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Abstract 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka på vilket sätt läraren i de olika utvalda 

verksamheterna jobbar med elever med funktionsnedsättningen ADHD. Men även att få ta del 

av lärarens uppfattning om hur eleverna med funktionsnedsättningen reagerar på fysisk 

aktivitet.  I undersökningen har sju stycken lärare intervjuats ute på olika arbetsplatser i 

sydvästra Sverige. Intervjuerna utgick från olika intervjuguider beroende på lärarens 

befattning där det fanns utrymme för diskussion mellan intervjupersonen och intervjuaren. 

Intervjuresultat tyder på att lärarna upplever att eleverna kan bli hjälpta av fysisk aktivitet 

men betonar att det är oerhört individuellt. Mer om intervjuresultatet går att läsa under resultat 

delen. I detta arbete finns det även en litteraturgenomgång, metod redovisning, resultat 

redovisning och en diskussionsdel.  

 

Nyckelord: ADHD, fysisk aktivitet 
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Förord 

Under vår tid på lärarutbildningen har vi läst om fysisk aktivitet och dess positiva effekter i 

kursen ”lek, rörelse, idrott och hälsa”, detta är även vår inriktning. Valet av elever med 

funktionsnedsättningen ADHD togs då vi båda har ett intresse för funktionsnedsättningen och 

vill veta mer om sammanhanget mellan fysisk aktivitet och elever med ADHD, det blev då 

ännu mer naturligt för oss att välja detta ämne. Vi valde att intervjua olika lärare som är 

verksamma ute i skolorna då det är dem som ser eleverna varje dag och det är även 

pedagogerna som märker om fysisk aktivitet hjälper deras elever.  

Upplägget av arbetet och själva forskningsprocessen har gått som vi planerade från början, vi 

valde att dela upp intervjuerna och även delar av arbetet medans vissa delar har vi suttit 

tillsammans och skrivit. Vi valde att dela upp intervjuerna så att det skulle bli mer jämställt 

men även för att förhindra en möjlig maktposition som intervjupersonerna annars kunde 

upplevt. Samarbetet har fungerat bra mellan oss men även förhållandet mellan oss och 

handledarna som bidragit med den hjälp som vi har önskat. 

Denna uppsats hade dock inte varit möjlig att genomföra om det inte hade varit för de 

verksamma lärare som vi fick möjlighet att intervjua och därför vill vi ge dem ett stort tack för 

den tid de gav oss vid intervjutillfällena. Ett stort tack till våra handledare som har varit 

hjälpsamma vid de frågetecken som uppkom för oss. Sist men inte minst så vill vi tacka våra 

nära och kära som har ställt upp med den hjälp vi behövde så att vi lyckades få arbetet klart i 

tid. 
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1. Inledning 

Ur tidigare forskning dras det en försiktig slutsats om att det finns ett barn av åtta med 

diagnosen ADHD i en klass som börjar skolan detta säger Gillberg 2008 i sin bok, ett barn i 

varje klass om ADHD och DAMP. Med denna slutsats kan det dras att ADHD är en 

omfattande och relativt vanlig funktionsnedsättning hos elever i skolans värld. Enligt 

skolverkets läroplan 1994 skall skolan sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk 

aktivitet inom ramen för hela skoldagen. Detta mål har en stor innebörd för detta arbete då 

resultatet för detta examensarbete poängterar att elever med ADHD behöver extra fysisk 

aktivitet för att koncentrationen ska fungera hela dagen. För att förstå denna kombination 

bättre har Grönlunds och Rencks (2004) forskning om fysisk aktivitet, inriktade på dans, kan 

hjälpa barn med ADHD att få det bättre både i skolan och i hemmet använts. Men även 

Ericssons doktorsavhandling från 2003 där det visade sig att genom ökad fysisk aktivitet samt 

motorisk träning i skolan så fick det positiva effekter för barnens motoriska utveckling, 

författaren drog kopplingar till barn med ADHD. I ett av strävan målen i kursplanen mot 

idrott och hälsa sägs det att eleverna ska utveckla sin fysiska, psykiska och sociala förmåga 

samt utvecklar en positiv självbild. Detta mål kan kopplas till detta arbete då elever med 

ADHD bör få utlopp av de samtliga delarna. 

 

1.1 Syfte  

Huvudsyftet med detta examensarbete är att undersöka på vilket sätt de intervjuade lärarna i 

de olika utvalda verksamheterna jobbar med elever med funktionsnedsättningen ADHD. Men 

även hur lärarna uppfattar att eleverna reagerar på fysisk aktivitet med fysisk aktivitet menar 

vi idrottslektioner, rörelsepass och raster.  

 

1.2 Frågeställningar 

 

1. Hur uppfattar läraren att en elev med funktionsnedsättningen ADHD påverkas av 

fysisk aktivitet? 

 

2. Vilka positiva och negativa effekter kan fysisk aktivitet ha på elever med 

funktionsnedsättningen ADHD enligt läraren? 
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2. Litteraturgenomgång  

2.1 ADHD 

ADHD är förkortningen av Attention Deficit Hyperactivity Disorder som är en 

neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Funktionsnedsättning visar sig genom att barnet har 

uppmärksamhetsstörningar, koncentrationssvårigheter, impulsivitet och över- och underaktiv 

(Olsson & Olsson 2007). ADHD kan yttra sig på många olika sätt och symtomen kan variera 

från person till person (Ibid). Eriksson (2003) tar upp att barn med ADHD är lättdistraherade 

att de har svårt att planera och organisera sina aktiviteter. Vidar tar Olsson och Olsson (2007) 

upp att den största faktorn i funktionsnedsättningen ADHD är att individer med diagnosen 

saknar förmåga att hantera impulser. Istället för att reflektera över sitt handlande sätts 

impulsen in hos dessa barn. Dessa barn skapar alltså inga strategier för hur man ska syra sina 

olika handlingar och beteenden. Det finns brister i dessa barns arbetsminne som innebär 

svårigheter med att bearbeta informationen och olika intryck från omgivningen (Ibid).  

      

Den amerikanska psykiaterföreningens diagnostiska manual även kallad DSM-IV (Diagnostic 

and Statitcal Manual of Mental Disorder. Fourth Edition) används för att diagnostisera ADHD 

(Gillberg 2008). I den här manualen ingår olika faktorer som ska diagnostiseras genom DSM-

IV manualen, dessa faktorer är personens uppmärksamhet, aktivitet och impulsivitet.  I 

manualen DSM-IV som Gillberg (2008) tar upp finns ett antal punkter som barnet ska 

uppfylla under minst sex månaders tid för att få diagnosen ADHD. När det gäller 

ouppmärksamheten ska barnet uppnå minst sex av nio symtom (se bilaga 1). Vidare tar 

Gillberg (2008) upp att hyperaktivitet och impulsivitet har nio egna punkter som pekar på att 

barnet har ADHD. Dessa nio punkter är likadant uppdelat som ouppmärksamhet punkterna, 

alltså att sex av nio av kriterier ska barnet uppfylla (se bilaga 1).  

      

ADHD kan visa sig på olika sätt hos barn. Oftast är barn med ADHD orädda, kreativa och 

påhittiga. Detta kan ha sina för- och nackdelar till exempel i lekar och i kompisgäng då en del 

barn med ADHD får ett starkt behov av att dominera och bestämma vilka villkor som ska 

gälla för de olika lekar och aktiviteter (Olson & Olsson 2007). Enligt Rønhovde (2006) är 

oftast elever med ADHD även rastlösa, har ett fumlande beteende, går på full gas eller kan 

vara närmast apatiska men även att de har en kort uppmärksamhetsförmåga.  
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Huvudsymtomet för barn med ADHD är den överdrivna aktivitetsgraden enligt Wasberg 

(2010) författaren menar att barn med ADHD rör sig betydligt mer än vad andra barn 

runtomkring gör.  

 

2.2 Orsaker till ADHD 

Duvner (1998) talar om olika orsaker till att individer utvecklar ADHD. Några av dessa 

orsaker är att ADHD har en uttalad ärftlighet, men man kan inte koppla den till någon särskild 

gen eller en viss kromosom. Av barn som har ADHD är det 80% som har någon nära släkting 

med liknande problem. Vidare tar Duvner (1998) upp att om ett barn har ADHD, könet spelar 

ingen roll, så är det större risk att nästkommande syskon utvecklar ADHD, risken är dessutom 

större om nästkommande syskon är en pojke. En mindre vanlig orsak är om man föds förtidigt 

och med en vikt på under 1500 gram så kan man utveckla ADHD, då detta stör fosterhjärnans 

utveckling enligt Duvner (1998). Författaren menar också att den sista orsaken är att ökad 

exposition för bly i form av bilgaser har också visats öka förekomsten av ADHD. Beckman 

och Fernell (2004) tar upp att ännu en orsak som kan framkalla ADHD hos barn är om 

modern under graviditeten har ett alkoholmissbruk. Det man dock inte vet med säkerhet är om 

mödrar som röker under graviditeten kan framkalla ADHD hos barnet. Duvner (1998) tar upp 

att mycket talar för att en ämnesomsättningsbrist ligger bakom en del fall av ADHD. Att 

individen förmodligen har en medfödd brist på ett enzym som är viktigt för omvandlingen av 

fleromättade fettsyror till substanser som är väsentliga för nervsystemets funktion. 

 

2.3 Att ha ADHD 

Rønhovde (2006) menar att för elever med ADHD är verkligheten oftast en helt annan än för 

en elev utan en funktionsnedsättning. Vidare menar författaren att det inte är lätt för dessa 

elever att hitta sin plats i kamratgruppen när man har svårigheter att tolka de olika sociala 

koder som sker i skolans värld. Ännu svårare blir det för elever med ADHD om det enda 

uttryck man känner till är att spotta eller kasta stenar för att man inte hänger med i 

sammanhanget så som i lekar eller på lektioner (Ibid). Axengrip och Axengrip (2004) hävdar 

att vid lekar kan det var så att eleven med ADHD tar i för hårt eftersom de har svårt med att 

bedöma beröring på grund av brister i känselsinnet. Eleven med ADHD förstår inte heller vad 

som händer eftersom hans referensram inte stämmer överrens med det vi uppfattar som 

normalt (Ibid). 
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Beckman och Fernell (2004) menar att dem motoriska och perceptuella svårigheter hos barn 

med ADHD, att barnet kan ha svårt att avväga krafter och tar då i för hårt så att den egnas 

saker men även andras saker går sönder men även att barnet kan framstå som osmidigt. 

Axengrip och Axengrip (2004) talar om att barn med ADHD kan ha svårt att bedöma avstånd 

och se helheter. Beckman och Fernell (2004) talar om att en del barn har en ovanligt hög eller 

låg smärttröskel och en annorlunda känseluppfattning, somliga barn är även överkänsliga för 

speciella ljud. 

 

Att ha funktionsnedsättningen ADHD menar Rønhovde (2006) att olika problem 

kännetecknas så som att reglera, anpassa och kontrollera beteenden, känslor, 

humörsvägningar, röstläge, motorisk samordning, uppmärksamhet, uthållighet och 

kroppsförnimmelser, insomningsproblem.  

      

2.4 Uppmärksamhetsvårigheter 

Uppmärksamhet kan ha olika innebörder för olika personer menar Gillberg (2008). Han 

menar att hur länge man kan hålla kvar uppmärksamheten och hur flexibel man är i att skifta 

uppmärksamhet avgör till vilken bild man får av sig själv och verkligheten. Hellström (2009) 

tar upp att den grupp barn med ADHD som har uppmärksamhetsstörningar som inte verkar ha 

särskilda impulsiva eller överaktiva symptom kan uppfattas lite tröga, passiva, frånvarande, 

tillbakadragna och dagdrömmande. Kadesjö (2008) tar upp att de system i hjärnan vars 

uppgift är att värdera betydelse av sinnesintryck samt att skapa sammanhang mellan dem och 

tidigare erfarenheter, fungerar dåligt. Hellström (2009) talar om att barn med ADHD har 

svårigheter i ostrukturerade situationer, situationer som kräver egen planering och 

självreglering. Vidare talar Hellström (2009) om att dessa barn ofta har en ojämn 

presentationsförmåga som menas med att de har bra och dåliga perioder.  

