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Sammanfattning

Bakgrunden till arbetet bygger på våra tidigare erfarenheter från den verksamhetsförlagda

utbildningen där vi upplever svårigheter med att undervisa elever utifrån deras behov och

förutsättningar. Syftet med arbetet är att undersöka vilka erfarenheter lärare har av att

undervisa elever med diagnosen AD/HD. Vi har även tagit del av idrottslärares strategier i

förhållande till dessa elever. För att uppnå vårt syfte har vi valt att genomföra en kvalitativ

undersökning som är baserad på semistrukturerade intervjuer av lärare i ämnet Idrott och

hälsa. Resultatet visar att lärarna använder olika strategier för elever med AD/HD. Vidare

upplever lärarna att det krävs mer utbildning om diagnosen på universiteten.
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1. Inledning
Efter att ha varit på verksamhetsförlagd utbildning har vi fått intresset för att utveckla vår

kunskap om hur man anpassar olika strategier i förhållande till elever och deras

förutsättningar.  Vi fick vara med om ett flertal situationer där vi upplevde det som svårt att

bemöta eleverna på deras nivå när det kom till ämnet idrott och hälsa. Våra erfarenheter av att

undervisa i idrottsundervisning är att det finns någon elev i varje klass som har svårt för att

anpassa sig socialt, följa regler, instruktioner och leka med andra barn med mera. En del av

eleverna har diagnos som exempelvis AD/HD, medan en del inte har det. Enligt Duvner

(1998) finns det ca 2-3% av barnen i de tidigare åren som har diagnosen AD/HD. Däremot

hävdar Brar (2011) att det sträcker sig om 5 % av barnen som har diagnosen. Av den

anledningen finner vi det intressant att fördjupa oss mer om diagnosen eftersom att vi troligen

kan stöta på dessa elever i vår undervisning. Vi själva ansåg att det var svårt att genomföra

vår undervisning utifrån den tänkta arbetsgången för samtliga elever. Det kunde exempelvis

innebära längre genomgångar, nya aktiviteter eller förändringar i regler som gjorde att vi inte

fick den önskvärda kontakt som vi hoppats på från samtliga elever. För att kunna nå upp till

kravet som utformas i läroplanen om att ”ta hänsyn till varje enskild individs behov,

förutsättningar, erfarenheter och tänkande” (Skolverket, 2011:14) vill vi därför fördjupa oss

om hur lärare utformar sin undervisning i ämnet Idrott och hälsa.  Vi vill dessutom få

förståelse för hur vi på bästa sätt kan utforma vår undervisning för att elever ska utvecklas

utifrån sina förutsättningar och behov. Rent forskningsmässigt blir det även en relevant

undersökning att fördjupa sig i, då det finns många barn med diagnosen. Vi ser detta som en

viktig del att undersöka om eftersom diagnosen även påverkar föräldrar och andra närstående.

Det finns också ett behov bland lärare, då tidigare forskning hävdar att mycket kunskap om

diagnosen saknas hos dem.

Anderson, Noble och Watt (2012) menar att universitetsutbildning för lärare inte ger de

förutsättningar som krävs för att nyexaminerade lärare ska kunna undervisa och bemöta elever

med AD/HD. Vårt intresse som framtida idrottslärare är att ha den rätta kunskapen som krävs

för att bemöta och stödja elever med AD/HD. Anderson m.fl. (2012) förklarar att erfarenhet

bidrar till kunskap som leder till att läraren kan bemöta elever med AD/HD utifrån deras

förutsättningar och behov. Den erfarenheten får lärare genom att möta dessa elever dagligen.

Axén (2010) hävdar att pedagogiska insatser är bland de viktigaste åtgärderna för att hjälpa

barn som har AD/HD. Dessa barn ska helst ha en strukturerad undervisning där det finns en
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tydlig ledarstil i klassrummet. Korta arbetspass med tydliga uppgifter och avgränsningar är

således viktigt. Eleven behöver även: ”[…] hjälp att komma igång, genomföra uppgifter och

avsluta uppgifter, stöd att fokusera på det väsentliga, tät och återkommande feedback bidrar

sammantaget till att barnet med ADHD kan fungera optimalt i skolan.” (2010:62). Axén

diskuterar vidare och menar att det måste finnas ett gott samarbete mellan skola och familj för

att hjälpa barnet på bästa sätt.

