

specialundervisning. Därefter har två stycken kvalitativa intervjuer genomförts för att 

fördjupa resultaten från enkäten. Vi har valt en halvstrukturerad livsvärldsintervju 

(Kvale 2009). Det är en intervjuform med målet att erhålla beskrivningar av 

intervjupersonens livsvärld i syfte att tolka innebörden av de beskrivna fenomenen. Den 

kvantitativa studien består av en enkätundersökning. Det är för att nå ut till fler 

respondenter och därmed göra undersökning bredare med generella och mätbara svar. 

(Djurfeldt, Larsson, Stjärnhagen 2010).  I den kvantitativa enkäten kan de mätbara svar 

som efterfrågas i vår undersökning utläsas. Vår önskan var att få in så många svar som 

möjligt för att få en generell bild av vad specialpedagoger, speciallärare och 

idrottslärare anser. Vid användandet av enbart intervjuer blir urvalsgruppen mindre. 

Den begränsade tid som fanns för denna studie gav oss inte någon möjlighet att 

intervjua så många som hade varit önskvärt.  

Planering och genomförande 

Urval 

Vårt mål har varit att nå fram till specialpedagoger, speciallärare samt idrottslärare i en 

kommun. Detta gjordes i form av en surveyundersökning via internet. E-meil skickades 

via samordnaren, i mejlet fanns en bifogad fil med frågeformuläret. Enligt Denscombe 

(2009) kan man använda sig av internet på tre sätt huvudsakligen. Frågeformulär via e-

meil, Frågeformulär skickas som en bifogad fil i e-meil, webb-baserat frågeformulär. 

Valet av respondenter gjordes som ett subjektivt urval, vi handplockade respondenter då 

vi hade en viss kännedom om de yrkesgrupper som arbetade med de företeelser vi ville 

undersöka. Det användes även ett bekvämlighetsurval (bygger på forskarens 

bekvämlighet) i form av att en av oss arbetar i den utvalda kommunen. (Denscombe, 

2009). 
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I våra två kvalitativa intervjuer valdes specialpedagoger och idrottslärare ut för att 

intervjuas. Speciallärare utelämnades för att vi utgick från att specialpedagoger och 

speciallärare samverkar i högre grad i det dagliga arbetet. 

Etiska överväganden 

Enligt vetenskapsrådets etiska regler (2011) valdes en konfidentiell enkät. Enkäten 

innehöll våra namn och kontaktuppgifter, information om vår studies syfte samt våra 

förväntningar på respondenterna (att svara på enkäten). Då en av oss arbetar i den valda 

kommunen fanns en medvetenhet om att resultaten kan påverkas. Just nätbaserade 

enkäter upplevs som mest anonyma och därför är mest lämpliga då med hänsyn till att 

en av oss jobbar där. Respondenterna kan påverkas att svara det de tänker att kollegan 

vill att de svarar, då uppkommer en snedvridning av svaren. I de kvalitativa intervjuerna 

har vi valt att slå ihop svaren med tanke på de medverkandes möjligheter att förbli 

anonyma stärks. 

Instrument 

Frågorna utformades efter syftet och våra frågeställningar. Enkät frågor 

sammanställdes, dessa frågor ansågs av oss enkla att besvara för respondenten och där 

svaren kunde ge oss en bred bild av specialpedagogers, speciallärares och idrottslärares 

åsikter i ämnet. Vårt val bestod av att ha så många strukturerade frågor med fasta 

svarsalternativ som möjligt för att få mätbara svar. Ett syfte var att inte ha för många 

frågor, det skulle vara enkelt att besvara dem och även att bearbeta enkätsvaren. (Se 

bilaga 2). I våra kvalitativa intervjuer valdes en öppen fråga om arbetets 

problemformulering samt en fråga för att stötta upp resultaten av enkätundersökningen. 

(Se bilaga 4). 

Insamling 

Studiens enkätundersökning skickades ut digitalt. För att hitta mejladresser till alla 

speciallärare, specialpedagoger och idrottslärare kontaktades skola och barnomsorg 

inom den utvalda kommunen. En samordnare inom kommunen hjälpte oss att skicka ut 

enkätundersökningen till berörda lärare. (Se bilaga1). När respondenten svarar får vi 

genom Google drive automatiskt tabeller och diagram över enkätsvaren. Våra två 

intervjusvar renskrevs och behandlades samma dag som vi genomförde intervjuerna. 

