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Abstrakt 

Syftet med studien är att undersöka hur några verksamma lärare i ämnet idrott och hälsa i 

årskurs 4-6 arbetar med elever med ADHD i idrottsundervisningen. Fokus ligger på hur dessa 

lärare strukturerar upp regelgenomgångar, hur de arbetar för att eleverna ska följa reglerna 

under aktivitetens gång samt vilka svårigheter och möjligheter lärarna ser i arbetet med elever 

med ADHD. Uppsatsen ger en inblick i diagnosen ADHD och erkända 

undervisningsstrategier för elever med ADHD. Undersökningen utgår från en kvalitativ ansats 

med inriktning mot semistrukturerade intervjuer eftersom utgångspunkten i studien är lärares 

erfarenheter. Resultatet visar att majoriteten av respondenterna strukturerar upp 

regelgenomgångarna genom att samla eleverna i en ring, använda sig av korta instruktioner 

med en regel i taget, tillämpa strategin förklara-visa samt repetera reglerna. Under aktivitetens 

gång klargör resultatet att respondenterna är delaktiga observatörer och ger kontinuerlig 

feedback för att eleverna ska följa överenskomna regler. När det gäller svårigheter och 

möjligheter pekar resultatet främst på att dessa elever har bristande impulskontroll vilket kan 

leda till svårigheter att hantera nederlag, till exempel vid tävlingar. Många respondenter är 

överens om att dessa elever gör att man utvecklas som lärare. När man väl har byggt upp en 

relation med eleverna kan man se dem blomstra i idrottsundervisningen på ett mer självsäkert 

sätt gentemot andra teoretiska ämnen.      
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1. Introduktion
Med utgångspunkt i min kommande lärarroll är ett av alla våra läraransvar att inkludera alla 

elever i undervisningen. I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 

(2011) står det att ”undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov” 

(Skolverket 2011:8). Som lärare gäller det att vara flexibel och att se bortom begränsningar, 

men hur lätt är det när elevantalet i varje grupp växer och därmed alla olikheter? 

Funktionsnedsättningar intresserar mig och när det talas om funktionsnedsättningar och idrott 

och hälsa är det säkert många som förknippar det med rörelsehinder och rullstolsburenhet. I 

denna uppsats har jag valt en annan inriktning, nämligen elever med ADHD, som vi kan se i 

många av dagens klassrum. Jag tror att det är vanligt att man ”glömmer” de elever som har en 

funktionsnedsättning man inte alltid kan se på utsidan men som kan ställa till det ändå:   

 Att inte kunna sitta still, koncentrera sig på uppgifter, acceptera krav, ingå i grupp och utveckla 

 kamratrelationer leder till negativa reaktioner från omgivningen – både från kamrater och lärare. 

 I allvarliga fall kan det leda till en oacceptabel skolsituation med utstötning eller i andra fall 

 bristande förståelse och otillräckligt stöd. (Socialstyrelsen 2002:143) 

Just dessa svårigheter utmärker en elev med ADHD. På Socialstyrelsens hemsida står det att 

ungefär 5% av Sveriges elever har ADHD vilket generellt sett betyder att det finns ett ADHD 

barn i varje klass. Det innebär därför att dagens lärare med största sannolikhet kommer möta 

flera elever med ADHD och dessa elever ska ges förutsättningar att nå målen liksom övriga 

elever. Eftersom det är känt att ADHD medför svårigheter att koncentrera sig i bland annat 

stressiga situationer (Westholm 2012), är det viktigt för min kommande yrkesprofession att ha 

kunskap om strategier som är användbara för att nå elever med ADHD i 

idrottsundervisningen på ett effektivt sätt. I gymnastiksalen finns det många redskap som drar 

till sig fokus. För en elev med ADHD är det i många fall svårare att fokusera i dessa 

sammanhang och impulskontrollen blir svår att reglera. Det beror bland annat på att elever 

med ADHD har svårigheter i att komma ihåg instruktioner och att fullfölja en aktivitet i flera 

led (Jacobsson & Nilsson 2011). Frågan är då hur idrottslärare arbetar för att dessa elever ska 

följa de överenskomna regler som gäller för en elev i idrottsundervisningen? Tidigare 

forskning visar att det finns ett flertal strategier som har visats framgångsrika i 

undervisningen med elever med ADHD. Genom att få del av några verksamma idrottslärares 

erfarenheter av ADHD får jag en inblick i om teorier stämmer överens med delar av 

verkligheten. Tyvärr tror jag att det är många som förknippar ADHD med negativitet, kanske 
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för att människor gärna poängterar när någonting är stökigt eller jobbigt. Vad som är viktigt 

att komma ihåg är att elever med ADHD besitter många möjligheter: 

 Ett annat sätt att karakterisera barn och ungdomar med ADHD är att beskriva dem som barn och 

 ungdomar med många briljanta idéer, kreativitet och uppfinningsrikedom. De får snabba 

 associationer och tankar och finner okonventionella lösningar som andra inte förmår se. Med en 
 entusiasm för den uppgift som de i stunden håller på med, och med ambitioner och 

 initiativrikedom utöver det vanliga, kan de vara djärva, gränsöverskridande, nyskapande och 

 självständiga i ord och handling. Det är dock sällan den sidan av deras personlighet som kommer 

 till sin rätt. I stället möter dessa barn och ungdomar ofta orimliga krav, anses omöjliga och löper 

 risk att stigmatiseras. De klarar inte vad andra klarar och många får problem som starkt inverkar 

 på deras utveckling och uppväxtsituation. (Socialstyrelsen 2002:17) 

Med en god förståelse och vilja att hitta nya strategier för att nå målen, går det att få en 

välfungerande undervisning för elever med ADHD (Gillberg 2013, www.spsm.se). Ett 

skoluppdrag är att fostra eleverna till fungerande samhällsmedlemar (Skolverket 2011) vilket 

gör det här ämnet så viktigt ur ett samhällsperspektiv. Dessa elever är på väg ut i samhället 

och det är snart mitt blivande uppdrag att fostra dessa elever så att de ska kunna hantera livet 

samt utveckla nödvändiga kunskaper för att klara sig som samhällsmedborgare.  

När jag ser tillbaks på min egen skoltid anser jag att det finns en annan öppenhet gentemot 

olika diagnoser idag jämfört med hur det såg ut när jag själv gick i grundskolan. Idag talas det 

ofta om just diagnoser och det begreppet kommer jag använda mig av framöver i denna 

studie. I min klass fanns det ingen uttalad elev med ADHD men såhär i efterhand har jag mina 

misstankar om att vi hade ett par elever som åtminstone hade gemensamma drag med en elev 

med ADHD. Idag får jag intrycket av att det är mer öppet och mer accepterat att tala om 

diagnoser, likaså att vara olika, även om det naturligtvis finns fall där föräldrar väljer att inte 

tala öppet om sina barns diagnoser. För mig är det viktigt att kunna se möjligheter istället för 

begränsningar med ADHD i skolundervisningen. Jag tycker att det är spännande med 

olikheter och jag har personliga erfarenheter av ADHD. Det har väckts en nyfikenhet och ett 

intresse av att få mer förståelse för ADHD och hur jag skall bemöta det på bästa sätt i min 

idrottsundervisning. En annan viktig aspekt att ha i åtanke är styrdokumenten. I läroplanen 

framstår olika mål som eleverna behöver uppnå för att bli godkända. Om eleverna exempelvis 

inte kan simma 200 meter varav 50 meter är på rygg efter årskurs 6, uppnår de inte betyget E i 

ämnet idrott och hälsa (Skolverket 2011). Det betyder att styrdokumenten är en central del för 

både lärare och elever, och de är en ram för hur verksamheten kan bedrivas.   

Forskning visar på att det för läraryrket är väsentligt att vara medveten om effektiva 

arbetsmetoder för elever med ADHD och pröva dem i sin egen undervisning. I detta arbete 
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kommer jag därför att belysa områden som ADHD som diagnos, vad som kännetecknar 

diagnosen, utredning för barn, svårigheter för elever med ADHD i idrottsundervisningen och 

vad man som lärare bör tänka på i arbetet med dessa elever. Fokus kommer ligga på 

verksamma lärares erfarenheter för att få en bild över arbetssätt som kan fungera eller som 

man möjligtvis bör undvika. Jag anser att det är viktigt att få en inblick i vad forskningen 

säger och komplettera det med hur några av dagens lärare tänker i dessa sammanhang.    
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2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med det här arbetet är att undersöka hur några årskurs 4-6 lärare i ämnet idrott och 

hälsa arbetar med elever med ADHD i idrottsundervisningen för att öka förståelsen och få en 

inblick i de svårigheter och möjligheter som finns i arbetet med dessa elever. Fokus ligger på 

att undersöka hur lärarna arbetar för att eleverna ska följa de regler som gäller för en aktivitet, 

och då har jag valt att undersöka hur lärarna strukturerar upp regelgenomgångarna och vilka 

tillvägagångssätt som tillämpas under aktivitetens gång.   

Utifrån syftet med undersökningen har jag valt att utgå från följande frågeställningar: 

-Hur organiserar lärare i ämnet idrott och hälsa i årskurs 4-6 regelgenomgångar för en 

aktivitet för att nå elever med ADHD i idrottsundervisningen i gymnastiksalen? 

-Hur arbetar lärare i ämnet idrott och hälsa i årskurs 4-6 för att få elever med ADHD att följa 

reglerna under aktivitetens gång? 

-Vilka svårigheter och möjligheter ser lärare i ämnet idrott och hälsa i årskurs 4-6 med elever 

med ADHD i idrottsundervisningen?  
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3. Bakgrund och tidigare forskning 

I kommande avsnitt förklaras och problematiseras begreppet ADHD eftersom det utgör en 

utgångspunkt i uppsatsen. Det följs av en redogörelse för ADHD:s kännetecken, utredning 

och spridning över världen. I detta avsnitt belyses även delar av den forskning som finns om 

undervisningsstrategier för elever med ADHD. Därefter presenteras ett avsnitt om 

styrdokument och ett om idrottsundervisning. Sist följer ett stycke med några utsedda 

svårigheter och möjligheter dessa elever kan ha i idrottsundervisningen. 

3.1 Definition av ADHD 

ADHD förklaras som en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (www.socialstyrelsen.se) 

vilket betyder att vissa områden i hjärnan inte fungerar som hos de flesta andra människor 

(www.lul.se). ADHD är en förkortning för Attention Deficit Hyperactivity Disorder och 

diagnosen ses främst som en uppmärksamhetsstörning med överaktivitet. ADHD har sin 

utgångspunkt i nervbanor i hjärnans aktiviteter som inte fungerar fullt ut. Dessa nervbanor rör 

reglering och styrning. Det innebär att styrningen av uppmärksamhet, impulskontroll och 

aktivitetsstyrning påverkas. Mer specifikt beror ADHD på nedsatt blodflöde och 

ämnesomsättning i hjärnan vilket innebär försvagad aktivitet i hjärnstammen, mellanhjärnan, 

basala ganglier, corpus striatum och pannloben (Duvner 1998). Framförallt innebär det att de 

tre huvudsakliga problemområdena för en person med ADHD främst rör ”bristande 

impulshämning”, ”svårighet att anpassa aktivitetsnivån till situationen” och ”svagt 

belöningssystem” (Duvner 1998:20-21). Man understryker att 80 % av dessa förändringar i 

hjärnan beror på ärftlighet medan 20 % kan förklaras bero på skador under graviditeten eller 

förlossningen som medför syrebrist eller mindre hjärnblödningar (Duvner 1998, 

Socialstyrelsen 2002, Velasquez 2012).  

3.1.1 Kännetecken för ADHD 

ADHD är ett tillstånd som inte syns på utsidan av en människa, och i många situationer märks 

det inte att en person har ADHD. Därför kan det vara svårt att se om en person har ADHD 

genom att bara titta rent utseendemässigt på en människa. Det finns dock andra kännetecken 

för ADHD, och exempel på dem är att dessa människor har ett humör som gör det svårt att 

hantera vissa situationer. Framförallt gäller det situationer som går ut på att bevara 

koncentrationen och vara uppmärksam. Det kan till exempel gälla undervisningen i skolan 

eller att ha tidsuppfattning (Carlsson Kendall & Olsson 2008). Vidare menar man också att 
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hyperaktiviteten som är en av ADHD:s kännetecken kan medföra svårigheter för en person att 

sitta stilla. Det gör att personer med ADHD ofta uppfattas ofokuserade, ”springiga” och 

”klättriga” (Duvner 1998). Ett annat kännetecken för elever med ADHD är 

perceptionssvårigheter som innebär att individen finner svårigheter i att ”tolka och strukturera 

sina egna sinnesintryck” (Olsson & Olsson 2013:26). Elever med ADHD har i många fall 

mycket energi när de får göra sådant de tycker om medan det går väldigt trögt när det är något 

som känns jobbigt eller tråkigt (Westholm 2012). En del elever upplevs som utåtagerande när 

de inte reder ut alla de vardagliga krav som ställs på dem. Det påverkar också självförtroendet 

som gör att dessa elever kan känna sig underlägsna jämnåriga klasskamrater (Socialstyrelsen 

2014). Andra kännetecken för ADHD är oförutsägbarhet, det vill säga att det på förhand kan 

vara svårt att veta hur eleven kommer att reagera i olika sammanhang, att eleven skiftar 

humör och har bättre/sämre dagar och perioder samt att eleven har svårare för att behålla 

motivationen för en aktivitet (Socialstyrelsen 2002).  

