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Sammanfattning 

 

Fem procent av alla barn har diagnosen ADHD, vilket betyder att man som lärare kommer 

att undervisa många elever med den diagnosen. Det kan variera hur många elever med 

ADHD det finns i varje klass, men som lärare kan man räkna med att det finns minst en 

elev i varje klass och ibland flera stycken. Diagnosen ter sig olika från person till person, 

vilket betyder att anpassningar också varierar då alla inte behöver samma stöd. Syftet med 

den här undersökningen är att undersöka vilka kunskaper lärare i idrott och hälsa har om 

diagnosen ADHD, samt om och hur de anpassar sin undervisning efter elever med 

diagnosen ADHD, men också vilket stöd som lärarna anser att dessa elever behöver för att 

få lektionerna att fungera på ett bra sätt. Genom intervjuer med sex stycken lärare på 

högstadiet i idrott och hälsa blev resultatet att det görs vissa anpassningar inom ämnet, men 

att anpassningarna inte behöver vara särskilt stora för att undervisningen ska fungera.  

 

Nyckelord: ADHD, anpassningar, idrott och hälsa, undervisning 

 

 

Abstract 
 

Five percent of all children diagnosed with ADHD, which means that as a teacher you will 

teach many students with that diagnosis. It can vary how many students with ADHD there 

are in each class, but as a teacher one can expect that there is at least one student in each 

class and sometimes several pieces. The diagnosis appears different from person to person, 

which means that adaptations also vary, since everyone does not need the same support. 

The purpose of this study was to investigate what knowledge teachers have about the 

diagnosis of ADHD, and whether and how they adapt their teaching to students with the 

diagnosis of ADHD, but also what support the teachers believe these students need to get 

the lessons to work on a good way. Through interviews with six teachers at the upper 

secondary school in sports and health, the result was that some adjustments were made 

within the subject, but that the adaptations did not have to be particularly large for the 

teaching to work. 
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1 Inledning 
 

Innan jag började studera arbetade jag som lärare i idrott och hälsa, men också som 

elevassistent åt en pojke som har ADHD (attention deficit hyperactivity disorder). Jag 

följde denna pojke hela skoldagen, inklusive idrottslektionerna. Den insyn jag då fick var 

att lärarna i idrott och hälsa inte hade något extra stöd på sina idrottslektioner, utan 

eleverna med ADHD fick klara sig själva på sina lektioner i idrott och hälsa. Detta byggde 

upp ett intresse hos mig om hur lärare arbetar med elever med ADHD på sina 

idrottslektioner. Jag vill därför undersöka om lärare i idrott och hälsa anpassar sin 

undervisning efter elever med ADHD eller om de inte anpassar. Jag vill även undersöka 

vad dessa lärare anser att elever med ADHD behöver för stöd inom ämnet idrott och hälsa 

eller om de anser att elever med ADHD inte behöver något stöd alls. Därtill behöver jag få 

en bild av vad lärarna har för förkunskaper om ADHD och om de anser att de har den 

kunskap de behöver för att undervisa dessa elever. Enligt Sjölund, Jahn, Lindgren och 

Reuterswärd (2017) har fem procent av alla barn en ADHD-diagnos, vilket betyder att 

lärare kommer att undervisa många barn med diagnosen ADHD. 

 

Skolverket (2018a) skriver att undervisningen skall anpassas till varje elev, vilket betyder 

att undervisningen inte ska vara lika för alla, utan att den skall anpassas efter varje elevs 

förutsättning. Detta betyder att lärare bör anpassa sin undervisning efter elever med 

ADHD, vilket gör denna undersökning extra intressant eftersom elever oftast får stöd i 

teoretiska ämnen men inte i praktiska ämnen enligt egen uppfattning, vilket idrott och hälsa 

till stor del är. Detta sätter lärarens kompetens på prov eftersom det är upp till läraren att ge 

eleven det stöd som hen behöver. Jag har valt att rikta in mig på lärare i idrott och hälsa 

som arbetar på högstadiet på grund av att det är där jag vill arbeta när jag är färdigutbildad. 

 

 

1.1 Vad innebär ADHD 

 

ADHD är förkortningen av engelskans ”attention deficit hyperactivity disorder” vilket 

betyder på svenska, uppmärksamhetsstörning med överaktivitet (Socialstyrelsen, 2004). 

Huvudsymptomen för barn med ADHD är att de är impulsiva, överaktiva och har 

uppmärksamhetsstörningar. Med uppmärksamhetsstörningar menas att barnet har svårt att 

koncentrera sig. Finns det exempelvis saker som sker runtomkring barnet har hen svårt att 

fokusera på det som hen ska göra. Ofta har barnet svårt att komma igång med uppgifter 

och har också svårt att göra färdigt uppgifterna. Om barnet har blivit avbrutet i uppgiften 

har hen svårt att komma ihåg vad uppgiften var.  

 

Med impulsivitet menas att barnet har svårt att kontrollera sina reaktioner. Barnet har svårt 

att lyssna klart på instruktioner och avbryter ofta innan den andra personen har pratat klart. 

Barn som har ADHD och är impulsiva har svårt att tänka sig för och det leder ofta till att 
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de gör saker som kan vara farliga för sig själv eller någon i hens omgivning. Barnet vill 

gärna göra aktiviteter som hen tycker är tillfredsställande men inte allt för jobbiga. Med 

överaktivitet menas att barnet har väldigt svårt att sitta still och har ofta svårt att vara tyst 

när hen ska vara tyst (Socialstyrelsen, 2004, 2014).  

 

Enligt Sjölund m.fl. (2017) så har fem procent av alla barn en ADHD-diagnos. Enligt 

Socialstyrelsen (2004) är det mer än dubbelt så vanligt att pojkar har ADHD än att flickor 

har det. En annan sak som är viktig är att man bemöter dessa barn på rätt sätt. Det är viktigt 

att inte ha för höga krav på dem och att man anpassar miljön efter individens 

förutsättningar, för om man gör detta kan en person med ADHD fungera bra 

(Socialstyrelsen, 2004). 
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2 Litteraturgenomgång 
 

Inom skolans värld finns det många elever som har olika förutsättningar. Vissa har 

problem med att skriva, vissa med att läsa och andra att koncentrera sig. Denna 

litteraturgenomgång ska redogöra för litteratur och forskning om barn och ungdomar med 

ADHD. ADHD är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, vilket menas att personer som 

har diagnosen ADHD har svårt med koncentrationen och att man blir lätt störd av saker 

som sker runtomkring dem. ADHD ser olika ut från person till person och det finns olika 

former av ADHD. Vissa personer har svårt med koncentrationen och andra har svårt med 

överaktivitet och sin impulskontroll eller också har de en blandning av det. Ofta får dessa 

personer ett problem i skolsammanhang (Sjölund m.fl., 2017).  

 

 

2.1 Barn med ADHD 

 

För elever med ADHD-problematik kan dagarna se helt olika ut beroende på vilket humör 

de är på och hur deras dag har sett ut innan de har kom till skolan. En dålig morgon kan 

innebära att ingenting fungerar resten av dagen. Detta kan vara bra för läraren att veta så 

att man ställer rätt krav på eleven. Har eleven till exempel haft en dålig morgon bör man ha 

lägre krav än om eleven haft en bra morgon (Balldin & Hedevåg, 2013; Sjölund m.fl., 

2017).  

 

Barn med ADHD har lättare att behålla koncentrationen när det är något som de är 

intresserade av och den problematik de vanligtvis har, blir då istället en kraft. Det finns 

också andra förmågor som barn med ADHD kan använda till sin fördel, det kan vara 

exempelvis att de är ovanligt orädda, de har stor handlingskraft och de har en god förmåga 

att sätta igång ett nytt projekt som de verkar tycka är intressant (Sjölund m.fl., 2017).  

 

Duvner (1998) förklarar att barn som har en ADHD-diagnos inte uppfattar instruktioner 

lika bra som ett barn utan diagnos och det kan uppfattas som att de inte har lyssnat på vad 

som sagts. Dessa elever har också svårt att sitta still och uppfattas ofta som högljudda och 

att de kan uppfattas som rastlösa oftare än andra barn. De här barnen har också svårt att 

vänta på sin tur och de avbryter ofta sina kompisar när de pratar. Barn med ADHD har ofta 

koncentrationssvårigheter och har ibland svårt att förstå samspelet mellan två personer. Det 

kan exempelvis vara så att barnet har svårt att veta vilka förväntningar som finns på denne 

i en viss situation. De har också svårt att hålla sig inom rätt ramar för leken och svävar ofta 

iväg och gör andra saker. Andra svårigheter de kan ha är att de kan ha problem med att 

tolka andra personers reaktioner och har även svårt att veta var gränsen går (Kadesjö, 

2008).  

 

Barn med ADHD har svårt att förstå vilka konsekvenser deras handlingar får. De upplever 

ofta att de hamnar i konstiga situationer men de kan inte förstå hur det blev en sådan 

situation. Ofta får de också kritik från omgivningen vilket leder till att deras 
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självförtroende och självkänsla är låg. Därtill känner de ofta att de har svårt att passa in i 

omgivningen vilket leder till att de blir socialt utanför (Socialstyrelsen, 2004). Det är inte 

bara negativt att ha diagnosen ADHD. Socialstyrelsen (2004) menar att barn med ADHD 

har stor påhittighet och hittar ofta lösningar som andra barn inte kan och om barnet får 

intresse för något blir slutresultatet ofta väldigt bra (Ibid). Vidare blir barn med ADHD 

trötta snabbare än barn utan diagnosen, mycket på grund av att deras energi går åt till att 

hantera alla sinnesintryck. Barn med ADHD är ofta oförutsägbara, vilket betyder att deras 

humör och prestation kan variera från dag till dag. Ett barn med ADHD kan således 

fungera bra när de jobbar ensam med en kompis men har svårt att samarbeta i en större 

grupp. 

 

Socialstyrelsen (2004) framhåller också att vid lekar vill barn med ADHD att leken ska 

formas efter dem och de har svårt att förstå vad leken går ut på och de har ofta svårt att 

uppfatta lekens regler. Detta leder ofta till konflikter med de andra barnen och då har 

barnet med ADHD ofta svårt att förstå vad hen har gjort för fel. Barnet med ADHD har 

även svårt att kontrollera sina egna känslor vid sådana situationer och tål oftast inte 

motgångar. Vidare har en del barn med ADHD motoriska svårigheter som tillexempel att 

samordna rörelser efter kraft, tempo och ordningsföljd, vilket leder till att de ser klumpiga 

ut. Detta gör att barn med ADHD har svårt att få bollspel och samordningslekar att fungera 

bra och andra komplexa övningar som tillexempel simning. Dessa barn har också 

perceptionssvårigheter, vilket innebär att de har svårt att tolka situationer och att sedan dra 

slutsatser utifrån tolkningen (Ibid).  

 

Problemen med ADHD försvinner inte ju äldre man blir, vilket man tidigare trott. 

Svårigheterna som barnet hade när det var yngre kvarstår i större eller mindre grad. För de 

flesta av ungdomarna minskar överaktiviteten och impulsiviteten när de blir äldre, men 

koncentrationssvårigheterna är ofta desamma som när de var yngre. Vidare upplever barn 

med ADHD att de ofta har ”kort stubin” även i ungdomsåren och känner att de har en oro i 

kroppen och har svårt att sitta still i stillasittande situationer i skolan (Socialstyrelsen, 

2004, 2014).  

 

 

2.2 Hur diagnosen ADHD framställs 

 

För att få diagnosen ADHD behöver barnet uppfylla vissa kriterier och det finns även vissa 

krav som ställs för att ett barn ska få diagnosen. Barnet ska under lång tid ha haft många 

symtom som avviker från vad man väntar sig utifrån barnets kön, ålder och 

utvecklingsnivå. Problemen ska ha funnits under minst ett halvt år och ska inte vara 

tillfälliga och de ska ha visat sig innan barnet fyllt sju år. Problemen skall också ske i minst 

två miljöer, det vill säga i exempelvis skolan och i hemmet (Socialstyrelsen, 2004). 