Med tanke på att det finns forskning som pekar på att lärare ska ha en tydlig ledarstil för att på

bästa sätt hjälpa eleven med AD/HD, blir det därför intressant att undersöka lärares

erfarenheter och pedagogiska strategier.
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1.2 Syfte
Syftet med arbetet är att undersöka hur läraren utformar undervisningen i Idrott och hälsa för

elever med diagnosen AD/HD i de tidigare skolåren.

Problemformulering:

 Vilka erfarenheter har idrottslärare av att undervisa elever med AD/HD i Idrott och

hälsa?

 På vilket sätt hanterar läraren undervisningen för elever med diagnosen AD/HD i

ämnet Idrott och hälsa?

 I vilken utsträckning har lärarna fått utbildning av att undervisa elever med AD/HD i

Idrott och hälsa?
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2. Litteraturgenomgång

2.1 Från integrering till inkludering
Andersson & Thorsson (2008) skriver att begreppet integrering var i behov av namnbyte och

att det numer ersatts av begreppet inkludering. Detta gjordes med avsikt för den problematik

som funnits kring tolkandet. Däremot menar författarna att begreppet inkludering inte har

betytt att det används i sin rätta bemärkelse. Det behövs en gemensam referensram i förståelse

och förhållningssätt inom skolverksamheten för att uppnå ett resultat för inkludering. Om

lärare och skolpersonal inte har ett gemensamt synsätt uppstår vanligen exkluderande

arbetssätt, där elever avskiljs från varandra.

Andersson & Thorsson (2008) refererar till Emanuelsson (2001) som skriver att begreppet

integrering tidigare använts i samband med specialpedagogik i skolans verksamhet. Begreppet

kallas numera för inkludering. Det var i samband med att uttrycket ”En skola för alla”

myntades i läroplanen som begreppet integrering började framträda.  Med uttrycket menas att

skolan ska genomsyras av att alla elever är lika värda och ha tillgång till helt och fullt

deltagande utifrån individens behov och förutsättningar. Det har däremot framkommit att det i

skolverksamhet är svårt att eftersträva ”En skola för alla”. Anledningen till svårigheterna med

att tillgodose alla individers rätt till deltagande, har sin grund i skilda värderingar och synsätt

hos lärare och övrig skolpersonal. Det talades om integrering som ett sätt för att skolan skulle

uppnå målet med ”En skola för alla”. Begreppet integrering betyder ”en sammanhållen

gemenskap av sinsemellan olika individer utan att våld görs på deras individuella karaktäriska

och förutsättningar” (2008:12). Begreppets mening som skulle kännetecknas av gemenskap

och helhet blev svårtolkat för många utav skolans personal, vilket gav upphov till

konsekvenser. Konsekvenserna blev att specialpedagoger tog på sig uppgiften att ”integrera”

elever. På den tiden syftades integration i relation till de elever som ansågs behöva

individinriktade åtgärder för att kunna delta i den ”normala” och vanliga undervisningen.

Eleverna blev motsatsen till integrerade det vill säga, exkluderade/avskilda från

undervisningen. När eleverna slussades ut från klassrummen arbetade specialpedagogerna

med att försöka få eleverna att passa in i den ”normala” gruppen och därefter fick de vara med

i undervisningen utan att hänsyn togs till elevernas förutsättningar och behov. Det handlade

istället om att få eleverna att kunna delta utifrån den ordinarie undervisningen.

Vidare menar författaren att integrering fick en missvisande innebörd och att begreppet blivit

en slags metodik endast inom specialpedagogiken. Andersson m.fl. hävdar att integrering bör
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styras av hela skolverksamheten och att det inte behöver syftas till en viss

undervisningsmetod. De vill därmed framhäva att integrering handlar om ”Sammanhållna

gemenskaper där alla - utan undantag har sin naturliga tillhörighet och med ansvar för att

forma helheten” (2008:13). Det som däremot behöver etablerats är att integrering inte behöver

ske för att elever med olikheter sätts i en gemenskap (2008). Haug, (1998) Persson, (2001)

Emanuelsson, (2001) menar att integrerad undervisning kräver att innehållet måste bearbetas

för att bli meningsfullt i praktiken. De förklarar att en elev med exempelvis funktionshinder

kan känna sig exkluderad i en vanlig grupp, om inte eleven ges tillfälle för full delaktighet och

betydelsefulla arbetsuppgifter (2008).