 

Gillberg (2008) tar upp att barn med ADHD och DAMP har i allmänhet, en mycket uppenbar, 

uppmärksamhetsstörning. Störningen kan visar sig i olika former men det är vanligt att 

uppmärksamhetsstörningen inte kan hållas kvar tillräckligt länge, men också att den inte kan 

riktas mot ny information tillräklig snabbt. Kadesjö (2008) talar om att när ett barns 

uppmärksamhet flackar från det ena till det andra så blir det svårt för barnet att förstå vad 

situationen innebär, få ett begripligt sammanhang i vad det är med om och svårt att lära sig 

saker. Att barn som har uppmärksamhetssvårigheter inte kan låta bli att notera eller reagera på 
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intryck som finns omkring dem talar Kadesjö (2008) om. Vidare tar Kadesjö (2008) upp att 

synintryck eller hörselintryck når dess medvetande och väcker en tanke, den kopplar inte ihop 

intrycken som något den redan vet om, utan barnet riktar istället uppmärksamheten åt det 

hållet som störs.  

 

Enligt Juul (2005) så behövs det yttre ramar av struktur och överblick i form av ett 

överblickbart rum och välbekanta rutiner för barn med uppmärksamhetsstörningar. 

Att ha lättare för att hålla sig till en given uppgift, vara mindre impulsiva och bättre klara av 

socialt samspel är det som skiljer barn med uppmärksamhetsproblem ifrån de hyperaktiva 

enligt Kadesjö (2008). Fortsättningsvis så har de med uppmärksamhetsproblem för det mesta 

mindre anpassningsproblem och oftast färre konflikter med kamrater. Kadesjö (2008) tar 

vidare upp att det har visat sig att de barn som är passiva oftare har perceptuella och 

motoriska avvikelser och mer kognitiva störningar med inlärningssvårigheter än de barnen 

med hyperaktivitet samt att det visat sig att det i bakgrunden hos uppmärksamhetsproblemen 

oftare finns förlossnings- och nyföddhetskomplikationer.  

 

Vidare tar Kadesjö (2008) upp att forskare idag diskuterar om koncentrationssvårigheter med 

respektive utan hyperaktivitet borde ses som två skilda tillstånd med olika behov av 

behandling, olika problembild och olika orsak. Om man enligt Kadesjö (2008) jämför de två 

grupperna barn med koncentrationssvårigheter, de utan och med hyperaktivitet, så hittar man 

att det som skiljer dem åt är troligen även de bakomliggande orsaksförklaringarna och inte 

bara mycket av vardagsproblemen. 

 

2.5 Koncentrationsvårigheter 

Vissa barn med ADHD har inga svårigheter att uppmärksamma väsentlig information menar 

Gillberg (2008). Men vidare skriver Gillberg (2008) att dessa barn har svårigheter med att 

hålla kvar den och störs lätt av främmande stimuli. Olsson och Olsson (2006) tar upp att barn 

med koncentrationssvårigheter kan innebära att de ofta misslyckas och att de har svårt att 

förstå samband mellan upplevelser och erfarenheter. 

 

Olsson och Olsson (2006) tar upp att för att barn med ADHD ska lyckas med att koncentrera 

sig på något, måste de lyckas tolka de sinneintryck de får från deras omgivning. Olsson och 

Olsson (2006) menar att intrycken måste struktureras i deras medvetande på ett sådant sätt att 
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de uppfattar verkligheten som begriplig och meningsfull. Vidar säger Olsson och Olsson 

(2006) att koncentrationsförmågan bestäms av tidigare erfarenheter, kunskaper och 

intellektuella förmågor. Kadesjö (2008) menar att för att ett barn med ADHD ska kunna vara 

koncentrerade och engagerade i en uppgift så krävs det att skapa större motivations faktor än 

för andra barn, en motivation som Kadesjö (2008) menar är svårare att väcka än hos elever 

som inte har ADHD. Dessa elever som har en svår koncentrationssvårighet säger Kadesjö 

(2008) att dessa barn har ett motivationshandikapp, det vill säga en svårighet med att bli 

motiverade av det som de flesta andra blir motiverade av. Men Olsson och Olsson (2006) 

menar att barns motivation kan stärkas genom känslomässiga reaktioner och fritidsintressen . 

Även om ett barn har stora koncentrationssvårigheter så kan dessa elever hitta motivationen 

för en uppgift och bibehålla sin koncentration om uppgiften är motiverande (Kadesjö 2008).  

 

Olsson och Olsson (2006) menar att barn med konventrationssvårigheter skiljer sig från sina 

jämnåriga klasskamrater, dessa barn har ett större behov av konkreta kopplingar och 

belysande material för att kunna utveckla sina tankeprocesser. Även Kadesjö (2008) tar upp 

att det är viktigt att elever med koncentrationssvårigheter får en tydligare tillsägelse för att 

kunna få en tydlig struktur i sitt arbete. Olsson och Olsson talar (2006) om att dessa barn 

kanske måste se eller på annat sätt uppleva en situation eller ett föremål för att kunna utveckla 

sina tankar eller sin förståelse inom ett område.  

 

Olsson och Olsson (2006) menar att läraren till ett barn med koncentrationssvårigheter måste 

ha goda kunskaper om elevens starka och svaga sidor men även att läraren har en realistisk 

förväntning på elevernas presentation. Kadesjö (2008) tar upp att för att ett barn med 

koncentrationssvårigheter ska vara motiverat är barnet beroende av att ha en vuxen i närheten 

som stöttar med till exempel uppmuntrande ord så fort den ser att barnets koncentration börjar 

ta slut. Men det är vikigt att välja rätt ord då många barn med koncentrationssvårigheter 

reagerar negativt när vuxna frågar om vad de kan, eller om de förstå uppgifterna de fått 

(Olsson och Olsson 2006). Författarna menar att barnen lätt uppfattar frågeställningar utifrån 

vuxenvärldens perspektiv som ett förhör.  

Överlag behöver barn med koncentrationssvårigheter ett stort behov av positiva och 

empatiska relationer menar Olsson och Olsson (2006) därför är det viktigt att eleven och 

läraren har ett bra förhållande som präglas av tillit, förståelse och omsorg. Ett sådant 

förhållande menar Olsson och Olsson (2006) att elevens samarbetsvilja och motivation stärks. 
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Men som lärare är det viktigt att man inte får dåligt samvete och skuldkänslor för att baren har 

svårt att koncentrera sig menar Olsson och Olsson (2006). Författarna menar att man kan 

känna det som om man har misslyckats i sin pedagogiska verksamhet.  

 

Wasberg (2010) menar att barn med koncentrationssvårigheter störs mycket lättare av det som 

händer runtomkring än vad andra barn gör. Dessa barn tappar ofta fokus och har svårigheter 

att koncentrera sig på en uppgift. Skulle dessa barn bli avbrutna i deras pågående arbete har de 

svårt att återuppta det de höll på med menar Wasberg (2010). Efter att ha blivit avbruten i sitt 

arbete har barn med ADHD och koncentrationssvårigheter svårt att komma igång igen istället 

blir de rastlösa och börjar pilla på saker och tycks tänka på andra saker (Wasberg 2010).  

 

2.6 Aktivitetskontroll 

Gillberg (2008) menar att överaktiviteten hos barn i grundskolan kan komma att uppfattas 

som nervösa, ständigt trummande med fingrarna och händerna, vaggande med benen eller 

kroppen och ett allmänt rastlöst beteende. Vidare menar Gillberg (2008) att en vanlig brist hos 

barn med ADHD kan vara förmågan att anpassa sig till den rådande situationen och vara 

lagom motoriskt aktiv. Det är denna förmåga som får eleven att uppfattas normal-aktiv eller 

inte. Det mest slående symtomet som Gillberg (2008) tar upp inom aktivitetskontrollproblem 

hos barn med ADHD är svårigheten att reglera aktivitetsnivån så att den passar in i det 

aktuella sammanhanget. Vidar tar Gillberg (2008) upp att överaktivitet är ganska vanligt men 

ändå är det bara ungefär en tredjedel av alla barn som med någon form av ADHD som ger 

intrycket av att vara påtagliga och ständigt överaktiva i vaket tillstånd.  

 

Som lärare kan man uppfatta elever med ADHD och som har svårigheter med sin 

aktivitetskontroll som provokativa eller onåbar för olika instruktioner som ges och 

resonemang som förs i till exempel i klassrummet (Olsson och Olsson 2006). Detta beror på 

menar Wasberg (2010) att dessa barn rör sig mer än vad andra barn gör. Barn med ADHD 

framförallt de yngre eleverna springer omkring, klättar och hoppar medans de äldre barnen 

pratar eller låter mer än andra, plockar med saker eller gungar på stolen (Wasberg 2010). 

Aktivitetskontrollen kan visa sig genom att barnet ständigt vill ha något på gång för att inte bli 

raslösa. Men för många variera aktivitetsgraden beroende av vilken typen av situation det är.  
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2.7 Impulsivitet 

Gillberg (2008) tar upp att uppemot hälften av alla barn med ADHD har ett påtagligt bristande 

impulskontroll. Bristande impulskontroll yttrar sig på många olika sätt. Att avbryta andra 

både verbalt och i handling är typiskt för barn med ADHD enligt Gillberg (2008) men även 

att barnet är extremt pratsamt. Wasberg (2010) tar upp att impulsiviteten kommer för att barn 

har svårt att hålla inne eller hejda sina reaktioner på saker och ting i omgivningen. Vidare tar 

hon upp att det är impulsen i stunden som styr deras handlingar och att det sällan någon 

eftertanke eller reflektion över vad som är den bästa lösningen. Något som är typiskt för ett 

impulsivt barn är dess snabba och obetänksamma handlande samt allt som motverkar barnets 

direkta handlande upplever barnet som hindrande och frustrerande enligt Kadesjö (2008).   

 

Gillberg (2008) menar att barn med ADHD handlar ”på impuls” utan eftertanke är vanligt 

men kanske är det vanligare att det inte finns något avstånd mellan tanke och handling hos 

dessa barn. I sällsynta fall är den bristande impulskontrollen märkbar inte minst som 

aggressiva utbrott och oförutsägbara explosiva våldshandlingar menar Gillberg (2008). Han 

menar att risken är stor att sådana handlingar utlöses hos en impulsstyrd elev med ADHD som 

ständigt blir missförstådd, nedvärderad, retad och hånad. Kadesjö (2008) tar upp att barnets 

impulsivitet visar sig också i dess känsloyttringar, barnet har svårt att reagera lagom starkt 

utan blir ofta väldigt glatt och uppspelt eller också förtvivlat för småsaker. 

 

Wasberg (2010) menar att dessa barn blir fort otåliga och kan inte vänta på sin tur utan 

avbryter och kastar ur sig svaren. Detta medför att de avbryter personer runtomkring sig innan 

de har lyssnat färdigt. En negativ reaktion som Wasberg (2010) tar upp är att omgivningen 

kan uppleva detta som negativt. Impulsiva barn gör relativt dumma saker som de i efterhand 

förstår blev fel så som att utsätta sig för farliga konsekvenser. Enligt Kadesjö (2008) så 

handlar många barn med stora koncentrationssvårigheter utpräglat impulsivt. Barnet tänker 

inte på konsekvenserna av sitt handlande och tar inte ställning till alternativa 

handlingsmöjligheter utan reagerar på första bästa impuls. 

 

Wasberg (2010) tar upp att det är svårt för impulsiva barn att tänka långsiktigt och att planera 

men även att genomföra en handling. De påbörjar ofta men avbryts när det kommer något 

annat i vägen som verkar mer intressant. Kadesjö (2008) tar upp att ett barn som är impulsivt 

väljer det mest närliggande målet, som ger snabbast resultat och även det som kräver minst 
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ansträngning. Barn med ADHD har svårt att lära sig av sina egna misstag menar Wasberg 

(2010), detta eftersom de inte stannar upp och reflekterar över deras handlande. Det är därför 

de har svårt att förstå hur en episod uppstod eller varför andra blir arga på dem. Istället får de 

höra kommentaren ”att du aldrig lär dig”.  

 

Kadesjö (2008) tar upp att impulsiviteten visar i dess motoriska handlande, barnen rör sig ofta 

med klumpiga, slarvigt och slängiga oprecisa rörelser. Enligt Kadesjö (2008) har barnet 

svårigheter med den motoriska planeringen, det vill säga att kunna anpassa kraft, tempo och 

riktning. Det är som om barnet ständigt försöker göra flera saker samtidigt eller har för 

bråttom enligt Kadesjö (2008). 

 

2.8 ADHD och skolan   

Axengrip och Axengrip (2004) talar om att vissa skolor inte ger barn och ungdomar med 

ADHD den skolgång de har rätt till. Det största problemet är sannolikt att det saknas 

tillräckliga kunskaper om ADHD samt att de resurser som finns är dåligt samordnade och 

utnyttjade. Axengrip och Axengrip (2004) talar vidare om att utbildning i pedagogiskt 

förhållningssätt till elever med ADHD inte ingår i tillräcklig omfattning i lärarutbildningen. 