3.1.2 Utredning för barn 

För att kunna säkerställa diagnosen ADHD sker utredningen genom fyra olika steg. I steg ett 

har vårdnadshavaren ett samtal med en läkare där den redogör för barnets beteende, 

utveckling, familjens historia, sjukdomar eller erfarna traumatiska upplevelser. Under steg två 

gör läkaren en undersökning av barnet vilket innebär flera olika undersökningar. Dels en 

kroppsundersökning, dels en test av motoriken och slutligen en neurologisk undersökning. 

Därefter kommer steg tre som innebär en neuropsykologisk bedömning som i sin tur 

innefattar tester av språkkunskaper, empati och uppmärksamhet, även kallad intelligenstest, 

som görs av en psykolog. Det sista steget består av ett frågeformulär för att kunna göra en 

bedömning av barnets koncentrationsförmåga, impulskontroll och aktivitetsnivå 

(Socialstyrelsen 2014, Velasquez 2012). Ett förtydligande är att både läkare och psykolog är 

inblandade i utredningen, men ibland deltar även pedagoger eller terapeuter för att få olika 

människors syn på situationen (Socialstyrelsen 2014). Som tidigast går det att ställa diagnosen 

ADHD från fyra års ålder. För att kunna ställa diagnosen finns det dessutom ett antal kriterier. 

Då behöver symtomen ha visats före sju års ålder, symtomen försämrar individens sätt att 

fungera i skolan eller rent socialt, symtomen förekommer på minst två olika miljöer samt att 

symtomen har visats under minst sex månader och under den tiden har individens utveckling 

försvagats (www.levamedadhd.se). Idag kan man konstatera att ADHD är vanligare bland 

pojkar än flickor. Det finns till och med så mycket som tre till fyra gånger fler pojkar som 
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flickor som har ADHD (Gillberg 2013). I artikeln ”Omognad kan diagnostiseras som adhd” 

(www.dn.se) som utgår från socialstyrelsen, framhävs det att barn som är födda under 

oktober, november och december har 30 % större risk att få diagnosen ADHD jämfört med 

barn som är födda i början på året. Rapporten menar att pojkar som är födda i december har 

hela 39 % större risk att få en ADHD diagnos jämfört med pojkar som är födda i januari. En 

förklaring till detta anses vara omogenhet som kan bedömas som ADHD. Socialstyrelsen 

(2002) menar att långtidsstudier visar på att det är vanligast att upptäcka ADHD i låg- och 

mellanstadiet. 

3.1.3 ADHD runt om i världen 

Som det tidigare har redogjorts för har ADHD biologiska orsaker. Under utredningen sker det 

inga medicinska tester som kontrollerar hjärnans aktivitet utan dessa tester kontrollerar istället 

individens beteende. Det finns därför olika internationella diagnossystem för ADHD som 

används i olika studier för att forskare och kliniker ska kunna både tala lika språk och ha 

samma begrepp som utgångspunkt. Det finns en amerikansk manual som förkortas DSM-IV 

och står för Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders-IV samt en manual som 

kallas ICD-10 som innebär International Classification of Diseases and Related Health 

Problems. I Sverige används de olika diagnossystemen parallellt. Inom europeisk sjukvård 

används främst ICD medan DSM tillämpas främst i psykiatrisk forskning både i Sverige och i 

hela världen. DSM-IV är den manual som används mest i Sverige och detta system utgår från 

de yttre symtomen för ADHD och inte de biologiska (Socialstyrelsen 2002, Velasquez 2012). 

I DSM-IV finns det därmed tre olika kategoriseringar för ADHD. En kategori är ADHD som 

genomsyras av bristande uppmärksamhet. Det innebär svårigheter i att behålla 

uppmärksamheten. Det finns ytterst få eller inga tecken på impulsivitet eller överaktivitet. I 

vardagliga sammanhang kallas denna diagnos för ADD, det vill säga ADHD symtom bortsett 

från Hyperactivity, alltså överaktiviteten. Dessa individer kan istället visa sig introverta.     

Den andra kategorin är ADHD som genomsyras av överaktivitet och bristfällig impulskontroll. 

Här finns svårigheter i att hantera sina impulser och individen är mycket överaktiv. Det finns 

få eller inga tecken på uppmärksamhetssvårigheter. En tredje kategori är ADHD som 

sammansatt form, det vill säga både bristande uppmärksamhet och bristfällig impulskontroll. 

Detta är den vanligaste formen av ADHD och innebär alltså en kombination av de 

ovanstående formerna (Gillberg 2013, Socialstyrelsen 2002, Socialstyrelsen 2014). 
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Definition och diagnostisering av ADHD ser därför likartad ut i Sverige jämfört med andra 

delar av världen, med reservation för att det kan finnas skillnader. I denna uppsats har jag 

utgått från den definitionen vi har på ADHD i Sverige. Jag har därmed utgått från 

diagnostiserad ADHD. Jag har även utgått från alla tre tidigare nämnda former av ADHD och 

inte gjort någon avgränsning där. 

3.2 Undervisningsstrategier för elever med ADHD 

Som pedagog är det alltid viktigt att ha förståelse för elevernas olika förutsättningar. När det 

gäller arbetet med elever med ADHD är det kanske extra viktigt att förstå vilka svårigheter 

eleverna besitter över saker som för andra kan verka som bagateller. Saker som hör till det 

vardagliga arbetet i skolan såsom att sitta stilla på sin stol, arbeta i grupper, fungera socialt 

och vara tyst i olika situationer är ännu svårare för dessa elever. Det är därför betydelsefullt 

att pedagogen tar reda på de bakomliggande orsakerna till elevens beteende, i det här fallet 

kan det vara diagnosen ADHD som är förklaringen. Därefter, för att undvika och förebygga 

nedstämdhet och ytterligare svårigheter, måste pedagogen finna metoder för att underlätta 

skolarbetet och kunskapsutvecklingen för eleverna. Om pedagogen ser lätt på problemen och 

anser att eleven bara behöver skärpa till sig, är den fel ute. Genom strategier och förståelse 

blir det uppenbart att det går att få en framgångsrik undervisning trots diagnosen (Gillberg 

2013).  

Nedan följer delar av den forskning som berör effektiva undervisningsstrategier för elever 

med ADHD samt förklaringar till varför de är effektiva och viktiga för arbetet med dessa 

elever. Dessa strategier rör inte endast idrottsundervisning utan även undervisning i andra 

ämnen. 

3.2.1 Regler, struktur och rutiner 

Elever med ADHD behöver tydlig struktur och klara regler, och det är viktigt att pedagogen 

kontinuerligt påminner om dessa regler och vad som gäller i olika situationer (Olsson & 

Olsson 2013). Vidare betonas det att elever med ADHD har svårigheter i att styra sitt 

beteende i relation till regler och överenskommelser. Därför måste pedagogen vara tydlig, 

men samtidigt medveten om att eleven kan fallera och därför ha tålamod och upprepa 

överenskommelserna med ett gott humör. Att bråka kring regler trycker snarare ner elevens 

självkänsla, däremot behöver pedagogen leda eleven tillbaka till rätt riktning (Duvner 1998). 
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En strategi är att pedagogen och eleven kommer överens om ett tecken som signalerar att 

eleven ska återgå till koncentrationen (Duvner 1998, Wolraich & DuPaul 2010).  

En annan viktig aspekt är att som pedagog vara tydlig med de förväntningarna man har på 

eleven. För att eleven ska förstå varför det finns olika regler för olika sammanhang behöver 

pedagogen vara tydlig med att förklara regeln och varför den finns. Att pedagogen förklarar 

reglerna genom en positiv antydan är också betydelsefullt. Förslagsvis kan pedagogen säga att 

nu går vi till matsalen lugnt och försiktigt utan att vi springer eller knuffar någon istället för 

att utbrista spring inte! som kan få en negativ klang. Nekande ord kan få eleverna att göra 

tvärtom eftersom det då lockar att göra det otillåtna (DuPaul & Kern 2011, Olsson & Olsson 

2013). Ett förslag är att skriva ner reglerna och sätta dem på ett tydligt ställe (Olsson & 

Olsson 2013, Wolraich & DuPaul 2010).  

Det är viktigt att tänka på struktur och tydlighet i arbetet med elever med ADHD.  Det talas 

om vikten av att ge tydliga instruktioner inför en arbetsuppgift och då belyses tre 

huvudsakliga tillvägagångssätt; att ge korta instruktioner enskilt till eleven, att skriva ner 

instruktionerna så att eleven har dem synliga samt använda bilder för att förtydliga 

instruktionerna (Duvner 1998, Hellström 2007, Olsson & Olsson 2013, www.spsm.se). 

Många elever med ADHD glömmer bort nästa instruktion efter att det första momentet i 

uppgiften är gjort. Därför är det extra viktigt att upprepa och framförallt ha instruktionerna 

synligt nedskrivna för eleverna (Duvner 1998). Andra exempel på hur pedagogen kan arbeta 

för att skapa struktur är att eleven behöver veta vad som ska göras, platsen för uppgiften, vilka 

aktiviteten berör, hur länge aktiviteten ska hålla på och vad som ska hända efter det. 

Dessutom är repetition viktigt och ibland krävs det att man upprepar både instruktioner och 

vad eleverna har sagt. När det gäller läxor kan läxscheman bidra med tydlig struktur vilket 

också underlättar för eleven (Hellström 2007, Olsson & Olsson 2013). För att eleven ska 

stöttas i sin tidsuppfattning kan äggklockan vara ett hjälpmedel (Duvner 1998, Gillberg 2013). 

Ett annat sätt som övar elevens tidsuppfattning är att låta eleverna utföra samma typ av 

uppgift flera gånger. Då får eleven möjlighet att koppla tidigare erfarenheter med nuet innan 

man utmanar eleverna med nya uppgifter (Socialstyrelsen 2002).  

Det talas om att rutiner är betydelsefullt för det vardagliga arbetet med elever med ADHD. 

Att schemalägga pauser är en strategi som sägs betydande för dessa elever. Då vet eleven hur 

långt arbetspass som ligger framför sig och får då lättare att fokusera på uppgiften under den 
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tidsperioden (Gillberg 2013, Olsson & Olsson 2013). Det betyder att när elever med ADHD 

vet vad de ska göra skapas en trygghet. Att de är förberedda på vad som ska hända är 

betydelsefullt för kunskapsutvecklingen (DuPaul & Kern 2011). Vidare redogörs det för andra 

betydelsefulla faktorer för rutinarbetet med elever med ADHD. Att arbeta med ungefär 

samma sorts uppgifter är ett sätt som underlättar för dessa elever. Här är det viktigt att 

pedagogen inte begär att eleven löser uppgiften på flera olika sätt utan nöjer sig med någon 

framgångsrik metod. Istället bör pedagogen fokusera på att skapa rutiner utifrån de uppgifter 

och metoder som eleven känner igen och behärskar innan den bygger på med nya uppgifter 

(Duvner 1998).  

3.2.2 Korta arbetspass i små grupper med mycket stöd 

Att fokusera och vara uppmärksam under en längre tid är problematiskt för en elev med 

ADHD. Det är därför viktigt att i undervisningen ha korta men effektiva arbetspass för att ”ta 

hänsyn till deras ofta begränsade uthållighet” (Hellström 2007:4) med tydlig början och slut 

på arbetspasset. Förslagsvis kommer pedagog och elev överens om att arbeta i exempelvis 20 

minuter innan eleven får sträcka på sig eller det händer någonting annat. Då får eleven träna 

sig i att fokusera under rimliga förutsättningar (Duvner 1998, Gillberg 2013, Westholm 

2012). 