När enkäterna var insamlade visade det sig att 15 av 23 respondenter svarat, ett 

påminnelse mejl skickades ut via samordnaren och det resulterade i att två svar till kom 

in. Sammanlagt fick vi in 17 av 23 enkätsvar. Google drive används då det förser oss 

med lättöverskådliga tabeller och diagram. Utifrån dessa diagram och tabeller har 

dessutom samband och intressanta utgångspunkter för vår redovisning framkommit. 

En enkätundersökning ger minst möjlighet att kontrollera tillförlitligheten i förväg. För 

att ändå få så god reliabilitet som möjligt har vi provat enkäten på några studiekamrater. 

Då de ansåg enkäten kändes lätt att besvara, lagom lång och enkel att förstå tror vi att 

den tänkta gruppen för vår enkät, i detta fall specialpedagoger, speciallärare och 

idrottslärare också uppfattar den som lagom lång, lätt att besvara och enkel att förstå. 
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Enkäten skickades ut via mejl, för säkerställandet av att rätt respondent får den. Att 

skicka via mejl gör även att enkäten snabbt når ut till respondenterna. 

Det finns en tydlighet angående enkätens syfte, vår undersökning och vilka deltagarna i 

undersökningen är. Det har funnits möjlighet för respondenterna att kontakta oss med 

eventuella frågor och funderingar. De fick tillgång till våra namn och mejladresser. 

Enkäten har varit frivillig att besvara, vi har dock vädjat till respondenten att svara så 

vår undersökning blir så stor som möjligt. Genom att ge våra respondenter denna 

information har vår tanke varit att visa dem respekt och därmed förhoppningsvis ökat 

deras vilja att delta (Bryman, 2002).  

Våra kvalitativa intervjuer genomfördes per telefon. Genom att intervjua per telefon 

fick informanterna själv välja om de ville bli intervjuade hemma eller på jobbet. Det gav 

oss lugn och ro att genomföra intervjuerna utan att bli störda av kollegor och elever. 

Telefonintervjuer kan även vara till fördel om det förekommer känsliga frågor till 

respondenten (Kvale 2009).  

Analys 

I vår kvantitativa del av studien hjälpte Google drive oss med analysen i form av 

beskrivande diagram. Diagramen bygger på alla de enkätsvar vi fått in som i sin tur 

analyserats. Vi har tolkat diagramen med tanke på arbetets problemformulering och valt 

ut de delar som vi vill titta närmare på i våra intervjuer. Den kvalitativa delen av vår 

undersökning där vi behandlar svaren vi fått från intervjufrågorna består av att vi gör en 

innehållsanalys, vilket är vad Kvale (2009) kallar för en meningskoncentrering. Enligt 

Kvale (2009) innebär en meningskoncentrering att man gör en koncentrering av 

intervjupersonernas svar, de formuleras mer koncist och omformuleras till att visa på 

den väsentliga innebörden. Detta görs i fem steg. Det första steget består i att 

intervjusvaren läses igenom i helhet, i andra steget fastställs åsikterna som 

respondenterna uttryckt. Det tredje steget handlar om att tolka respondenternas svar och 

försöka skapa svarsteman. Det fjärde steget innebär att man ställer svaren mot 

undersökningens syfte. Slutligen knyts hela intervjun samman i vad Kvale (2009) kallar 

en deskriptiv utsaga som också blir det femte steget. 

 Reliabilitet, validitet och generalisering 

Enligt Kvale (2009) bör man alltid kritiskt granska sin metod för att avgöra dess 

reliabilitet (tillförlitlighet). Detta för att avgöra giltigheten hos den information som 

framkommit i studien och om den varierar beroende på under vilka omständigheter 

studien genomförts. Vi anser att vår undersökning har en relativt god reliabilitet, det 

som kan ha försvårat för respondenten var att vi ställde frågor om motorisk träning för 

olika kategorier elever. Våra intervjuer har god reliabilitet, våra informatörer kunde utan 

svårigheter besvara våra frågor. Metodens validitet, eller giltighet, är enligt Kvale 

(2009) en granskning om studiens frågor undersöker det som var intentionen med 

studien. Vi anser att studiens validitet är god eftersom enkätfrågorna formulerats efter 

syftets och frågeställningarnas innehåll och därmed undersökt det som var studiens 

intention att undersöka. Våra intervjufrågor bygger på de resultat som vi fått genom vår 

enkätundersökning och har därför god validitet. 
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Vi anser att vårt underlag är för litet både när det gäller enkätundersökningen samt även 

intervjuerna för att kunna göra någon form av generalisering. 