Ericsson (2003) tar upp att det kan vara svårt för pedagoger att skapa motivation till fysisk 

aktivitet för de elever som inte har de bästa motoriska förutsättningarna, om pedagogen i fråga 

inte har goda kunskaper hur man kan arbeta för att stimulera elevens motoriska utveckling.  

 

Enligt Axengrip och Axengrip (2004) så drabbas elever med ADHD extra hårt eftersom 

inlärningsmiljön är avgörande vilket får negativa konsekvenser för hela klassen. Om vi 

halverade antalet elever i varje klass skulle sannolikt majoriteten av dessa problem försvinna. 

Elever med ADHD blir lätt störda av allt som händer omkring dem och brister i 

synperceptionen bidrar ofta till problem med att hålla ordning i skolbänken och i sitt rum, 

organisera sina synupplevelser och att hitta det man söker talar Duvner (1998) om. Vidare 

talar Duvner (1998) om att få mycket enskild hjälp och uppmuntran när koncentrationssvaga 

elever arbetar i lugn och ro och att ofta är en liten undervisningsgrupp avgörande eftersom 

man minskar mängden av störningsmoment.  

 

Enligt Axengrip och Axengrip (2004) så finns det tre förutsättningar som behöver vara 

uppfyllda för att elever med ADHD ska ha möjlighet att uppnå målen i läroplanen. Dessa är: 
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specialundervisning, särskilda rastaktiviteter, en elevassistent som tar ett särskilt ansvar för 

eleven. Vidare tar Axengrip och Axengrip (2004) upp att läraren i en klass med elev/elever 

med ADHD behöver handledning via exempelvis; resursteam, andra lärare som fått utbildning 

om ADHD, skolpsykolog och så vidare. Om skolan förebygger på rätt sätt bör det inte märkas 

någon större skillnad på elever med ADHD och elever som inte har det talar Axengrip och 

Axengrip (2004) om, eftersom funktionshindret är dolt och det går inte att se med blotta ögat. 

Det vi oftast ser är de sekundära konsekvenserna som uteblivet stör medför (exempelvis 

aggressivitet).  

 

Enligt Axengrip & Axengrip (2004) så är det svårare att förstå vilka hälpmedel som krävs för 

att åtgärda dolda hinder. För att åtgärda ett synligt hinder som rörelsehinder förstår vi snabbt 

att det krävs exepmelvis rullstol, ramp, hiss. Vidare tar Axengrip & Axengrip (2004) upp att 

vilka åtgärder konsekvenserna av ADHD kräver är inte lika enkelt att förstå. Duvner (1998) 

ger tips vad man som pedagog i klassen kan göra för att hjälpa barn med ADHD, några av 

dessa tips är att ha intresseväckande arbetsuppgifter, bygga på nyfikenhet, omväxling och 

snabba, lustfyllda resultat. Vidare kan man arbeta i korta pass, tydligt avgränsade i tid och 

gärna med en lustfylld paus, gärna en rörelsepaus. Duvner (1998) tar även upp att man kan 

arbeta ofta i liten grupp eller enskilt för att minska störningsmomenten. 

Det är skillnad att befinna sig i klassrummet (ostrukturerad miljö) och ensam med 

specialläraren (strukturerad miljö). Skillnaden är enligt Axengrip och Axengrip (2004) antalet 

elever och hur mycket tid läraren har för den enskilda eleven. Enligt Duvner (1998) så har ett 

barn med ADHD har oftast svårt att organisera sitt arbete, motivera sig för träning av 

rutinartade arbetsuppgifter och för att uppnå långsiktiga mål. Vidare tar Duvner (1998) upp att 

barn med ADHD har även svårt att hålla kvar uppmärksamheten, de tröttnar fort och låter sig 

lätt avledas av andra intryck och tankar.  

 

Enligt Axengrip och Axengrip (2004) så kan man göra insatser från fyra områden (MPPS) när 

det kommer till barn med ADHD, den första insatsen är det medicinska, man fastställer först 

en diagnos. Här kan man få stöd från neuropsykiatriskat team och vissa kan behöva medicin. 

Nästa insats är det pedagogiska, skaffa grundläggande kunskap om diagnosen och hjälpmedel. 

Axengrip och Axengrip (2004) talar om den tredje insatsen när det kommer till barn med 

ADHD och den är det psykologiska, man behöver riktade insatser som hjälper till att öka den 
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låga självkänslan. Den sista insatsen är det sociala, man behöver ha situationer tillrättalagda, 

till exempel organiserade raster och att strukturera den fria leken. 

 

2.9 Fysisk aktivitet  

Jagtøien, Hansen och Annerstedt (2000) tar upp att motorik är resultatet av samspel mellan 

kroppens olika delar. Motorik är alla funktioner och processer som hjälper till att styra och 

kontrollera våra kroppsliga rörelser. Det finns två olika sorters motorik, grovmotorik och 

finmotorik. Grovmotorik är de rörelser som i huvudsak sker med hjälp av de stora 

muskelgrupperna så som i armarna, benen, ryggen och magen (Jagtøien, Hansen och 

Annerstedt 2000). Finmotorik däremot är de precisa rörelse som sker från händerna , i ansiktet 

och med fötterna (Jagtøien, Hansen och Annerstedt 2000). Idrotten kan vara en stor 

bidragande orsak till att utvecklas både motoriskt och mentalt enligt Axengrip och Axengrip 

(2004). Axengrip och Axengrip (2004) talar vidare om att elever med ADHD har svårt med 

av- och påklädnad på grund av motoriska svårigheter och att man då sätter av god tid för just 

detta. Ericsson (2003) tar upp i sin avhandling att elevernas motorik förbättras genom att ha 

mer fysisk aktivitet och även motorisk träning i skolan, vilket författaren anser inte är 

överraskande men kan ändå konstatera att det är tillfredställande. Ericsson (2005) visar på att 

elever med ADHD som har stora koncentrationssvårigheter har en ökad fysisk aktivitet och 

motorisk träning en stor betydelse för dessa elever. Vidare talar Ericsson (2005) om att ökad 

fysisk aktivitet och motorisk träning kan ha betydelse för skolprestationen. Denna studie 

gäller både för elever med lätta som stora koncentrationssvårigheter såsom ADHD, DAMP 

och MPD.  

 

Juul (2005) talar om att man ska vara uppmärksam på aktiviteter som är speciellt svåra. För en 

del barn med ADHD kan det gälla idrott, på grund av visuospatiala svårigheter och problem 

med den motoriska koordinationen eller automatisering av rörelser enligt Juul (2005) och att 

det ibland kan vara en bra lösning att befria barnet från idrottslektionen. Grönlund & Renck 

(2004) tar upp att dansterapi hjälper barn med de bakomliggande problemen och på så sätt 

ökar förutsättningarna för inlärning. Enligt de resultat som Ericsson (2003) fått fram så kan 

man tyda att genom att ha mer fysisk aktivitet så förbättras motoriken och det kan i sin tur 

leda till att elevens koncentrationsförmåga ökar.  
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Axengrip och Axengrip (2004) tar upp att fysisk aktivitet är, enligt expertisen nyttig för vår 

mentala hälsa och motverkar stress. Individen med ADHD blir ofta stressade på grund av sitt 

funktionshinder. Därför är det hälsosamt att ägna sig åt fysisk aktivitet enligt Axengrip och 

Axengrip (2004). Juul (2005) tar upp att en del barn med ADHD kan verka lugnare och mer 

samlade efter en kraftig kroppsansträngning. Man ska enligt Juul (2005) sträva efter en 

blandning av stillhet och motorisk ansträngning i form av till exempel en springtur mellan 

perioder av stillasittande arbete. En del personer med ADHD rekommenderas att idrotta för 

att stärka självkänslan och motoriken. Axengrip och Axengrip (2004) tar upp att vid lekar kan 

det var så att eleven med ADHD tar i för hårt eftersom de har svårt med att bedöma beröring 

på grund av brister i känselsinnet. Eleven med ADHD förstår inte heller vad som händer 

eftersom hans referensram inte stämmer överrens med det vi uppfattar som normalt. Axengrip 

och Axengrip (2004) talar vidare om att barn med ADHD kan även ha svårt att bedöma 

avstånd och se helheter.  

 

Grönlund och Renck (2004) menar att en anledning till att använda dansterapi för barn med 

ADHD är på grund av att deras problematik oftast sätter sig i kroppen, detta visar sig i form 

av störd kroppsbild, splittrat rörelsemönster samt spänningar. Vidare tar Grönlund & Renck 

(2004) upp att det blir då naturligt att genom att arbeta med rörelse, andning och rytm för att 

angripa dessa problem och att barnen känner att det är lättare att bearbeta sina problem med 

hjälp av musik, lek, bild, drama och dans än när man samtalar om dem. 

 

Enligt Axengrip och Axengrip (2004) så kan en assistent vara ett bra stöd vid idrotten och 

även en gymnastiklärare som vet vad ADHD innebär. Det gäller att i förväg fundera på hur 

lektionen ska vara upplagd för att det ska bli den tydliga strukturen som eleven behöver. 

Grönlund och Renck (2004) talar om att det är viktigt att man skapar en trygghet för barn med 

ADHD, exempelvis att man börjar och slutar en lektion på samma vis.  

Just denna studien som Grönlund och Renck (2004) gjorde, varade tio sessioner men ändå 

lyckades man komma åt de för ADHD/DAMP typiska symptomen och därför kan man anta 

att dansterapi kan, med betoning på kan, vara en alternativ behandlingsmodell för barn med 

ADHD/DAMP. Barn med ADHD, som är änsliga och otrygga, som har ett nervöst uppskruvat 

tempo och en inre oro, kroppsliga spänningar, ett stört beteende och koncentrationssvårigheter 

får också inlärningssvårigheter enligt Grönlund och Renck (2004).  
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Grönlund & Renck (2004) ansåg i sin studie att deras dansterapin för barn med ADHD hjälpte 

de barn som de hade med i sin studie och att de kunde bearbeta de olika symptomen inom 

ADHD. Ericsson (2003) tar upp i sin doktorsavhandling att ökad fysisk aktivitet samt 

motorisk träning har stor betydelse för elever med diagnosen ADHD när det kommer till deras 

motoriska utveckling. 

 

3. Metod & Vetenskapsteori 

3.1 Metodval 

Valet av metod utgick ifrån arbetets frågeställningar. Där intervjuer ansågs passa bäst in i 

arbetet. Intervjuerna utgår från frågeställningarna som tar upp om funktionsnedsättningen 

ADHD och fysisk aktivitet. Fördel med att använda intervju som en metod är att under 

intervjusamtalet kan gå djupare i olika diskussioner och få flera olika infallsvinkar på 

huvudämnet som intervjuas. Medans nackdelen är att vi som intervjuar inte vet om 

intervjupersonen utesluter värdefull information.  

Att använda sig utav intervju som en metod gör att undersökningen i det här arbetet blir 

kvalitativ och inte kvantitativ. Detta är på grund av att vid kvantitativa metoder så samlar man 

in mängder av fakta och sedan analyserar den genom att använda statistiska metoder. Vid 

kvalitativ metod använder man sig istället utav djupintervjuer och observationer där man själv 

deltar i undersökningen.  Denna undersökning blir på så sätt en kvalitativ metod på grund av 

att intervju har valts att användas som en metodteknik. Den kvalitativa metoden passar bra in 

på denna undersökning eftersom frågeställningarna i denna studie blir bäst utformade med 

hjälp av halvstrukturerade intervjuer.  

 

3.2 Urval  

Urvalet av lärarna som användes till studien har varit styrda av författarnas sida. Valet har 

skett genom tidigare verksamhetsförlagda skolor som författarna har varit utplacerade på. 

Genom att ha utvecklat ett kontaktnät på olika verksamhetsförlagda skolor kunde intervjuerna 

ske på de utvalda skolorna. Urvalet är en viss typ av försökspersoner som Backman (2008) 

hänvisar, han menar att man gör ett urval inom till exempel kön, ålder, utbildning, diagnos 

etc. I valet av lärare på de olika skolorna var kravet att det skulle finnas någon elev med 

diagnos ADHD eller en elev som lärare stark misstänkte ha någon slags form av 

koncentrationssvårigheter.  
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Tio lärare kontaktades via telefon för att delta i studien varav sju stycken lämnade svar att de 

ville delta. Med dessa sju lärare gjordes en individuell intervju på respektive arbetsplats för att 

göra det så enkelt som möjlig för dessa lärare. Intervjuerna bokades in med ett spann på två 

veckor. Dessa lärares data har samlats in i tre olika kommuner i västa Sverige.  