Som pedagog är det viktigt att bygga upp relationer med sina elever, och kanske är det extra 

viktigt att bygga upp en positiv relation till elever med ADHD. Elever med ADHD kan ha 

lättare för att få en stark relation till ett fåtal lärare. Det kan därför underlätta om man har 

extra vuxenstöd i klassen som gör att man kan dela upp gruppen (Duvner 1998). En extra 

vuxen gör det möjligt att stötta eleven i att bli mer självständigt (Hellström 2007). En annan 

anledning till att mindre grupper är en fördel i det här sammanhanget är att eventuella 

störningsmoment såsom ljudnivå och synintryck förminskas (Duvner 1998, Hellström 2007, 

Westholm 2012). Det poängteras att individuell undervisning är en framgångsfaktor för att 

dessa elever ska få samma kunskapsbas som övriga elever (Gillberg 2013, DuPaul & Kern 

2011, Wolraich & DuPaul 2010). Framförallt språkinlärning såsom läsning och skrivning 

samt matematik ges med fördel individuellt eller i mindre grupper för att eleven ska få en 

stadig grund som ju är utgångspunkten även för andra ämnen. Det ökar möjligheterna att 

pedagogen kan ge den stöttning som behövs för elevens kunskapsutveckling (Gillberg 2013). 
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3.2.3 Träna arbetsminne och uthållighet 

En elev med ADHD har ett bristande arbetsminne och det gör att pedagogen behöver arbeta 

med att träna upp det i undervisningen. Brister i arbetsminnet innebär att eleven har svårt att 

sortera och komma ihåg alla tankar och led som krävs för att fullfölja en uppgift (Gillberg 

2013, Olsson & Olsson 2013). Olsson och Olsson (2013) skriver om forskaren Barkley som 

har forskat om ADHD och kommit fram till olika åtgärder för att träna arbetsminnet. Utifrån 

Barkleys tankar skrivs det om framförallt en metod som kan kopplas till skolverksamheten. 

Det finns ett datorprogram som heter RoboMemo som har framställts för att träna just 

arbetsminnet. Datorprogrammet är inriktat mot att eleven ska kunna behålla en händelse för 

att sedan kunna samla den i långtidsminnet (Olsson & Olsson 2013). På www.eskilstuna.se 

står det att RoboMemo är en vetenskapligt beprövad metod som har utvecklats på Karolinska 

institutet för att främst öka koncentrationsförmågan. Det framgår att RoboMemo dessutom 

bidrar till ökad uppmärksamhet och impulskontroll samt utvecklar läsförståelsen och den 

matematiska förmågan hos elever med nedsatt arbetsminne.  

Vidare är det känt att många elever med ADHD behöver ha associationer för att kunna ta till 

sig en information och komma ihåg den. Pedagogen behöver därför konkretisera det han/hon 

talar om, till exempel genom bilder, föremål eller en särskild situation. Då blir det lättare för 

eleven att ta till sig och komma ihåg det som har sagts (Duvner 1998).  

3.2.4 Planering och organisation  

Eftersom många elever med ADHD har svårigheter i att planera och organisera sitt skolarbete, 

är det viktigt att pedagogen i planeringen av ett arbetsområde och en lektion begränsar 

omfånget på uppgiften (Duvner 1998, Hellström 2007). Om det är en skriftlig uppgift är det 

bra om det är några få uppgifter som ryms på ett papper så det inte blir för mycket för eleven 

att fokusera på. En annan aspekt som lyfts fram är att försöka ha uppgifter som väcker 

intresse för eleven där den också får se snabba resultat. En annan viktig poäng är att 

organisera undervisningen på så sätt att den gynnar elever med ADHD. En strategi är att låta 

alla elever sitta kvar på sina platser under en arbetsuppgift under en kortare tidsperiod. Då 

ökar möjligheterna för att alla elever ska kunna fokusera på uppgiften istället för det som 

händer runt omkring. När det gäller planering av sitt eget skolarbete, besitter elever med 

ADHD vissa svårigheter. Att pedagogen därför stöttar eleven genom att stryka under, numrera 

och skapa tankekartor för att ge en överblick över vad som gäller, är betydelsefullt och i 

många fall nödvändigt för eleven. När det gäller tester är en strategi att anpassa dem genom 
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till exempel flervalsalternativ för att eleven genom ledtrådar och associationer ska ha 

möjlighet att visa och hitta sin kunskap (Duvner 1998).  

Att utgå från elevens referensramar är en framgångsfaktor när det gäller det pedagogiska 

arbetet samt att formulera arbetsuppgifter för elever med ADHD. Utgångsläget för detta måste 

ligga i elevernas uppfattningar, föreställningar och erfarenheter. Därefter är det lärarens 

arbetsuppgift att få eleverna att se samband mellan sina egna tankar och den nya 

informationen som ska bearbetas och omvandlas till kunskap (Olsson & Olsson 2013). Efter 

en tid kan eleven också gå tillbaks till det förgångna för att reflektera över sin kunskap 

(Socialstyrelsen 2002).  

Att dra nytta av elevens förmågor är viktigt i arbetet med elever med ADHD. Många elever 

med ADHD besitter förmågor såsom kreativitet, påhittighet och oräddhet. För att undvika 

konstanta konflikter i lärandet är det därför viktigt att bygga på elevens intressen och 

nyfikenhet och konstruera uppgifter och lärandesituationer utifrån det (Hellström 2007). 

Pedagogen bör skapa arbetssituationer där eleven får utrymme att använda sina idéer för att 

främja lärandet. Förslagsvis kan pedagogen låta eleven själv få bestämma vilken av 

exempelvis tre olika uppgifter den vill arbeta med för att behålla elevens intresse och 

engagemang (Duvner 1998, Olsson & Olsson 2013, Wolraich & DuPaul 2010).  

3.2.5 Koncentrationsträning 

Att uppmuntra och sätta ord på det som görs är viktigt för att träna koncentrationsförmågan på 

en aktivitet. En viktig faktor är att eleven själv förklarar vad den gör för att på så vis kunna 

styra sitt eget agerande. Att öva på att vänta på sin tur är en viktig del i att också öva 

koncentrationen. Det kan exempelvis göras genom olika sällskapsspel. Belöning är en strategi 

som kan tillämpas för att öva koncentrationsförmågan. Att använda sig av datorspel är också 

en metod för att öva koncentration samtidigt som det främjar motivationen (Duvner 1998).  

3.2.6 Rörelse 

Om eleven behöver röra på sig är det betydelsefullt att den får en kort stund till att röra på 

kroppen för att kunna fokusera på nytt i undervisningen (Duvner 1998, Hellström 2007, 

Olsson & Olsson 2013). Ett annat sätt att se på det är rörelse som en glädjefylld paus. För 

elever med ADHD kan det skapa oro inombords om den inte får utlopp för den rörelse den 

behöver. Att ha exempelvis en boll i bänken som eleven kan trycka på kan underlätta vid till 

exempel genomgångar (Duvner 1998). Det är även känt att elever med ADHD kan ha mycket 
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energi de behöver få utlopp för. Även om dessa elever också behöver träna sig i att vänta på 

sin tur och på att fokusera i olika sammanhang, behöver man ha förståelse för att det kan 

”sprätta” i kroppen hos dem på ett annat sätt än hos andra elever (Westholm 2012).    

3.3 Styrdokumenten  

I läroplanen redogörs det för syftet med undervisningen i ämnet idrott och hälsa. Såhär står 

det: 

 Genom undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska eleverna sammanfattningsvis ges 

 förutsättningar att utveckla sin förmåga att 

 -röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang, 

 -planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika 

 synsätt på hälsa, rörelse och livsstil, 

 -genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och 

 -förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten. 

 (Skolverket 2011:51) 

I läroplanen handlar ett av målen om säkerhet och hänsynstagande i idrottsundervisningen. I 

det centrala innehållet för årskurs 4-6 står det att ett av målen att uppfylla är ”säkerhet och 

hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser” (Skolverket 2011:52-53). 

Då fokus för denna studie är att undersöka hur idrottslärare arbetar för att elever ska följa 

avsedda regler i idrottsundervisningen, är detta ett mål som är aktuellt i detta sammanhang. 

Om regler inte följs finns det risk för olycksfall, både för sig själva och klasskamrater. Utifrån 

Barkleys studie från 2006 framgår det att ”children with attention-deficit/hyperactivity 

disorder (ADHD) are at higher than average risk for accidental injuries and other medical 

problems” (DuPaul & Kern 2011:127). En förklaring till den forskningen är bristen på 

impulskontroll hos dessa elever samt utåtagerande beteende (DuPaul & Kern 2011). I 

läroplanen belyses även att undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla ”kunskaper 

om risker och säkerhetsfaktorer i samband med fysiska aktiviteter” (Skolverket 2011:51). 

Läroplanen understryker att skolverksamheten ska beakta elevernas skilda behov och 

förutsättningar och arbeta för att alla elever ska nå målen. 

3.4 Idrottsundervisning   

Idag är idrott och hälsa ett av grundskolans 17 olika ämnen. Dagens idrottsundervisning i 

grundskolan består av 500 timmar av samtliga ämnens totala 6785 timmar (Skollagen kapitel 

10 §4 samt Bilaga 1).  
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Det finns en rad olika bakomliggande faktorer till varför ämnet idrott och hälsa är viktigt i 

skolan. Den rent fysiska faktorn som gör att eleverna får möjlighet att utveckla olika rörelser 

och få utlopp för sin energi är viktig. Eftersom många ämnen i skolan är riktade åt det 

teoretiska hållet är ämnet idrott och hälsa ett viktigt bidrag för att variera skolverksamheten. 

Ämnet möjliggör även att elever får upp intresse för aktiviteter som kan tillämpas på fritiden 

samt att eleverna utvecklar en förståelse för vilken betydelse en hälsosam livsstil har. En 

viktig faktor är också att idrottsundervisningen bidrar till att utveckla en positiv skolmiljö. 

Idrottsämnet kan ses som betydelsefull avkoppling från andra stillasittande ämnen och 

”[i]nom ramen för ett sådant synsätt tenderar idrottsundervisningens fysiska aspekter att ges 

prioritet över uttrycksfulla, kreativa eller kognitiva kvaliteter (Annerstedt m.fl. 2001).   

Som all annan undervisning finns det oerhört många olika sätt att utforma sin 

idrottsundervisning på. När det gäller lärarens handlingsformer inför en aktivitet talas det om 

en rad olika led. Med andra ord handlar det om hur läraren väljer att klargöra regler och 

förväntningar på en aktivitet. Det första ledet handlar om att läraren ger instruktioner till 

eleverna, oftast muntligt men ibland kombinerat med skrift. Instruktioner kan ges enskilt, i 

mindre grupper eller i helklass beroende på hur läraren har valt att organisera undervisningen. 

Vad som är viktigt att tänka på är att placera alla elever så att de ser och hör dig som lärare. I 

detta led förklaras vilken aktivitet det är och vad som gäller. Eventuell lagindelning eller 

annan placering klargörs också. I nästa led förevisar läraren aktiviteten och hur eleverna ska 

gå tillväga för att utföra den. Ett vanligt tillvägagångssätt här är att visa vad som ska göras, 

förklara vad man gör, och visa igen. Under aktivitetens gång under tiden eleverna genomför 

den, är det viktigt att läraren handleder elevernas prestationer gentemot syftet med aktiviteten 

och ger dem feedback för att utveckla sina förmågor (Annerstedt m.fl. 2001). När det gäller 

just feedback är det betydelsefullt att ge kontinuerlig feedback där läraren uppmuntrar och ger 

beröm när eleverna beter sig på ett sätt den anser är positivt (Hellström 2007). 

3.5 Svårigheter och möjligheter i ämnet idrott och hälsa 

Idrottundervisningen är generellt mer ostrukturerad än klassrumsundervisningen i och med att 

det finns större ytor att röra sig på och aktiviteter som kräver rörelse kan vara svårare att 

strukturera. För en elev med ADHD som har svårigheter i att vara uppmärksam eller att 

behärska sin impuls, kan det vara krävande att få en fungerande idrottsundervisning precis 

som det kan ställa till det i övriga ämnen. I gymnastiksalsmiljön, som har större volym än ett 

normalstort klassrum, är det svårare för läraren att nå ut till eleverna med rösten. Där ligger 
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mycket ansvar på eleverna att lyssna ordentligt och ta till sig av reglerna för att undvika 

skador. Då finns det risk att ADHD:n ställer till det och att fokus ligger på andra saker. I 

miljöer med mycket ljud har dessa elever svårare för att uppfatta instruktioner och med detta 

även att följa dem. En annan svårighet är motoriken. Att ha koll på olika rörelsers tempo, 

ordningsföljd, styrka och koordinering kan vara svårt för dessa elever vilket leder till 

svårigheter i vissa moment inom idrottsämnet (Annerstedt & Peitersen 2001, Gillberg 2013). 