                                  

                                RESULTAT 

I följande avsnitt kommer vi att redovisa resultatet av vår enkätundersökning. Vi har 

gjort en bortfallsanalys och vi redovisar vår enkätundersökning i diagramform samt 

tabellform med förtydligande texter till. Vi kommer även att redovisa våra två 

kompletterande intervjuer. 

Presentation av respondenterna 

Specialpedagogerna som vi har intervjuat arbetar på flera stadier och deras uppgift är att 

säkerställa det specialpedagogiska behovet ute på skolorna. Specialpedagogen sitter ofta 

i skolans ledningsgrupp och ger rektorn den information som krävs då rektorn är ytterst 

ansvarig. 

 Vi intervjuar även speciallärare. Specialläraren arbetar ”på golvet” med de elever som 

specialpedagogen och i viss mån specialläraren kommit överrens om. Det handlar ofta 

om elever som inte nått målen i de olika ämnena. 

Den tredje kategorin av respondenter är idrottslärarna. Idrottsläraren undervisar ofta på 

flera stadier och har som uppgift att undervisa i ämnet idrott där motoriken är av stor 

vikt. 

Vi kommer i fortsättningen i redovisningen av resultatet att låta specialpedagoger och 

speciallärare bilda en grupp av respondenter (specialpedagoger/speciallärare). Detta för 

att enklare kunna utläsa och förstå resultaten ur tabeller och diagram. 

 

 

 Enkät 

Våra respondenter består av 12 stycken specialpedagoger/speciallärare samt 5 stycken 

idrottslärare. En av respondenterna har svarat att den är både specialpedagog och 

speciallärare. 
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Figur 3.1 Visar vilken typ av lärare som respondenten tillhör.                                                            

Bortfallet är 6 personer av 23 möjliga. 

Existensen av motorisk träning 

De flesta av respondenterna använder inte motorisk träning i sin undervisning med en 

elev som har diagnosen ADHD flera gånger i månaden utan betydligt mera sällan. Det 

finns 4 respondenter som aldrig använder motorisk träning och 13 respondenter 

använder det högst en gång i månaden. 

  

 

Aldrig                   Flera gånger/månad 

Figur 3.2 Visar om respondenten någon gång använt motorisk träning i sin undervisning med en elev som 

har diagnosen ADHD.   

Det finns 4 respondenter som aldrig använder motorisk träning på elever med diagnosen 

ADHD samt motoriska svårigheter och 11 respondenter som använder motorisk träning 

en gång/månad. 1 respondent använder motorisk träning flera gånger/månad. 
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Aldrig               Flera gånger/månad 

Figur 3.3 Visar om respondenten någon gång använt motorisk träning i sin undervisning med en elev 

med diagnosen ADHD samt motoriska svårigheter. 

Frekvensen av motorisk träning 

4 stycken av respondenterna har svarat att de har motorisk träning med barn med 

diagnosen ADHD 1ggr/månad. 4 stycken har svarat att de har motorisk träning 

1ggr/vecka. 2 stycken har svarat att de har motorisk träning 1ggr varannan vecka. 

Endast en har svarat att de har motorisk träning 2ggr/vecka. 

  

 

Figur 3.8 Visar hur ofta respondenten använder motorisk träning i sin undervisning                          

För att kunna se förhållandet mellan generell motorisk träning och motorisk träning med 

barn med diagnosen ADHD har vi lagt till en korstabell. 

Tabell 1 Visar förhållandet mellan generell motorisk träning och motorisk träning med barn med 

diagnosen ADHD.  

Hur ofta 

 Ej svar 1/mån 1 varannan 

v 

1/vecka 2/vecka Tot 

Aldrig 2 1  1  4 

2 3 1  1  5 

3  1 1 1   

4   1 1 1 3 

Fleraggr/mån 1     1 

Tot 6 3 2 4 1  
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Längden på den motoriska träningen 

8 av 17 respondenter har motorisk träning i pass som varar längre än 10 minuter. Det är 

dock ovanligt med pass upp till 40 minuter. 