Vidare berättar Nilholm (2006) om viktiga faktorer för att processer inom inkludering ska

uppstå. Sett ur ett lärarperspektiv krävs det att man är en ledare med en tydlig vision och att

attityden strävar mot att acceptera och förstå olikheter. För att förstå elevers olikheter krävs

det kunskap om metoder, material, tid och färdigheter som delvis är uppnådda genom

vidareutbildning. En annan betydande faktor är de erfarenheter läraren har för att genomföra

en liknande typ av undervisning. Den ska som Nilholm påpekar vara anpassad efter

kursplanerna. Några andra faktorer är stödteam eller specialistkunskap som läraren har

tillgång till och att läraren kan stärka elevernas sociala delaktighet och relationer.

2. 2 Inkludering
En inkluderande undervisning ska genomgås av hänsyn till elevers olikheter. Det ska kunna

erbjudas särskilda insatser och hjälpmedel för personer med funktionsnedsättningar av fysisk,

kognitiv, social eller emotionell karaktär för att de på bästa sätt ska kunna delta i den reguljära

undervisningen. Vidare hävdas att inkludering är något som ska gagna varje elev och inte bara

eleverna med funktionsnedsättning. Det innebär att skolan ska välkomna mångfald och att en

likvärdig utbildning ska kunna ges för alla elever. De elever som behöver hjälp och stöd ska

kunna få det, utan att de behöver exkluderas från klassrummet (Unesco, 2009).

Även Persson (2007) menar att inkludering är ett sätt som ska inverka på alla elever.  Persson

påpekar att utgångspunkten ska vara att barn och ungdomar i den mån det går ska få vara

tillsammans och dra nytta av varandras lärdomar och olikheter (2007).  Författaren Haug

(1998) har liknande uppfattning om att elever med olikheter inte bör ses som ett hinder. Haug

menar att det ska finnas en acceptens för elevers olikheter. Undervisningen ska dessutom vara
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individuell och tillrättalagd för alla barnen i skolan och det ska kunna ske i klassrummet.

Vidare menar Haug att specialpedagogik och vanlig pedagogik inte längre utgör några större

skillnader gentemot varandra. Detta menar författaren eftersom alla lärare ska ha tillräckligt

med kompetens för att undervisa alla barn (1998).

Fors (2004) skriver om den inkluderande undervisningen i ämnet Idrott och hälsa. Där skriver

Fors om att individuella skillnader hos individer ska ses som något naturligt. I en inkluderad

undervisning ska läraren ta hänsyn till elevers förutsättningar och behov. Fors framhäver att

alla elever ska kunna delta i den ordinarie undervisningen och att anpassning och eventuella

stödåtgärder ska tillämpas. Vidare förklarar Fors att anpassningen ska ske för alla elever och

inte endast de elever som har funktionsnedsättning. Dessutom belyses även vikten av att

anpassningarna bör vara väl genomtänkta innan de utformas. I exempelvis idrottsundervisning

bör aktiviteterna anpassas lagom för att de ska kännas utmanande och meningsfulla för hela

klassen (2004).

2.3 Svårigheter med inkludering för läraren
I relation till Läroplanen (2011) går det att se att kursplanen i Idrott och hälsa visar att

teoretiska delar har börjat genomsyra kursplanen för ämnet allt mer. Kadesjö (2007) menar att

elever med AD/HD har problem med sin koncentration, vilket gör att det teoretiska momenten

vanligen bli svåra för eleven, då det innebär mycket stillasittande. Detta sätter ytterligare prov

på läraren att lyckas hantera deras behov även i en teoretisk undervisning. Dock är det inte

bara den teoretiska delen av ämnet som kan ses som ett hinder för idrottsläraren. Asmevik,

Ogden och Rygvold (2001) hänvisar till Wormnaes som går in på mer praktiska problem i

ämnet Idrott och hälsa och förklarar att motoriska svårigheter har påvisats hos barn som har

AD/HD. I kursplanen för ämnet framkommer det i både syfte och centralt innehåll att olika

former av allsidig rörelse och grovmotoriska grundformer ska stå i fokus för lektionerna

(2011).