 

3.3 Material  

Intervjuguiden som har använts i studien utgår från de frågeställningar som har konstruerats 

men även utifrån syftet. En pilotstudie genomfördes i första stadiet innan intervjuerna på de 

sju lärarna genomfördes för att få svar på om frågorna var lätta att förstå och även då få 

tillfälle att ändra om behovet hade funnits. Responsen av pilotstudien var positiv och beslutet 

togs att den skulle användas i intervjuguiden.   

Intervjuguiden består av tre stycken delar med tre stycken lärarperspektiv. De tre 

intervjuguiderna består av klasslärarens perspektiv, idrottsläraren perspektiv och 

specialpedagogens perspektiv. Att intervjua klassläraren var ett självklart val då han/hon är 

den person som träffar eleverna kontinuerligt och känner eleverna väl men även för att 

klassläraren träffar eleven både före och efter ett pass med fysisk aktivitet. Eftersom 

frågeställningarna lutar mot fysisk aktivitet blev även valet att intervjua idrottslärare, då denna 

pedagog kan intyga om hur eleven agerar och hanterar olika situationer på idrottslektionen 

och för att om en koppling mellan diagnosen ADHD och fysisk aktivitet finns. 

Specialpedagogen är den sista del i lärarperspektivet som valdes att intervjuas då de har en 

stor kunskap om funktionsnedsättningen ADHD.    

Intervjuguiderna består av bakgrundsfrågor om läraren – antal år som verksam lärare, antal 

elever med ADHD genom åren. Dessa bakgrundsfrågor användes för att få igång samtalet 

mellan läraren och intervjuaren men även för att väcka minnet om tidigare elever. Övriga 

frågor som tas upp i intervjun har fokus på hur läraren upplever att eleven med 

funktionsnedsättningen ADHD reagerar i olika sammanhang i skolan. I frågorna har det tagits 

upp bland annat om hur eleven med ADHD fungerar i olika konfliksituationer men även hur 

eleven reagerar på fysisk aktivitet så som raster, lekar och idrotten. Eftersom vi i denna studie 

har valt att använda en halv strukturerad intervju har intervjuerna sett olika ut med de olika 

lärarna. Detta eftersom lärarna har olika erfarenheter och olika syn på skolans värld, detta har 

gjort att resultatet varierar på grund av att det inte har ställts exakt samma frågor, men de 

frågor som berör ämnet mest och djupast har varit samma för de berörda intervjupersonerna. 
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3.4 Procedur 

Valet av procedur utgår ifrån boken den kvalitativa forskningsintervjun av Kvale (2009). Där 

författaren tar upp sju olika stadier i en intervjustudie som detta examensarbete har följt under 

processens gång. Första stadiet som Kvale (2009) tar upp är tematisering, detta begrepp menar 

författaren med att undersökningens syfte och föreställningen ska formuleras innan 

intervjuerna påbörjas. Det andra stadiet är planering, i detta stadium är det vikigt att ta hänsyn 

till alla de andra sju stadierna innan intervjuerna påbörjas. Utifrån vilken kunskap som 

eftersträvas i arbetet menar Kvale (2009) att planeringen ska göras och att de moraliska 

konsekvenserna av undersökningen ska kartläggas. Det tredje stadiet som är intervju ska dessa 

ske enligt en intervjuguide och med ett förhållningssätt som innebär att intervjuaren ska 

reflektera över den eftersökta kunskapen (Kavle 2009). Det fjärde stadiet, utskrift, här 

förbereds intervjumaterialet inför den kommande analysen i arbetet (Kavle 2009). Efter att 

utskriften är färdig tar Kvale (2009) upp det femte stadiet som är analys, i analysen 

framkommer undersökningens syfte och ämne och här väljer författaren till arbetet vad som är 

lämpligast att framföra. I sjätte stadiet ska intervjuresultaten fastställas, detta görs genom att 

bedöma resultatets validitet, reliabilitet och generaliserbarhet, detta stadium kallas för 

verifiera (Kavle 2009). Den sista och sjunde stadiet är rapportering här ska resultatet av 

undersökningen rapporteras in och bearbetas så att det slutligen blir en läsbar produkt (Kvale 

2009). Produkten av empirin i detta arbete kommer att finnas längre fram i arbetet.  

 

Genomförandet i studien det vill säga intervjuerna gick till på följande sätt. Första kontakten 

skedde med ett telefonsamtal eller ett mejl till de utvalda lärarna. De lärare som valdes att 

ringa till kom svaret omgående medans de som mejlade dröjde det innan svaret kom. Efter att 

ha fått svar på om de ville delta i studien eller inte bokades en träff in. Författarna till detta 

arbete valde att dela upp intervjutillfällena och gjorde intervjuerna var för sig, detta för att 

motverka en maktposition som annars kunde uppstått under samtalen men även för att det 

skulle bli likvärdigt efterarbete. Intervjuerna skedde under två veckors tid och på olika skolor 

i sammanlagt tre olika kommuner i västra Sverige. Intervjuerna som gjordes skedde i ett 

avskilt rum från eleverna och övrig personal. Alla intervjuer som genomfördes tog ungefär 

20-40 minuter. Men vid några intervjutillfällen kom personer in så att intervjun fick pausa och 

återgå efter ett litet tag. För att inte gå miste om något av resultatet i intervjuerna användes 

bandspelar och anteckningsblock vid intervjuerna. 



20 

 

När alla intervjuer var genomförda gjordes transkribering av banduppspelningarna, detta 

delades upp mellan författarna. Transkriberingarna av intervjuerna skedde efter varje 

intervjutillfälle, antingen samma dag eller dagen efter så det var så färskt i minnet som möjligt 

transkriberingarna tog olika lång tid allt från två timmar till fyra timmar. Efter att 

transkriberingarna var fullföljda sammanställdes empiri i olika rubriker. De olika rubrikerna 

är lärarnas gemensamma nämnare utifrån intervjufrågorna där samband och olikheter 

upptäcktes.    

 

3.5 Databehandling  

Då detta arbete är en kvalitativ studie har databehandlingarna inte varit i så stor omfattning. 

Databehandlingarna har skett genom att transkribera de intervjuer som har genomförts. Data 

har senare behandlats i resultat delen i arbetet.    

 

3.6 Etiskt förhållningssätt  

Vetenskapsrådet (2002) skriver om etiska principer som forskare ska förhålla sig gentemot på 

grund av individskyddskravet. Detta individskyddskrav är till för att skydda individer så de 

inte utsätts för kränkning, förödmjukelse och mot fysisk eller psykisk skada. I resultatdelen 

valdes att använda fiktiva namn på de lärare som är verksamma inom de skolor som valdes 

för intervjuer. Valet av att använda fiktiva namn är både på grund av att berörde lärare 

önskade om att få vara anonyma men även individskyddskravet enligt Vetenskapsrådet 

(2002). Anonymiteten gäller även skolorna där har begreppet ”skola i västra Sverige” valts att 

benämnas i arbetet. När kontakt togs med intervjupersonerna så fick de information om vilket 

syfte arbetet har samt att det även var frivilligt att bli intervjuad.  

 

3.7 Metoddiskussion  

I intervjuerna användes tre olika intervjuguider vilken som har använts är beroende på 

lärarens yrkestitel. Frågorna var utformade innan intervjutillfällena och hade olika 

inriktningar efter vilken sorts lärare som skulle intervjuas. Ett visst antal frågor hade 

sammanställts och även några följdfrågor, men det ställdes även ibland uppföljningsfrågor om 

behovet fanns där. Dessa uppföljningsfrågor uppkom under intervjuns gång. Fördelen med att 

arbeta med intervjuer är att det finns möjlighet till djupgående diskussioner gentemot om 

liknande frågor skulle ha formulerats i en enkät. Det kan vara svårt att ge det svar som man 

vill i en enkät medans i en intervju kan personen som intervjuas få tillfälla att tänka efter och 
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ge ett mer utformat svar. En annan fördel med att göra intervjuer är att man får många olika 

synsätt från olika personer och som dessutom inte är verksamma inom samma ämnesområde. 

Detta eftersom undersökningen får många infallsvinklar och en bred syn av undersökningen. 

Även att man får en djupare diskussion som öppnar till nya frågor och funderingar som kan 

dyka upp. Men det finns även nackdelar med att göra intervjuer. En av de nackdelarna med att 

använda sig av metoden intervju är att resultatet enbart kommer från ett tiotal intervjupersoner 

då reliabiliteten i undersökningen inte blir så hög. Detta på grund av att de som intervjuar 

aldrig kan veta om intervjupersonerna talar sanning. En av konsekvenserna till att 

reliabiliteten har blivit så låg är att författarna till denna undersökning valde att använda sig 

utav olika frågeställningar till de olika lärarna som intervjuades. Varför det valdes att använda 

olika frågeställningarna i intervjuguiderna var för att försöka få ut så mycket som möjligt i de 

olika situationerna. Eftersom de lärare som valdes att intervjuas har olika befattningar i 

läraryrket ansågs det att olika frågor skulle utformas. Dessa frågor valdes noggrant efter 

lärarnas yrkesinriktning och utifrån förhållningssättet hos författarna framkom dessa 

frågeställningar. Reliabiliteten i undersökningen kan anses minska då de lärare som intervjuas 

inte svarar på exakt samma frågor och inte utgår ifrån samma grund. Men de intervjufrågor 

som har utformats har utgångsläget utifrån lärarnas inriktning i yrkesläget. Men även frågorna 

som handlar om elever med funktionsnedsättningen ADHD och om de verksamma lärarna såg 

ett samband med fysisk aktivitet och ADHD togs upp i alla tre intervjuguiderna. Efter att alla 

intervjuerna och transkriberingarna var avklarade och vi skulle sammanställa undersökningen 

var vi överrens om att vi har fått ut mycket fakta och väldigt många svar som liknar varandra 

oavsett vilken lärare svaren kommit från. Utifrån dessa data som samlats in fick vi fram ett 

resultat som kommer att redovisas i nästa kapitel.       
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4. Resultat 

4.1 Inledning 

Efter att ha sammanställt resultat utifrån intervjuerna kan vi se likheter hos de olika lärarna. 

Vi har valt att dela in resultatet i två delar. Den ena delen är ur en positiv infallsvinkel utifrån 

lärarnas uppfattning och den andra delen består utav den negativa infallsvinkeln som kan 

uppfattas av lärarna. Resultatet har sin grund i frågeställningarna som framgår i början av 

arbetet. Där vi vill ha svar på hur läraren uppfattare att en elev med ADHD påverkas av 

fysiska aktivet och om den fysiska aktiviteten kan medföra positiva och negativa effekter på 

elever med ADHD enligt lärarna som vi har intervjuat.  

 

4.2 Beskrivning av lärarna 

Nedan följer en kort beskrivning av de intervjuade lärarna, alla lärare arbetar på skolor i 

västra Sverige och de har arbetat olika länge i verksamheten. Samtliga intervjuer genomfördes 

på lärarnas arbetsplats och tog allt från 20 minuter upp till 40 minuter. Observera att alla 

lärares namn är fiktiva.  

Maria är utbildad lärare som har jobbat i nästan 20 år i skolans värld men även på förskolor. 

För närvarande är Marie lärare i en förskoleklass på ca 20 elever. Lisa är utbildad lärare som 

har jobbat som lärare i snart fyra år men bara som klasslärare för en 3-4:a i ett år. Klassen 

består av ca 20 elever och är en väldigt blandad grupp där det bland annat finns elever med 

diagnosen ADHD och även de elever som är lite mer aktiva än andra. Karl är 

mellanstadielärare och han har jobbat i läraryrket sedan 17 år tillbaka samt har nära till 

pensionen. Johanna är utbildad idrottslärare och har jobbat inom detta yrke i snart åtta år. 

Johanna jobbar med elever på gymnasienivå och undervisar även i bild. Petra är 

mellanstadielärare på en medelstor skola där hon just nu arbetar i en 4-5:a men hon har även 

arbetat med yngre och hon har jobbat som klasslärare i 13 år. Madeleine är utbildad 

specialpedagog och har arbetat med det i 3 år. Hon har hand om de elever som behöver extra 

hjälp och är även ute ibland i klassrummen om det behövs. Ulrika är från början utbildad 

idrottslärare och arbetade på högstadiet men valde senare att läsa vidare till 

specialidrottslärare. Hon har varit verksam lärare i 35 år och varit inom specialidrotten i 33 år.  
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4.3 Positiva effekter av fysisk aktivet på elever med ADHD. 

Resultatet som författarna till detta arbete har kommit fram till har delats in i två grupper. 

Detta är den ena och har infallsvinkeln på hur lärarna uppfattar elever med 

funktionsnedsättningen ADHD utifrån en positiv synvinkel. Nedan följer de citat och en liten 

diskussion om citatet som författarna anser som mest relevant för detta arbete.  