 

Barn som får diagnosen ADHD har genomgått en utredning med ett specialteam med bland 

annat psykolog, läkare, logoped, pedagog och ibland även en sjukgymnast. De här 
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personerna intervjuar skolpersonal som jobbar på skolan där barnet går för att förstå hur 

barnet fungerar i skolmiljön. Intervjuer med barnets föräldrar är också något som behövs 

för att förstå hur barnet även fungerar på fritiden. Specialteamet noterar barnets beteende 

och när de har fått tillräckligt mycket information så kan de göra en neuropsykologisk 

bedömning om hur barnet fungerar. Den neuropsykologiska bedömningen ger svar på hur 

barnets slutledningsförmåga, minne, perception och uppmärksamhet fungerar. Barn som 

har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning skiljer sig från andra barn genom att de kan 

vara väldigt ojämna i deras prestation. De kan vara väldigt starka i vissa förmågor men 

mycket svaga i någon annan förmåga. För att få en ADHD-diagnos måste personen 

uppfylla några av de diagnoskriterier som finns. De måste dock inte uppfylla alla kriterier, 

vilket leder till att personer som har diagnosen ADHD kan skiljas åt i sitt beteende 

(Sjölund m.fl., 2017).  

 

DSM, som är en förkortning av ”Diagnostic and Statisical Maunal of Mental Disorders” 

brukar användas som en slags guide som psykiatrin använder sig av för att kunna fastställa 

en diagnos hos till exempel ett barn med ADHD. I denna guide kan man läsa av vilka olika 

kriterier som finns för att kunna fastställa en diagnos. De olika diagnoskriterierna 

innefattar 9 på hyperaktivitet och impulsivitet samt även 9 symtom på ouppmärksamhet. 

Under DSM beskriver man även ADHD som ett tillstånd där man som person i fråga lider 

av stora och bestående uppmärksamhetsproblem och/eller även impulsivitet och 

överaktivitet som kan ha en stor inverkan på både barnets eller den vuxnes 

normalfungerande liv att det orsakar en funktionsnedsättning (Socialstyrelsen, 2014). 

Socialstyrelsen (2014) förklarar att personer som har problem med ouppmärksamhet 

exempelvis ofta gör slarvfel i skolarbete/arbetet eller är lättdistraherade av omgivningen. 

Om personen har problem med impulsiviteten eller överaktivitet kan det vara problem som 

exempelvis att vänta på sin tur eller att vara still med händer och fötter. För mer specifik 

information angående vilka kriterierna är för ADHD, se bilaga 3. 

 

 

2.3 Åtgärder och anpassningar 

 

För att hjälpa barn med ADHD finns det vissa åtgärder man kan göra. Det är viktigt att 

anpassa förväntningarna efter barnets förutsättningar och att man inte ställer för höga krav 

på barnet. Det är också viktigt att tänka på miljön som finns runtomkring och hur man 

bemöter ett barn med diagnosen ADHD (Duvner, 1998; Socialstyrelsen, 2014).  

 

Socialstyrelsen (2014) ger vissa råd som kan följas om man jobbar med barn med ADHD. 

När man pratar med ett barn med ADHD så är det viktigt enligt Socialstyrelsen att du 

pratar i positiva termer så ofta det är möjligt. Det är också viktigt att försöka förklara för 

barnet hur det skall vara istället för att fokusera på hur det inte skall vara. När instruktioner 

ska ges så är det viktigt du har barnets uppmärksamhet innan du börjar med instruktionen. 

Tala tydligt och ge gärna direkta och kortfattade instruktioner. För att underlätta för barnet 
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med ADHD är det bra om man kan rita eller visa instruktionerna och inte bara förklara 

muntligt (Duvner, 1998). 

 

För ett barn med ADHD är det viktigt att de får positiv feedback när de lyckas. Det är 

viktigt att den feedbacken sker direkt när barnet gjort något bra för att barnet ska förstå att 

det var något bra de precis gjorde. Samma sak gäller när barnet gjort något som inte är bra. 

Då är det också viktigt att säga till direkt för att bryta beteendet hos barnet. När man säger 

till är det viktigt att man är lugn men samtidigt säger till på ett kraftfullt sätt så att barnet 

förstår att det inte är tillåtet. Att ta en diskussion med barnet när denne är upprörd fungerar 

inte utan det är bättre att diskutera och prata när barnet har lugnat ner sig. När man talar 

med ett barn som är i affekt är det viktigt att tala i en lugn ton och sänka röstläget (Duvner, 

1998; Socialstyrelsen, 2014).  

 

Kadesjö (2008) skriver att det är viktigt för barn som har ADHD att bemötas på ett bra sätt, 

då de ofta har låg självkänsla eftersom det blir många misslyckanden på grund av sin 

problematik. Han menar även likt Duvner (1998) och Socialstyrelsen (2014) att man ska 

försöka att uppmuntra och berömma dessa barn så ofta som det bara går, för att kunna lyfta 

deras självkänsla. Det är också viktigt att berömmet kommer så nära händelsen som 

möjligt, för att underlätta för barnet att förstå att det var just den händelsen som var bra. 

Barn med ADHD har ofta svårt att förstå sammanhanget mellan beröm och det som barnet 

gjorde om det skedde med lång tid emellan. Samma sak gäller kritik, det skall också ske i 

direkt kontakt med händelsen, annars förstår barnet inte lika lätt (Duvner, 1998; Kadesjö, 

2008).  

 

För barn med ADHD kan det vara svårt att utföra lekar som kräver samspel med andra 

barn, men samtidigt är det viktig träning för barnet för att de ska lära sig att samarbeta och 

fungera med andra. Därför är det viktigt att barn med ADHD är med och försöker, det kan 

dock krävas mycket hjälp av vuxna för att det skall lyckas (Duvner, 1998). Barn med 

ADHD behöver ofta hjälp med planering. Då kan man hjälpa till genom att göra en 

tidsplan över hur lektionen ska se ut och hur länge man ska göra de olika aktiviteterna. Det 

är också bra om man kan skriva ned vad som ska göras, hur det ska göras och vilket 

material som ska användas under lektionen (Duvner, 1998; Socialstyrelsen, 2014).  

 

Vidare beskriver Kadesjö (2008) att barn med koncentrationssvårigheter behöver mer 

struktur i sin vardag och att det är vuxnas uppgift att hjälpa barnet med detta. Ger vuxna 

barnet tydliga instruktioner och en tydlig struktur på hur en viss sak kommer att fungera 

underlättar det för barnet och barnet kan lättare lyckas med den uppgiften. Kadesjö skriver 

också att man kan göra ett skriftligt schema för att undvika att behöva tjata på barnet i 

onödan. Barnet mår också bra om hen vet ungefär vilket upplägg en skoldag eller lektion 

har och att det är ungefär lika varje dag. I likhet med exempelvis Socialstyrelsen (2014) 

menar Kadesjö (2008) också att det är viktigt att inte ge för långa och för mycket 

instruktioner i samma instruktion. Barn som har svårt med koncentrationen och 

impulsivitet lyssnar oftast bara på första instruktionen och glömmer bort de resterande 

instruktionerna, enligt Kadesjö.  
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Ett barn med ADHD behöver träna upp vissa förmågor för att, om möjligt kunna nå samma 

förutsättningar som andra barn i samma ålder. När barnet ska träna upp de förmågor som 

behövs är det viktigt att man inte bara tränar på de förmågor som behövs förbättras utan 

också på de förmågor som barnet är bra på. Detta för att barnet ska känna att hen lyckas 

och inte bara behöva jobba med förmågor som hen har svårt för, det är även viktigt för att 

stärka barnets självkänsla (Duvner, 1998). Elever med ADHD är ofta väldigt 

motivationsberoende, med det menas att de har svårt att göra uppgifter som de tycker är 

tråkiga, men om de tycker att uppgiften är motiverande går uppgiften oftast bra 

(Socialstyrelsen, 2004).  Socialstyrelsen (2004) belyser att det är viktigt att läraren är tydlig 

i sina instruktioner, men samtidigt lyckas skapa en spännande uppgift så att eleven känner 

sig motiverad. Lyckas läraren med detta fungerar undervisningen oftast bra.  

 

Elever med ADHD har generellt sett svårt med arbetsminne, koncentration, 

tidsuppfattning, impulskontroll och aktivitetsreglering, vilket kan vara bra att känna till 

som lärare, menar Sjölund m.fl. (2017). Vidare belyser han att läraren då kan göra de 

anpassningar som behövs utifrån de generella drag barn med ADHD ofta har svårt för. 

Svårigheter med arbetsminnet innebär att eleven i fråga har svårt att komma ihåg vilka 

instruktioner som läraren precis sa om instruktionen till exempel var lång. Problem med 

koncentrationen innebär att eleven har svårt att hålla fokus på rätt saker under längre tid, 

speciellt om det finns distraktionsmoment i närheten av eleven, så som ljud eller ett fönster 

eller liknande. Problem med tidsuppfattningen kan innebära att eleven har svårt att veta hur 

länge en uppgift tar eller hur lång tid som har gått. Med impulskontroll menas det att 

eleven har svårt med att tänka efter innan handling. Eleven kan exempelvis ha svårt att 

vänta på sin tur. Slutligen menas med aktivitetsregleringen att eleven kan ha svårt att starta 

en uppgift och att de känner en stor rastlöshet snabbt (Ibid).  

 

För att kunna åtgärda vissa problem som barn med ADHD har så kan man använda sig av 

visuellt stöd. Då får eleverna en större förståelse av vad som ska ske. Det skapas struktur 

och förutsägbarhet. Elever med ADHD-problematik mår bra av struktur, exempelvis att 

man skriver upp på tavlan hur dagen ser ut. Vet man om att en elev har svårt med 

tidsuppfattningen kan man göra vissa anpassningar efter det. Man kan exempelvis använda 

färgkoder, där en viss färg betyder 15 minuter och en annan färg 30 minuter och så vidare. 

På så sätt hjälper man eleverna att förstå hur länge varje aktivitet ska hålla på (Sjölund 

m.fl., 2017). Sjölund m.fl. (2017) menar också att det är viktigt att lära känna eleven i fråga 

hur hen lär sig bäst och vad som motiverar eleven, vet man det kan man på ett bättre sätt 

individanpassa. Kadesjö (2008) skriver också att barnets relation till läraren i skolan är 

mycket viktig för barn med stora koncentrationssvårigheter. Om barnet och läraren inte har 

någon bra relation blir det ofta eleven som blir problemet, till skillnad mot om läraren och 

eleven har en bra relation och förstår varandra så blir eleven med koncentrationssvårigheter 

inte alls ett så stort problem.  

 

Vidare anser Kadesjö (2008) att elever med koncentrationssvårigheter behöver bryta isär 

uppgifter och instruktioner så att de kan känna en förståelse och känna att de lyckas med 
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uppgifterna en i taget istället för att känna att de misslyckas med den stora uppgiften. 

Kadesjö menar också att de här eleverna ofta känner sig uttråkade och har svårt att 

fokusera en längre tid och behöver oftare ett avbrott för att sedan kunna fortsätta 

undervisningen. Det är dock viktigt att avbrottet bara bryter av uppgiften och att eleven får 

tänka på något annat en liten stund, men det är väldigt viktigt att eleven inte blir för 

uppspelt under avbrottet för då kan eleven få svårt att hitta ro i att börja arbeta igen.   

 

Socialstyrelsen (2014) förklarar att barn som har en ADHD-diagnos kan behöva vissa 

anpassningar när det gäller prov, det kan exempelvis vara att de behöver mer tid än andra 

elever, eller att de kan få göra provet muntligt istället för skriftligt. 