Nilholm (2006) belyser problematiken med en grupp individer där olikheter inte behöver

betyda en inkluderande undervisning. Nilholm menar att en funktionshindrad elev

nödvändigtvis inte är fullt inkluderad bara för att han/hon placerats i den obligatoriska skolan,

eller den vanliga som somliga kallar det. Om en elev ska inkluderas krävs det att en social

delaktighet uppstått. Det ställer krav på skolan som ska ha organiserat undervisningen efter
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eleven och inte tvärtom, att eleven själv ska anpassa sig till undervisningen. Vidare diskuterar

Nilholm utifrån ett mångdimensionellt fenomen, där både inkludering och exkludering är

beroende av varandra. Om man börjar inkludera exempelvis alla elever i skolan blir det en

stor mångfald som slutligen leder till att något exkluderas. Enkelt sagt sker det en exkludering

genom inkludering.

2.4 Åtgärder i skolan
Iglum (1999) skriver utifrån Hallowell & Ratey (1994) några pedagogiska strategier och tips

som kan vara användbara i undervisningen med AD/HD elever.  Iglum påpekar vikten av att

problemet måste synliggöras. Detta kan göras genom att elevens problem diskuteras ihop med

barnet, föräldrar och lärare. I samtalet pratar åhörarna om i vilka arenor elevens problem

uppstår någonstans. Med detta menar Iglum är ett bra sätt för att problemen inte ska täcka alla

områden. När problemen sedan har kartlagts i vilka arenor det rör sig om, måste alla de

berörda parterna komma överens med åtgärder för varje arena.  Vidare skriver Iglum att med

tanke på att föräldrarna blir inkopplade om barnets problem är det viktigt att inte för mycket

arbete läggs på dem. Iglum menar att en elevassistent eller någon typ av stödkontakt ska

hjälpa eleven med dess svårigheter som kan uppstå exempelvis vid läxläsning. Det är

väsentligt för att föräldrarna ska få behålla sin egen roll och inte hamna i roller som

extralärare, förmyndare eller övervakare av sitt barn (1999).

Även Duvner (1998) påpekar vikten av att synligöra problemen hos eleven i samtal med

inblandade. Något som också poängteras från Duvners sida är att de bör ske en regelbunden

handledning och att samtalet även behöver utgå utifrån individens starka sidor.  Det Duvner

anser betydelsefullt är att de starka sidorna hos barnet ska lyftas fram, för att barnet ska få

självförtroende och motivation för att arbeta med sina svårigheter.

När det kommer till vad läraren kan göra för eleven påpekas koncentrationsträning som ett

sätt för att hjälpa barnet att träna sin koncentration. Detta kan enligt Duvner (1998) göras med

lärarens hjälp och kan handla om strukturerade lekar. De olika lekarna kan vara allt ifrån

fysiskt aktiva, där aktivitetsnivån hos barnet får regleras och tränas, men också lugnare lekar

som innefattar spel och sällskapslekar. Något som bejakas hos läraren är att denne ska

förbereda sig inför lekens genomgång. Läraren ska därmed erhålla en del principer som kan

vara till barnets hjälp. Dessa principer förklaras genom olika exempel: att barnet ska få din
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uppmärksamhet, störningsmoment ska tas hänsyn till, presentationen av leken ska vara

positiv, tydlig handledning, låta barnet sätta ord på vad de tänker, använda tydliga tidsgränser,

göra färdigt det som planerats med mera.

Ytterligare sätt att träna elevens koncentration kan göras genom musik och massage. Musik

kan enligt Duvner vara ett sätt för att lugna, aktivera, dämpa, skapa trygghet, förväntan, men

också oro. Musik används ibland utav lärare i klassrummen med syftet att skapa arbetsro. Det

är då viktigt att använda sig av en lämpad musikgenre som exempelvis klassisk musik.

Musiken ger upphov till att eleverna håller koncentrationen på den egna arbetsuppgiften

istället för allt runtomkring menar Duvner (1998).

2.5 Lärares förhållningssätt
Elever med AD/HD har som tidigare nämnts svårigheter med uppmärksamhet,

aktivitetsreglering och att kontrollera sin impulsivitet. Ett barn kan ha alla dessa svårigheter

eller bara några. Alla dessa svårigheter hänger samman med förmågan att koncentrera sig.