 

”Eh dom här eleverna fungerar ju ofta bättre på idrotten när de får utlopp för sin energi dom 

vill ju ofta komma ifrån och ha små kort fysiska break på lektionen självklar är rasten en 

andningsuppehåll för dom här barnen […]” – Lisa 

 

Den här läraren hade en positiv syn till fysisk aktivitet för elever med funktionsnedsättningen 

ADHD. Hon ansåg att den fysiska aktiviteten hade en avgörande del i elevernas utveckling 

och koncentration i skolan. Genom att utföra fysisk aktivitet ansåg Lisa att dessa barn med 

ADHD hade större chans att klara av en hel skoldag utan att koncentrationen sviker dessa 

elever.  

 

”Ja, de har ju ändå fått ut allt det som finns där inne och dessutom frisk luft och rörelse dom 

piggnar ju till och den här typen av elever […]” – Lisa 

 

Läraren Lisa fortsätter med att poängtera att elever med ADHD blir mer koncentrerade när de 

kommer in efter rasten. Dels för att de har varit ute i frisk luft men även för att dessa elever 

har varit fysisk aktiva under rastens gång. Lisa tyckte att hon kunde dra en slutsats att dessa 

elever med ADHD är mer aktiva under rasten och även idrottslektionen än de elever som inte 

har en diagnos i form av koncentrationssvårigheter. Även läraren Karl kan se att elever med 

funktionsnedsättningen ADHD är mer lugna efter rasten än vad de var innan. 

 

”Ja, det brukar vara ganska bra det beror ju på en del kan ju få ut mycket på rasten och kan 

vara lite fysisk och psykiskt trötta och en del kan man ju inte se någon skillnad på det finns ju 

många många sidor […]” – Karl 

 

Karl menar även att det inte bara är elever med ADHD som är i behov av fysisk aktivitet men 

att det syns tydligt hos dessa elever. Istället för att sitta och vicka på stolen, vifta med linjalen 

eller gå runt i klassrummet märker Karl en markant positiv skillnad hos dessa elever med 
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ADHD. Han anser att dessa elever mer än andra elever utan diagnosen mår allmänt bättre utav 

att få röra på sig.   

 

”Eeh, vi har en vi har en tjej nu som har fått ADHD i F-klassen och eehh hon är inte så 

utåtagerande och så men hon är väldigt rörlig i sitt sätt att jobbar och sitta och så hära och har 

svårt att sitta still […]” – Maria 

 

Maria som jobbat i skolans värld de senaste 20 åren har sett en märkbar skillnad på elever 

med ADHD och elever utan. Något som Maria tog upp var att de elever som har haft 

diagnosen ADHD de flesta har reagerat positivt på fysisk aktivitet. Att efter idrottslektionerna 

har eleverna varit mer fokuserade och koncentrerade på skolarbetet. Även att dessa elever har 

varit mer lugna i sig och intrycket i klassrummet har varit lugnt och stilla.  

Lisa som själv har idrotten med sin klass hade sett hur eleverna med ADHD agerade och vad 

som kännetecknade deras beteende både före, efter och under en idrottslektion. Under en 

idrottslektion anser Lisa att de; 

 

”Har lite svårare än de andra att sitta still kan man ju tycka man kan se tendensen att dom inte 

blir uttröttliga än de andra och ska man då kanske stå på led kan de inte riktigt stå still och 

kanske strular till det lite grann under lektionen som krävs ett stilla moment så klarar de inte 

att varva ner eftersom de är så uppe i varv och då skapar det ju irritation hos dom andra men 

ofta så lär sig ju barnen att de är olika och anpassar sig efter varandra.” – Lisa 

 

Lisa tycker att elever med ADHD har svårt att utför lugna och stilla idrottslektioner men att 

överlag så fungerade dessa elever bättre på en idrottslektion än till exempel på en 

mattelektion. På idrotten kan dessa elever få utlopp för den energi som finns i eleverna och 

det spring i benen som finns hos dessa elever.  

Däremot hade Maria sätt en tendens till att konflikterna under lektionerna hade minskat och 

att dessa elever med ADHD ger ett mer lugnare intryck. 

 

”[…] ja det kan nog stämma att det inte blir jätte mycket konflikter och inga stora i alla fall de 

kanske orkar sitta stilla jag backar tillbaka till de elever jag har haft för något år sen, ååh det 

kan jag tycka att det har varit lugnare, efteråt.” – Maria 
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Enligt Maria så såg hon att konflikterna minskade genom att elever med ADHD hade fysisk 

aktivitet och detta på grund av att de kanske orkade sitta längre stunder när de fått röra på sig 

innan. Genom att elever med ADHD får göra sig av med överskottsenergi så kan de ha lättare 

att sitta stilla en längre stund senare och som följd blir det då att dessa elever kanske inte stör 

de andra eleverna heller. 

Lisa tar upp ett exempel med en elev som hon har i sin nuvarande klass att eleven får tillfälle 

att få röra på sig lite extra om det är svårt att sitta still. Detta brukar hon göra genom att eleven 

får springa ett varv runt skolan eller vara lite mer aktiv på lektionerna genom att vara med och 

skriva på tavlan. Lisa ansåg att det är viktigt att elever med ADHD ska få vara mer fysisk 

aktiva för att deras behov ska få utlopp. 

 

”[…] han hade jätte svårt för en hel dag med stillasittande aktiviteter så vi la in extra fyss för 

honom, han fick gå ett varv runt skolan han fick gå ut och göra något praktiskt ett litet tag och 

komma sen komma tillbaka till det teoretiska och det fungerade mycket bättre. Jag har ju en 

elev nu som har samma tendens. Så i morse på mattegenomgången hade han så mycket i 

benen så jag sa till honom att springa 10 varv runt borden då gjorde han det och satta sig igen 

och fungerade mycket bättre.” – Lisa 

 

Utifrån Lisas citat kan man anta att för just dessa enskilda elever som har ADHD så hjälpte 

det att dem fick röra på sig för att de skulle slappna av och koncentrera sig bättre. Här får man 

som lärare prova sig fram för att se vad som fungerar för ens elever och det kan hända att 

fysisk aktivitet gör att de kan koncentrera sig bättre och slappna av. 

 

Karl tar upp att det både kan gå upp och ner för elever med ADHD men även att 

medicineringen har en stor roll i diagnosen. Karl ser en tydlig skillnad på när eleven tar 

medicin och när en elev med ADHD inte tar medicin. Han menar även på att medicineringen 

har en markant skillnad i elevens agerande.   

 

”[…] det vara både ups och downs ju så de kan vara jäkligt trötta och jäkligt utåtagerande 

dom kan vara asså alla sidor men har asså har man hittat rätt medicinering så kan man inte se 

någon skillnad på dom jämfört med en vanlig elev om man säger […]” – Karl 
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Det Karl menar är att genom att hitta rätt medicinering för elever med ADHD så kan man till 

slut knappt inte se att det finns en elev med ADHD i klassen. Humöret för en elev med 

ADHD kan pendla från att ha varit lugn och avslappnad till att bli stressad och börja kasta 

saker men att då genom att medicinera eleven göra att dessa anfall både blir färre och svagare.  

 

Ulrika talar om att det kan komma positiva effekter på sikt ifrån den fysiska aktiviteten 

gentemot elever med ADHD.  

 

 ”Nja på sikt så blir det väl lugnare och dem fixar fler saker, det kan väl hänga ihop kanske 

[…] då klarar dem ju sig också bättre och bättre.” – Ulrika 

 

Det Ulrika tar upp är att elever med ADHD kan bli lugnare och lugnare men även att de löser 

fler saker, det kan handla om att deras motorik förbättras vilket gör att de klarar saker bättre 

och bättre eller till att de fungerar ännu bättre i klassrumssituationer och samspel med 

kamrater. 

 

4.4 Negativa effekter av fysisk aktivet på elever med ADHD. 

Detta är den andra delen av resultatet och har infallsvinkeln på hur lärarna uppfattar elever 

med funktionsnedsättningen ADHD utifrån en lite smått mer negativ synvinkel. Nedan följer 

de citat och en liten diskussion om citatet som författarna anser som mest relevant för detta 

arbete.  

 

”[…] ibland blir eleven bara mer uppskruvad, men det är väldigt olika från individ till 

individ[…]” – Madeleine 

 

Madeleine har arbetat som specialpedagog i 3 år och hon är både positivt inställd till fysisk 

aktivitet som hjälpmedel för elever med ADHD men även att det kan ha sina baksidor. Detta 

med koppling till citatet att vissa elever faktiskt kan gå mer upp i varv av det fysiska än vad 

man räknat med och att det fysiska då kan få negativa effekter på både eleven men även på 

eleverna runt omkring. Men det Madeleine poängterar starkt är att det är väldigt individuellt 

vad som fungerar och inte fungerar för den enskilde eleven. 
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Klassläraren Petra är inne på samma spår som Madeleine att det är väldigt individuellt med 

den fysiska aktiviteten hos elever med ADHD.  

 

”[…] för en del barn så hjälper det absolut men jag upplever för dem barnen som har svårt att 

hantera när det blir något annorlunda eller när det är idrott som inte är så styrt […] då kan 

barnet också ha väldigt svårt att avsluta den typen av aktivitet och växla till den andra 

planerade aktiviteten, att växlingen där imellan kan bli väldigt svår.” – Petra 

Petra menar på att den fysiska aktiviteten kan hjälpa för en del elever men för dem som redan 

har svårt att hantera något nytt så kan det fysiska istället utvecklas till något sämre. Petra 

påpekar även att skiftningen mellan en fysisk aktivitet till en annan aktivitet kan bli svår om 

eleven redan innan har svårt att avsluta aktiviteter. 

Ulrika som är utbildad specialidrottslärare och har arbetat många år i läraryrket tog upp 

följande citat under intervjun: 

 

”Sen har dem ju svårt som du vet att se sin egen roll, när det är konflikter och såhär […]” – 

Ulrika 

 

Det Ulrika menar på är att elever med funktionsnedsättningen ADHD kan ha svårt att se sin 

roll och att de inte alltid förstår att dem gör fel. Somliga elever med ADHD förstår inte alltid 

att dem har gjort fel eftersom de själva inte ser det som hänt som något fel.  

Även Johanna tar upp detta med att elever med ADHD har lite svårare att förstå olika saker.  

 

”[…] det handlar ofta om problem och är typiska vid basket till exempel, spelregler, de förstår 

inte riktigt att de inte ska gå ut så hårt i spelet […]” – Johanna 

 

Det Johanna menar är att elever med ADHD ibland inte förstår att de tar i för hårt när det 

kommer till att exempelvis kasta bollar eller sparka boll utan att de då istället tar i för hårt. 

Men Johanna menar även på att elever med ADHD inte alltid förstår hur starka dem är och att 

det är lätt att de eleverna springer på sina kompisar eller gör liknande saker, detta på grund av 

att de från början inte förstått regler men även att de inte fullt ut har kontroll över den egna 

kroppen. Ulrika tar upp en liknande sak som Johanna talade om och det är att elever med 

ADHD inte har riktigt kontroll över sina rörelser och kropp.  
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”Men sen är där ju den varianten att när dem börjar så går dem ut och antingen smäller igen 

dörren eller sätter sig och tjurar eller går och gör något annat, det är ofta allt eller inget.” – 

Ulrika 

 

Det Ulrika tar upp i sitt citat är att det oftast är allt eller inget för elever med ADHD, antingen 

blir de så arga att de går iväg och slår på saker eller smäller igen dörrar eller så går de iväg 

och gör något helt annat. Detta är en sak som är väldigt individuellt för elever med ADHD 

och ingen elev gör exakt som den andra. 

Maria talar om en sak som många elever med funktionsnedsättningen ADHD har gemensamt 

och det är just det med att sitta stilla. 

 

”Nej det är nog det här att sitta still det är jätte svårt att sitta på rumpan är jätte svårt, eehh 

ligger gärna ner sitter gärna och ålar sig fram och tillbaka, det är dom rörelserna, vill också 

pocka på uppmärksamhet undertiden det är en samling stund så är det hela tiden, jag vet och 

och har kanske inte heller tänkt färdigt.” - Maria 

 

Det Maria tar upp är något som många elever med ADHD har gemensamt och för elever som 

inte har ADHD så kan det var svårt att sitta stilla en längre stund så blir det extra jobbigt för 

elever med ADHD. Det optimala skulle varit att alla lärare lägger in små rörelsepauser under 

lektionen så att eleverna koncentrerar sig bättre och för elever med ADHD blir det extra 

viktigt för. Detta för att elever med ADHD ska få utlopp för sin överaktivitet dels för att må 

bra själva och omgivningen men även för att de ska kunna koncentrera sig bättre på arbetet. 