Eftersom många elever med ADHD har mycket energi och spring i kroppen, ger 

idrottsundervisningen möjlighet för eleverna att aktivera sig och få utlopp för en del av sin 

energi liksom sin initiativförmåga och sitt nyskapande. Det blir även en viktig träning i att öva 

sin impulskontroll när det gäller att exempelvis stå emot att testa ringarna eller agera utåt när 

de förlorar (Socialstyrelsen 2002).    

En generell svårighet med undervisningen och ADHD är att många elever med ADHD blir 

placerade i vanliga klasser utan speciella insatser. Det gör det svårt för pedagogen att utforma 

en effektiv undervisning som gynnar samtliga elever, samtidigt som den ska finnas tillhand 

för alla elever (Wolraich & DuPaul 2010). Däremot är det viktigt att ha klart för sig att elever 

med ADHD är lika kunskapsmässigt kunniga som andra barn. Det är bara så att dessa elever 

behöver kämpa hårdare för att lyckas i skolan (Westholm 2012). 
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4. Teoretisk utgångspunkt 

I den här uppsatsen används en ramfaktorteoretisk ansats. En enkel förklaring till 

ramfaktorteorin är att ”förstå hur undervisningens resultat är kopplade till 

undervisningsförloppet, vilket i sin tur begränsas av yttre betingelser såsom tid till förfogande 

och elevgruppens sammansättning” (Lindblad, Linde & Naeslund 1999:98). Med andra ord 

innebär det ett ”samband mellan undervisningens ramar i form av tid, innehåll, 

elevkaraktäristika, och dess resultat” (Lindblad, Linde & Naeslund 1999:93). Figur 1 är 

hämtad från (Lindblad, Linde & Naeslund 1999:98) och förklarar ramfaktorteorin genom 

några ord: 

 

       

Figur 1. En enkel form av ramfaktorteorin 

Modellen ovan påvisar att olika pedagogiska processer påverkas av olika förutsättningar 

vilket i sin tur påverkar resultatet. Det betyder att vissa ramar gör det orimligt att uppfylla en 

del resultat. Det innebär även att en faktor såsom tid eller gruppstorlek kan begränsa och 

därmed kontrollera hur undervisningen utförs (Sandberg & Faugert 2012). Lindblad, Linde & 

Naeslund (1999) utgår från Dahllöfs tankar kring konkreta exempel på ramfaktorteorins 

genomförande i skolsammanhang. Ett förtydligande är vid exempelvis lärarstyrd undervisning 

där läraren bestämmer arbetstakten beroende på vilken nivå eleverna befinner sig på. Läraren 

har därmed gjort en bedömning av elevernas förutsättningar och utformar undervisningen och 

arbetstakten utifrån det. Inom skolverksamheten innebär ramfaktorteorin att: 

 förhållanden utanför skolan kom att uppmärksammas vid analys av under- 

  visningsprocessen och dess konsekvenser i form av resultat, måluppfyllelse och 

 även relativt samhällets sociala och kulturella reproduktion. Man kan på ett sätt 
  säga att ramfaktorteorin knöt samman den yttre och den inre logiken i under-  

 visningen på den yttre logikens villkor. (Lindblad, Linde & Naeslund 1999:101) 

De olika ramfaktorerna kan ses som begränsningar för undervisningen men samtidigt menar 

man att det inte enbart är yttre faktorer som spelar roll, utan den inre logiken med faktorer 

som lärarens uppfattningar och lärarbeteenden är också av värde (Lindblad, Linde & 

Naeslund 1999). I denna uppsats är ramfaktorteorin relevant eftersom skolverksamheten utgår 

från styrdokumenten som är en tydlig ramfaktor, och lärare i sin tur arbetar inom detta.    

RAMAR PROCESS RESULTAT 
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5. Metod 
Detta avsnitt inleds med en presentation av den valda metoden för undersökningen. Därefter 

redogörs för urvalet och genomförandet av metoden. Ett avsnitt belyser tolkning av empiri 

följt av en redogörelse för tillförlitlighet, trovärdighet och överförbarhet av studien. Sist i 

metodavsnittet berörs de etiska aspekterna som har hafts i åtanke under genomförandet av 

undersökningen.  

5.1 Val av metod   

Den här undersökningen utgår från en kvalitativ metod eftersom syftet var att undersöka hur 

några verksamma idrottslärare arbetar med elever med ADHD och därmed få lärarnas 

erfarenheter kring detta. Ett kännetecken för den kvalitativa undersökningen är att få en 

förståelse för andra människors erfarenheter (Denscombe 2009). Det är därmed individers 

upplevelser som ligger i fokus vid den kvalitativa undersökningen (Kvale & Brinkmann 

2009). En kvalitativ undersökning fokuserar på ett begränsat forskningsområde vilket 

överensstämmer med undersökningen i denna uppsats (Bryman 2011). 

Utifrån den kvalitativa metoden valde jag att intervjua fem idrottslärare i årskurs 4-6. Det 

finns en rad olika fördelar med att använda sig av intervjuer i forskningssammanhang. 

Intervjuer är en effektiv metod för att få en inblick i bland annat människors erfarenheter och 

uppfattningar. Intervjun gör det också möjligt att undersöka ett ämne djupgående. Den 

personliga kontakten möjliggör även att respondenten kan bidra med egna frågor och tankar 

som är betydelsefulla för den personen. Det kan leda till att undersökningen blir djupare. En 

annan vinst är att kvaliteten på svaren ofta är höga eftersom de kommer från en människas 

egna tankar och erfarenheter. I intervjun kan även intervjuaren försäkra sig om att den har 

uppfattat svaret på ett korrekt sätt genom att upprepa svaret (Denscombe 2009, Lantz 2014).   

Det finns olika typer av intervjuer och den formen jag har valt är den semistrukturerade 

intervjun som går ut på att intervjuaren gör en så kallad intervjuguide med ämnen och frågor 

som ska beröras. Den här typen av intervju är öppen för ordningsföljden och vikten läggs vid 

att respondenten ska få möjlighet att utveckla sina idéer. Här kan även intervjuaren 

komplettera med andra frågor eller följdfrågor beroende på vilken riktning intervjun tar 

(Bryman 2011, Denscombe 2009). 
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5.2 Urval 

Den här undersökningen baseras på intervjuer av fem årskurs 4-6 lärares erfarenheter när det 

gäller idrottsundervisningen och elever med ADHD. Inför intervjun kontaktades olika skolor 

för att på så vis komma i kontakt med idrottslärarna för årskurs 4-6 på respektive skola. När 

jag fått uppgifter till relevanta lärare skickade jag ut ett mail för att få en bild över deras 

erfarenheter av elever med ADHD i idrottsundervisningen eftersom utgångspunkten med 

studien var att undersöka just detta. Ett krav för intervju var att lärarna var utbildade i ämnet 

idrott och hälsa samt hade erfarenheter av elever med ADHD i idrottsundervisningen. Jag 

gjorde ingen avgränsning gällande om lärarna eller eleverna fick stöd i form av exempelvis en 

elevassistent. Intervjuerna har utgått från lärarnas personliga erfarenheter av arbetet med 

elever med ADHD i idrottsundervisningen. 

Alla lärare som medverkar i undersökningen arbetar på kommunala skolor i Södra Sverige. 

Att det rör sig om kommunala skolor beror på att det var de lärarna som hade möjlighet att 

delta i intervjuerna. Jag har medvetet valt lärare från olika skolor för att få en större bredd i 

undersökningen. Respondenterna har arbetat som lärare mellan 5 till 25 år och de har arbetat 

på sina nuvarande skolor mellan 2,5 till 19 år.  

5.3 Genomförande 

Samtliga intervjuer skedde individuellt på de olika skolorna i rum som valdes av respektive 

lärare så att vi kunde vara ostörda. Varje intervju spelades in med en mobiltelefon för att jag 

som intervjuare skulle kunna fokusera på samtalet samtidigt som jag försäkrade mig om att 

allt material fanns tillgängligt. Jag frågade respondenterna både via mail och muntligt om de 

var bekväma med att spela in samtalen vilket samtliga var. Varje intervju tog ungefär 30 

minuter. Intervjuerna inleddes med att försöka skapa en bekväm situation där jag berättade 

lite om mig själv och min utbildning för att skapa en god relation som förhoppningsvis skulle 

få respondenten att känna både vilja och trygghet i att besvara frågorna. Efter det poängterade 

jag igen att de är anonyma och har rätt att avbryta sin medverkan om de behöver. Därefter 

ställde jag några övergripande frågor såsom deras ålder samt hur länge de har arbetat som 

lärare. Sedan utgick jag från den intervjuguide jag på förhand hade konstruerat (se Bilaga 1). 

Beroende på vilka svar jag fick och vilka frågor och ämnen respondenten valde att fokusera 

på, ställde jag följdfrågor för att få ut så mycket som möjligt av intervjun. Jag valde att 

avsluta med en öppen fråga om respondenten hade något att tillägga över arbetet med elever 
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med ADHD eller om den bar på någon annan fundering. Allra sist tackade jag för att de tog 

sig tid att bidra med sina erfarenheter till mitt arbete.   

5.4 Tolkning av empiri 

För att tolka mitt insamlade material har jag transkriberat intervjuerna för att lättare tyda vad 

som sades. Efteråt lyssnade och läste jag igenom intervjuerna flera gånger för att eventuellt 

upptäcka ny, relevant data. Man menar att ljudupptagning är ett bra sätt för att säkerställa data 

eftersom det bevisar vad respondenten sagt och är därmed ett bra instrument att utgå från.  

Genom att transkribera intervjuerna kommer man i närkontakt med data och det underlättar att 

analysera en text gentemot en ljudupptagning, även om transkriberingen är tidskrävande 

(Denscombe 2009). När jag bearbetade materialet försökte jag kategorisera och lyssna/titta på 

någon aspekt i taget för att lättare få en struktur i min resultatdel samt för att urskilja så 

mycket data som möjligt. Jag använde mig utav understrykningsmetoden vilket innebär att jag 

gjorde markeringar i transkriberingarna när jag hittade användbart material eller material som 

visat sig vara samma mellan olika intervjuer. I resultat- och analysdelen har jag angett citat 

från respondenterna för att styrka mina tolkningar.  

5.5 Tillförlitlighet, trovärdighet och överförbarhet 

Tillförlitlighet innebär att resultatet blir densamma även om undersökningen utförs av andra 

forskare (Denscombe 2009, Lantz 2014). Samtliga intervjuer utgick från en och samma 

intervjuguide med en rad olika frågor som skulle beröras (se Bilaga 1). På förhand fick 

respondenterna endast veta ämnet som skulle tangeras. De fick inte ta del av intervjuguiden 

för att de möjligen inte skulle kunna försköna sina svar och det skulle bli så sanningsenliga 

svar som möjligt. En annan vinkel är att svaren hade blivit mer tillförlitliga om 

respondenterna hade fått möjlighet att tänka igenom sina svar i förväg. I och med att 

undersökningen går ut på verksamma lärares erfarenheter behöver jag ha tro och tillit till 

deras arbete. Utgångspunkten är därmed att undersöka hur lärare arbetar idag och vilka 

framgångsfaktorer det finns. När det gäller överförbarhet anser jag att studien är överförbar 

till viss del. Det har framgått i tidigare forskning vissa framgångsrika strategier som kan 

tillämpas i arbetet med elever med ADHD. Jag har i denna undersökning kunnat se 

kopplingar till denna tidigare forskning och det gör att studien är tillförlitlig, trovärdig och 

överförbar i det avseendet. Denscombe (2009) styrker att ett resultat kan ses som tillförlitligt, 

trovärdigt och överförbart om det känns sanningsenligt i relation till omfånget, trots att 
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undersökningen baseras på ett fåtal respondenter. Lantz (2014:42) utvecklar att ”graden av 

samstämmighet” kan vara ett tecken på att undersökningen är tillförlitlig och trovärdig.  

En annan vinkling jag vill lyfta fram är att resultatet hade blivit mer tillförlitligt om studien 

riktade sig till ett större antal respondenter eftersom jag då hade kunnat dra paralleller eller se 

avvikelser av ett större omfång. Vad som är viktigt att ha i åtanke är att jag endast har 

intervjuat en mycket liten del av det verksamma fältet vilket gör det omöjligt att svara på om 

en forskare hade fått exakt samma resultat som i den är studien. Lärare bär på olika 

erfarenheter och arbetar med individer som är olika trots samma diagnos. Olika skolor och 

deras val av arbetssätt kan också variera vilket gör att resultatet kan skilja sig. Det går därmed 

inte att säga att ett eller annat arbetssätt fungerar på samtliga elever med ADHD, eller att 

något arbetssätt är mer effektivt än ett annat för alla elever. 