Kadesjö (2007) förklarar att barn med koncentrationssvårigheter en större problematik när det

kommer till att förstå uppgifter jämfört med barn som saknar någon diagnos. De förstår heller

inte varför de misslyckas och olika situationer börjar styra dem istället. Deras självförtroende

blir sämre och de börjar ge upp innan de har försökt. Detta kan i sin tur leda till att barnet tar

rollen som klassen s ”pajas”. Kadesjö menar att lärarens förhållningssätt till dessa elever

därför är extra viktigt för att höja deras självkänsla. Kadesjö menar att ”tjat” och kritik inte

hjälper. Istället ska läraren förhålla sig till uppmuntran och beröm. Barnet ska veta att han/hon

duger även om det har uppstått en problematisk situation. För att läraren ska kunna ge

uppmuntran och positiv förstärkning krävs förståelse om elevens svårigheter och vad som är

rimligt för eleven att uppnå. Finns det förståelse för elevens svårigheter blir det också lättare

att anpassa uppgifter därefter. Avlägsna mål leder till misslyckanden som i sin tur leder till att

barnet lägger av och slutar försöka. Läraren ska ge mål där uppgifterna går att planera och

organisera utifrån deras förutsättningar. Detta är något som Lgr 11 också påpekar. Där står det

att undervisningen ska anpassas till varje individs förutsättningar och behov (Skolverket,

2011).

Kadesjö (2007) förklarar vidare att läraren ska ge mycket ”feedback” på elevens arbete. Då

menar Kadesjö att chansen blir större till att barnet förhåller sig till uppgiften. Omedelbar
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uppmuntran och feedback är att föredra då dessa barn ofta söker ett direkt resultat av

handlingen. Risken med att förse dessa barn med sen ”feedback” är att de antingen inte minns

eller förstått vad de gjort. Då kan ”feedbacken” och berömmelsen istället ge en motsatt effekt.

De kan exempelvis uppleva en press att de måste prestera på ytterligare en högre nivå. Vidare

berättar Kadesjö att läraren ska tänka på att dessa elever behöver struktur i vardagen. Det kan

vara allt från att byta kläder, samlas i grupp eller ingå i gemensamma lekar. Detta är

situationer som den vuxne eller läraren ska ha tänkt igenom och anpassat efter barnets

förutsättningar. Det kan innebära att man hjälper barnet att fokusera på den aktuella uppgiften,

får han/hon att lyssna på andra barn eller finnas nära till hands. Av det som tidigare nämnts är

”tjat”, något läraren ska undvika. Därför kan en punktlista hjälpa barnet och läraren att se över

dagens rutiner.

Även Duvner (1998) menar att man ska undvika argumentation och ”tjaffs” med barnet.

Duvner nämner att läraren kan ge eleven signaler av olika slag för att undvika verbal

argumentation.  Det kan exempelvis vara att läraren gör en viss handrörelse som ska signalera

för uppmärksamhet/koncentration hos barnet. Något som poängteras från Duvners sida är det

som även Kadesjö (2007) framhäver om att läraren ska upprätthålla struktur för eleven. Detta

menar Duvner går att göra genom att läraren har framförhållning och kan berätta för barnet

vad som ska göras, hur det ska göras, vilket material som behövs och vad som ska hända

därefter. Något som också framtonas som ett effektivt sätt att strukturera vardagen för eleven,

är med visuell hjälp. Det innebär att läraren kan exempelvis med bilder förmedla vad som ska

göras. Med tanke på att elever med AD/HD ofta har svårt att sitta still längre stunder, kan

korta rörelsepauser vara till hjälp för att eleven ska kunna upprätthålla koncentrationen

(1998).

En annan viktig infallsvinkel Kadesjö (2007) diskuterar för att barnet ska vara uppmärksam är

att sätta gränser och vara tydlig. Att vara tydlig och sätta gränser innebär inte att man som

lärare ska skrika eller upprepa hela tiden. Det handlar istället om att försöka få en visuell

ögonkontakt och sedan visa tydligt med både verbaliskt samt icke-verbaliskt språk vad man

menar. Beröring och kontakt genom att lägga en hand på axeln eller flytta barnet kan han/hon

lättare förstå vad man menar. När man ger instruktioner ska läraren ge kortfattade och tydliga

direktiv. Annars tappar man lätt barnets uppmärksamhet. Dock menar författaren att sätta

gränser inte alltid är så lätt. Läraren måste hela tiden ligga steget före och veta vad som

kommer att hända innan barnet har spårat ur, tappat kontrollen.
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2.6 Tidigare forskning