Även Petra är lite inne på samma linje som Maria då hon tar upp att elever med ADHD har 

svårt att anpassa sig efter vad som händer i omgivningen och att de förväntas göra det som har 

begärts av lärarna.   

 

”För att den erfarenheten jag har är att man är väldigt, att man har svårt att anpassa sig, för det 

som de andra gör och det som förväntas.” – Petra 

 

Citatet från Petras intervju talar om att elever med ADHD har svårare att anpassa sig, till den 

miljö som de arbetar i och då även till reglerna som finns och det sociala samspelet med både 

lärare och de andra eleverna. Dessa elever kan ha svårt att referera till att man ska sitta stilla 

och arbetar som sina klasskamrater när ens egen kropp säger emot och då är det lätt att 
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eleverna med ADHD går efter vad sin kropp känner och vad den behöver. Petra berör en 

väldigt viktig punkt, viktig när det kommer till elever med ADHD men även viktig för alla 

elever i skolans värld. 

 

”Och en del barn med ADHD tycker det är jätte kul med idrotten och att det fungerar jätte bra 

men det är andra som inte kan hantera det, hur rörigt det faktiskt är.” – Petra 

 

Det Petra tog upp är en väldigt viktig sak som man som lärare borde ta hänsyn till oftare, det 

kan dock hända att man gör det redan nu. Men alla lärare ska se till den enskilde eleven och 

vad som fungerar och inte fungerar. Det är som Petra talar om, att en del elever med ADHD 

tycker det är väldigt roligt med idrott men sen finns det elever som inte riktigt klarar av allt 

runt omkring. Ulrika som är specialidrottslärare och har mött många elever med diagnosen 

ADHD tog upp en av nackdelarna som uppstår för eleverna med ADHD. 

 

”Så det ibland svårt att bedöma motoriken på ADHD barn för man vet inte riktigt hur mycket 

de kan koncentrera sig och hur dålig motoriken verkligen är […]” - Ulrika 

 

Det som Ulrika har sett är att det ibland är svårt som lärare att bedöma en elev med ADHD 

när det kommer till deras motorik och Ulrika menar på att det är eftersom dessa elever har 

svårare att hålla kvar sin koncentration när det kommer till att göra olika saker. Detta kan då 

bli en balansgång för läraren på grund av att man inte riktigt kan veta när det är elevens 

koncentration som sviker eller att eleven verkligen har problem att utföra vissa saker. Maria 

talar om att det ofta är koncentrationen som sviker hos elever med ADHD och att det är lätt 

att dessa elever blir trötta snabbare men även att de inte kan hålla uppe koncentrationen.  

 

 ”Ja, ehh ett barn med ADHD det är ju olika från barn till barn först och främst finns ju dom 

men ofta är det koncentrationen att orka jobba länge som är svårt det är väl det som är det 

typiska. Dom blir trötta snabbare och det är ju säkert för att det är massa annat som de ska 

hålla fokus på och att de blir störda utav.” – Maria 

 

Det Maria tar upp i sitt citat är att det är väldigt individuellt och att det skiljer sig från elev till 

elev men att det ofta är själva koncentrationen som sviker och att eleverna inte orkar sitta och 
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arbeta så länge. Det är även just då i detta stadium som dessa elever är ännu mer mottagliga 

för störmoment och blir lätt påverkade av personer runt omkring. 

Petra tar upp att det kanske inte alltid är bra med idrott för vissa elever med ADHD och detta 

på grund av att dessa elever går på helvarv och har svårt att komma i ro efteråt.  

 

”[…] vissa barn med ADHD fungerar bättre när de kommer tillbaka från ett idrottspass 

medans andra gör det inte alls, för att dem blir så uppvarvade […]” – Petra 

 

Det Petra talar om är att vissa elever med ADHD fungerar bättre i klassrummet och övriga 

sammanhang i skolan när de har haft idrott men att andra elever med ADHD inte gör det. För 

de elever som inte fungerar bättre så kan det bero på olika saker men somliga av de eleverna 

blir så uppjagade och stressade att det kan ta längre tid för dem att lugna ner sig. Maria tar 

upp en liknande sak som Petra tog upp. 

 

”Jag kan nog tänka mig att det också kan vara lite olika för olika barn i adhd också för en del 

kan det totalt flippa ut och så man knappt vågar göra den aktivitet för sen får man inte tillbaka 

eleven till rätt position till rätt läge som man vill fortsätta att arbeta. Men det kan också vara 

så att de behöver röra sig oftare och orkar inte sitta still så mycket och så länge. Så egentligen 

behöver dom kanske röra sig mer det kan också vara svårt att få tillbaka dom och sen kanske 

det lugnar sig.” - Maria 

 

Maria menar på att det är olika från elev till elev som har ADHD och att en del av dessa 

elever klarar inte av vissa aktiviteter utan blir helt till sig och att det då är svårt för läraren att 

veta om man ska göra aktiviteten igen eftersom det kan vara väldigt svårt att få eleven med 

ADHD till att lugna ner sig. Maria talar även om att eleverna med ADHD säkert behöver röra 

på sig även fast det kan vara svårt att få dem tillbaka till det ursprungliga men att man då 

kanske måste ta den konsekvensen ändå. Ulrika talar om att de vanligaste av elever med ADHD är 

de som har svårt att komma tillbaka till ursprungsläget att de har svårt att förstå sammanhanget i 

lektionen.  

 

” dem som är vanligast är dem här utåtagerande ADHD barnen, att dem börjar slåss, att dem 

inte klarar regler och förstår instruktioner i spel och sånt där.” – Ulrika 
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Det Ulrika har sett som är dem vanligaste eleverna som har ADHD är de elever som är 

utåtagerande. Att eleverna börjar slåss eller att de inte riktigt förstår, det kan handla om att de 

inte förstår regler eller helt enkelt sociala sammanhang. Dessa elever kan både skada sig 

själva men även personer i sin omkrets. När det kommer till dessa elever med ADHD så får 

man som lärare både arbeta med den enskilde eleven men även med hela gruppen. 
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5. Analys och Diskussion 

I den här undersökningen har utgångspunkt varit att besvara följande frågeställningar. 

 

1. Hur uppfattar läraren att en elev med funktionsnedsättningen ADHD påverkas av 

fysisk aktivitet? 

 

2. Vilka positiva och negativa effekter kan fysisk aktivitet ha på elever med 

funktionsnedsättningen ADHD enligt läraren? 

 

Efter avslutade intervjuer kunde vi dra slutsatsen att fysisk aktivitet har ett gott resultat på 

elever med ADHD enligt lärarna som vi har intervjuat. Detta eftersom de kunde få utlopp för 

sin energi och bli av med spring i benen för att senare kunna sitta och jobba med det arbete 

som pågick. Hellström (2009) menar på att det är viktigt för läraren att planera utifrån hur 

länge eleven med ADHD kan koncentrera sig. Utifrån resultat att lärarna uppfattar att 

eleverna mår bättre av fysisk aktivitet så som raster, aktiva lektioner eller efter idrotten kan vi 

dra en slutsats utifrån Hellström att dessa elever behöver mer pauser i skolan och att fysisk 

aktivitet kan vara en bra pausunderhållning för dessa elever.  

Det gemensamma hindret för lärarnas elever som vi har intervjuat var alla deras brist på 

koncentration och att kunna behålla den. Detta är ett vanligt fenomen för elever med ADHD 

och Gillberg (2008) säger att vissa elever inte har svårigheter i att koncentrerar sig på relevant 

information men störs lätt av ovidkommande stimuli. Detta tyder vi på att som lärare måste 

man hitta den rätta tekniken för att eleven med ADHD ska få arbetsro i skolarbetet. Eftersom 

alla elever är olika och lär på olika sätt ter sig ADHD diagnosen även olikt. Därför anser vi att 

det är viktigt att man lär sig hur eleven med ADHD fungerar och vad som passar 

honom/henne bäst i en undervisningssituation. Detta eftersom Wasberg (2010) menar på att 

barn som är överaktiva i många situationer kan snarare verka initiativlösa än intresserade. Till 

exempel i skolarbetet och om en uppgift inte är tillräckligt stimulerande eller spännande enligt 

eleven. Vid intervjun med klasslärare Petra så berörde hon detta ämne och berättade att om 

eleven inte blir fängslad på lektionerna så tappar den väldigt snabbt intresset för den pågående 

aktiviteten. Men att det även är väldigt beroende på hur eleven känner sig just den dagen, då 

humöret varierar från dag till dag. Petra tog även upp att man kan använda sig utav saker man 

vet att eleven med ADHD blir fängslad av, om det är att arbeta med siffror, bokstäver eller 

liknande så kan man som lärare blanda lektionerna så att elevens motivation ökar. Under 
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intervjun med special idrottsläraren Ulrika så berörde även hon att det är viktigt för elever 

med ADHD att lektionerna är stimulerande och motiverande men att man får arbeta väldigt 

individuellt eftersom alla saker inte fungerar för alla elever.  

Under intervjutillfällena som har skett har de olika lärarna svarat liknande på frågan, hur de 

upplever att ett barn fungerar i en undervisningssituation där de har svarat att det är helt 

individuellt och att det är olika från barn till barn. De flesta av lärarna som vi har intervjuat 

har svarat att det är omgivningen som påverkar eleverna och anpassningen av undervisningen 

har en stor betydelse för eleverna. Men det kan även vara beroende på hur läraren har 

utformat lektionen. Att man har en bra anpassad undervisning och helst informerar eleven 

kontinuerlig för vad det är som kommer att ske under skoldagen är a och o för en elev med 

ADHD anser de intervjuade lärarna. Några svar som framkom under intervjuerna var att man 

skulle låta eleverna gå och skriva på tavlan när det är genomgång på lektionen, detta för att 

eleven inte ska tappa koncentrationen. Något som också framkom vid flera intervjuer var att 

man som lärare skulle ge kontinuerlig information till eleven. Genom att skriva upp dagen på 

tavlan men om det ansågs nödvändigt att eleven fick ett eget schema på sin plats i 

klassrummet. 

Olsson och Olsson (2007) tar upp att elever med ADHD kan verka frånvarande på så sätt att 

de har lätt för att leva sig in i sin tankevärld och försvinna in i sig själva och därav glömmer 

de att fokusera sig på skolarbetet och har svårt att vara aktiva på lektionerna. Här kan vi se 

likheten med vårt resultat i studien att eleverna vekar inte intresserade för skolarbete och 

antigen går i sig själv eller gå runt i klassrummet och gör allt annat än vad han/hon ska göra. 

På detta sätt har eleven satt igång de andra eleverna och gör det ännu svårare för eleven med 

funktionsnedsättningen att koncentrerar sig på skolarbetet. En av orsakerna till att eleven inte 

kan koncentrerar sig på skolarbetet kan vara att eleven känner sig rastlös och otåliga i skolan 

att eleven har svårt att uppskatta hur lång tid en lektion är eller undervisning (Olsson & 

Olsson 2007). 

 

Wasberg (2010) talar om att medicinering för barn med ADHD kan minska symptomen 

markant. Vidare tar Wasberg (2010) upp att genom medicinering kan barnets impulsivitet och 

överaktivitet minskas och deras koncentrationsförmåga kan förbättras. Detta är något som 

även flertalet av lärarna och även specialpedagoger vi intervjuade berörde, då de tog upp att 

många av de barn med diagnosen ADHD som de undervisade fick hjälp av medicin och 

fungerade därefter bättre i undervisningssituationer. Specialpedagogen Madeleine tog upp 
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under intervjun att det hon har märkt som fungerar bäst för elever med diagnosen ADHD är 

när de blir medicinerade och hon talar vidare om att man inte ens märker av i klassrummet att 

det finns en elev som har ADHD. Även special idrottsläraren Ulrika tog upp detta angående 

medicinering, där många av hennes elever med diagnosen ADHD har fått medicin nu och hon 

märker väldigt stor skillnad på de eleverna. Ulrika talar vidare om att innan kunde de eleverna 

inte ens ta en smäll av misstag från sina klasskamrater men att de nu när de fått medicin kan 

klara av det och sedan fortsätta med aktiviteten. Wasberg (2010) poängterar dock att 

medicinering inte alla gånger går att lösa problemen men det kan göra det lättare för barnen 

att klara vardagen. Man måste som lärare beakta att medicinering hjälper barnen till viss del 

men att man även kanske måste komplettera med andra delar för att få undervisning till att 

fungera. Special idrottsläraren Ulrika tog även upp att man får vara försiktig när det kommer 

till att ge barnen medicin då det kan vara lätt att ge fel dos och på så sätt ger inte medicinen 

det utslag man hade önskat. Klassläraren Petra tog upp under intervjun att det kanske inte är 

förrän efter att eleven med diagnosen ADHD fått medicin som man kan börja se vilka fler 

saker som kan hjälpa eleven i undervisningen och om man ändrar på saker innan så är det inte 

säkert att de ger utslag förrän eleven börjat få medicin. 