5.6 Etiska aspekter       

Vid en undersökning är det viktigt att bevara individernas integritet och inte på något sätt låta 

de intervjuade personerna påverkas negativt på grund av deras svar (Vetenskapsrådet 2002). I 

den här undersökningen har flera etiska aspekter tagits i åtanke. För mig var det viktigt att 

respondenterna skulle känna sig både bekväma och trygga i situationen och i sina svar. Inför 

intervjuerna tog jag kontakt via email. I mailet förklarade jag att jag hade Vetenskapsrådets 

(2002) fyra etiska principer i åtanke. Mailet inleddes med en kort presentation av mig själv 

och min utbildning. Därefter förklarade jag att jag skriver självständigt arbete i idrott och 

hälsa. I mailet redogjordes syftet med undersökningen och respondentens roll i 

undersökningen vilket är kännetecken för informationskravet. Jag var tydlig med att ge 

information om att undersökningen är frivillig att både delta i och avbrytas. Samtyckekravet 

handlar om att få medgivande från respondenten att medverka i undersökningen och det fick 

jag när de gav medgivande att delta i undersökningen. Samtycke fick jag när respondenterna 

hade fått ta del av informationen om undersökningens syfte och intervjuns tillvägagångssätt. I 

mailet redogjordes det för konfidentialitetskravet som går ut på att alla uppgifter och allt 

material som respondenten utger ska vara anonymt. Det betyder att det inte ska gå att koppla 

materialet till personen. Sedan poängterade jag att materialet endast används i detta arbete och 

inte i andra sammanhang. Materialet kommer att förstöras när det är färdigt, vilket 

kännetecknas av nyttjandekravet. Slutligen fick de möjlighet att samtycka till deltagande i 

undersökningen genom att jag avslutade mailet med att fråga om de kunde tänka sig att 

medverka i en intervju. På så vis har jag respekterat de forskningsetiska aspekterna i studien.     
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6. Resultat och Analys 

I detta avsnitt redogörs resultatet av undersökningen. Resultatet är uppdelat i olika kategorier 

utifrån de olika frågeställningarna för att skapa tydlighet och konkretisering. De olika 

kategoriseringarna har i sin tur underrubriker med olika teman som har kunnat urskiljas från 

det insamlade materialet. Sist i varje kategori kommer en analys som är kopplad till 

frågeställningen och resultatet och som sedan faller tillbaka på den tidigare forskningen och 

teoretiska ansatsen.  

6.1 Presentation av respondenterna 

Den här undersökningen utgår från fem respondenter. Varje intervju inleddes med 

övergripande frågor om ålder, utbildning, verksamma år som lärare samt verksamma år på 

den aktuella skolan för att jag skulle kunna dra eventuella slutsatser om samband mellan 

informationen och materialet som framgått från intervjuerna. 

Lärare A är 39 år gammal och undervisar i årskurs 5. Hen har arbetat som lärare i femton år 

och 2,5 år på nuvarande skola. Förutom i idrott och hälsa undervisar läraren i matematik och 

no i samma årskurs. 

Lärare B är 38 år gammal och undervisar i årskurs 4 och 5 i idrott och hälsa samt har en viss 

procent på fritids. Hen har arbetat som lärare i fjorton år och har arbetat på nuvarande skola i 

fyra år. 

Lärare C undervisar i idrott och hälsa, svenska och matematik i årskurs 4, 5 och 6. Hen har 

arbetat som lärare i 17 år och på nuvarande skola i 8 år. Läraren är 39 år gammal. 

Lärare D är 28 år gammal, har arbetat som lärare i 5 år samt tillbringat 3 år på nuvarande 

skola. Just nu undervisar hen i årskurs 5 och 6 i idrott och hälsa och svenska. 

Lärare E har arbetat som lärare i 25 år varav hen har arbetat i 19 år på den skolan hen 

befinner sig nu. Läraren är 52 år gammal och undervisar förutom i idrott och hälsa även i 

matematik och svenska i årskurs 4 och 5.   

6.2 Organisation under regelgenomgångar  

I det här avsnittet kommer jag att besvara den första frågeställningen; Hur organiserar lärare i 

ämnet idrott och hälsa i årskurs 4-6 regelgenomgångar för en aktivitet för att nå elever med 

ADHD i idrottsundervisningen i gymnastiksalen? 
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6.2.1 Samla eleverna i en ring 

Oberoende av aktivitet samlar samtliga lärare sina elever i en ring på golvet under uppstarten 

av varje idrottslektion. Det är rutin att inleda varje idrottslektion på det sättet vilket är extra 

viktigt för elever med ADHD, poängterar tre lärare. En lärare sätter ord på det som att 

”eleverna tycker inte om förändringar och behöver rutiner. De behöver känna sig trygga med 

allt runtomkring och förberedda på det som händer”. En lärare förklarar att ”jag försöker hålla 

det strukturerat även i gymnastiksalen och startar varje lektion med att samla eleverna i en 

ring” och en annan säger att ”eleverna behöver tydlighet och rutiner så därför samlar jag alltid 

eleverna i en ring i uppstarten av varje lektion”. Två lärare poängterar att en tydlig inledning 

är viktigt för elever med ADHD. Alla respondenter menar att i ringen följer de regler som 

annars sker i klassrummet, det vill säga fokus på den som talar, räcka upp handen om man vill 

fråga eller säga något och att det är en i taget som talar. I inledningen av varje lektion har de 

en kort repetition av vad de gjorde sist, vilka målen är, vad som ska hända idag samt vad 

syftet med aktiviteten är. Lärare B brukar söka ögonkontakt med eleverna för att kontrollera 

att de är med och lyssnar. Om samme lärare vet med sig att en elev har svårt att fokusera och 

koncentrera sig, brukar hen sätta sig bredvid den eleven för att ha bättre koll på den. Lärare A, 

B och D menar att eleverna sitter nära varandra för att höra både varandra och läraren 

ordentligt. När det är en instruktion är det fokus på den och ingenting annat.  

6.2.2. Korta instruktioner med en regel i taget 

Alla respondenter är överens om att elever med ADHD behöver tydliga och korta 

instruktioner, en i taget. Lärare A understryker att instruktionerna bör hållas korta och att hen 

istället fokuserar på att förklara ytterligare medan den visar det praktiskt (se 6.2.3). Lärare B 

poängterar vikten av att prata lugnt för att dessa elever ska ha möjlighet att ta åt sig 

informationen. Lärare A brukar strukturera upp regelföljden genom att ta en regel i taget. När 

hen ser att alla eller åtminstone de flesta är säkra på regel ett, lägger hen till fler och fler regler 

för att inte allt ska komma på samma gång. Samtliga lärare använder sig av korta 

instruktioner. En lärare säger att:    

 Ibland vet jag att en övning inte är så lätt, när det till exempel är mycket strategier. Då kan jag 

 nöja mig med att de elever med koncentrationssvårigheter har sin uppgift som det räcker att de 

 bryr sig om, till exempel att kasta bollar på det andra laget. Kommer bollen på dig så sätter du 

 dig här, resten behöver du inte bry dig om. Då kan de andra eleverna ta ansvar över de andra 

 reglerna. Då får eleverna varsin uppgift att fokusera på och allt eftersom man har spelat några 

 gånger kan jag förklara mer och mer så att det inte blir allt på samma gång. (Lärare A) 
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Alla lärare menar att de känner av när eleverna är redo för nästa regel men framförallt lärare 

A ger som nämnt ovan exempel på vissa anpassningar som kan behöva göras för de elever 

som har ADHD.    

6.2.3 Strategin förklara-visa  

Strategin förklara-visa utgår alla lärare från på ett eller annat sätt. De är eniga om att 

framförallt eleverna med ADHD behöver se hur en aktivitet ska gå till rent visuellt. Lärarna 

förklarar en regel eller ger en instruktion, sedan visar hen praktiskt hur det ska gå till. Såhär 

säger en respondent: 

 Under regelgenomgången förklarar jag både muntligt och visuellt för jag tycker att det är extra 

 viktigt att man visar hur det ska gå till. Det är många barn, det gäller inte bara ADHD barnen,

 som tycker om att se vad som kommer hända. Hur tar man sig över de där hinderna? Det tycker 

 jag är viktigt att man visar det visuellt också. (Lärare B) 

Respondenterna menar därmed att det är betydelsefullt att både förklara med ord samt visa 

med sin kropp hur det ska gå till. En annan respondent säger att ”jag försöker förklara och 

visa i den mån det går för att alla elever ska vara med på vad vi ska göra”. Samma lärare 

menar dock att den saknar möjligheter att till exempel spela upp en film i gymnastiksalen; ”I 

klassrummet har jag mycket bättre bildstöd och då kan jag visa på ett annat sätt, mer visuellt 

än i en idrottshall”. Lärare A, B, och D menar att det i vissa fall inte går att visa själv hur 

exempelvis ett spel går till, då tar de hjälp av några elever att visa aktiviteten. Lärare A 

förklarar att de elever hen vet med sig har svårigheter i att förstå instruktioner och komma 

igång med aktiviteten ibland får vara med under regelgenomgången genom att läraren 

använder dem för att visa. Hen poängterar dock att det inte är alla elever som känner sig 

trygga med att stå framför gruppen och då väljer hen inte dem.  

Ibland väljer lärare A,B, D och E att köra igång ett provspel innan aktiviteten startar på riktigt 

för att alla elever ska ”känna in sig” i aktiviteten. ”Det ger en trygghet för eleverna om vi kör 

ett provspel innan vi kör igång på riktigt för att de ska vara införstådda i vad som gäller” 

menar en lärare. ”En del elever, framförallt elever med ADHD, kan ha svårt för att koppla 

samman en muntlig instruktion med en praktisk. Då är det extra viktigt att visa hur det ska gå 

till för att öka möjligheterna att eleverna ska kunna delta på ett bra sätt” säger en annan. 

Genom provspel kan andra frågor som dyker upp först då också betas av.  

 

 



 

 

 

 24 

6.2.4 Repetera 

Alla respondenter anser att det är viktigt att repetera reglerna innan man sätter igång med 

aktiviteten. En lärare säger att ”jag repeterar alltid och ställer frågor till det jag just gått 

igenom för att få med mig alla elever och se vilka som har lyssnat”. Respondenterna är 

överens om att repetition inte gynnar bara elever med ADHD utan för alla elevers möjlighet 

att utföra aktiviteten på ett bra sätt. En respondent menar att elever med ADHD kan ha svårt 

att komma ihåg sammanhanget med aktivitetet och då krävs repetition av den anledningen att 

eleverna ska förstå syftet och helheten. Lärarna är överens om att repetition öppnar upp för att 

eventuella oklarheter ventileras och att andra frågor också får svar. Såhär säger en lärare: 

 Jag brukar ta en stund när eleverna tillsammans får upprepa reglerna och vad som gäller för 

 aktiviteten. Då brukar det dyka upp nya frågor som inte har kommit upp tidigare och det gynnar 

 alla elever. (Lärare E) 

Läraren poängterar att det är viktigt att ha den här stunden för att det ska dyka upp aspekter 

som läraren själv inte har tänkt på under regelgenomgången. Tre av lärarna lyfter fram att det 

ibland krävs en repetition av reglerna även när aktiviteten har satt igång. En av dessa tre säger 

att ”ibland om jag märker att det är många frågetecken får jag blåsa av aktiviteten och 

repetera vad som gäller. Då tar jag hjälp av de elever som har förstått reglerna”. 