 

 

2.4 Anpassningar i ämnet idrott och hälsa 

 

Tidigare studier visar att barn med ADHD mår bra av att röra på sig. Deras sociala 

beteende kan förbättras av fysisk aktivitet och dessutom kan deras problem med 

uppmärksamhet och jobbiga tankar mildras (Verret, Guay, Berthiaume, Gardiner & 

Béliveau 2012). Särskilt positivt verkar det vara att barn med ADHD utför aktiviteter på 

hög aktivitetsnivå, då det tycks påverka deras koncentrations- och 

uppmärksamhetsförmåga positivt (Silva, Prado, Scardovelli, Boschi, Campos & Frère, 

2015). 

 

Som lärare i ämnet idrott och hälsa finns det dock vissa saker man bör tänka på, för att på 

bästa sätt underlätta för barn med ADHD kan det vara bra om man skaffar rutiner som 

fungerar för eleverna, menar Fors (2004). Det är bra att göra undervisningen ganska lika 

och få en regelbundenhet och upprepa samma sak för att underlätta för eleverna. Ett 

exempel som Fors beskriver är att samla eleverna på ställen där distraktionen är så liten 

som möjligt, detta för att enklare få elevens uppmärksamhet. Elever med ADHD har ofta 

svårt för övningar som ska gå långsamt. Därför kan det vara bra att ha med övningar där 

det inte behöver gå så fort, för att lära eleverna att jobba i långsam takt. I och med detta 

kan eleverna få en känsla av att ta det lugnt (Ibid).  

 

Enligt Fors (2004) är det viktigt att ge eleverna beröm när de gör något bra, om möjligt en 

belöning för att få eleverna att förstå att de gjorde något bra. Som lärare bör man också 

tänka på att inte jämföra eleverna med varandra utan uppmärksamma elevens eget resultat 

och positivt påpeka vad eleven har förbättrat under lektionen. Vidare förklarar han att man 

bör ge beröm ofta för små saker, som man vanligtvis inte ger beröm för, detta för att elever 

med ADHD har svårt att förstå sina egna handlingar och genom att ge dem beröm för små 

saker så förstår de att det var något som var bra. Därtill bör läraren ignorera när eleven gör 

saker som kan vara lite irriterande (Ibid).  

 

För att eleverna ska få så bra undervisning som möjligt behövs det oftast någon form av 

anpassning. Denna anpassning ser annorlunda ut från person till person och kan inte 
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anpassas lika även om flera personer har samma diagnos (Hammar & Johansson, 2008). 

För att kunna anpassa undervisningen efter olika individer är det viktigt att pedagogen har 

kunskap om vilken problematik eleven i fråga har. När sedan pedagogen vet vilket problem 

eleven har så kan läraren anpassa undervisningen efter elevens behov (Ibid). 

 

Hammar och Johansson (2008) ger några råd hur man kan anpassa i ämnet idrott och hälsa. 

Det är exempelvis hur man bemöter eleverna, hur man genomför instruktioner med hjälp 

av bilder eller att man visar övningen tydligt. De menar också att valet av lokal är viktigt 

och om det finns möjlighet så kan man dela upp klassen i halvklass eller om man kan få 

tillgång till resurslärare för att det ska fungera bättre på lektionen. Man kan också anpassa 

lekarnas regler och storlek på planen för att det skall fungera bättre. De menar att det är 

väldigt viktigt att läraren i idrott och hälsa kan vara flexibel och se till att ändra regler eller 

storlek på planen innan det blir för stora problem. De anser också att planeringen är oerhört 

viktig för barn som behöver mer stöd. Det är viktigt att läraren funderar över den valda 

aktiviteten och även över vad för problem som eventuellt kan dyka upp och hur man som 

pedagog kan ändra aktiviteten så att det inte blir ett problem.  

 

Higgins, Sluder, Richards och Buchanan (2018) beskriver att idrottslektionerna lätt kan bli 

ett problem för barn som har en ADHD-diagnos, detta för att lektionerna inte har samma 

struktur, organisation och att det oftast finns mer saker runt omkring som kan distrahera 

eleven. Men det finns vissa små förändringar man kan göra i undervisningen för att 

underlätta för barn med ADHD. Det som behövs är struktur i undervisningen för att elever 

med ADHD ska få det enklare att fungera. För att hitta en struktur som fungerar så kan det 

vara bra att dela på idrottshallen så att man har en yta där uppvärmningen sker och en 

annan yta som själva huvudaktiviteten sker på. Uppvärmningsytan ska vara fri från 

utrustning som kan störa, det vill säga att det enbart ska finnas det som behövs för 

uppvärmningen. När man sedan ska ge instruktioner ska läraren se till att eleverna har 

ryggen mot huvudaktivitetsytan, detta för att eleverna ska kunna hålla fokus på 

instruktionerna. Det är också viktigt att eleverna inte har något material i händerna som 

kan störa deras koncentration (Ibid).  

 

Elever som har ADHD störs lätt av sina kompisar vid genomgångar, ett bra sätt att 

förhindra detta är att låta de elever som har en ADHD-diagnos sitta närmare läraren än de 

andra eleverna. Då får eleverna lättare att fokusera på vad läraren har för instruktioner och 

det underlättar också för läraren då hen kan se när eleven tappar fokus (Higgins m.fl.,  

2018). Positiv feedback är viktig för barn med ADHD enligt både Fors (2004) och Higgins 

m.fl. (2018) och det är viktigt att vara specifik med vad som eleven gjorde bra, så att de 

förstår vilken del av momentet som var bra. Det är också extra viktigt att ge dessa barn 

extra mycket positiv feedback för att de inte ska tröttna på övningen om det är en övning 

som håller på under längre tid (Higgins m.fl., 2018). Om en elev inte följer reglerna så är 

det viktigt att ha en plan för hur man ska gå tillväga (Ibid). Higgins m.fl. (2018) beskriver 

en variant där eleverna får en eller två varningar. Efter den sista varningen får eleven som 

bröt mot regeln gå till ett ställe och göra någon fysisk aktivitet i någon minut för att sedan 

få återvända till den vanliga aktiviteten. Det är viktigt att man inte kallar denna yta för 
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något negativt utan att man kan kalla den aktivitetshörnan eller likande så att eleverna inte 

tar det som något negativt. Ofta behöver elever med ADHD röra på sig för att kunna 

fokusera igen. 

 

 

2.5 Läroplan och skollagen 

 

Enligt skollagen (2010:800) 1 kap § 4 skall skolan ta hänsyn till elevers olika behov och ge 

dem det stöd som eleven behöver. Undervisningen ska ge eleven möjlighet att utvecklas så 

att de blir så duktiga som de kan bli. I skollagen (2010:800) 3 kap § 3 står det att om elever 

har en funktionsnedsättning så ska skolan erbjuda stöd åt den eleven så att hens 

funktionsnedsättning blir så lindrig som möjligt.  

 

I läroplanen för grundskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr11) står de 

regler som ska följas inom skolan. Det står också hur man ska förhålla sig till varandra och 

vad som förväntas av lärare och elever (Skolverket, 2018a). Skolverket skriver vidare att 

undervisningen skall anpassas till varje elev, vilket betyder att undervisningen inte ska vara 

lika för alla, utan att den skall anpassas efter varje elevs förutsättning. I skolans uppdrag 

står det att skolan ska se till att eleverna får prova, testa och vara kreativa och att få känna 

att eleverna klarar saker både tillsammans, i grupp och individuellt. Eleverna ska få ta egna 

initiativ och kunna lösa problem med sin egen påhittighet. Det finns också vissa riktlinjer 

som skolan ska använda och en av de riktlinjerna är att alla som arbetar på skolan ska se 

till att de elever som behöver extra stöd eller extra anpassningar ska få det. Där står det 

också att läraren ska ta hänsyn till varje elevs förutsättningar och behov, vilken tidigare 

erfarenhet eleven har och om eleven har svårigheter så skall läraren göra anpassningar i 

undervisningen eller erbjuda eleven särskilt stöd (Ibid).  

 

 

2.6 Teoretisk utgångspunkt 

 

Redan för länge sedan kritiserade John Dewey den teoretiserade skolan, eftersom kunskap 

måste vara ett resultat av egen och andras praktiska erfarenheter. Ändå är merparten av 

undervisningen kunskapsstoff som förmedlas via textläsning eller via lärares föreläsningar 

(Forssell, 2011). Dewey (refererad till i Forssell, 2011) förutspådde i sin kritik av skolan 

den kritik som idag riktas mot skolans teoretisering. Vidare förklarar Forssell (2011) 

Piagets teori om att olika processer alltid samverkar för att utveckla vårt tänkande på 

intellektuell nivå. Enligt Piagets teori kan beteendet hos överaktiva barn ses som ett svar på 

en socialt begränsad situation som inte tillfredsställer deras behov av begriplighet. Piaget 

fortsätter att förklara att antingen får individen formas efter omvärlden eller också får 

omvärlden formas efter individen för att tillslut nå jämnvikt där det fungerar både för 

individen och för omvärlden. Denna teori kommer jag att använda mig av i min studie, då 

anpassningar inom undervisningen bör göras för att få det att fungera för elever med 

ADHD, men också för övriga elever.  
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Precis som tidigare forskning visat mår elever med ADHD bra av att röra på sig och vara 

aktiva. Därför har jag utgått från teorin att elever med ADHD behöver röra sig för att må 

bra, vilket Silva m.fl. (2015) samt Verret m.fl. (2012) har påvisat. Precis som Forssell 

(2011) förklarade har skolan blivit mer teoretisk, vilket inte gynnar barn som är överaktiva. 

Därför är det viktigt precis som Piaget förklarar att anpassa omvärlden efter individen, och 

av den orsaken är det viktigt att lärare möter dessa elever efter deras behov och anpassar 

undervisningen efter individen. Min avsikt är att undersöka om och hur detta görs bland 

lärare i ämnet idrott och hälsa, i dagens skola. Utifrån denna utgångspunkt kommer jag att 

värdera det som informanterna anger för att få fram ett resultat.   
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3 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka kunskaper lärare i idrott och hälsar på 

högstadiet har om diagnosen ADHD och om lärarna anpassar undervisningen utifrån elever 

med diagnos. Syftet är även att undersöka pedagogernas uppfattning om elevers och lärares 

tillgänglighet av stöd. 

 

• Vilka förkunskaper har lärare i idrott och hälsa angående diagnosen ADHD? 

• Hur upplever lärarna att undervisningen anpassas efter elevers olika 

förutsättningar? 

• På vilket sätt kan undervisningen anpassas så att elever med ADHD får den hjälp 

de behöver? 

• Vad för slags stöd skulle elever med ADHD behöva under lektionerna i idrott och 

hälsa? 

• Vilket stöd behöver lärare för att kunna anpassa undervisningen? 
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4 Metod 
 

 

4.1 Design 

 

Eftersom jag vill undersöka hur lärare i idrott och hälsa anpassar sin undervisning efter 

elever med diagnosen ADHD, har jag använt mig av en kvalitativ metod med intervjuer. 

Larsen (2009) beskriver att den kvalitativa metoden är användbar, då man får en mer 

djupare syn och kan ställa följdfrågor på intervjupersonens svar. Hon menar också att den 

kvalitativa metoden är bra eftersom missförstånd kan redas ut, vilket inte går med en 

kvantitativ metod. Jag har valt att använda mig av en semistrukturerad intervju som 

Bryman (2018) beskriver som en bra modell om man vill att intervjupersonen ska kunna 

svara på frågorna på sitt eget sätt. Bryman förklarar att en intervjuguide skall vara 

utformad efter specifika teman som man vill ta upp, men man behöver inte följa 

intervjuguiden till punkt och pricka.  

 

 

4.2 Urval 

 

Jag valde att enbart rikta in mig på lärare inom ämnet idrott och hälsa på högstadiet, det 

vill säga årskurs 7 till 9, eftersom syftet enbart kan besvaras av de lärarna. Larsen (2009) 

beskriver något som kallas bekvämlighetsurval, vilket betyder att man väljer ut personer i 

ens närhet som man redan tidigare har haft kontakt med och som inte ligger allt för långt 

ifrån ens eget hem. Eftersom jag har jobbat som vikarie i många år har jag varit på flera 

skolor i Värmland och valde då att ta kontakt med lärare i idrott och hälsa som jag tidigare 

jobbat med. Det gjordes via mail eller telefon för att bestämma tid för intervju. Jag har 

också valt att ta kontakt med min gamla VFU-skola för att intervjua idrottslärarna där. 