 

Figur 3.4 Visar hur lång tid den motoriska träningen varar. 

För att kunna se förhållandet mellan hur ofta och hur länge respondenterna har motorisk 

träning har vi lagt till en korstabell. Tabellen visar att respondenterna har väldigt 

spridda svar. Träning som är 20 minuter/vecka samt träning som är 10 minuter/mån är 

de enda varianter där två respondenter svarat på vardera. I övrigt har endast en 

respondent per alternativ svarat. 

Tabell 2 Visar förhållandet mellan hur ofta och hur länge respondenten har motorisk träning. 

Hur länge 

 Ej svar 1/mån 1 varannan 

v 

1/vecka 2/vecka Tot 

Ej svar 3   1  4 

10 min 1 2 1   4 

20 1 1 1 2 1 6 

30 1 1    2 

40    1  1 

Tot 6 4 2 4 1  

 

 

Åldersgrupp 

Respondenterna har uteslutande motorisk träning i åk F-6.  Motorisk träning är mest 

förekommande i åk F-3. 
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Figur 3.4 Visar i vilken åldersgrupp respondenterna har motorisk träning. 

Former 

Öga-hand träning är den vanligaste formen av motorisk träning, 14 respondenter 

använder denna. Även balansträning som används av 8 respondenter och finmotorisk 

träning som används av 8 respondenter är vanligt förekommande. Pulshöjande 

aktiviteter är inte vanligt förekommande, används endast av 2 respondenter. 

 

Figur 3.6 Visar vilka former av motorisk träning som använts i undervisningen. 

Könsfördelning 

Det är vanligare med motorisk träning för pojkar än vad det är för flickor. 3 

respondenter använder motorisk träning för enbart pojkar. Ingen respondent använder 

motorisk träning för enbart flickor. Resterande respondenter använder motorisk träning 

för både flickor och pojkar. 

 

 



 

14 

 

 

Pojkar 100 % Flickor 100 % 

Figur 3. Visar fördelningen flickor och pojkar vad gäller den motoriska träningen. 

 Intervju 

Presentation av informanterna 

I våra två intervjuer har vi valt en informant ifrån vardera av följande två grupper 

specialpedagoger/speciallärare och idrottslärare. Dessa grupper är redan presenterade, se 

presentation av respondenter. Vi har valt att endast använda benämningen informant för 

att kunna garantera att de får vara anonyma.  

Inkludering - naturligt vid motorisk träning 

På vår första öppna fråga rörande studiens problemformulering framgick att båda 

informanterna hade flera olika infallsvinklar och att de flesta tillät inkludering. 

 Den motoriska träningens upplägg beror på vilken ålder eleven har. I åk 1-3 rör det sig 

mycket om grundformer och lek. Vidare anser en av informanterna att en elev med 

ADHD kan vara med på alla övningar även i de låga åldrarna. Båda informanterna 

instämmer i att eftersom motorisk träning är en del av läroplanen för de lägre åldrarna 

så har ju idrottsläraren egentligen inget val. Motorisk träning måste ingå i 

idrottsundervisningen. En av informanterna berättar att för de lite äldre barnen handlar 

den motoriska träningen fortfarande mycket om lek men med lite större krav på 

koordination. Vidare anser informanten att all form av idrott gynnar motoriken men 

ibland styr läraren upp den mot vissa elevers särskilda behov som till exempel barn med 

diagnosen ADHD. Båda informanterna instämmer med att det är viktigt att barn i alla 

åldrar med diagnosen ADHD kan delta under samma förutsättningar. En av 

informanterna anser att barn kan ta stor hjälp av varandra. 

Att härma varandra är viktigt för att alla elever ska lyckas, framförallt 

elever med diagnosen ADHD. 

En av informanterna anser att man kan vara mycket ute i naturen och öva sin motorik.  

Om man använder sig av tipsrundor med aktivitets-uppgifter i varje 

fråga (hoppa högt, spring ett varv osv.) kan barnet träna sig i alla plan. 
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Över huvudtaget är all utomhuspedagogik bra för alla och tillåtande för 

barn med diagnosen ADHD. 