2.6.1 Lärares erfarenheter av att undervisa elever med AD/HD
Anderson, Watt och Noble (2012) undersökte lärares attityder till att undervisa barn med

AD/HD och vilken betydelse pedagogiska erfarenheter utgör när man arbetar med dessa

elever. I en undersökning av Andersson m.fl. jämför de tidigare studier som gjorts inom

området. De kommer fram till slutsatsen att resultaten skiljer sig åt, vilket motiverat dem att

utföra en ny studie. Resultaten visar bland annat på mindre teoretisk förståelse bland lärares

attityder och kunskaper av barn med AD/HD.  Studien ger en skildring på vilka attityder och

kunskaper färdigutbildade lärare har och studenter som utbildar sig till lärare besitter.

Det Andersson m.fl. anser skapar attityder kommer från de erfarenheter som förvärvats.

Vidare förklarar Anderson m.fl. (2012) att deras studie visar på att lärare ökar sin kunskap

om AD/HD genom erfarenheter som de anammar från undervisningen. Lärare vilka

fortfarande utbildar sig, saknar erfarenhet av att arbeta med elever med AD/HD och därför

saknar de även den kunskap som krävs för att bemöta dessa elever. Kunskapen om AD/HD

kommer alltså inte från universitetsutbildning, utan när läraren har börjat arbeta ute i skolan.

Genom att träffa elever med AD/HD dagligen, samtala med kollegor och föräldrar skapas

erfarenheter som universitetsutbildning inte lyckats bidra med. Anderson m.fl. ser en

problematik i detta och menar att lärarutbildningar måste agera för att skapa en större

förståelse och ge den kunskap som krävs om AD/HD innan de kommer ut i arbetslivet.

Ett av de mest intressanta resultat som Anderson m.fl. (2012) fick fram av studien var att

lärare som fortbildar sig på universiteten, har en bättre inställning till elever med AD/HD

jämfört med aktiva lärare som besitter högre erfarenhet. Anderson m.fl. hävdar att det

möjligen beror på att lärare med större kunskap om AD/HD är medveten om vilka problem

som kan uppstå. En nackdel med detta är att han/hon med tiden kan skapa en negativ bild av

elever med AD/HD. Kunskapen kan alltså bidra till att läraren ser problem istället för

möjligheter.

Chaban (2010) är inne på samma spår och menar att erfarenhet inte är tillräckligt för att

undervisa elever med AD/HD på bästa möjliga sätt. Chaban förklarar att lärare som har fått en

bra träning och undervisning, klarar att hantera eleverna bättre än vad en lärare med lång
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erfarenhet gör, men som saknar den rätta träningen. Det han vill ha sagt är att det med rätt

träning går att få ut bättre resultat av sina elever.

Chaban (2010) är inne på att det behövs mer träning i att undervisa elever med AD/HD för att

kunna hantera eleverna bättre. Enligt en studie av Couture, Royer, Potvin m.fl. (2003) är det

ovanligt att lärarna ges möjligheter till träning för att kunna undervisa elever med AD/HD på

ett bra sätt.  Couture m.fl. (2003) studie visar vilka erfarenheter och kunskaper lärare från

Britannien har jämfört med lärare från Quebec. Studien visar att 7 procent av de brittiska

lärarna som ingick i studien hade fått någon form av träning om AD/HD jämfört med Quebec

där 40 procent av lärarna erhållit kunskaper från lärarutbildningen. Vidare visar studien att 42

procent av de brittiska deltagarna och 36 procent från Quebec aldrig haft någon form av

träning av att undervisa elever med AD/HD. Detta är siffror som Couture m.fl. ser som höga

och förklarar att det borde förbättras i både Britannien och Quebec. Nära 87 procent av de

medverkande lärarna i studien från Quebeck hade haft elever med AD/HD i undervisningen

under de senaste åren och de brittiska lärarna strax under på 80 procent. Jämför man med Brar

(2011) låter det rimligt då cirka 5 procent av alla barn har diagnosen AD/HD. Enligt Chaban

(2010) rör det sig till och med mellan 5-12 procent av alla barn i skolan som har diagnosen.