Detta för att få lärare från flera olika kommuner så att jag får ett så brett urval som möjligt. 

Jag har också valt att intervju både män och kvinnor. 

 

 

4.2.1 Informanterna 

 

Tom har arbetat som lärare i idrott och hälsa i 30 år och undervisar också i biologi. Han 

jobbar på en högstadieskola där han undervisar i årskurserna sju, åtta och nio.  

 

Lotta har arbetat som lärare i idrott och hälsa i 20 år och undervisar också i matematik. 

Hon arbetar på en högstadieskola och har just nu endast en årskurs sju i idrott och hälsa.  

 

Anders har arbetat som lärare i idrott och hälsa i 9 år och undervisar också i 

samhällskunskap. Han arbetar på en högstadieskola och undervisar i årskurserna sju, åtta 

och nio.  
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Markus har arbetat som lärare i idrott och hälsa i 15 år och undervisar bara i idrott och 

hälsa. Han arbetar på en mellanstadieskola där han undervisar i årskurserna ett till sex. 

Innan har han jobbat på en högstadieskola/mellanstadieskola där han undervisade 

årskurserna fyra till nio, men främst årskurserna sju till nio.  

 

Jens har arbetat som lärare i idrott och hälsa i två och ett halvt år. Han undervisar endast i 

idrott och hälsa och arbetar på en högstadieskola där han undervisar i årskurserna sju, åtta 

och nio.  

 

Sandra har arbetat som lärare i idrott och hälsa i 16 år och undervisar också i Svenska. Hon 

arbetar på en högstadieskola där hon undervisar i årskurserna sju, åtta och nio.  

 

 

4.3 Intervjuguide 

 

Jag använde mig av en semistrukturerad intervjuguide för att jag önskade att mina 

informanter skulle få tala fritt om de ämnen som jag avsåg få förklarat för mig. Frågorna i 

intervjuguiden handlade bland annat om informanternas förkunskaper och diagnosen 

ADHD, men också om hur de upplevde hur lektioner med elever med ADHD såg ut, samt 

vilka anpassningar och vilket stöd som informanterna ansåg att elever med ADHD 

behöver. Se bilaga 1.  

 

 

4.4 Genomförande 

 

Inför varje intervju tog jag kontakt med de personerna som jag skulle intervju via telefon 

och mail, se bilaga 2. Eftersom jag kände lärarna väl behövdes inget informationsbrev där 

jag förklarade vem jag är. Vid första samtalet berättade jag lite kort vad min studie handlar 

om och om de var villiga att ställa upp på en intervju. Jag mötte upp de lärare jag skulle 

intervjua på deras respektive skolor där de själva fick välja en plats som var bra lämpad för 

intervju. Jag såg till att de hade stor valmöjlighet med sina intervjuer så att de inte skulle 

känna stress för att hinna med sina vanliga arbetsuppgifter. Jag hade informerat 

informanterna innan att intervjuerna skulle ta mellan 30 till 45 minuter. Alla informanterna 

som jag intervjuade pratade mellan 20 till 35 minuter och innan intervjun informerade jag 

dem även om att allt skedde konfidentiellt och enligt de etniska förhållningssätten. För att 

komma ihåg vad som sades valde jag att spela in intervjun med min mobiltelefon.  
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4.5 Databearbetning 

 

Enligt Larsen (2009) är datainsamling viktig för att få fram den rätta informationen så att 

man kan få fram det mest relevanta materialet, som är det som ligger till grund för 

analysen av kommande resultat. Vidare förklarar Larsen att den inspelade intervjun bör 

transkriberas noggrant och skrivas ut för att kunna bearbeta materialet. Hon fortsätter att 

förklara att det är ett mycket tidskrävande arbete vid längre intervjuer. Bryman (2018) 

beskriver att dokumentering av intervjuerna är bra för att kunna bearbeta materialet på ett 

bättre sätt och upprepade gånger. 

 

Jag valde att transkribera intervjuerna och sedan skriva ut dem precis som Larsen (2009) 

förklarade för att få en bättre överblick än vad jag får när jag läser dem på datorn. Precis 

som Bryman (2018) framhåller har även jag bearbetat det utskrivna materialet flertalet 

gånger. Detta för att inte bara få med det som sägs utan också det som sägs mellan raderna. 

När jag bearbetade intervjuerna använde jag mig av de frågor som jag hade i 

intervjuguiden. Jag jämförde informanternas svar och försökte upptäcka saker som liknade, 

skilde sig åt eller ”stack ut” för att få fram ett resultat som svarade upp till studiens syfte. 

När jag bearbetade intervjuerna till ett resultat delade jag in informanternas svar i olika 

kategorier och de kategorier jag valde var hur lektionerna såg ut med elever med ADHD, 

vilka anpassningar som gjordes, vilket stöd lärarna anser att de behöver eller inte, stödet 

från skolledningen samt deras svar angående fortbildning. Jag jämförde också 

informanternas svar med tidigare forskning och litteratur, för att se om resultatet styrktes 

eller ej med tidigare forskning.  Jag använde mig även av min teoretiska utgångspunkt när 

jag bearbetade resultatet. Alltså om lärarna anpassar miljön efter de elever som de har.  

 

 

4.6 Reliabilitet och Validitet 

 

Reliabilitet betyder att undersökningen är tillförlitlig. Det vill säga att någon annan ska 

kunna göra samma undersökning och få ungefär samma resultat. Men enligt Larsen (2009) 

är det svårare att få en hög reliabilitet i en kvalitativ studie än i en kvantitativ studie. Detta 

för att olika intervjuare tolkar observationer som sker olika. Det kan också vara att den som 

blir intervjuad svarar olika på olika dagar eftersom de kan vara påverkade av någon 

situation som hänt i närtid av intervjun. För att nå en högre reliabilitet är det viktigt att 

hålla reda på vem som har sagt vad så att man inte blandar ihop personerna enligt Larsen. 

Detta gjorde jag genom att exempelvis skriva ut en intervju i taget och markera varje 

intervju med olika färger på varje papper så att jag inte skulle blanda ihop informanterna.  

 

Med validitet menar Larsen (2009) att man samlar in data som är relevant för 

undersökningen. Hon menar också att det är lättare att få en hög validitet med en kvalitativ 

metod än i en kvantitativ metod, detta för att den som blir intervjuad tar upp det som den 

själv tycker är viktigt om ämnet och att den som intervjuar kan ställa följdfrågor. Eftersom 
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jag hade en semistrukturerad intervju lät jag informanten ta upp det som hen ansåg var 

viktigt och dessutom kunde jag ställa följdfrågor om det var något som jag ville att de 

skulle förklara tydligare. Eftersom jag gjorde detta fick jag högre validitet. Vidare 

beskriver Larsen (2009) att det är enklare att få hög validitet i intervjuer än i enkäter 

eftersom misstolkningar inte sker på samma sätt eftersom intervjuaren kan rätta 

informanten om hen misstolkar någon fråga, vilket inte är lika lätt i en kvantitativ studie 

eftersom författaren i den studien kanske inte delar ut enkäten personligen utan skickar via 

mail eller liknande.  

 

 

4.7 Etiskt förhållningssätt 

 

Vetenskapsrådet (2017) har fyra stycken huvudkrav som skall följas, de är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Med 

informationskravet menas det att den intervjuade får veta att deras deltagande är helt 

frivilligt och att de har rätt att avbryta intervjun när de vill. Det menas också att de har rätt 

till att veta varför de är med i undersökningen. Samtyckeskravet finns för att man som 

informant själv ska ha rätt att när som helst kunna avböja att vara med i intervjun. 

Konfidentialitetskravet används för att den intervjuades identitet ska vara konfidentiell och 

att deras personuppgifter som finns inte skall vara tillgängliga för obehöriga. Med 

nyttjandekravet menas att de uppgifter som kommer fram som handlar om enskilda 

personer endast kommer att användas till forskningens ändamål (Ibid). Jag följde dessa 

krav när mina intervjuer genomfördes. Innan intervjun informerade jag informanten att det 

var helt frivilligt att delta i intervjun och att de fick avbryta när de ville. Jag förklarade 

också vad jag skulle använda intervjun till, samt att informanten och skolan skulle vara 

anonyma för alla utom mig och dessutom att deras namn skulle bytas ut till något annat i 

själva resultatpresentationen. Därtill meddelade jag att studien endast ska användas till 

forskning.  
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5 Resultat 
 

I denna studie har sex stycken lärare i ämnet idrott och hälsa intervjuats. Alla lärare är 

utbildade inom idrott och hälsa och alla förutom en lärare har även utbildning i ett annat 

ämne. Alla lärare jobbar på högstadieskolor förutom en person som precis har bytt till en 

mellanstadieskola efter att ha jobbat på en högstadieskola i 15 år. Jag har valt att inte 

använda deras riktiga namn utan de kommer istället att kallas för ett fiktivt namn. De 

informerades innan intervjun om att de endast skulle diskutera elever som har en diagnos 

och inte elever som verkar ha ADHD-problematik. Enda gången elever utan diagnos togs 

upp var när jag frågade om skolan bemötte dessa elever olika jämfört med elever som har 

en ADHD-diagnos. Utifrån analys och min teoretiska utgångspunkt, där barn med ADHD 

behöver mycket rörelse och vissa anpassningar kom jag fram till följande resultat. 

 

 

5.1 Förkunskaper om ADHD 

 

Alla lärare vet vad diagnosen är och alla lärare har förståelse för hur elever med ADHD 

beter sig. De har också varit på olika kurser som har berört diagnosen ADHD. 

 

Tom har gått flera olika kurser om olika diagnoser och förra året gick han en lång kurs som 

gjorde att han känner att han har bra koll på hur olika diagnoser fungerar just nu. Han 

förklarar att elever som har ADHD har svårt att sitta still och att de har problem med att ta 

instruktioner jämfört med elever utan diagnos.  

 

Lotta har gått på massvis med föreläsningar och workshops om diagnoser, men hon säger 

att hon inte har gått någon längre kurs om just ADHD. Hon påpekar att elever med en 

ADHD-problematik ofta har svårt att sitta still och att de har svårt att koncentrera sig en 

längre period. 

 

Anders har fått sin kunskap om ADHD genom sin universitetsutbildning, fortbildning och 

möten med människor. Han förklarar att elever med en ADHD-diagnos har ett sämre 

tålamod och en sämre impulskontroll än elever utan någon diagnos. Han beskriver också 

att dessa elever har svårare att ta instruktioner än andra elever utan diagnos.  

 

Markus förklarar att han har gått olika kvällskurser om ADHD men har också gått på olika 

kurser om olika diagnoser. Han förklarar att det är svårt att sätta ett facit på hur en elev 

med ADHD fungerar. Han förklarar att alla som har en ADHD-diagnos fungerar olika och 

att de behöver mötas på olika sätt. Han beskriver också att elever med ADHD behöver 

tydlighet för att det ska fungera.  

 

Jens förklarar att han har gått kvällskurser och fortbildning om olika diagnoser och att han 

genom det har fått en förståelse för hur elever med ADHD beter sig. Han förklarar att 

elever med ADHD har problem med koncentrationen och att de har svårt att ta 
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instruktioner. Han beskriver också att de här eleverna har mycket energi och har svårt att 

sitta still. 

 

Sandra förklarar att hon har fått sina kunskaper allteftersom. Hon förklarar att hon inte 

hade så mycket kunskap om ADHD när hon var färdigutbildad, men har fått det under 

tiden hon har arbetat genom fortbildning, kurser och kollegor. Hon beskriver att elever 

med ADHD inte fungerar likadant allihop utan att det varierar mellan person till person. 