Idrottsläraren är viktig för barn med diagnosen ADHD 

När vi ställde frågan om hur informanterna såg på skillnaden i hur ofta öga – hand 

träning kontra pulshöjande träning förekommer för barn med diagnosen ADHD i skolan 

framgick det vilken stor roll idrottsläraren kan få för elever med diagnosen ADHD. 

Framförallt med tanke på modern forskning. 

 En av informanterna menar att flera lärare nog tycker att öga – hand träning är en mer 

kontrollerbar form av motorisk träning. De anser kanske att den lite lugnare träningen är 

enklare att göra riktigt. 

Vid riktigt intensiv träning är det viktigt med noggranna genomgångar 

med barn som har diagnosen ADHD. Det är viktigt med lugn och ro vid 

genomgången då chanserna ökar att alla barn kommer att förstå 

instruktionerna. Det ökar chanserna till att den intensiva aktiviteten inte 

spårar ut för de barn som har ADHD. 

Båda informanterna ser svårigheterna med att andra lärare än idrottslärarna utför den 

pulshöjande aktivitet som vi åsyftar. Men om man som lärare vågar bryta de vanliga 

mönstren och lämna klassrummet finns det nog möjlighet. En av informanterna påpekar 

att elever med diagnosen ADHD behöver mycket datorträning. Att använda 

tangentbordet är en mycket bra öga-hand träning som även måste övas upp för att 

eleven ska kunna använda datorn effektivt. 

Sammanfattning av resultat  

I vår enkät deltog specialpedagoger, speciallärare samt idrottslärare. Det var flest 

specialpedagoger/speciallärare som svarade på enkäten. Det var få av respondenterna 

som har motorisk träning med någon elev med diagnosen ADHD flera gånger i 

månaden. Likadant förhöll det sig när det gällde att ha haft motorisk träning med någon 

elev som har diagnosen ADHD samt motoriska svårigheter. Många som har motorisk 

träning i sin undervisning har det i c:a 20 minuter. Övervägande delen av 

respondenterna har sin motoriska träning i åk. F-3 och den består till största delen av 

öga – hand träning. Det är fler pojkar som fått motorisk träning. Flera av respondenterna 

erbjuder motorisk träning en gång per vecka eller en gång i månaden. I våra två 

intervjuer framgick att informanterna anser att öga-hand träning är vanligast för att den 

lugnare aktiviteten är enklare att göra riktigt. Läraren vill ofta inte lämna tryggheten i 

klassrummet. Det framgick även att det nästan uteslutande är idrottsläraren som har 

pulshöjande motorisk träning. 

                             DISKUSSION 
I denna del kommer vi att diskutera vårt val av metod och hur det påverkat denna studie 

vi genomför. Efter det följer en sammanfattning av vårt resultat kopplat till syfte och 
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frågeställningar, samt en diskussion av resultatet i relation till tidigare forskning och 

litteratur. 

Metoddiskussion 

Enkäten är en bra metod när man vill undersöka sambandet mellan mätbara fakta såsom 

kön och yrkestillhörighet. Enkäten ger en bred men mer ytlig information. Det är en bra 

metod när man vill nå ut till många respondenter och få ett stort underlag i sin 

undersökning. Då vi insett att urvalet inte bör innehålla färre än 30 respondenter 

(Denscombe 2009) har vi förstått att det var för lite med 17 respondenter, därför 

genomfördes även en kvalitativ undersökning i form av två intervjuer. Dock kan den 

kvalitativa delen inte betraktas som enbart kvalitativ då den fungerar som en 

fördjupning i en kvantitativ enkätundersökning.  För oss är det tydligt att denna 

kvalitativa intervjus inslag har gjort vår studie mer omfattande då den försett oss med en 

möjlighet att gå djupare in på vissa frågor, med enbart den kvantitativa 

enkätundersökningen hade vårt arbete haft för svagt underlag. Vi inser nu att 23 

personer var för få att skicka enkäten till. Vi borde ha utformat våra frågor på ett sådant 

vis att respondenterna skulle avbryta enkäten om de inte haft motorisk träning över 

huvud taget. Nu fick vi istället flera besvärande interna bortfall med tre olika svar på 

antalet som faktiskt bedrivit motorisk träning. Vi inser också att ja och nej frågor hade 

kunnat förenkla tolkningen av våra enkätsvar 

En enkät kan användas som ett underlag till att välja ut vilka frågor och vilka 

respondenter man eventuellt vill använda sig av i en mer djupgående intervju. Det är 

även en metod som ger en generell bild av hur många personer som har eller inte har 

samma uppfattning inom ett ämne. (Djurfeldt, Larson, Stjärnhagen, 2010).  