6.2.5 Analys av resultatet av den första frågeställningen 

Den teoretiska ansatsen i denna studie har sin utgångspunkt i ramfaktorteorin som handlar om 

ett samband mellan undervisningens ramar såsom tid, innehåll och elevkaraktärer, och 

resultatet (Lindblad, Linde & Naeslund 1999). Enligt min tolkning behöver man i arbetet med 

ADHD elever ha förståelse för att diagnosen och dagsformen kan påverka resultatet. Det 

gäller inte bara ADHD barn utan alla barn, men jag kan tänka mig att det är större variationer 

inom ADHD. Ramfaktorteorin tyder på att vissa ramar gör att det inte går att uppnå vissa 

resultat (Sandberg & Faugert 2012). Till exempel behöver man förstå att undervisningen 

behöver formas på ett sätt som gör det möjligt för ADHD elever att uppnå målen. Eftersom 

styrdokument och kunskapskrav är olika ramar som lärare behöver förhålla sig till, handlar 

ramfaktorteorin i detta avseende om lärares sätt att hantera kunskapskrav. Hur ska jag som 

lärare förmå dessa elever att uppnå detta mål? Utifrån min tolkning av resultatet har jag 

kopplat ramfaktorteorin till mina resultat genom att alla lärarna samlar eleverna i en ring vid 

uppstarten av idrottslektionerna. Eleverna behöver tydlighet och struktur vilket ringen 

främjar, menar respondenterna. Elever med ADHD behöver en tydlig inledning för att kunna 

fokusera, menar Duvner (1998), Gillberg (2013) och Westholm (2012). Två av 
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respondenterna nämner det själva medan egentligen samtliga respondenter tillämpar det i och 

med att de inleder lektionerna med återkoppling från senast och vad som gäller för dagens 

lektion. Utan den här informationen menar respondenterna att resultatet (lektionen) inte 

fungerar, och det i sin tur leder till att eleverna inte uppnår målen. Respondenterna har därmed 

läst av eleverna för vad de behöver för att lyckas, och det kännetecknar just ramfaktorteorin. 

En respondent talar om att hen försöker få ögonkontakt med eleverna för att kontrollera att de 

är med, vilket Hellström (2007) lyfter fram som en strategi för att fånga elevernas 

uppmärksamhet. En av respondenterna brukar placera eleven nära sig och Hellström (2007) 

menar att elevens placering är viktig för att öka möjligheterna att kunna koncentrera sig. Att 

därför placera eleven nära lärare är en framgångsfaktor. Att ADHD barn behöver rutiner är 

också känt (Gillberg 2013, Olsson & Olsson 2013) vilket respondenterna skapar i och med 

ringen under varje idrottslektion.  

I bakgrunden och tidigare forskning talas det om vikten av att ge korta och tydliga 

instruktioner (Duvner 1998, Hellström 2007, Olsson & Olsson 2013, www.spsm.se) vilket 

samtliga respondenter använder sig av under regelgenomgångarna. Respondenterna talar även 

om vikten av att förklara lektionens olika moment gällande vad som ska hända nu och 

därefter och så vidare. Enligt Hellström (2007) behöver ADHD barn få klart för sig vad den 

ska göra, när den ska göra det, i vilken ordning det ska ske samt hur det ska ske. För att 

koppla detta till ramfaktorteorin är tydliga riktlinjer för vad som gäller exempel på en faktor 

som styr resultatet, det vill säga hur lektionen kommer att bli. Utan en tydlig inledning kan 

man kanske inte begära att eleverna presterar det bästa de kan eftersom det då snurrar i deras 

huvuden. Alla lärare förklarar att de har en tydlig inledning vid varje lektion och det gynnar 

dessa elever.  

När det gäller strategin att förklara-visa menar man att det är viktigt att förklara de olika 

stegen för aktiviteten samt vilka förväntningar man har på eleverna (Annerstedt m.fl. 2001). 

Det talas också om att berätta för eleven vad den ska göra genom ett steg i taget (Hellström 

2007). Detta är något respondenterna använder sig av i sin undervisning. Tidigare forskning 

tyder också på att elever med ADHD behöver konkretisering för att kunna ta till sig en 

instruktion (Duvner 1998). Jag har kopplat det till ramfaktorteorin genom att respondenterna 

har hanterat kunskapskraven och hur eleverna ska uppnå dessa genom att rent visuellt visa hur 

en aktivitet ska gå till och exempelvis förtydliga hur man kastar en boll till en klasskamrat.   
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Att repetera är en annan viktigt faktor i arbetet med elever med ADHD, det hävdar både 

Olsson och Olsson (2013) och Hellström (2007). Samtliga respondenter anser att det är viktigt 

att repetera reglerna för aktiviteten innan den sätts igång, och flera menar att man behöver 

vara öppen för att repetera även under aktivitetens gång. Man menar att många barn med 

ADHD kan uppfattas som glömska (Duvner 1998) och då är det extra viktigt att kontinuerligt 

repetera varje steg, vilket också framgår i resultatet.  Med utgångspunkt i ramfaktorteorin ger 

en lärare exempel på vissa avgränsningar hen kan göra vid regelgenomgångarna för att 

eleverna ska kunna fokusera under aktiviteten, det vill säga att den eleven endast har en 

uppgift att fokusera på. I det här fallet handlade det om en aktivitet där grundtanken är att 

kasta bollar på det andra laget, men det gäller också att förflytta sig på olika sätt beroende på 

när och hur man har blivit träffad. Läraren valde att nöja sig med att eleven kastar bollar på 

det andra laget. Det kopplar jag till ramfaktorteorin genom att läraren har tolkat 

kunskapskraven och sedan gjort en bedömning av vart eleven befinner sig (Lindblad, Linde & 

Naeslund 1999) och bestämt strategi utifrån det. Läraren har också funderat kring hur hen ska 

göra så att eleven kan delta i aktiviteten efter sina förutsättningar. Där har läraren i och med 

det visat en förståelse för samband mellan ramar och resultat.  

6.3 Arbetsmetoder under aktivitetens gång 

I följande avsnitt kommer jag att besvara den andra frågeställningen; Hur arbetar lärare i 

ämnet idrott och hälsa i årskurs 4-6 för att få elever med ADHD att följa reglerna under 

aktivitetens gång? 

6.3.1 Delaktig observatör 

Samtliga respondenter menar att man som lärare behöver vara ”en del av aktiviteten” för att se 

till att det går rätt till. Enligt tre av respondenterna är eleverna själva duktiga på att komma 

fram till läraren och säga om det är något den inte har förstått. En annan lärare menar att man 

oftast ser på eleverna om det är någon som inte har förstått och därmed inte deltar riktigt. Då 

tar läraren den eleven eller de eleverna åt sidan så att de får titta på aktiviteten och då kan 

läraren förklara medan spelet är igång. Enligt två av lärarna krävs det att läraren ibland blåser 

av aktiviteten och låter alla elever lyssna på reglerna igen.  

En del aktiviteter som kräver att andra tittar på, till exempel höjdhopp som görs en och en, 

kan bli jobbiga för eleverna, menar en lärare. Av erfarenhet har läraren lärt sig att behålla de 

eleverna en stund efter lektionen och låta dem göra aktiviteten då istället, utan att någon 
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klasskamrat står och iakttar dem, och då kan eleverna plötsligt visa sina förmågor på ett helt 

annat sätt. Även lärare C och D poängterar att man ibland behöver låta eleverna visa sina 

förmågor på andra sätt än i helgrupp, till exempel två och två, för att kunna bedöma dem och 

ge dem feedback för att utvecklas. Mer exakt säger den ena läraren att ”ibland kommer inte 

förmågorna fram och då får jag tänka ut andra sätt som eleverna kan visa dem på. Jag märker 

det när jag observerar dem om de behöver andra möjligheter att visa sina förmågor på”. Det 

finns andra medvetna val som lärare A gör innan aktiviteterna och lektionerna som har 

betydelse för eleverna:  

 En annan grej jag gör är att jag tar bort tävlingsmoment i den mån det går. Vi fokuserar inte på 

 poäng utan på att ha roligt tillsammans, öva samarbete och att hjälpa varandra framåt. Det 

 hjälper många barn att inte känna sig bäst eller sämst. (Lärare A) 

Flera respondenter menar att elever med ADHD har svårt för att hantera nederlag vid 

exempelvis tävling och det framgår av flera intervjuer att dessa moment försöker minimeras. 

Två lärare menar att man som observatör ser om något inte fungerar, till exempel en 

gruppsammansättning. Då kan man ändra om och se om det fungerar bättre. En av lärarna 

förklarar att ”ofta vet man med sig vilka elever som fungerar och inte fungerar ihop, men om 

det skulle krocka kan man justera lite och se om det fungerar bättre”. Den andra läraren menar 

att ”eleverna behöver träna sig i att arbeta med alla men om jag vet med mig att två elever 

fungerar mindre bra ihop kan jag hellre välja att låta dem vara i olika grupper för att undvika 

onödiga konflikter”. En välfungerande gruppsammansättning är viktigt för att få en 

välfungerande undervisning, slår den sistnämnde läraren fast vid.  

6.3.2 Kontinuerlig feedback 

Som observatör är det betydelsefullt att ha blicken på eleverna och aktiviteten och ge dem 

kontinuerlig feedback, lyfter tre av respondenterna fram. Det gäller att ge positiv feedback för 

att eleverna ska vilja utvecklas. Det handlar även om att ge formativ feedback, vilket innebär 

att ge feedback framåtsyftande för att stötta elevernas utveckling, och att markera när det är 

en regel som inte följs. En lärare sätter ord på det på följande sätt: 

 Du som lärare behöver ge omsorg och visa att du bryr dig samtidigt som du måste vara tydlig 

 och sätta ner foten när det behövs. Du behöver förmedla att jag vill dig väl och jag vill hjälpa dig 

 men jag kräver också att du visar mig respekt. Det är enormt viktigt. (Lärare B) 

Eleverna behöver känna att läraren finns där för dem. Två respondenter nämner att under 

aktivitetens gång behöver läraren ta itu med eventuellt fusk eller annat som uppstår, till 

exempel en konflikt. En lärare berättar: 



 

 

 

 28 

 Under en aktivitet kan det hända ganska mycket för dessa elever och då är det viktigt att ha 
 blicken på eleverna så mycket det går. Eleverna ser ju också om du är delaktig och om du är det 

 och visar att du bryr dig om att det går schyst till brukar det fungera ganska bra. (Lärare D) 

Det lyfts även fram att läraren bör undvika att endast kommentera uppförande och faktiskt se 

till hur eleverna kan utveckla sina idrottsförmågor. En lärare förklarar att ”jag brukar vara 

försiktig med att klanka ner på deras beteende inför gruppen, då kan jag hellre ta eleven åt 

sidan och prata om vad som gick fel” och en annan lärare menar att ”man får inte glömma att 

det handlar om att utveckla förmågorna och därför ge eleverna feedback hur de kan nå 

målen”. Om man fokuserar på att eleverna ska ha roligt och utveckla sina förmågor samtidigt 

som man trycker på att reglerna måste följas, har man mycket vunnit, hävdar en lärare.  

6.3.3 Analys av resultatet av den andra frågeställningen 

I resultatet har det lyfts fram erfarenheter av att elever med ADHD kan ha svårigheter i att 

visa sina förmågor i helgrupp. Ett läraruppdrag är att anpassa undervisningen efter elevernas 

förutsättningar (Skolverket 2011). Därför behövs det också göras anpassningar för att 

eleverna ska kunna visa sin kunskap och sina förmågor (Duvner 1998). Tre av respondenterna 

berättar under intervjuerna att de är flexibla när det gäller att hitta sätt där eleverna får 

möjlighet att visa sina förmågor. Det lyfts fram att eleverna får visa sina förmågor i helgrupp 

men om det inte är bekvämt eller tillräckligt för eleverna kan de även visa dem enskilt eller 

två och två. Det kopplar jag till ramfaktorteorin genom att lärarna hanterar styrdokumenten 

och kunskapskraven på så vis att de ger eleverna möjlighet att visa sina förmågor på ett sätt 

som passar dem. I ett av fallen handlar det om att låta eleverna hoppa höjdhopp enskilt utan 

klasskamraterna som observerar. 

Hellström (2007) hävdar att uppmuntran och positiv feedback är viktigt för att behålla 

intresset hos eleverna och för att förstärka eleverna samt styra dem åt att agera på ett visst sätt. 

Flera av respondenterna är noggranna med att ge feedback åt eleverna under aktivitetens 

gång. Likaså gäller det att vara tydlig med vad som gäller och markera när eleverna inte följer 

reglerna (Hellström 2007). Många av respondenterna menar att man måste säga ifrån när det 

inte går rätt till, det vill säga när eleverna inte uppnår det läraren förväntar sig av dem. Dock 

menar flera att man inte ska trycka ner eleverna genom att påpeka deras svårigheter såsom 

den bristande impulskontrollen inför gruppen. Många elever med ADHD har dåligt 

självförtroende sedan tidigare motgångar i skolan (Socialstyrelsen 2014) och då blir det inte 

bättre av att klasskamraterna gång på gång får höra när man inte sköter sig. Förslagsvis kan 

läraren istället diskutera elevens uppträdande enskilt efter lektionen.  
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Gruppsammansättningar är en faktor som belyses påverka undervisningsförloppet och i sin tur 

resultatet inom ramfaktorteorin (Lindblad, Linde & Naeslund 1999). Jag har kopplat 

ramfaktorteorin till mina resultat genom att flera av respondenterna lyfter fram just vikten av 

att gruppera elever som fungerar ihop för att underlätta undervisningen. I ett av fallen handlar 

det om stationsbanor där ungefär fyra elever tillsammans utför en aktivitet. I detta 

sammanhang betyder det att eleverna grupperas på ett sätt som gör det möjligt för eleverna att 

visa sina förmågor. Därmed kännetecknas ramfaktorteorin av en lärarstyrd undervisning som 

utgår från att läraren bestämmer arbetstakt och utformning utifrån lärarens bedömning av 

elevnivåer (Lindblad, Linde & Naeslund 1999) och det leder till ett resultat. Samtidigt kan 

man tänka sig att det vore nyttigt att låta eleverna arbeta med alla klasskamrater för att lära sig 

ta hänsyn till andra och därmed lära sig av det resultatet som uppstår. 