Hon förklarar att elever med en ADHD-problematik har svårt att koncentrera sig och att de 

har svårt att sitta still. 

 

 

5.2 Lektioner med ADHD-elever 

 

Alla lärare ansåg det var otroligt svårt att säga hur många elever det finns i varje klass som 

har en ADHD-diagnos. Men alla lärare utom en var inne på att det var ungefär två stycken 

elever per klass. ”Det är svårt att säga, men det är nog två, tre stycken i varje klass med 

någon form av ADHD” säger Jens. Lotta är inne på samma spår och säger ”Minst en, 

kanske ett par i varje klass”.   

 

Alla lärare förklarar att det varierar hur många elever det finns i varje klass, men de flesta 

av lärarna säger att det finns minst en person med en ADHD-diagnos i varje klass. Men det 

är inte ovanligt att det finns två till tre personer i varje klass. Sandra beskriver det såhär:  

”Oj, det är väldigt olika, men jag skulle väl säga att med diagnos så är det inte så många. 

Jag skulle säga att det är en till två personer per klass om jag slår ut det”.  

 

Tom tycker den största problematiken för barn med ADHD är när det blir stunder där det 

inte är något strukturerat, exempelvis när det är vattenpaus eller när redskap plockas in 

eller ut. Han har löst det här problemet genom att ge de här eleverna olika uppgifter under 

pauserna, så att de är aktiva även under pauserna.  

 

Det är när det blir pauser och mellan aktiviteter. När man tar fram eller bort redskap och byta 

aktivitet, det är tungt för dem. Då har de svårt att fokusera. Då får man se till att de får en 

uppgift, till exempel att du hämtar den… Annars är de precis överallt (Tom). 

 

Jens och Sandra beskriver att de här eleverna ofta har problem att behålla koncentrationen 

och att fokusera på olika moment som kräver att man repeterar flera gånger. Ett sådant 

moment kan vara dans när de behöver öva för att få till ett bra slutresultat. De beskriver att 

elever med en ADHD-problematik lätt känner att de är klara när de har övat två gånger och 

vill gå vidare till nästa övning. Det märks en rastlöshet när eleverna behöver öva flera 

gånger på samma sak. Deras motivation sjunker snabbare än för elever utan diagnos, vilket 

gör att slutresultatet inte blir så bra alltid. Då behöver läraren hitta något sätt som gör att 

eleven hittar motivation som leder till att deras resultat blir bättre.  
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De kan också ha svårt att fördjupa sig i viss teknik där man kanske behöver nöta flera gånger. 

Det är en stor problematik. De vill ofta göra och gå vidare, göra och gå vidare… att det liksom 

ska hända något nytt hela tiden. Det är väll det som är svårigheten att få dem att stanna vid ett 

moment och verkligen nöta det så att man övar sig på just det. Men det gäller väl generellt alla 

elever i och för sig, men de kanske har ännu mindre uthållighet, just att stanna vid ett moment 

då. Men där får man försöka lura, eller inte lura på ett negativt sätt utan att trixa. Man kanske 

tränar på samma moment, men man byter övning tillexempel för dem. Skulle kunna vara en 

sådan grej som kan funka (Sandra). 

 

Markus förklarar att han inte tycker att något särskilt moment i idrott och hälsa är ett större 

problem, men om han måste ta något moment så kan det vara i bollspel och lekar. Detta för 

att de här eleverna har svårt med impulskontrollen när saker inte går deras väg. De kan få 

vissa problem med regler och att det är svårt att förbereda eleverna exakt på vad som kan 

hända. Även Tom beskriver att lekar kan vara ett problem. ”De har svårt att följa regler 

många av dem”. 

 

 

5.3 Anpassningar för elever med ADHD 

 

Fyra av lärarna beskriver att de inte anpassar lektionerna särskilt mycket. Men de påpekar 

mycket om att instruktionerna för elever med ADHD behöver vara tydligare än för andra 

elever. Tom och Markus förklarar att återkoppling efter instruktioner är viktigt för att få 

eleverna att bekräfta att de förstod vad de skulle göra. ”Jag verkligen kollar att de har 

förstått vad de ska göra, så de inte flippar och börjar göra något annat”.  

 

Anders och Markus förklarar att de försöker använda fler sinnen än bara hörseln när de 

förklarar instruktioner. Markus förklarar såhär:  

 

Jag använder mig av visuella hjälpmedel… Att istället för att man berättar vad som ska hända 

så visar man på video och då blir det mer tydligt för de här barnen vad de ska göra och hur det 

går till. Då blir det större tydlighet och det tycker jag är det viktigaste för de här barnen. 

Förberedelser och trygghet är det viktigaste (Markus). 

 

Anders förklarar att han visar mer praktiskt om han vet att det finns flera elever med en 

ADHD-problematik eftersom han har märkt att det blir mer tydligt för eleverna om man 

inte bara förklarar muntligt. ”… Jag är med mer och visar och förklarar än vad jag 

vanligtvis är i en klass som inte har så många med den problematiken”.  

 

Fyra lärare förklarar att om man har många elever med ADHD i en klass skulle det 

underlätta om det finns en elevassistent eller någon mer person med, så att man inte är 

ensam med en stor klass och där det finns många elever med en ADHD-diagnos. De menar 

att det är bra att vara två vuxna så att man får en bättre överblick av vad som händer så att 

man kan ingripa innan det blir stora problem. Men också om något går snett så kan 

assistenten gå iväg med eleven och göra något annat, vilket gör att den vanliga 

idrottslektionen kan fortsätta ändå, det fungerar inte när man är ensam lärare. ”Funkar inte 
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lektionen för eleven så går assistenten iväg och gör något annat just den lektionen” säger 

Tom.  

 

Lotta beskriver att det är viktigt att man ger elever som har en ADHD-problematik tid. 

Många av dem gillar inte att bli tvingad till något och där gör hon en anpassning genom att 

ge dem mer tid och inte tvinga dem till något. Hon fortsätter att förklara att det inte är 

någon idé att tvinga dem, gör man det blir det ofta ingenting av det istället.  

 

En annan sak är också att jag inte tvingar de här barnen. Vi säger att göra en kullerbytta, för 

det kommer till slut. För skulle man tvinga dem så vänder de bakut och då blir det inget alls 

och då skiter de i allt i idrotten för att fröken tvinga hen att göra en kullerbytta. Utan jag tror 

mer på att vänta ut dem för det kommer, men det kommer kanske inte när jag vill utan det 

kommer när dom vill (Lotta). 

 

Lotta fortsätter att förklara att lagindelningen är något som hon tänker extra på när det är 

elever med ADHD involverade. Hon försöker placera ut dem i olika lag för att undvika 

konflikter inom laget men också att de får vara med elever som är trygga. Hon förklarar 

också att en anpassning kan vara att de får ha keps på idrotten även om de andra eleverna 

inte får det. Detta för att lektionen fungerar bättre för eleven. ”I en sal som i idrott tänker 

jag på vilka jag placerar dem ihop med, om vi säger lag, hur jag sätter ihop dem, jag 

försöker då att sprida ut dem. Att jag sätter trygga elever kring dem.”. 

 

Jens och Sandra beskriver att de teoretiska bitarna i idrott och hälsa är de svåraste 

momenten för elever med en ADHD-diagnos. Dels för att de har svårt att koncentrera sig, 

men också att de har svårt att fördjupa sig och få ner saker på papper. De har mycket 

kunskap, men det har svårt att få ut det i skrift. ”Sitter man i teorisalen märker man ju att 

de har svårare att koncentrera sig” säger Jens, ”… de har svårare att grotta ner sig i saker” 

säger Sandra. Sandra undervisar en klass där flera av eleverna har en ADHD-diagnos, och 

där får hon göra ganska stora förändringar för att teorilektionerna ska fungera på ett bra 

sätt. Istället för att ha en traditionell teorilektion där eleverna endast sitter och lyssnar på 

information så försöker hon att blanda in praktiska moment så att eleverna inte blir 

rastlösa. ”Jag har en grupp där jag har många elever med högfungerande ADHD, där gör 

jag kanske ett helt annat upplägg där jag gör mer praktiskt eller att jag ger dem ett break på 

fem minuter så att de får springa av sig.”. Även Lotta anser att teori kan vara ett problem 

för elever med en ADHD-problematik. Men hon har löst det problemet genom att de 

teoretiska momenten sker i ett vanligt klassrum istället för att det sker i idrottshallen. Detta 

för att det är lättare för eleverna att fokusera i ett vanligt klassrum än i en idrottshall där det 

finns mer distraktionsmoment. Anders har också märkt att elever med ADHD har problem 

med koncentrationen under teoripassen, som han håller i en teorisal, men han tycker att 

eleverna klarar av det bra ändå. Han kan göra vissa anpassningar för elever som har 

problem med koncentrationen, exempelvis att hen bryter isär mer och jobbar på ett mer 

tydligt sätt. Både Anders och Sandra kan ersätta skriftliga prov med muntliga. ”… man kan 

oftast jobba med att de jobbar några frågor skriftligt och sen när de inte orkar längre tar 

man resten av frågorna muntligt eller någon annan dag så att inte koncentrationen tar slut 

då.”.  
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Anders anser inte att det behövs så mycket anpassningar för elever med ADHD i just 

ämnet idrott och hälsa. Det enda som han kom på var att ersätta skriftliga examinationer 

med muntliga. En annan liten anpassning som han gör är att ge de här eleverna mer beröm 

än vad han ger elever utan diagnos. Detta för att få en bättre relation med eleven vilket 

leder till att lektionerna fungerar bättre. ”Jag försöker tänka på att ge ungdomar beröm 

överhuvudtaget, men framförallt dessa elever för de lyfts av det”. 

 

Markus förklarar att de extra anpassningarna som behövs är oftast tid före och efter 

lektionerna för de här eleverna. Att lärarna hinner ge eleven med ADHD så bra 

förutsättning som möjligt att lyckas på lektionen genom att förklara vad som ska ske på 

lektionen och sedan ge feedback efter lektionen där läraren kan förklara vad som gick bra 

och vad som gick mindre bra. Jens säger också att det inte behövs så mycket stöd för 

elever med ADHD i idrott och hälsa. Det han kommer på är att det kan vara bra om läraren 

tänker på att instruktionerna är ännu tydligare när man har elever med en ADHD-diagnos.  

 

Sandra är inne på samma spår som Jens. Att instruktionerna är det som hon anpassar mest 

när det gäller elever med ADHD. Hon förklarar att hon har mer direkta instruktioner och 

om det är längre instruktioner kanske hon delar upp dem i mindre små genomgångar så att 

de får lite pauser. Hon förklarar också att hon försöker få till så mycket aktivitet som 

möjligt för dessa elever eftersom de behöver röra på sig. Hon förklarar också att det är 

viktigt att tydliggöra vad som förväntas av eleverna så att eleverna vet.  

 

Det är så olika, så man kan inte säga att alla med ADHD behöver samma stöd, för så är det 

inte. Men mer frekvent behöver de fler pauser, få vara mer aktiva och behöver mer direkta 

instruktioner från mig. Och de behöver också få veta vad som förväntas av dem under 

lektionen. Idag ska vi göra så här och så här och så här och det kommer ta såhär lång tid och 

förväntar mig att vi gör det på det här sättet. Att man är mer tydlig (Sandra). 

 

Sandra undervisar i en klass där många elever har ADHD. Hon förklarar att om det finns 

många elever med ADHD så behövs fler anpassningar göras för att få det att fungera. Hon 

förklarar såhär: 

 

Jag försöker undvika saker som kräver för många instruktioner, då delar jag hellre upp det jag 

kan ta bort någon grej som är för svår eller har för många instruktioner, jag försöker ha tydliga 

instruktioner och när vi har bollspel eller lekar så försöker jag minimera reglerna till minsta 

möjliga och vara tydlig med att idag fokuserar vi på de här tre sakerna exempelvis (Sandra). 