Då en av oss arbetar i den kommun vi har vänt oss till är vi medvetna om att det rör sig 

om ett bekvämlighetsurval. Detta innebär att man väljer de respondenter som är lättast 

att få tag på, detta kan påverka arbetets reabilitet vilket vi är medvetna om. Att vissa av 

respondenterna känner en av oss kan också påverka bland annat antalet inkomna svar. 

En fördel kan dock vara att just den kommunen har nytta av vårt arbete.  

Resultatdiskussion 

Anledningen till att det var mest specialpedagoger som svarade på vår enkät tror vi är 

att de känner en stark anknytning till ämnet samt att de är många i antal. Det har under 

en lång tid funnits en specialpedagogutbildning medan utbildningen till speciallärare har 

tillkommit på senare år. En annan anledning att just specialpedagogerna engagerat sig 

mest kan vara att just de barn som har diagnosen ADHD ofta får hjälp direkt av 

specialpedagogen på grund av de specifika svårigheter som dessa barn har. Av de 6 

lärare som inte svarade på enkäten har vi lyckats spåra 5. Två stycken av dessa 5 var 

speciallärare och de mejlade oss och berättade att de ansåg att de var för nya i yrket för 

att kunna tillföra något. De övriga 3 var idrottslärare. Vi fick gå tillbaka till mejllistan 

för att kontrollera detta. Vi vet inte varför dessa 3 idrottslärarna valde att avstå att svara 

på vår enkät. Vi tyckte att vi heller inte kunde ställa frågan utan göra etiska 

överträdelser (Denscombe 2009).  

Flertalet idrottslärare i denna studie har inte någon riktad motorisk träning mot barn 

med ADHD utan låter dessa barn delta på de vanliga lektionerna. Detta kan också vara 
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en framgångväg. De redskapsbanor som Nielsen (1988) beskriver lämpar sig mycket väl 

för motorisk träning för barn med ADHD. Där övar de motorik i sin helhet samt även 

når en pulsökning som visat sig viktig i den moderna forskningen (Claudia Verret, 

Marie-Claude Guay, Claude Berthiaume, Phillip Gardiner & Louise B’eliveau 2010). 

Våra enkätsvar visar att många av våra respondenter har motorisk träning i 10-20 

minuter 1ggr/ månad samt 1ggr/vecka. Det behöver inte vara specifik träning för barn 

med diagnosen ADHD utan generellt. Claudia Verret, Marie-Claude Guay, Claude 

Berthiaume, Phillip Gardiner och Louise B’eliveau använder sig framgångsrikt av 45 

minuters pass i sin forskning (2010). Under en tioveckorsperiod tränade barnen i den 

aktiva gruppen 45 minuter tre gånger i veckan. Träningen bestod vid varje pass av 

uppvärmning, aerobic, motoriska övningar, styrketräning och nedvarvning. Deras 

resultat visar förbättringar i motoriken samt även sättet de kommunicerar med andra. 

Eleverna blev mer harmoniska och inriktade mot att samarbeta.  

Alla svarande på frågan om i vilken ålder undervisningen bedrivits berättade att deras 

motorikundervisning uteslutande ligger i åldrarna F-6. Förutom att Lpo 11 indikerar att 

motorisk träning ska genomföras i de lägre åldrarna så tyder forskning (Elder TE) på 

över 10000 barn att motorisk träning bör prioriteras i de lägre åldrarna.  

Enligt vår enkätundersökning får nästan uteslutande pojkar specifik motorisk träning. 

Enligt Velasquez (2012) har kvinnor/flickor missgynnats i den traditionella forskningen 

om ADHD. Velasques hävdar att kvinnor/flickor har andra sätt att uttrycka sig än 

män/pojkar. Slutligen frågan om i vilka former respondenterna använder motorisk 

träning. En större del av respondenterna har svarat att de använder öga – hand träning 

medan en mindre del svarat att de väljer pulshöjande aktivitet. Vi har valt att ställa 

denna fråga i två intervjuer. Vi intervjuade två informanter, de representerar de grupper 

som vi gjorde vår enkätundersökning hos. Vi kallar dem endast informanterna. Deras 

svar antyder att det nog handlar om den enskilde lärarens vilja att gå utanför sina 

normala ramar som avgör att man väljer det lite tryggare alternativet öga – hand än de 

pulshöjande aktiviteterna. En av informanterna påtalar dock vikten av datorträning för 

barn med diagnosen ADHD, detta ger god öga – hand träning. Idrottsläraren står för all 

pulshöjande specialundervisning. 