I vår sammanfattning av intervjuerna hade miljön ett avgörande faktum för att undervisningen 

skulle fungera för eleverna med ADHD. Lärarna ansåg att det var viktigt att ha en 

strukturerad undervisning och noggrann utvald placering på eleven som har ADHD. Som 

lärarna vi intervjuat tycke dem att man ser likheter hos de eleverna med ADHD och att deras 

beteende är återkommande hos nya elever. Hellström (2009) har samma tankar om elevens 

placering som intervjupersonerna att eleven ska ha en egen avgränsad placering i 

klassrummet. Elevens placering är viktigt anser Hellström (2009) vilket innebär att sittplatsen 

är placerad nära läraren och att onödiga föremål saneras för att eleven inte ska bli distraherad.  

Lärarna som vi intervjuade menade på att elevernas koncentration dalar och att eleven med 

ADHD driver omkring i klassrummet att de har en förmåga att hela tiden vara fysisk aktiva 

och ha saker igång hela tiden. Enligt Kadesjö (2008) så är barn med ADHD överdrivet aktiva 

och motoriskt rörliga, de pratar hela tiden, kommer med kommentarer och det går inte att få 

tyst på dem. Detta stämmer överrens om vad vi har kommit fram i vår studie att eleverna med 

ADHD i de utvalda skolor tiden är fysisk aktiva på lektionerna, de vässar pennan, viftar på 

linjalen, gungar på stolen, går runt i klassrummet och verkar mer intresserade av vad 

klasskompisarna gör än själv skolarbetet.   
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När vi diskuterade om de har sett något samband med elevernas koncentration och fysiks 

aktivitet svarade de ungefär likadant som förskoleläraren Maria svarade.  

 

”[…] att de behöver röra sig oftare och orkar inte sitta still så mycket och så länge. Så 

egentligen behöver dom kanske röra sig mer det kan också vara svårt att få tillbaka dom och 

sen kanske det lugnar sig.” 

 

Förskoleläraren Maria menar på att det beror på vilken dagsform eleven har. Kan eleven 

komma tillbaka till ursprungsläget i undervisningen eller elevens koncentration och 

överaktivitet är ur balans och har därför svårt för att lugna ner sig igen. De flesta av 

pedagogerna hade samma syn som Maria att det behövs någon form av fysik aktivitet för att 

eleven ska kunna få ro i sig själv och klara av att koncentrerar sig i arbetet igen. Enligt 

Ericsson (2003) har hon fått fram i sin studie att genom att elever med ADHD har mer fysisk 

aktivitet så förbättras motoriken och det kan i sin tur leda till att elevens 

koncentrationsförmåga ökar. Detta resultat samtycker vi med eftersom efter att diskuterat med 

olika läraren kunna dra slutsatsen att de flesta eleverna mår bra av att röra på sig. Vare sig det 

är efter rasten, efter idrotten eller efter en pausgympa i klassrummet. Några av våra 

intervjupersoner hade sett sambandet ADHD och fysisk aktivitet medan andra kanske inte 

hade tänkt att det just var den fysiska aktiviteten som var det avgörande för eleven. Men 

många såg att eleverna med ADHD hade en tendens att vara mer fokuserade och 

koncentrerade efter att ha utfört fysisk aktivitet. En av pedagogerna hade redan en grundtanke 

att eleven med ADHD skulle få röra på sig lite extra för att han/hon skulle få utlopp för sin 

energi och för att senare kunna koncentrera sig på skolarbetet. Juul (2005) kan sammanfatta 

vad de intervjuade lärarna har sagt nämligen att en del barn med ADHD kan verka lugnar och 

mer samlade efter kraftig kroppsansträngning.  

Vidare i intervjuerna togs frågan om konflikter uppstår lättare med elever med 

funktionsnedsättningen ADHD och även hur dessa konflikter startar och om det har någon 

bakgrund till hur det startade. Alla som vi intervjuade tog upp att det uppstod mest konflikter 

vid spelregler på idrottslektionen och missförstånd på övriga lektioner. Detta kan vara så som 

Olsson och Olsson (2007) säger att en del barn med ADHD har ett starkt behov av att 

dominera och bestämma vilka villkor som ska gälla för de olika lekarna eller aktiviteterna. 

Men en av de intervjuade lärarna hade inte reflekterat så mycket över att det just var eleven 

med ADHD som var orsaken till konflikter på idrottslektionen men att det förekom när 
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gruppövningar skulle ske på lektionen. Det var först och främst vid bollsporter på idrotten 

som det kan uppstå konflikter. När spelregler existerar så måste eleven tänka på de andra 

eleverna runt omkring sig och det är då det kan uppstå konflikter. Många av de lärarna som vi 

har intervjuat har sett tendensen till att elever med ADHD har svårt när det gäller spelets 

regler och när de inte hänger med i sammanhanget tryter humöret och koncentrationen. Vad 

de gör för att förhindra detta hos eleverna är de alla överrens om att man som lärare ska vara 

extra tydliga med reglerna och vad det är som gäller under lektionen och vad som förväntas 

av dessa elever. Detta för att lektionen ska fungera både för eleverna och även för lärarna. 

Specialidrottsläraren Ulrika påpekar att de flesta konflikter som uppstår på idrottslektionen är 

när det innefattar spelregler. Hon tar även upp att det är viktigt att man under hela lektionens 

gång har samma regler och förutsättningar för eleven med ADHD, till exempel att eleven får 

vara i samma lag. Hon menar att det är små saker som kan utlösas till stora konflikter.  

 

Som vi har tagit upp tidigare i arbetet så har elever med ADHD försämrad motorik och det är 

extra viktigt för just dessa elever att ha fysisk aktivitet så både deras finmotorik och 

grovmotorik kan förbättras. Under intervjun med specialidrottsläraren Ulrika så tog hon upp 

att hon kan se att motoriken för hennes elever med ADHD har förbättras och att de klarar sig 

bättre och bättre men även att fysisk aktivitet gör att eleverna blir lugnare och att de fixar fler 

saker. Ericsson (2005) har sett samma resultat som specialidrottsläraren Ulrika att barns 

koncentrationsförmåga förbättras med ökad fysisk aktivitet och extra motorisk träning i 

skolan. Detta resultat ger infallsvinkeln i att det är viktigt med fysisk aktivitet såsom 

pausgympa, raster och aktiva lektioner för elever med ADHD. Våra egna erfarenheter ifrån 

den verksamhetsförlagda utbildningen i lärarutbildningens kurser så har vi sett att barn med 

ADHD och koncentrationssvårigheter fungerar bättre efter att ha rört på sig några gånger 

under lektionens gång, att eleverna har fått ”rensa” huvudet och all spring i benen. Av 

erfarenhet har vi lärt oss att det inte hjälper att tjata och säga till eleven att vara tyst och sitta 

på sin plast utan det som har fungerat är att eleven har fått springa av sig lite i form av någon 

fysisk aktivitet.  

 

Hela skolans struktur och innehåll är ett problem för elever med ADHD då skolan bygger på 

att eleverna ska kunna koncentrera och fokusera sig på skolarbetet. Detta är ett hinder för 

dessa elever eftersom de har svårt att fokusera sig med dessa hinder kan det bli svårt att klara 

skolan menar Rønhovde (2006). Som författaren tar upp är skolarbetet ett hinder för elever 
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med ADHD, deras koncentration sviker dem och dessa elever blir mer ett störningsmoment i 

klassrummet. Eftersom koncentrationen är det stora problemet för dessa elever ser vi att 

fysisk aktivitet är det optimala för dessa elever. Detta för att skolarbetet ska bli enklare och 

för att de själva ska känna att de kan och har förmågan att lyckas. För att läraren ska kunna 

lyckas med undervisningen för elever med ADHD måste alla metoder testas för att hitta den 

rätt för den eleven. I läroplanen för de frivilliga skolformerna 1994 är en likvärdig utbildning i 

fokus där de säger att undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov.  

Utifrån denna anpassning anser vi att det är ett utmärkt tillfälle att som lärare prova på att 

utöva fysisk aktivitet på elever med ADHD och se om resultat blir positivt. Men det kan vara 

så att fysisk aktivitet inte alltid är det bäst för elever med ADHD, det är helt beroende på vad 

det är för aktivitet som utförs. Intervjupersonerna som har medverkat i den här studien har 

även haft den här tanken om att det kan vara negativt att använda sig av fysisk aktivitet när 

det gäller elever med ADHD. Då det har varit negativt har leken eller aktivitet varit oplanerad 

av läraren och det har varit på fri vilja av eleverna och därmed har det varit svårt att få tillbaka 

eleven med ADHD. Detta kan vi se som ett hinder för elever med ADHD eftersom som 

Hellström (2009) säger att dessa elever har ett starkt behov av att ha en tydlig struktur och att 

de mår bäst då dagliga rutiner sker och att de har tydliga upplägg under sin skoldag. Eftersom 

elever med ADHD är i behov av tydlig stuktur så kan det vara så att ostrukturerad fysisk 

aktivitet i skolan kan vara negativt för dessa elever eftersom eleven med ADHD inte vet vad 

som ska hända och får inget begrepp över situationen. Men om man som lärare har en väl 

planerad lektion och informerar eleven med ADHD i förtid vad som kommer att hända så kan 

det har en positiv effekt på dessa elever.  Gillberg (2008) menar på att barn med ADHD har 

problem med grovmotoriken, detta medför säger Gillberg att barnet kan ha svårigheter med 

att yttra sig i motoriska rörelser till exempel hålla balansen, sparka boll, cykla eller simma. 

Gillberg (2008) menar på att dessa barn kan uppfattas klumpiga när det gäller fysik aktivitet. 

Genom att koppla detta till vår studie har den fysiska aktiviteten en stor del i elevens vardag. 

Genom att utför mer fysik aktivitet i skolan kan dessa svårigheter eventuellt minimeras anser 

vi. Gillberg (2008) menar även på att dessa barn som har motoriska svårigheter har haft dålig 

självbild i yngre ålder och upplever sig själva som klumpiga. Detta kan vi dra till vår studie 

att fysisk aktivitet kan vara en negativ effekt på elever med funktionsnedsättningen ADHD 

eftersom de kanske blir osäkra på sig själva och kanske känner att de inte vill visa för andra 

vad de inte kan och därav börjar med något annat istället för den fysiska aktivitet som är 

planerad läraren.  
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Efter att ha genomfört den här studien har vi kommit fram, genom de lärare som vi har 

intervjuat, att det är oerhört individuellt om fysisk aktivitet har en positiv eller negativ effekt 

på elever med funktionsnedsättningen ADHD. Men vi har sett en tendens till att dessa barn, 

som lärarna har haft i tankarna under intervjun, mår bättre av att få röra på sig och att 

koncentrationen ökar men att det inte är någon större skillnad mot andra barn utan 

funktionsnedsättningen ADHD. Men som Ericsson (2005) säger att om elever med ADHD har 

en ökad fysisk aktivitet och motorisk träning så kan detta ha en betydelse för skolprestationen. 

Detta anser även vi men det gäller inte bara de elever som har funktionsnedsättningen utan 

alla elever i skolan. Där både vi och läroplanen för det obligatoriska skolväsendet från 1994 

säger att skolan är skyldig att ge eleverna någon form av fysisk aktivitet dagligen. Även de 

intervjuade lärarna har sagt att ingen elev ha kapacitet att sitta stilla och jobba effektivt i åttio 

minuter utan det måste finnas lite pauser och rör på sig för att eleverna ska må bra.  

Som vi tog upp tidigare i arbetet, i metoddiskussionen så kan det uppstå lite problematik på 

grund av att vi valde att göra intervjufrågorna utifrån vilken sorts lärare vi intervjuade. 

Anledningen till varför vi valde att göra dem lite annorlunda var just eftersom att en 

specialpedagog exempelvis inte arbetar på samma sätt som en klasslärare gör och därför kan 

det vara så att specialpedagogen inte ser eleven i somliga sammanhang. På de frågor som varit 

liknande för de berörda intervjupersonerna så har man kunnat se både likheter samt olikheter 

när vi har kommit fram till ett resultat efter transkriberingarna. Detta har självklart lett till 

funderingar om hur stor validitet arbetet har men vi anser ändå att resultatet vi fått fram är 

tillräckligt tillförlitligt för att kunna användas. 