 

Sandra fortsätter att förklara att när hon undervisar klassen med många med ADHD 

försöker hon att bara fokusera på de viktigaste reglerna och tar bort alla mindre regler och 

nästa gång de gör samma sak tar hon ut några andra viktiga regler istället för att lära ut alla 

regler på en gång. Även vid samlingar tänker hon på att alla samlas framför henne så att 

alla ser, vilket skiljer sig från en vanlig klass där hon bara hade blåst av och ropat ut 

instruktionen.  
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Alla lärare är överens om att lektionerna fungerar bättre när de är på förmiddagen. Detta 

för att eleverna har mycket energi och orkar lyssna på ett bättre sätt och att eleverna är i 

balans på ett bra sätt. Om lektionen är på eftermiddagen har eleverna oftast mindre energi 

vilket kan leda till att de inte kan ta motgångar lika bra, vilket kan leda till problem för de 

här eleverna. Markus påpekar också att det finns forskning på att om barn rör på sig så kan 

de koncentrera sig bättre efter det. ”Att starta dagen med idrott är kanonbra. Orken är där 

och de kan få energi och det finns forskning på detta att de kan koncentrera sig bättre efter 

att de rört på sig.” 

 

Alla lärare förklarar att deras respektive skolor bemöter elever utifrån deras personlighet 

och inte efter om de är diagnostiserade eller inte. De förklarar att det finns de elever som 

inte har en diagnos som behöver lika mycket anpassningar som en som har diagnos. Tom 

förklarar: ”Man måste bemöta de som är speciella på ett speciellt sätt för att få det att 

fungera” och Sandra klarlägger: ”Nej, det är inget speciellt om de har diagnos. Jag försöker 

bemöta varje elev från var de är och vilka behov just den eleven har och inte om de har en 

diagnos eller inte”. 

 

5.4 Stöd för lärare  

 

Fyra av lärarna är inne på att det stöd som de behöver är extra personal som är med på 

idrotten, om det är något stöd som de behöver överhuvudtaget. Tom förklarar att det beror 

på hur eleven med ADHD är som person. Är hen utåtagerande kan det vara bra att vara en 

extra vuxen så att man som lärare kan fokusera på klassen och assistenten på eleven.  

 

Det beror på vad det är för slags elever och vad de har för problematik. Är dem utåtagerande 

behöver man kanske hjälp av en assistent när det händer något så att jag som lärare tar hand om 

klassen och assistenten om eleven (Tom). 

 

Anders och Jens tycker inte att de som lärare behöver något speciellt stöd för att få 

vardagen att fungera bra för elever med ADHD. ”Det fungerar bra ändå. Just med ADHD 

är det inget extra stöd jag behöver”. 

 

Fem av sex informanter beskriver att de aldrig behövt fråga om hjälp av skolledningen när 

det gäller elever med ADHD. De känner att de har stöd av skolledningen om de någon 

gång skulle behöva fråga om hjälp. Två av lärarna har fått stöd på sina idrottslektioner utan 

att de har behövt fråga om det eftersom skolledningen sett att det behövdes stöd i just de 

klasserna. Så de lärarna kände att de fick det stöd de behövde. ”De har bestämt att det 

behövdes stöd i min åtta så där fick jag det stöd jag behövde”. Lotta förklarar att hon har 

behövt gå upp till skolledningen en gång och bett om hjälp och den gången fick hon den 

hjälpen hon behövde så hon är nöjd med stödet från skolledningen.  

 

Just då kände jag att jag inte klarar det här själv. Men efter det så gick jag till rektor och sen får 

jag hjälp av resursen att reda ut det som hade hänt, så då lämnar jag över det litegrann om man 

säger. Lämnar över det till min rektor och lämnar över det till resursen. Så får lösa det sen 

(Lotta). 
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Markus förklarar att han vet att han har skolledningens stöd såhär: 

 

Sen vet man ju att allt alltid kan bli bättre med resurserna tillåter inte det. Och sett till de 

resurser vi hade så hade jag det stödet jag behövde tycker jag. Och så länge man vet att 

kollegor och rektorer gör sitt bästa så får man vara nöjd med det (Markus).  

 

De informanter jag har frågat upplever alltså att de har det stöd som de behöver av 

skolledningen och att de förstår att resurserna prioriteras på andra ämnen som exempelvis 

svenska och engelska. Men om de skulle behöva hjälp av skolledningen känner 

informanterna att de har det. 

 

En lärare ansåg att det kunde varit bra att få information om just de elever han har 

undervisningar för just nu och vilket slags stöd den eleven behöver. En annan lärare 

önskade att de skulle vara bra om de kunde ha fått mer tid att prata med kollegor om de 

elever som de undervisar just då, för att ge de eleverna rätt stöd. Två informanter önskar att 

de får gå fortbildning för att få ännu djupare kunskap om elever med ADHD. 

 

Angående fortbildning inom ämnet ADHD anser Jens och Markus att ny kunskap alltid är 

bra och att de gärna går på fortbildningskurser för att uppdatera minne om hur man 

bemöter dessa elever på ett bra sätt. ”All ny kunskap är bra. Man blir aldrig färdiglärd, det 

finns alltid något nytt att greppa”. Däremot känner Tom och Lotta att de nyss har fått gå en 

ganska lång fortbildningskurs om diagnoser så de är nöjda med den informationen de har 

fått sista åren. ”Vi har gått en fortbildningskurs ganska nyss, så nu har man ganska bra koll 

på det”. Sandra däremot känner att hon har bra koll på hur diagnosen fungerar, men önskar 

istället för fortbildning mer tid till att prata med kollegor om hur de elever de har just nu 

och vilken anpassning just de eleverna behöver istället för att gå på en fortbildning där de 

bara pratar generellt om diagnosen. ”Nej, jag skulle hellre ha mer tid att prata med kollegor 

här på skolan och att vi får diskutera just de elever vi har här på skolan just nu”. Anders 

känner att han inte vill gå på någon fortbildning om ADHD för han vill inte stämpla elever 

med en diagnos. Han anser att elever som har en diagnos inte behöver vara ett problem, de 

kan fungera lika bra som en elev utan diagnos. Däremot vill han gärna ha information om 

just de elever han undervisar just nu och vilket slags stöd den eleven behöver men inte hur 

diagnosen är generellt sett. ”Nej, jag aktar mig väldigt mycket för att stämpla elever. För 

mig har kanske eleven ADHD men den är inte ADHD” 

 

 

5.5 Sammanfattning 

 

Alla lärare ansåg att de hade ganska stor förståelse av vad elever har för problematik när de 

har en ADHD-problematik. De förklarade att de fått sin kunskap genom fortbildningar, 

kollegor och erfarenhet av att arbeta med elever som har ADHD. De förklarade att elever 

med ADHD har svårt att koncentrera sig, sitta stilla och att de har svårare än andra elever 

att ta instruktioner. 
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Nästan alla lärare ansåg att lektionerna fungerar bra för elever med diagnosen ADHD. 

Många av eleverna behöver inte något stöd eller någon anpassning överhuvudtaget, medan 

några av eleverna behöver mycket anpassningar för att få lektionerna att fungera. Det är 

också viktigt att komma ihåg att samma anpassningar inte fungerar för alla elever med 

ADHD, utan att anpassningarna måste göras individuellt och inte efter diagnosen. 

 

Lärare anpassar mer än vad de själva tror. Nästan alla lärare sa i början av intervjun att de 

inte gjorde särskilt mycket anpassningar. Men ju längre intervjun gick och efter några 

följdfrågor kom alla lärare på flera anpassningar de gjorde för att underlätta för eleverna 

med en ADHD-diagnos. Det behövs inte stora anpassningar av undervisningen för att det 

enklare ska fungera för eleverna. Det kan exempelvis vara att korta ned instruktionerna 

eller att vara ännu mer tydlig. Men det kan också vara att se till att ge denna grupp av 

elever ännu mer beröm för att vinna deras förtroende, vilket gör det lättare att undervisa. 

Det moment som behöver mest anpassningar i idrott och hälsa är när det är teoretiska 

moment där eleven måste lyssna och skriva, förklarar informanterna. 

 

En av lärarna förklarar också att stora anpassningar inte behöver göras om det är en eller 

två elever i en klass. Är det däremot flera i en klass med ADHD-problematik behövs det 

mer anpassningar. Då är det viktigt att läraren bryter isär undervisningen mer och att hen 

tänker på att alla elever har uppmärksamhet på läraren innan instruktioner ges. Gör man 

inte detta måste läraren förklara fler gånger, vilket gör att eleverna blir otåliga. 

 

Två av lärarna förklarar också att det kan vara svårt att motivera eleverna att upprepa en 

viss övning flera gånger, vilket gör att deras resultat blir sämre inom exempelvis dans där 

det krävs mycket upprepning för att få ett bra slutresultat. Då behöver läraren hitta olika 

varianter som gör att eleven kan hitta motivation att fortsätta träna på dansen.  
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6 Diskussion 
 

 

6.1 Resultatdiskussion 

 

Utifrån syfte och frågeställningar, teoretisk utgångspunkt och tidigare forskning förs i 

denna del en diskussion om vad mitt resultat blev och om den metod jag har använt.  

 

 

6.1.1 Förkunskaper om ADHD 

 

Efter samtal med informanterna kom det fram att de har ganska stor kunskap om diagnosen 

ADHD. De har alla gått kurser/fortbildningar som har handlat om ADHD och som de 

flesta påpekade har de fått sin förståelse kring ADHD genom kurser och inte genom sin 

lärarutbildning. Det kan bero på att många av informanterna tog sin examen för många år 

sedan, men det behövs ännu mer i själva utbildningen enligt mig eftersom diagnosen finns 

hos hela fem procent av alla barn, precis som Sjölund m.fl. (2017) förklarade. Det var bara 

en av informanterna som faktiskt sa att han hade fått sin kunskap delvis av utbildningen, 

men det kan som sagt bero på att många tog examen för länge sedan. Den slutsats som kan 

dras utifrån resultatet är att detta är något som bör ses över eftersom alla som är 

nyexaminerade kommer att behöva kompetens om ADHD eftersom denna problematik 

finns i nästan varje klass när de kommer ut i arbetslivet. 

 

Informanterna förklarade precis som Kadesjö (2008) att elever med en ADHD-diagnos har 

svårt att koncentrera sig. De förklarade också att de här eleverna oftast har svårt att sitta 

still precis som Duvner (1998) och Socialstyrelsen (2004, 2014) också har redogjort för. 

Duvner förklarade också att de här eleverna har svårare att uppfatta instruktioner än andra 

elever vilket några av lärarna också påpekade. De sa också att elever med ADHD behöver 

mer tydlighet, precis som Socialstyrelsen (2014) och Duvner (1998) tydliggjorde. Detta 

tyder på att lärarna överlag har bra förståelse för hur elever med ADHD beter sig.  

 

 

6.1.2 Hur fungerar elever 

med diagnosen ADHD på lektionerna i idrott och hälsa? 

 

Enligt Sjölund m.fl. (2017) har ungefär fem procent av alla barn en ADHD-diagnos. Detta 

stämmer överens med vad informanterna påpekade i intervjuerna, då flera av dem 

förklarade att minst en i varje klass har en ADHD-diagnos. Sedan varierar det från klass till 

klass där det kan finnas fler i någon klass och inte någon i en annan klass, men som lärare 

bör man vara förbered på att det finns någon eller några elever i varje klass med en 

ADHD-problematik. 
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Alla informanter anser att elever som har ADHD oftast inte är något problem på idrotten 

eftersom det är ett ämne där de får röra på sig och att instruktionerna oftast inte är så långa. 