 

 Slutsatser/implikationer 

Eftersom modern forskning visar att lite längre pulshöjande träningspass (c:a 45 min.) 

några gånger i veckan ger goda resultat för barn med diagnosen ADHD bör vi i skolan 

anamma detta. Läroplanen nämner att motorisk träning ska prioriteras i de lägre 

åldrarna. Även modern forskning visar att kraftsamling bör ske i de lägre åldrarna. 

Kanske kan den motoriska träningen inrymmas i de pulshöjande 45 minuters pass . Om 

skolan verkligen vill uppnå goda resultat både vad gäller motoriken samt de sociala 

bitarna måste tid avsättas för de lärare som är lämpade för specialundervisning av barn 

med diagnosen ADHD. Eftersom alla barn mår bra av den aktuella träningen behöver 

barn med ADHD inte exkluderas. Även specialpedagoger och speciallärare borde ges 

tid till att hjälpa sina elever med ADHD enligt den moderna forskningen. Om detta inte 
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går att genomföra måste idrottslärarna få ett större ansvar att genomföra 

specialundervisning. De verkar ha möjlighet att arbeta med lite längre motorikpass. 

Om det nu är så att ADHD har sin grund i omognad (Elder TE) bör en kraftsamling ske 

redan i förskoleåldern. Barn med diagnosen ADHD bör få utveckla sin motorik innan 

eleven flyttas upp i systemet och stöter på kända svårigheter på grund av sin diagnos. 

Fortfarande sker specialundervisningen för barn med diagnosen ADHD nästan 

uteslutande för pojkar. Varför lyckas samhället inte urskilja de flickor som har dessa 

behov. Inom detta område efterlyser vi mer forskning. 
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Bilaga I 

 

                                 Missiv 

 

Hej! 

Jag heter Rickard Örnström och är speciallärare på xxxxxxx  i åk.4-6. 

Jag och Eva Stigsson gör ett självständigt arbete på 15 hp som handlar om 

motorisk träning för barn med diagnosen ADHD. 

Vi skulle vara tacksamma om ni ville svara på enkätfrågorna på denna länk:  

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dC1ubnIyTnpGSURXZ255Y

VF4VHE1Wnc6MQ#gid=0 

Vill ni ställa frågor går det bra att kontakta mig på min kommunmejl. 

 

                                                                      Tack på förhand!   
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Bilaga II 

 

 

    Enkät 

 

Motorisk träning i specialundervisningen 

 

Vi vill veta om och hur speciallärare, idrottslärare samt specialpedagoger använder sig 

av motorisk träning för barn med ADHD . 

*Obligatorisk 

 

Vilken typ av lärare är du? * 

 Specialpedagog  __ 

 Speciallärare  __ 

 Idrottslärare  __ 

 

Har du någon gång använt motorisk träning i din undervisning med en elev som har 

diagnosen ADHD?* 

1 2 3 4 5 

__ __                __                  __                 __ 

aldrig             flera gånger i månaden 

 

Har du någon gång använt motorisk träning i din undervisning med en elev med 

diagnosen ADHD samt motoriska svårigheter?. * 

1 2 3 4 5 

__ __                 __                  __                 __ 



                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

aldrig   flera gånger i månaden 

 

Hur lång tid varar den motoriska träningen?? 

 10 min.  __ 

 20min.   __ 

 30 min.  __ 

 40 min.  __ 

 

I vilken åldersgrupp har du haft motorisk träning?. Kryssa i den åldersgrupp där du har 

största delen av din motoriska träning. 

 F-3   __ 

 4-6   __ 

 7-9   __ 

 

Om du har använt motorisk träning i din undervisning, vilka former har du använt?. Det 

går bra att kryssa i flera alternativ. 