6.4 Svårigheter och möjligheter med ADHD elever i idrottsundervisningen  

I kommande avsnitt kommer jag att besvara den tredje frågeställningen; Vilka svårigheter och 

möjligheter ser lärare i ämnet idrott och hälsa i årskurs 4-6 med elever med ADHD i 

idrottsundervisningen? 

6.4.1 Svårigheter 

Enligt samtliga respondenter har elever med ADHD särskilt svårt att hantera tävlingsmoment 

eller när det sätts press på dem i olika sammanhang. När de känner att de inte behärskar ett 

moment, känner de också ett nederlag som i sin tur kan vändas till aggressivitet. Att känna 

just nederlag är en faktor som framförallt två av respondenterna lyfter fram lite extra. Om det 

har hänt något tråkigt på rasten eller om eleven exempelvis har glömt sina idrottskläder, vilket 

inte är ovanligt för elever med ADHD, känner den ett nederlag redan inför lektionen och då 

kan det vara svårt att vända det till något positivt. En annan svårighet som nämns hos alla 

lärare är bristen på impulskontroll hos dessa elever. Som lärare gäller det då att hantera 

situationen som ofta är oförutsedd. Många scenarion är svåra att förutse och då handlar det för 

läraren om att ta tag i situationen på plats. En lärare menar att:  

 sådant tar tid från undervisningen och från de andra eleverna vilket gör att man inte hinner med 

 det man tänkt sig. Det kan till exempel vara att döma en match eller att jag hann se tillräckligt 

 för att kunna göra en bedömning av eleverna. (Lärare A) 

I och med att elever med ADHD kan ha bristande impulskontroll och svårt att hantera 

motgångar kan det leda till konflikter som behöver lösas ”i stundens hetta” som en av 

respondenterna uttrycker det. En annan svårighet som framförallt två av respondenterna har 
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tryckt på är teoribiten i idrottsundervisningen. Många av dessa barn har svårt att få ner sina 

tankar på ett papper och då gäller det att hitta andra sätt som de kan redovisa sina kunskaper 

på, till exempel muntligt och med vägledning av läraren. När det handlar om att reflektera 

över sina rörelser och förmågor blir det svårare för barn med ADHD. Det gäller även när det 

ska samtalas och dra slutsatser. Det gör att de teoretiska bitarna i ämnet idrott och hälsa blir 

svåra. Såhär uttrycker sig en av lärarna: 

 Den teoretiska biten är svår för dessa elever. Där tycker jag att det är synd att det ibland ska 

 stjälpa när de här eleverna ofta har lite sämre resultat och måluppfyllelse i de flesta andra 

 teoretiska ämnena och sedan sticker ut lite och klarar sig bra i de praktiska ämnena. Då tycker 
 jag att det är synd att det finns teoribitar som stjälper dem från att få så högt som de hade kunnat 

 få om det bara hade varit rörelse, även om jag såklart tycker det är bra att det finns teoretiska 

 bitar också i ämnet idrott och hälsa. (Lärare E) 

Som det lyfts fram ovan så finns det teoribitar som också ska tas omhand. En av 

respondenterna har som strategi att inte ha mer än femton minuters teori i taget för att 

eleverna ska ha ork att lyssna och ta in och bearbeta det som sägs.  

En annan svårighet för elever med ADHD i idrottsundervisningen är om de vägrar att vara 

med vilket samtliga respondenter har erfarenhet av. Det är något som gör att eleven inte vill 

vara med och en lärare förklarar att ”då är det liksom svart eller vitt och då får man ta en 

stund till att lirka lite och anpassa på något sätt och försöka få med eleven”. En av 

respondenterna delade med sig av en händelse som skedde nyligen. Det var strukturerad dans 

på schemat och det tog två elever med ADHD helt och hållet avstånd ifrån. Trots lirkande 

vägrade eleverna att delta och då fick läraren nöja sig med att se att de kunde stå och stampa 

takten till musiken. 

Vid intervjuerna har det framgått att det finns vissa moment inom undervisningen i idrott och 

hälsa som har visat sig vara extra problematiska för elever med ADHD. Lärare A har märkt 

av, efter sina år som lärare, att simning är ett moment som är extra svårt för ADHD barn. 

Hens teori är att det kan bero på bristande uthållighet och oro i kroppen som ställer till det för 

att simma en längre sträcka. Även när det är övningar som innehåller flera steg, att först ska ni 

göra det här, sedan ska ni göra det osv. är svårt för barn med ADHD. Som tidigare nämnt 

pekar alla intervjuerna på att tävlingsmoment är problematiska för eleverna. Hen menar att 

tävlingsmomenten har dämpats men som hen själv uttrycker det: 

 Även om inte jag räknar poängen så är det många barn som gör det. Om vi har en lek där man 

 ska hämta ärtpåsar så tävlar dem ändå i sitt huvud även om inte jag lägger fokus på det och säger 

 att nu ska vi se vilka som kan få flest ärtpåsar. De liksom ställer in sig på det ändå. Så där har 

 barn med ADHD svårare när det gäller tävlingsmomenten när de inte vinner eller när det inte går 
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 som de har tänkt sig. Då kan känslorna gå överstyr och det handlar ju mycket om samarbete 
 också att fungera ihop med andra i ett lag och att respektera att alla inte är lika duktiga. Det har 

 en del av de här barnen svårt med också. (Lärare B) 

Samma lärare menar att idrottslärarna på skolan har diskuterat tävlingsmoment och 

tillsammans kommit fram till att dämpa dem i den mån det går då hen menar att det inte finns 

något i läroplanen som säger att eleverna ska tävla. 

6.4.2 Möjligheter 

Möjligheter med att arbeta med barn med ADHD är framförallt att det blir en mångfald och 

att man som lärare behöver tänka på många olika delar för att alla elever ska gynnas, menar 

lärare A. ”Att det finns de här barnen som tvingar läraren att utmana sig själv och tänka på 

andra sätt som man egentligen alltid ska göra, ställs på sin spets när man ser att det inte 

fungerar” menar en lärare. Alla respondenter är överens om att man utvecklas som lärare. En 

lärare lyfter fram att man till exempel blir ”bra på att ta snabba beslut i och med dessa 

scenarion som ofta uppstår och behöver lösas”. En annan lärare menar att dessa elever även 

bidrar till att arbetslaget pratar och samarbetar mycket. Lärarna testar olika strategier och 

delar sedan med sig av sina erfarenheter till varandra för att komma underfund med vad som 

kan fungera mer eller mindre bra i arbetet med dessa barn. Två av lärarna menar att en annan 

möjlighet för elever med ADHD i idrottsundervisningen är att många av dem har lättare för 

det praktiska. Det gör att de står ut och känner att de lyckas. ”Det är viktigt att bygga upp 

självförtroendet hos dessa barn som har stött på många motgångar i skolan. Att ge dem positiv 

feedback och berömma dem är viktigt och kan ses som en möjlighet för att få dem att tro på 

sig själva” säger en av lärarna. Framförallt tre av lärarna poängterar att många ADHD barn 

tycker om att röra på sig och har mycket energi vilket en av lärarna uttrycker det är ”tacksamt 

när man arbetar som idrottslärare”.  

Samtliga respondenter är eniga om att relationer är oerhört viktigt för elever med ADHD. 

”Generellt så testar dem väldigt mycket också i början. De testar dig och de testar dina 

gränser, men har du då haft en elev länge så vet dem vad du förväntar dig och vilka regler du 

sätter” förklarar en respondent. Flera lärare poängterar dock att när man har byggt en relation 

med de här barnen får man mycket igen och man får se dem utvecklas i idrottsundervisningen 

och som individer vilket är en möjlighet i sig.  



 

 

 

 32 

6.4.3 Analys av resultatet av den tredje frågeställningen 

Resultatet ovan påvisar att flera respondenter menar att bristen av impulskontroll är en 

svårighet när det kommer till idrottsundervisningen. Det har tidigare framgått att just 

bristande impulskontroll är ett kännetecken för elever med ADHD (Gillberg 2013, 

Socialstyrelsen 2002, Socialstyrelsen 2014). Bristande impulskontroll kan leda till 

utåtagerande beteende när det sätts press eller när eleven inte kan hantera situationen 

(Socialstyrelsen 2014) vilket många av respondenterna menar är problematiskt i 

undervisningen. Om lärarna inte hade haft utåtagerande elever hade det inte varit ramar att 

behöva hantera, men utifrån ramfaktorteorin finns det ett samband mellan 

personlighetsskildring och resultat (Lindblad, Linde & Naeslund 1999). I det här 

sammanhanget kan det tolkas som att utåtagerande och bristande impulskontroll kan påverka 

resultatet negativt eftersom det då är svårt för läraren att se elevernas förmågor. Min tolkning 

är att just idrottsundervisningen gör det mer synligt om en elev har lättare eller svårare för en 

aktivitet jämfört med den traditionella klassrumsundervisningen. Det gör att eleven, enligt 

min tolkning, har svårare för att behärska sig, både när det gäller egna och andras prestationer, 

vilket i sin tur kan leda till utåtagerande beteende.  

Som det berörs i inledningen är just simning ett kritiskt moment eftersom en elev efter årskurs 

6 behöver kunna simma 200 meter varav 50 meter är på rygg för att uppnå betyget E i ämnet 

idrott och hälsa (Skolverket 2011). Simning kan givetvis vara ett problematiskt moment för 

fler elever, men i den här studien har det framgått att just simning är svårt för ADHD elever 

eftersom de har svårt att få ro i kroppen till att simma den sträckan. Eftersom kunskapskraven 

när det gäller simning är konstanta är det en tydlig ram lärarna behöver förhålla sig till och 

kunna hantera. Här gäller det därför för läraren att hitta strategier för att eleven ska kunna 

uppnå kraven. 

När det gäller möjligheter poängterar majoriteten av respondenterna att eleverna får möjlighet 

att få utlopp för en del av den energi de besitter. Det underlättar därmed för läraren när 

eleverna tycker om att röra på sig och utstrålar positiv energi inför det. Socialstyrelsen (2002) 

styrker att eleverna på så vis får utlopp för tankar och idéer som inte alltid kommer fram i 

teoretiska ämnen. Duvner (1998) talar om att relationer är viktiga i arbetet med ADHD barn 

och detta styrker respondenterna när alla poängterar vikten av att ha tålamod och vara tydlig 

med förväntningarna på eleverna. Det kan kopplas till ramfaktorteorin som påvisar att lärares 

inställningar har betydelse för resultatet också (Lindblad, Linde & Naeslund 1999). I det här 
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sammanhanget kan det röra sig om att lärarna visar att de bryr sig och vill eleverna väl, precis 

som respondenterna understryker. Att relationerna har betydelse för dessa elever är därför 

tydligt, både hos respondenterna och med ramfaktorteorin i åtanke.   
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7. Diskussion 

I detta avsnitt följer en diskussion kring valet av metod och resultatet i studien. Sist i avsnittet 

presenteras förslag på vidare forskning.   

7.1 Metoddiskussion 

Jag anser att den kvalitativa metoden med semistrukturerade intervjuer var en metod som gav 

mig svar på mina frågeställningar. Jag har ordagrant transkriberat intervjuerna för att stärka 

resultatets trovärdighet. Alla respondenter fick samma förutsättningar vilket bidrar till att 

säkerställa kvaliteten av materialet. Metodvalet gav mig djupgående data och nya insikter. 

En kritisk aspekt till intervjuer är att det finns risk för att intervjuaren, ofta omedvetet, 

påverkar respondenten genom till exempel dess sätt att förklara en fråga på eller hur rösten 

och tonfallet används. Det är också möjligt att respondenten känner en viss press att svara så 

korrekt som möjligt och därmed ges kanske inte de mest sanningsenliga svaren (Lantz 2014). 