Dock finns det vissa moment och situationer som är svårare för de här eleverna än vad det 

är för andra elever som inte har någon diagnos. Lärarna var i frågan om vilken del som är 

svårast för en elev med ADHD inte överens. Några av lärarna förklarade att de teoretiska 

bitarna var svårast, men det kunde också vara pauserna, dans eller lekar. Detta kan bero på 

vilka elever som lärarna har just för tillfället, eftersom det är lättare att komma ihåg hur det 

är just nu, jämfört med hur det var för flera år sedan. Därför framkommer det precis som 

Balldin och Hedevåg (2013) samt Sjölund m.fl. (2017) förklarar, att elever med ADHD 

kan skiljas på så många sätt. Den erfarenhet jag har fått genom mitt tidigare jobb som 

elevassistent och lärare i idrott och hälsa är att det kan variera och att det är svårt att 

förutsäga vilka moment som är svåra generellt sett för elever med ADHD. Det är väldigt 

mycket motivationen och intresset som styr vilka moment som eleverna tycker om eller 

inte. Dessa elever tycker dock oftast om att röra på sig, vilket leder till att de som regel 

tycker de teoretiska momenten är jobbigare eftersom de inte får röra på sig.  

 

 

6.1.3 Anpassningar för elever med ADHD i idrott och hälsa  

 

Forssell (2011) beskriver att Piaget ansåg att antingen får man anpassa omvärlden efter 

individen eller individen efter omvärlden. Anpassningarna som lärarna i gällande studie 

presenterar är några varianter på hur man kan anpassa ”omvärlden” efter individen. 

Anpassningarna behöver varken vara stora eller komplicerade vilket många av 

informanterna påpekade, men de är viktiga för att få lektionerna att fungera bra och för att 

få alla elever att må bra. Jag menar att detta inte alltid är enkelt, men om läraren gör sitt 

bästa och med eventuellt stöd, tror jag det blir bra. 

 

Hammar och Johansson (2008) förklarar även att anpassningarna ser annorlunda ut från 

person till person och om man gör en anpassning åt en elev med ADHD behöver det inte 

passa alla elever med ADHD. Detta stärker informanternas olika svar eftersom de inte 

undervisar samma elever och svaren skiljer sig därför åt en hel del.  

 

I början av intervjuerna verkade det som om mina informanter inte ansåg att de anpassade 

sina lektioner särskilt mycket efter elever med ADHD. Men efter ett par frågor och efter att 

de hade fått tänka efter både en och två gånger kom det fram att de anpassar lektionerna en 

del, utan att de själva tänker på det speciellt mycket. Informanterna förklarar att de 

försöker tänka på att genomgångarna inte ska vara allt för långa och att de försöker vara 

mer tydliga när de vet att det finns elever med ADHD i klassen. Två av lärarna menar 

också att de använder sig av mer än bara språket när de förklarar instruktionerna. Det kan 

vara med hjälp av visuella hjälpmedel eller att de visar övningarna själva, så att det blir 

extra tydligt för dessa elever. Duvner (1998) och Socialstyrelsen (2014) förklarar att det är 

bra om instruktionerna är korta och tydliga. Sjölund m.fl. (2017) och Hammar och 
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Johansson (2008) anser också att visuellt stöd kan få eleverna att få större förståelse för 

vad som ska ske. Eftersom skolan ska använda sig av mer digitala verktyg blir denna 

anpassning förhoppningsvis mer använd än vad det tidigare har blivit. När jag är 

färdigutbildad vill jag självklart försöka anpassa min undervisning efter alla elever, och en 

anpassning som underlättar för de flesta eleverna är att vara mer tydlig i instruktioner och 

att vara en delaktig lärare som kan visa alla moment för att skapa större förståelse för 

eleverna, vilket många elever med ADHD behöver.    

 

Några av lärarna påpekar också att återkoppling är väldigt viktigt för att eleverna ska ha 

förstått vad instruktionen gick ut på. I litteraturgenomgången beskriver Kadesjö (2008) att 

elever med ADHD oftast kommer ihåg första instruktionen som ges, men missar andra 

delar av den. Därför är det viktigt att återkoppla till eleverna efter instruktionerna, så att de 

verkligen vet vad de ska göra. Den undervisning jag vill bedriva bygger mycket på att få 

eleverna att få förståelse om vad de ska göra och hur det ska gå till. Om jag märker att en 

elev behöver hjälp med instruktioner och att man behöver förklara två gånger om de hade 

svårt att lyssna och ta till sig allt första gången, så vill jag vara en sådan lärare som 

förklarar en extra gång eftersom jag märker att eleven behöver det.  

 

Hammar och Johansson (2008) belyser att planering är extra viktigt när det gäller barn med 

en ADHD-problematik och att läraren har övervägt vilka problem som kan uppkomma och 

hur man kan undvika dessa problem. Lotta (en av informanterna) förklarade att hon 

planerade hur hon satte ihop lagen när det handlade om elever med en ADHD-problematik 

och att hon satte ihop lag som skulle fungera på ett så bra sätt som möjligt. Socialstyrelsen 

(2004) beskriver att elever med ADHD har svårt att uppfatta lekens regler och hamnar 

således lätt i konflikter med andra barn. För att underlätta för eleverna med ADHD är det 

viktigt att läraren planerat lektionen väl och har tänkt på hur hen ska kunna underlätta för 

eleverna, en sådan anpassning kan vara att tänka på vilka lag man delar in i. Precis som 

Forssell (2011) menar Piaget att anpassningarna av det runtomkring eleverna är viktigt för 

att få lektionerna att fungera och en sådan anpassning kan vara, precis som Lotta 

förklarade att man anpassar lagen efter eleverna som har en ADHD-diagnos. Det jag tänker 

på extra mycket när det gäller planering och barn med ADHD är att förbereda eleven med 

ADHD om vilka situationer som kan uppkomma, men också att vara extra tydlig kring 

regler kring den aktivitet som ska göras för att minimera risken för eleven att hamna i 

konflikt med andra elever kring reglerna.  

 

Kadesjö (2008) förklarar att elever med ADHD oftast har svårt med koncentrationen när de 

behöver vara fokuserade under en lång stund. Detta gör att elever med ADHD har problem 

med teoretiska lektioner, precis som flera av informanterna förklarade. Kadesjö fortsätter 

att förklara att det kan vara bra att bryta isär undervisningen i mindre bitar, vilket också en 

av mina informanter använde sig av. Sjölund m.fl. (2017) klargör att elever med ADHD 

har svårare att hålla fokus om det finns distraktionsmoment i närheten. I en idrottshall finns 

det många distraktionsmoment, därför kan det vara bra att använda sig av en teorisal eller 

lektionssal för att minimera distraktionsmomenten, vilket några av informanterna 

förklarade att de gjorde. Piaget (refererad till i Forssell, 2011) beskriver omvärlden genom 
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att den bör anpassas efter individerna och det gör lärarna verkligen här eftersom de helt 

byter miljö för att få det att fungera bättre. När jag själv kommer ut i arbetslivet kommer 

jag tänka på att försöka minimera distraktionsmomenten för eleverna genom att använda 

mig av en annan miljö än idrottshallen. Den miljön jag tänker mig att jag kan använda är 

ett vanligt klassrum. Jag ska också tänka på att dela in uppgifterna i många mindre bitar 

och att de här eleverna får fler små korta raster för att de ska orka fokusera en hel lektion. 

 

Att man som lärare förklarar vad man förväntar sig av eleverna är också viktigt, om man 

gör det så blir det oftast lättare för eleven att förhålla sig till de regler som läraren har satt 

upp. Duvner (1998) och Socialstyrelsen (2014) skriver också att det är viktigt att 

förväntningarna är på individens nivå och inte för högt ställda. Det är vidare angeläget att 

lärare pratar om det man förväntas göra och inte det som inte ska göras. Socialstyrelsen 

(2004) förklarar att elever med ADHD ofta får negativ kritik vilket leder till att deras 

självförtroende och självkänsla inte är så hög. En enkel anpassning som lärare kan göra åt 

detta är att ge beröm för småsaker enligt Fors (2004). En av informanterna förklarar att han 

har märkt av att de här eleverna lyfts av beröm och ger därför dessa elever beröm mer 

frekvent. Jag tror alla elever mår bra av att få veta vad jag som lärare förväntar mig av 

eleven. Det vill jag vara tydlig med när jag arbetar som lärare. Jag tror också att jag är 

duktig på att ge beröm till alla elever, men det jag ska tänka extra på är att ge dessa elever 

ännu mer beröm för att lyfta elevernas självkänsla och självförtroende. Det är dock viktigt 

att berömmet är befogat och att det är i situationer där eleven gör något bra, man får inte 

berömma ”bara för att” berömma.  

 

Alla informanter föredrar att ha lektioner på förmiddagen istället för på eftermiddagen. 

Detta eftersom eleverna har mer energi och inte har varit med om så mycket under dagen, 

dessutom påpekar en av informanterna att eleverna med ADHD får lättare att koncentrera 

sig efter att de rört på sig. Detta kan vara en anpassning som kan göras för att få resten av 

skoldagen att fungera bättre för elever med en ADHD-diagnos. Precis som Verret m.fl. 

(2012) och Silva m.fl. (2015) framställt så är fysisk aktivitet bra för elever och framförallt 

för elever med ADHD. Det gör att deras koncentrationsförmåga förbättras och att deras 

beteende blir bättre. Därför bör alla elever ha mer fysisk aktivitet och om möjligt helst 

varje dag. Ericsson (2017) menar att även elever utan en diagnos får bättre 

koncentrationsförmåga och skolresultat genom daglig fysisk aktivitet. Slutsatsen av detta 

kan vara att en anpassning för alla elever är att lägga idrottsundervisningen på förmiddagen 

för att underlätta för dem resten av skoldagen. Om jag skulle stöta på problem i en klass 

där många elever med ADHD har svårt att fokusera under idrottslektionerna under 

eftermiddagarna skulle jag fråga min rektor om det är möjligt att få lektionerna på 

förmiddagen istället, inte bara för att det underlättar för mig som lärare utan också för att 

det underlättar resten av dagen för eleverna.  
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6.1.4 Stöd av elevassistent  

 

Eftersom vi nu vet att elever med ADHD mår bra av att röra på sig, bör inte 

idrottslektionerna tas bort från elever med ADHD om det inte fungerar för dem, utan de 

behöver ännu mer stöd än det som läraren kan erbjuda. Ett sådant stöd skulle kunna vara 

att en elevassistent följer eleven även på idrottslektionerna (Skolverket, 2018b). Fyra av 

mina sex informanter påpekade att detta skulle vara ett bra stöd för att hinna med alla 

elever och för att kunna avbryta innan något går fel. Elevassistenten underlättar lärarens 

arbete och förhindrar också eleven från ett eventuellt misslyckande. Informanterna har 

dock förståelse för att det inte kan finnas en elevassistent i varje klass på grund av 

ekonomi, men om möjligheten finns så är det att föredra. Eftersom jag själv arbetat som 

elevassistent vet jag att det behövs i vissa fall även inom idrott och hälsa, detta för att få 

lektionerna att fungera för hela klassen och inte bara för eleven med ADHD. Som 

elevassistent kan man hjälpa eleven att inte hamna i svåra situationer genom att vara deras 

egen domare i lekar/bollspel, vilket ibland är ett svårt moment för elever med ADHD. 

Elevassistenten kan också hjälpa till att motivera eleven vid moment som hen inte tycker är 

så roliga. Detta hinner tyvärr inte alltid läraren med i särskilt större klasser med många 

elever. 

 

 

6.2 Slutdiskussion 

 

Avslutningsvis anser jag att de lärare jag har intervjuat har bra insyn i hur elever med 

ADHD ter sig och hur de ska göra för att få dem inkluderade i idrottsundervisningen. De 

gör det på sina egna sätt och de anpassar efter individen och inte efter diagnosen. De 

försöker anpassa sin undervisning så mycket de kan, men ibland skulle de uppskatta att få 

mer hjälp av exempelvis en elevassistent. Ett moment som lärarna ansåg vara särskilt svårt 

för elever med ADHD var de teoretiska momenten där eleverna behöver lyssna och skriva. 

I det momentet anser jag att en bra anpassning kan vara att de får göra de momenten 

muntligt istället för att skriva och att de kan få fler småpauser för att kunna behålla 

koncentrationen hela lektionen.  