 

6. Slutsatser och implikationer 

Genom att utgå ifrån transkriberingarna från intervjutillfällena i studien som har genomförts i 

detta examensarbete så har det varit möjligt att dra slutsatser. Bland annat går det att dra 

slutsatsen att fysisk aktivitet kan ha positiva effekter på elever med funktionsnedsättningen 

ADHD men med betoning på kan. Betoningen finns där eftersom alla elever är olika och man 

kan inte dra generella slutsatser att fysisk aktivitet hjälper alla elever med 

funktionsnedsättningen ADHD även om det kan hjälpa några. Här behöver man istället se till 

varje elevs individuella behov och prova ut vad som fungerar för den enskilde eleven, vare sig 

om det är en elev med eller utan ADHD. Som vi tog upp i början av detta examensarbete så 

skrivs det i Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet 1994 att undervisningen skall 
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anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. En slutsats som kan dras här är att utifrån 

de lärare som blev intervjuade till detta arbete så arbetar och anpassar alla de berörda lärarna 

deras lektioner så att alla elever ska få ut så mycket som möjligt från lektionen.  

 

En annan slutsats som kan dras är att elever med ADHD lätt tappar koncentrationen på 

lektioner och att man då som lärare kan lägga in små pauser, som till exempel att alla elever 

får ställa sig upp och röra på sig lite för att sedan sätta sig ner igen. Det är viktigt att läraren 

har kunskap om elevernas styrkor och svaghet. Hellström (2009) talar om att det är läraren 

som ska planera lektionerna utifrån vad eleverna orkar och en slutsats som kan dras utifrån det 

Hellström säger är att man som lärare då kan planera in små pauser i undervisningen så att 

alla elever får ut så mycket som möjligt från lektionen. Det man även kan göra som lärare är 

att ha lektioner som man vet intresserar ens elever, vare sig det är att arbeta med siffror, 

bokstäver, djur eller att ha rörelsepass som man avbryter med då och då, så får man utforma 

lektionerna utifrån de elever man har i sin klass. Att bibehålla elevernas motivation är en 

daglig utmaning för lärarna och här har läraren förkunskaper en viktig roll och vad för storts 

resurser som finns tillgängliga i den verksamma skolan.    

 

Tidigare i detta arbete så togs det upp ett av strävans målen i kursplanen mot idrott och hälsa 

som är att eleverna ska utveckla sin fysiska, psykiska och sociala förmåga samt utvecklar en 

positiv självbild. Det är viktigt att alla elever utvecklar dessa delar hos dem men det även 

viktigt för de elever som har försämrad motorik, att de får utveckla sin fysiska del. Alla delar, 

det fysiska, psykiska och sociala hör ihop med att sedan få en positivare självbild och om en 

elev märker att den klarar av fler och fler saker så stärks även deras självbild. En slutsats som 

kan dras från stävansmålet är att man som lärare lägger upp sina lektioner så att eleverna får 

chans att utveckla sig mer och växa som individ. Utifrån svaren från de intervjuade lärarna så 

har de märkt att om eleverna med ADHD får positiva utslag på de sakerna dem gör så stärks 

dem som individer och de vågar även prova på fler nya saker. De intervjuade lärarna tog även 

upp att det är bra om man som lärare tar upp mycket positiva saker med eleven istället för att 

fokusera på det negativa. Här ser man tydligt att pedagogens ordval och vikten av positiv 

stöttning påverkar inlärningen för barn med ADHD. 

 

Det kan uppstå både positiva och negativa effekter från den fysiska aktiviteten för elever med 

ADHD, vi anser att det inte bara kan bli positiva utslag för dessa elever eftersom alla slags 
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former av aktivitet inte fungerar för alla elever. Vissa elever med funktionsnedsättningen 

ADHD mår och fungerar mycket bättre efter fysisk aktivitet medans andra elever har svårare 

att lugna ner sig och ta skiftningen mellan aktiviteterna. Den slutsats vi dock kan dra är att 

den fysiska aktiviteten kan göra att elever med ADHD blir lugnare, kan koncentrera sig bättre 

i klassrummet och även att deras motorik förbättras märkbart. Denna slutsats stöds både av 

Ericssons (2003) och Grönlunds och Rencks (2004) studier där Ericsson tar upp att genom att 

elever, med vissa kopplingar till ADHD, får ökad fysisk aktivitet och motorisk träning så 

förbättras även deras motorik avsevärt. Även Grönlund och Rencks studie, där de hade 

dansterapi med barn med funktionsnedsättningen ADHD, såg att barn med ADHD blir 

lugnare både i skolan och i hemmet och att deras förutsättningar för inlärning ökar.  

 

En praktisk implikation av denna slutsats, och som vi anser man borde arbeta efter ute i 

skolorna, är att man som lärare vare sig om man har en elev eller flera elever med 

funktionsnedsättningen ADHD så ska man arbeta med dessa elever som har ADHD, och 

självklart alla sina elever, individuellt. Något som fungerar för en elev betyder inte att det 

fungerar för en annan elev, utan här måste man istället arbeta utifrån eleverna för att se vad 

som fungerar. Genom hela detta arbetes gång så har vi fått positiv respons på våra funderingar 

kring detta ämne och vi anser att fysisk aktivitet kan hjälpa elever med 

funktionsnedsättningen ADHD men att man som lärare får prova sig fram för att se vad som 

får positiva utslag för ens elev. 

 

Något som många av de intervjuade lärarna tog upp var medicinering av elever med 

funktionsnedsättningen ADHD, alla lärare talade gott om hur eleverna reagerat och att saker 

fungerar bättre när eleven får medicin. Dock tog en lärare upp att man får vara försiktig med 

doseringen så att det blir rätt dos. Wasberg (2010) tar upp att medicin kan göra att symptomen 

kan minska markant och att elevernas koncentrationsförmåga förbättras. En slutsats som kan 

dras här är att medicin ofta hjälper många elever med ADHD och de får det lättare både i 

skolan och i hemmet. Men att man måste vara försiktig så att det blir rätt dos och inte får 

negativa effekter istället för de positiva utslag som det är meningen att medicinen ska ge. En 

av de intervjuade lärarna betonade även att i vissa fall hos lärarens elever så var det ibland 

inte förrän eleven med funktionsnedsättningen ADHD fick medicin som man kunde se 

resultat från de förändringar man gjort.  
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Sammanfattningsvis kan vi konstatera att den individuellt anpassade läroplanen är grunden för 

lärande för elever med funktionsnedsättningen ADHD. Vikten av att pedagogen har kunskap 

om vilka svagheter och styrkor eleven med funktionsnedsättningen ADHD har. Pedagogens 

kunskaper och förhållningssätt är avgörande för om just den enskilde individen med 

funktionsnedsättningen ADHD ska kunna tillgodogöra sig kunskaper i skolans värld.  

Slutligen kan vi konstatera att fysisk aktivitet påverkar elever med funktionsnedsättningen 

ADHD på ett positivt sätt.  

 

6.1 Vidare forskning  

 

Genom att detta examensarbete har gjort så har det väckts ytterligare intresse kring om fysisk 

aktivitet kan hjälpa elever med funktionsnedsättningen ADHD. Bland annat skulle det vara 

intressant att ta reda på om det är den själva fysiska aktiviteten som hjälper eleverna med 

ADHD eller om det endast är pausen i sig. Detta har inte varit möjligt för författarna att titta 

närmare på, på grund av tidsbrist.  

Ett annat intressant område att gå vidare med är att om lärarna är medvetna om fysisk aktivitet 

kan hjälpa deras elever med funktionsnedsättningen ADHD. Vid de flesta intervjutillfällena så 

märktes det att detta var ett område som lärarna inte hade tänkt så mycket på förrän de fick 

frågan om det. 

Ett avslutande men dock intressant område som vi gärna hade viljan forska vidare på om tiden 

fanns är att man går in mer på djupet och ser området från andra perspektiv än bara 

lärarperspektivet, att komplettera med observationer på elever med ADHD till exempel.  
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8. Bilagor 

8.1 Bilaga 1  

Tabell Attention-Dificit/Hyperactivity Disorder (Hyperaktivitetssyndrom med 

uppmärksamhetsstörning) enligt DSM-IV. 

 

A Antingen 1) eller 2): 

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

till en grad som är maladaptiv och oförenlig med utvecklingsnivån: 

 

Ouppmärksamhet 

a) är ofta ouppmärksam på detaljer eller gör stavfel i skolarbetet, yrkeslivet eller i 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 svårt att organisera sina uppgifter och aktiviteter 

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

(t ex läxor eller skolarbete) 

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

läxmaterial, pennor, böcker eller verktyg) 

h) är ofta lättdistraherad av yttre stimuli 

i) är ofta glömska i det dagliga livet 

 

2) Minst av sex följande nio symtom på hyperaktivitet – impulsiviteten (varav sex symtom 

på hyperaktivitet och tre på impulsivitet) förelegat i minst sex månader till en grad som är 

maladaptiv och oförenlig med utvecklingsnivån: 

 

Hyperaktivitet  

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

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

kvar på sin plats en längre stund 
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c) springer ofta omkring, klänger eller klättrar mer än vad som anses lämpligt för 

situationen (hos ungdomar och vuxna kan detta vara begränsad 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 överdrivet mycket 

 

Impulsiviteten 

g) kastar ofta ur sig svar på frågor innan frågeställaren pratat färdigt 

h) har ofta svårt att vänta på in tur 

i)  avbryter eller inkräktar ofta på andra (t ex kastar sig in i andras samtal eller lekar) 
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8.2 Bilaga 2 

Intervju med klasslärare 

 

Hur länge har du arbetat som klasslärare? 

 

Hur länge har du arbetat på denna skola? 

 

Har du haft elever med ADHD tidigare i ditt läraryrke? 

 

Hur upplever du att eleven fungerar i en undervisningssituation? 

 

Hur är eleven efter fysisk aktivitet (raster, rörelse, idrott)? 

 

Vad är de vanligaste konflikterna som uppstår i klassrummet? 

 

Vilka strategier har du för att undervisningen ska fungera? 

 

Uppstår konflikter lätt innan idrotten? 

Om ja: vilken typ av konflikter uppstår? 

Uppstår konflikter lätt efter idrotten? 

 

Om ja: vilken typ av konflikter uppstår? 

På vilket sätt är eleven aktiv på lektionerna? 

 

Finns det någon lektion som fungerar bättre och sämre? 

 

Varför tror du just de lektionerna fungerar bättre respektive sämre? 

 

Hur agerar eleverna runtomkring eleven med ADHD? 

 

Känner du att fysisk aktivitet (raster, idrott, rörelse) får eleven att vara med koncentrerad och 

fokuserad på dina lektioner? 

Om ja: Hur märker du av det? 
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Om nej: Varför inte? 
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8.3 Bilaga 3  

Intervju med idrottslärare 

 

Hur länge har du arbetat som idrottslärare? 

 

Hur länge har du arbetat på denna skola? 

 

Har du några andra ämnen som du undervisar i förutom idrott? 

 

Har du haft elever med ADHD tidigare i ditt läraryrke? 

 

Hur upplever du att eleven fungerar i en undervisningssituation? 

 

Hur är eleven efter fysisk aktivitet (raster, rörelse, idrott)? 

 

Vad är de vanligaste konflikterna som uppstår på idrottslektionen? 

 

Vilka strategier har du för att undervisningen ska fungera? 

 

Uppstår konflikter lätt innan idrotten, till exempel i omklädningsrummet? 

Om ja: vilken typ av konflikter uppstår? 

 

Uppstår konflikter lätt efter idrotten, till exempel i omklädningsrummet? 

Om ja: vilken typ av konflikter uppstår? 

 

Är eleven aktiv på dina idrottslektioner? 

 

Finns det någon lektion som fungerar bättre och sämre? 

 

Varför tror du just de lektionerna fungerar bättre respektive sämre? 

 

Hur agerar eleverna runtomkring eleven med ADHD? 
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Känner du att fysisk aktivitet (raster, idrott, rörelse) får eleven att vara med koncentrerad och 

fokuserad på dina lektioner? 

Om ja: Hur märker du av det? 

Om nej: Varför inte? 
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8.4 Bilaga 4 

Intervju med specialpedagog 

Hur länge har du arbetat som specialpedagog? 

 

Hur länge har du arbetat på denna skola? 

 

Hur brukar du lägga upp återgärdsprogrammen för eleverna med ADHD? 

 

Hur arbetar ni med elever som har ADHD? 

 

Vilka hjälpmedel använder ni? 

 

Får lärarna kompetens inom funktionshindret? 

 

Har du använt fysisk aktivitet i ett återgärdsprogram? 

Om nej: Hur kommer det sig? Ser du inget samband?  

Om ja: Hur har det fungerat, har responsen varit positiv eller negativ? På vilket sätt då? 

 

Vilka metoder använder du dig av i återgärdsprogrammen? 

 

Vilka fungerar bra och vilka fungerar mindre bra? 

 