Personligen tror jag att dagsform, stress och andra faktorer kan påverka respondenternas svar. 

I och med att de olika intervjuerna var planerade kan det ha gjort att respondenterna kände sig 

mer eller mindre tvungna att delta, även om jag var tydlig med de olika forskningsetiska 

principerna. Hade jag istället valt att använda mig av enkäter hade respondenterna själva 

kunnat välja ett lämpligt tillfälle att besvara frågorna på. Enligt Lantz (2014) finns det en 

möjlighet att man som forskare missuppfattar vissa svar och på så sätt kan resultatet bli 

missvisande, vilket i och för sig gäller i flera metoder. Jag tror det är viktigt att ha i åtanke 

ovannämnda aspekter när man sammanställer materialet.  

Materialet i detta arbete utgår från ett begränsat antal idrottslärare och därför går det inte att 

dra slutsatser som riktar sig till hela fältet utan bara för de lärarna jag har intervjuat, även om 

jag har kunnat se likheter från mitt insamlade material gentemot tidigare forskning inom 

området. Jag anser att jag fick kvalitativa material från intervjuerna, men om jag exempelvis 

hade valt enkäter som metod, hade det möjligen öppnat upp för fler svar och därmed ett 

bredare material att utgå från. Jag har varit öppen med att undersökningen baserar sig på ett 

litet fält, men det öppnar också upp för att andra studenter eller forskare ska kunna göra en 

liknande undersökning. Möjligtvis hade det mest gynnande för den här undersökningen varit 

om jag hade ett större antal intervjupersoner och kompletterat med ett antal 

enkätrespondenter. Någon kompletterande observation för att få ta del av omedvetna 

strategier hade också kunnat vara betydelsefullt för undersökningen. Då hade jag fått ta del av 
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ett större fält, även om det fortfarande hade rört sig om en liten del sett till hela landet, men 

det hade eventuellt möjliggjort att jag hade kunnat dra slutsatser som haft en stadigare grund.  

7.2 Resultatdiskussion 

Den här undersökningen har fått ett resultat som inte var helt förvånansvärt med mina ögon 

sett, däremot har jag fått mer kött på benen än jag vågat hoppas på. Med utgångspunkt i 

ramfaktorteorin skulle jag säga att det är tydligt att undervisningens förutsättningar påverkar 

resultatet utifrån vad jag har kunnat utläsa från det material jag haft tillgång till. 

Styrdokumenten är en utgångspunkt för alla lärare, och för elever med ADHD gäller det att 

hantera dessa kunskapskrav på andra sätt. Det gäller all undervisning med alla elever, men för 

elever med ADHD tycker jag att det är extra tydligt att vissa faktorer kan begränsa eller 

rentav omöjliggöra att undervisningen utförs på ett särskilt sätt vilket i sin tur påverkar 

resultatet (Sandberg & Faugert 2012). Det kan röra sig om en faktor såsom repetition som i 

många fall är nödvändig för dessa elever. Utan att repetera det som har sagts kan man kanske 

inte förvänta sig att eleven följer alla de regler som förväntas (Hellström 2007, Olsson & 

Olsson 2013). Likaså är det mycket tack vare dessa elever som många lärare utvecklas, 

hävdar några av respondenterna i undersökningen. En viktig poäng är att inte lägga allt på 

eleverna, utan lärarnas förhållningssätt och inställning till dessa elever är också av värde för 

hur resultatet blir (Lindblad, Linde & Naeslund 1999). I undersökningen har jag fått 

uppfattningen av att respondenterna är medvetna om problematiken som uppstår med ADHD 

elever, men samtidigt är det inget de väljer att poängtera som bara negativt. Ett läraruppdrag 

är att möta alla elever utifrån deras förutsättningar (Skolverket 2011) och jag får intrycket av 

att alla respondenter gör sitt yttersta för att uppfylla det kravet.   

Som resultatet och analysen visar finns det flera gemensamma faktorer i mina respondenters 

arbetssätt gentemot det som tidigare forskning visar. Alla arbetsstrategier som jag har 

redogjort för i bakgrund och tidigare forskning har dock inte kunnat urskiljas i resultatet från 

min undersökning, vilket givetvis kan bero på en rad olika faktorer. En faktor är att tidigare 

forskning belyser alla ämnen medan den här undersökningen riktar sig till ämnet idrott och 

hälsa. Det betyder att alla arbetsstrategier kanske inte lämpar sig i alla ämnen (Velasquez 

2012). En annan faktor kan vara att beprövad erfarenhet hos dessa respondenter har visat att 

vissa strategier inte har fungerat för dem eller de ADHD elever de har mött genom åren. En 

tredje aspekt skulle kunna vara att lärarna inte har provat flera av de strategier som nämns i 

bakgrunden och tidigare forskning. Resultatet tyder även på att respondenterna emellan har ett 



 

 

 

 36 

rätt så likartat förhållningssätt till elever med ADHD i idrottundervisningen. Det kan bero på 

att majoriteten av dem har arbetat många år som lärare eller att de arbetar i samma kommun. 

Det är också ett tecken på att det finns metoder som är effektiva i arbetet med elever med 

ADHD. Med det sagt betyder inte det att just de framgångsfaktorerna kommer att fungera i 

arbetet med andra ADHD barn. Socialstyrelsen (2002) hävdar att det inte går att säkerställa att 

alla undervisningsstrategier fungerar på alla barn. Som en respondent lyfter fram är 

erfarenheten däremot av betydelse eftersom hen menar att ”om man hittar några strategier 

som fungerar för flera barn har man kommit en bit på vägen”. Som lärare behöver man alltid 

ha ett öppet sinne, tror jag. Det faktum att dagens skola består till 5 % av ADHD elever 

(www.socialstyrelsen.se) och att den nya rapporten visar att omognad kan diagnostiseras som 

ADHD (www.dn.se) tror jag kan leda till att vi i framtiden kommer att stöta på ett större 

omfång av ADHD. I läroplanen redogörs det för att eleverna ska utveckla ett säkerhetstänk i 

idrottsundervisningen (Skolverket 2011). Det är givetvis viktigt att ha ett säkerhetstänk i allt 

arbete, men framförallt i arbetet med elever med ADHD, både i klassrummet och på 

skolgården. Det är viktigt med förebyggande arbete såsom säkerhetsregler för att undvika att 

det sker olyckor (DuPaul & Kern 2011). Utifrån resultatet i den här studien har det framgått 

att alla lärarna är tydliga med sina förväntningar på eleverna och vilka regler som gäller både 

under regelgenomgångarna och aktivitetens gång.  

Jag är både nöjd och glad över att jag valde det ämnet jag gjorde. Jag tror att de flesta 

människorna har hört talas om ADHD även om inte alla vet vad det innebär. Inför den här 

undersökningen var jag inte insatt i diagnosen mer än att jag kände till övergripande 

kännetecken och strategier. Nu har jag blivit berikad med inte bara ren fakta om ADHD och 

effektiva undervisningsstrategier, utan även fått en helt annan förståelse nu när jag vet mer 

hur det hänger ihop. Som Westholm (2012) påpekar är det viktigt att som lärare ha en 

förståelse för att dessa elever har mer ”sprätt” i kroppen jämfört med andra elever. Förutom 

förståelsen för problematiken menar även Westholm (2012) att läraren inte får glömma att 

ADHD elever är lika rika på kunskap som andra barn, men de kan behöva arbeta hårdare och 

stöttas mer än vissa andra elever. Jag har också fått en annan kännedom om hur brett ADHD 

är och att det fortfarande finns många oklarheter. Resultatet i studien har gett mig mer inblick 

i läraryrkets komplexitet och jag har än en gång blivit imponerad över andra lärares historier. 

Jag tar med mig dessa erfarenheter och kunskaper när jag nu påbörjar mitt yrkesliv som 

årskurs 4-6 lärare i ämnet idrott och hälsa. Något av det viktigaste jag tar med mig är att 
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försöka se bortom begränsningar i arbetet med ADHD barn för det finns många möjligheter. 

När man har byggt upp en relation med eleverna kan man se dem blomstra i 

idrottsundervisningen på ett mer självsäkert sätt gentemot andra teoretiska ämnen, och det är 

något vi lärare inte ska ta ifrån dem. 

Avslutningsvis skulle jag vilja lyfta fram det centrala resultatet i den här studien. Den tidigare 

forskningen visar att struktur, rutiner, korta arbetspass, konkretisering och repetition är viktiga 

faktorer i arbetet med ADHD barn. Mitt empiriska underlag påvisar att samtliga ovannämnda 

faktorer har betydelse för arbetet med dessa elever. Resultatet visar på vikten av att samla 

eleverna i en ring som en rutin för en tydlig inledning, återkoppling till vart de befann sig sist 

och för instruktioner under regelgenomgången. Det krävs korta instruktioner med en regel i 

taget där läraren också visar rent visuellt hur en aktivitet ska gå till. Repetition är också en 

betydelsefull faktor som resultatet i denna studie visar. Under aktivitetens gång gäller det för 

läraren att vara en delaktig observatör och ger kontinuerlig feedback för att eleverna ska följa 

överenskomna regler men också för att stötta deras utveckling. Resultatet tyder också på att 

ADHD elever har svårt för att hantera nederlag, till exempel för den bristande 

impulskontrollen. Däremot bidrar dessa elever till att läraren behöver utmana sig och se 

outside the box. Trots arbetsstrategier som är mer inriktade för teoretiska ämnen kan man se 

likheter till ämnet idrott och hälsa. Oavsett ämne behövs framförallt struktur och tydlighet. 

Hur läraren sedan väljer att arbeta kan behöva varieras beroende på vilken aktivitet och elev 

man har, för man får inte glömma att alla är vi olika trots att vi alla är människor. Samma 

gäller för barn med ADHD. Att tidigare forskning belyser strategier som min undersökning 

också har gjort ser jag som en vinst i mitt kommande arbete som lärare. 

7.3 Framtida forskning 

Efter att ha gjort den här undersökningen har det väckts nya tankar hos mig. Ett förslag på 

vidare forskning är därför att undersöka skillnader i arbetssätt gentemot elever som har 

diagnostiserad ADHD jämfört med elever som inte har fått konstaterad ADHD men som har 

koncentrationssvårigheter. Allt eftersom undersökningen pågick har det även väckts tankar 

om att undersöka hur lärare arbetar med elever med ADHD som har särskilt stöd i form av 

elevassistent jämfört med elever som står utan. 

I den här studien har jag fokuserat på regelgenomgångar och hur lärare arbetar för att eleverna 

ska följa reglerna under aktivitetens gång. En annan vinkling skulle kunna vara att rikta in sig 
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på ett särskilt område inom idrott och hälsa, exempelvis simning som har visats problematiskt 

för ADHD elever i denna studie.   
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9. Bilaga 1 

9.1 Intervjuguide 

-Hur gammal är du? 

-Vilken utbildning har du? Vilka ämnen och årskurser? 

-Hur länge har du arbetat som lärare? 

-Hur länge har du arbetat på den här skolan? 

-Har du erfarenhet av att arbeta med elever med ADHD i idrottsundervisningen?  

-Hur upplever du att det är att arbeta med elever med ADHD i idrottsundervisningen? Vilka 

svårigheter och möjligheter kan du se? 

-Hur styr du upp regelgenomgångarna? (Helgrupp? Teoretiskt/praktiskt?) Ge gärna exempel 

på regelgenomgångar i förhållande till aktiviteter! 

-Hur arbetar du för att elever med ADHD ska kunna följa de regler som gäller för en aktivitet 

under aktivitetens gång?  

-Positiva/negativa effekter av det? 

-Har du alltid en plan över hur du ska nå elever med ADHD i idrottsundervisningen eller 

kommer det spontant? Gör du särskilda medvetna val för att nå dessa elever? 

-Anser du att beroende på vilken aktivitet det gäller så är det lättare/svårare att få elever med 

ADHD att följa reglerna? Kan du ge exempel på när det kan vara lättare/svårare? (t.ex. 

särskilda aktiviteter eller beroende på när på dagen idrotten ligger) 

-Vilka framgångsfaktorer kan du se för att elever med ADHD ska följa reglerna med 

exempelvis alla störningsmoment och redskap som finns tillgängliga i gymnastiksalen? 

-Hur har du kommit fram till just de framgångsfaktorerna? 

-Blir det bättre över tid när du har samma klass? 

-Hur reagerar klasskamraterna? Kan de vara till hjälp? 

-Vilka möjligheter ser du med att ha elever med ADHD i idrottsundervisningen? 

-Är det något du vill tillägga om arbetet med elever med ADHD eller är det några andra 

funderingar du har? 

 

 

 

 