 öga-hand     __ 

 balans          __ 

 Träning av finmotorik   __ 

 pulshöjande uteaktivitet   __ 

 Övrigt:  

 

Vilken fördelning har det varit i den motoriska träningen mellan tjejer och killar             

  . . .   

1       __         __         __         __          __          __         __          __       10 

killar100%                                                                                       tjejer100%                                                                                                        

      

     



 

III 

 

Hur ofta använder du motorisk träning i din undervisning?? 

 1ggr/månad                   ___ 

 1 ggr varannan vecka    ___ 

 1ggr/vecka  ___ 

 2ggr/vecka  ___ 

 Övrigt:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

 

Bilaga III 

 

                     Diagnoskriterier för ADHD 

 

Följande kriterier gäller för ADHD enligt svenska översättningen av DSM-IV: 

A Antingen (1) eller (2): 

 

1. Minst sex av följande symtom på ouppmärksamhet har förelegat i minst sex månader 

till en grad som är maladaptiv och oförenlig med utvecklingsnivån: 

Ouppmärksamhet 

(a) är ofta ouppmärksam på detaljer eller gör slarvfel i skolarbetet, yrkeslivet eller andra 

aktiviteter, 

(b) har ofta svårt att bibehålla uppmärksamheten inför uppgifter eller lekar, 

(c) verkar ofta inte lyssna på direkt tilltal, 

(d) följer ofta inte givna instruktioner och misslyckas med att genomföra skolarbete, 

hemsysslor eller arbetsuppgifter (beror inte på trots eller på att personen inte förstår 

instruktionerna), 

(e) har ofta svårt att organisera sina uppgifter och aktiviteter, 

(f) undviker ofta, ogillar eller är ovillig att utföra uppgifter som kräver mental 

uthållighet (t.ex. skolarbete eller läxor), 

(g) tappar ofta bort saker som är nödvändiga för olika aktiviteter (t ex leksaker, 

läxmaterial, pennor, böcker eller verktyg), 

(h) är ofta lättdistraherad av yttre stimuli, 

(i) är ofta glömsk i det dagliga livet. 

 

2. Minst sex av följande symtom på hyperaktivitet/impulsivitet har förelegat i minst sex 

månader till en grad som är maladaptiv och oförenlig med utvecklingsnivån: 



 

V 

Hyperaktivitet 

(a) har ofta svårt att vara stilla med händer eller fötter eller kan inte sitta still 

(b) lämnar ofta sin plats i klassrummet eller i andra situationer där personen förväntas 

sitta kvar på sin plats en längre stund 

(c) springer ofta omkring, klänger eller klättrar mer än vad som anses lämpligt för 

situationen 

(hos ungdomar och vuxna kan detta vara begränsat till en subjektiv känsla av rastlöshet) 

(d) har ofta svårt att leka eller utöva fritidsaktiviteter lugnt och stilla 

(e) verkar ofta vara ”på språng” eller ”gå på högvarv” 

(f) pratar ofta överdrivet mycket. 

 

Impulsitivitet 

(a) kastar ofta ur sig svar på frågor innan frågeställaren pratat färdigt, 

(b) har ofta svårt att vänta på sin tur, 

(c) avbryter eller inkräktar ofta på andra (t.ex. kastar sig in i andras samtal eller lekar). 

 

B. Vissa funktionshindrande symtom på hyperaktivitet/impulsivitet eller    

ouppmärksamhet skall ha funnits före sju års ålder. 

C. Någon form av funktionsnedsättning orsakad av symtomen föreligger inom minst två 

områden(t.ex. i skola/på arbetet och i hemmet). 

D. Det måste finnas klara belägg för kliniskt signifikant funktionsnedsättning socialt, 

eller i arbete eller studier. 

E. Symtomen förekommer inte enbart i samband med någon genomgripande störning i 

utvecklingen, schizofreni eller något annat psykotiskt syndrom och förklaras inte bättre 

av någon annan psykisk störning. 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

Bilaga IIII 

 

 

 Intervjufrågor 

 

1, Berätta fritt dina tankar kring arbetets problemformulering (Används motorisk 

träning som ett hjälpmedel i skolan för elever med ADHD och i så fall hur?) ).  

 

2, Hur ser du på skillnaden i hur ofta öga – hand träning kontra pulshöjande träning 

förekommer för barn med diagnosen ADHD i skolan?  

 

     