 

Skolverket (2018a) beskriver att lärare ska anpassa undervisningen efter varje elevs 

förutsättningar. Resultatet jag fick fram visade att informanterna anpassar sin undervisning 

efter elevernas förutsättningar. Resultatet förvånade mig lite, eftersom jag inte trodde att de 

anpassade särskilt mycket efter just elever med ADHD. Däremot tror jag inte att det ser ut 

såhär i hela Sverige utan att jag hade en hel del tur i mitt urval av lärare. Jag tror många 

glömmer bort elever med ADHD.  

  

Ett stöd som lärarna gärna ser är att lektionerna är på förmiddagen i de klasser där det finns 

stor problematik med elever med ADHD. Detta stöd är inte bara viktigt för mig som lärare 

utan också för eleverna då de kan koncentrera sig bättre efter fysisk aktivitet, vilket 
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underlättar resten av skoldagen för dem. Det stöd som elever med ADHD behöver är oftast 

tydligare genomgångar med återkoppling efteråt för att se om de uppfattade instruktionerna 

som gavs. Jag anser att tydlighet i genomgångar och återkoppling efteråt är något alla 

lärare borde sträva efter, eftersom det inte tar särskilt mycket kraft av läraren men 

underlättar mycket för eleverna.  

 

 

6.3 Metoddiskussion  

 

Eftersom syftet med denna studie var att undersöka vilka kunskaper lärare har om 

diagnosen ADHD och om lärarna anpassar sin undervisning eller ej efter eleverna med 

diagnos, passade den kvalitativa metoden bäst. Jag fick på så sätt en djupare inblick i hur 

lärare arbetar jämför med om jag hade valt en kvantitativ metod. Sex stycken intervjuer 

gjordes där informanterna blev inspelade så att det gick att gå tillbaka och lyssna igen på 

vad de hade sagt. Inga större hinder stöttes på under vägen, utan insamlingen av data gick 

bra. Det enda problemet som stöttes på var att lärarna höll på att sätta betyg under samma 

period som intervjuerna behövdes bli gjorda för att hinna klart i tid. Det gjorde att 

intervjuerna fick skjutas på tills efter betygsättningsdagen för lärarna. Detta eftersom de 

inte skulle känna sig stressade under själva intervjun.  

 

För att få ett mer tillförlitligt resultat bör fler intervjuer göras för att få en bättre överblick 

på hur lärare anpassar undervisningen. Har man tid bör man också observera varje lärare 

hur de agerar under en lektion för att verkligen se hur de agerar och inte bara få det 

förklarat för sig genom en intervju.  

 

Eftersom jag använde mig av en semistrukturerad intervjuform fick jag inte samma svar av 

alla informanter eftersom de talade om det som de själva ansåg var viktigt om det ämne 

som jag ledde dem in på precis som Bryman (2018) nämner. Precis som Larsen (2009) 

påpekade är det svårt att få hög reliabilitet i kvalitativa metoder eftersom man tolkar 

observationer olika. Hon förklarar också att det är viktigt att hålla reda på vem som sagt 

vad, och det tycker jag att jag har gjort eftersom jag transkriberade direkt efter intervjuerna 

och att jag skrev ut transkriberingen och skrev namn på varje intervjupapper så att jag 

visste vem som sagt vad. Larsen (2009) beskriver att hög validitet är lättare att få i en 

kvalitativ studie eftersom man kan lägga till följdfrågor som har relevans för syftet. 

Validiteten tycker jag är hög eftersom jag ställde följdfrågor som jag ansåg var relevanta 

utifrån syftet. Eftersom jag inte är van att intervjua så blev den första intervjun inte lika bra 

som den sista, vilket betyder att validiteten ökade allteftersom.  

 

Eftersom jag känner alla mina informanter väl så kändes intervjuerna inte stela utan 

samtalet kändes avslappnat. Jag tycker informanterna betedde sig professionellt och 

svarade utifrån deras egna upplevelser. Min upplevelse av det hela är att resultaten jag fått 

fram är relevanta och inte alls att min relation till informanterna har påverkat de svar jag 

fått. Det finns såklart för- och nackdelar med att man känner sina informanter i en 
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undersökning, men med tanke på att jag ställde tydliga frågor till dem och lät dem svara i 

lugn och ro tror jag inte det påverkat mitt resultat.  

 

 

6.4 Fortsatt forskning 

 

Förslag till fortsatt forskning skulle kunna vara att observera idrottslektioner och intervjua 

lärare i en och samma undersökning/studie. Dels för att få en uppfattning av hur de arbetar, 

men också för att se om de verkligen anpassar lektionerna så som de säger att de gör eller 

om man som observatör ser någon annan anpassning som läraren gör utan att hen tänker på 

det. Ett annat förslag till fortsatt forskning skulle kunna vara att intervjua elever med 

ADHD, för att höra deras perspektiv på idrottsundervisningen och för att se om de 

upplever att de får det stöd som de behöver eller om de anser att de inte behöver något stöd 

i ämnet idrott och hälsa. Ytterligare ett förslag skulle kunna vara en blandning mellan 

intervju med lärare och en enkät till eleverna där läraren säger vad hen anser och eleverna 

svarar vad de anser och sedan jämföra resultatet med varandra.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

 

Bakgrundsfrågor 

• Hur länge har du jobbat som lärare i idrott och hälsa på högstadiet? 

• Är du utbildad lärare i idrott och hälsa?  

• Vilka årskurser undervisar du i? 

• Vad har du för förkunskaper om diagnosen ADHD? 

 

Lektioner  

• Har du undervisat elever med diagnosen ADHD? 

- Ungefär hur många är det i varje klass som har diagnosen ADHD? 

- Hur skiljer sig barn med ADHD jämfört med ett barn utan diagnos? 

- Vad är den största problematiken med barn med ADHD anser du? 

- Vilka moment är svåra för elever med en ADHD-problematik? 

 

Anpassningar 

• Anpassar du lektionerna om du vet att en eller flera elever har ADHD? 

- Hur anpassar du lektionerna i så fall? 

• Är det några moment i undervisningen som du tycker är svårare att anpassa än 

andra moment? 

- Vilka i så fall?  

• Vilken tid på skoldagen tycker du är optimal för elever med ADHD att ha en 

lektion i idrott och hälsa?  

- Märker du någon skillnad om det är på förmiddagen eller eftermiddagen? 

Stöd 

• Vilket slags stöd anser du att elever med ADHD behöver ha i idrott & hälsa? 

• Behöver du som lärare något stöd? Vilket i så fall? 

 

• Bemöter skolan elever olika om de har en diagnos eller inte? Även om 

problematiken finns hos barnen som inte har diagnos? 

 

• Hur är stödet från skolledningen när det gäller barn med ADHD? Får du den 

hjälpen du tycker att du behöver? 

- Om du har jobbat på flera skolor har du märkt någon skillnad från skolledningen?  

 

 

Avslutande frågor 

 

- Har du gått någon fortbildningskurs om ADHD?  

- Känner du att du behöver gå någon fortbildningskurs inom ämnet? 



  

 

Bilaga 2 

 

Mail till lärare angående om de vill ställa upp på intervju.  

 

Hej (Namn)! 

 

Jag utbildar mig just nu till lärare inom idrott och hälsa och skriver nu en uppsats om hur 

undervisningen i idrott och hälsa anpassas efter barn med diagnosen ADHD. Jag undrar om 

du vill ställa upp på en intervju som tar cirka 30-45 minuter? 

 

Med vänlig hälsning,  

Jesper Dagerbäck 

Karlstads Universitet  

  



  

 

Bilaga 3 

 

De olika kriterierna som ett barn ska uppfylla för att bli diagnostiserad förklarar 

Socialstyrelsen (2014, ss. 29-31) ordagrant återgivit såhär:  

 

Symtom 

Ouppmärksamhet  

Personen  

a) är ofta ouppmärksam på detaljer eller gör slarvfel i skolarbete, yrkesliv eller andra 

aktiviteter  

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

c) verkar ofta inte lyssna på direkt tilltal  

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

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

instruktionerna)  

e) har ofta svårt att organisera sina uppgifter och aktiviteter  

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

(till exempel skolarbete eller läxor)  

g) tappar ofta bort saker som är nödvändiga för olika aktiviteter (till exempel leksaker, 

läxmaterial, pennor, böcker och verktyg)  

h) är ofta lättdistraherad av yttre stimuli  

i) är ofta glömsk i det dagliga livet.  

 

Hyperaktivitet och impulsivitet  

Personen  

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

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

kvar på sin plats under en längre stund 

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

situationen (hos ungdomar och vuxna kan det vara begränsat till en subjektiv känsla av 

rastlöshet)  

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

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

f) pratar ofta överdrivet mycket  

g) kastar ofta ur sig svar på frågor innan frågeställaren pratat färdigt  

h) har ofta svårt vänta på sin tur  

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

 

För att diagnosen ADHD ska vara uppfylld för ett barn eller en ungdom upp till och med 

16 år krävs enligt DSM-5 att det föreligger:  

1. minst sex av de nio symtomen på ouppmärksamhet och/eller  

2. minst sex av de nio symtomen på hyperaktivitet och impulsivitet.  

Om det rör sig om ungdomar från 17 år och vuxna är antalet symtom som ska vara 

uppfyllda fem i stället för sex.  



  

 

 

Dessutom krävs följande: 

• Symtomen har funnits sedan sex månader tillbaka på ett sätt som avviker från den 

förväntade utvecklingsnivån.  

• Symtomen har funnits före 12 års ålder.  

• Symtomen kan ses i minst två miljöer (till exempel hem och fritid respektive förskola, 

skola eller arbetsliv).  

• Det finns tydliga belägg för att symtomen påverkar eller försämrar kvaliteten i barnets 

eller den vuxnes sociala fungerande och prestationer i skola respektive arbetsliv.  

 

Specificeringar  

Form av ADHD  

Diagnosen specificeras utifrån vilka huvudtyper av symtom enligt punkterna 1 och 2 ovan 

som är mest framträdande. Nedan finns beskrivningar av hur tillståndet kan ta sig uttryck.  

 

Adhd, kombinerad form 

Barnet eller den vuxne har symtom som uppfyller både punkt 1 och 2, alltså har minst sex 

respektive fem av nio symtom på både uppmärksamhetssvårigheter och hyperaktivitet och 

impulsivitet. 

 

Adhd, huvudsakligen ouppmärksam form  

Barnet eller den vuxne har symtom som uppfyller enbart punkt 1, alltså har minst sex 

respektive fem av nio symtom på uppmärksamhetssvårigheter men inte lika många eller 

inga symtom på hyperaktivitet. 

 

Adhd huvudsakligen hyperaktiv och impulsiv form  

Barnet eller den vuxne har symtom som uppfyller enbart punkt 2, alltså har minst sex 

respektive fem av nio symtom på hyperaktivitet och impulsivitet, men inte lika många eller 

inga symtom på uppmärksamhetssvårigheter. 

 

Partiell remission  

Om diagnoskriterierna enligt ovan tidigare varit uppfyllda, men inte är det längre, men 

symtomen fortfarande medför funktionsnedsättning socialt eller inlärningsmässigt, anges 

detta med termen adhd i partiell remission. 

 

Svårighetsgrad  

Tillståndets svårighetsgrad ska också specificeras. Beroende på hur omfattande symtomen 

är och i vilken grad de förorsakar funktionsnedsättning anges om det rör sig om adhd som 

betraktas som lindrig, måttlig eller svår:  

 

• Lindrig innebär att personen har få eller inga symtom utöver vad som krävs för att 

diagnoskriterierna ska vara uppfyllda och symtomen leder bara till begränsad 

funktionsnedsättning.  



  

 

• Måttlig innebär att symtomen och funktionsnedsättningen ligger mittemellan lindrig och 

svår.  

• Svår innebär att personen har många symtom utöver vad som krävs för diagnos eller 

många symtom som är särskilt svåra, eller att symtomen leder till avsevärd 

funktionsnedsättning. 

 