2.6.2 Lärares upplevelser av inkludering hos elever med AD/HD
Humphrey (2009) skriver om elever med AD/HD och hur inkludering i vanliga skolor kan

arbetas utifrån i förhållande till eleverna. Humphrey menar att de flesta eleverna med AD/HD

går i vanliga skolor. Med tanke på att elever med AD/HD har problem med uppmärksamhet,

hyperaktivitet och impulsivitet ställs lärarna inför utmaningar i sitt arbete. Av det som

framkommer i artikeln upplever lärare svårigheter med att inkludera dessa barn. Lärarna

menar att det har givits för lite utbildning för att de ska klara av att uppnå ett resultat mot

inkludering för elever med AD/HD (West, Taylor, Houghton & Hudyma, 2005). Dessutom

upplever studenter med diagnosen AD/HD att de känner sig avskilda och har färre vänner

(Bagwell, Molina, Pelham & Hoza, 2001). Det här menar Watling (2004) kan bero på att

elever med AD/HD tenderar att särskiljas i högre grad än elever utan diagnos. Det finns dock

ingen statistik och forskning på det (2009).
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3. Metod

3.1 Metodteori
Enligt litteraturundersökning bör elever med AD/HD ses utifrån ett positivt förhållningssätt.

Vidare benämns olika strategier för läraren att använda sig av för att bemöta eleven utifrån

sina förutsättningar och behov. Olika strategier för att möta eleven är exempelvis uppmuntran,

förståelse för elevens svårigheter, resurstillgång, strukturera tillvägagångssätt och olika

koncentrationsövningar. Vårt syfte är att undersöka lärares erfarenheter av strategier i arbetet

med elever som har AD/HD.

Vi har valt att utgå utifrån ett fenomenologiskt perspektiv. Anledningen till vårt

ställningstagande har sin grund i vårt val med att göra intervjuer av lärare och deras

erfarenheter och därav fann vi det lämpligt att välja en fenomenologisk ansats. I lärarnas

intervjuer vill vi få fram deras erfarenheter och berättelser som kan kopplas till våra

frågeställningar. Det är genom deras spridning på erfarenheter som gör det intressant att

lyssna på vilka utmaningar lärare ställs inför. Vi har valt fenomenologin, då vi upplever att det

är lämplig utgångspunkt utifrån vårt syfte och frågeställningar. För att ytterligare styrka

fenomenologi som utgångspunkt bygger det precis som vårt arbete på människors

erfarenheter. Bengtsson (2001) förklarar att fenomenologin går ut på att få en förståelse för

hur saker och ting visar sig genom erfarenhet. Detta allt eftersom teorier, begrepp, åsikter med

mera, har sitt ursprung grundat i erfarenhet. Nedan beskrivs begreppet fenomenologi och dess

innebörd.

Fenomenologin har genom åren utvecklats. En av de filosofer som starkast förknippats med

fenomenologin var Edmund Husserl (1859-1938). Husserls utgångspunkt om att tänkandet

måste utgå utifrån den levda erfarenheten och de företeelser som förekommer och som visar

sig däri lever kvar inom teorin. Därefter har begreppet vidareutvecklats och tolkats av andra

filosofer Husserl (1989).

Enligt Stensmo (2002) förklaras fenomenologin som ”läran om det som framträder och visar

sig i människans medvetande” (2002:108). Stensmo förklarar att människans medvetande,

upplevelser och erfarenheter står i fokus inom begreppets innebörd. Fenomenologin kan

synliggöras genom tal och skrift och ur ett forskarperspektiv handlar det om att förstå

berättarens utsagor, utan att ta ställning och blanda samman sina egna föreställningar. Detta
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menar Stensmo kräver god självkännedom från forskarens sida. Wallén (1996) beskriver på

liknande sätt som Stensmo fenomenologin och tar upp att det handlar om människors

upplevelser och föreställningar. Däremot tar Wallén även upp självmedvetandet, medvetandet

om något och hur det upplevs direkt som ett ytterligare sätt att beskriva tanketraditionen.

Wallén (1996) förklarar det genom att det som människan säkert kan veta är det som han/hon

själv är med och upplever och som sedan styr det fortsatta handlandet. Wallén (1996) antyder

även en svårighet ur forskarens tillvägagångssätt, då det kan finnas risk för missförstånd när

individen ska förmedla sina upplevelser till andra. Starrin & Svensson (1994) påpekar också

att förståelsen kan bli ett problem. De menar att validiteten i en fenomenologisk

forskningsmetod kan bli kritisk av den anledningen att undersökningspersonerna inte relaterar

till den sak som är efterfrågad. Starrin & Svensson menar (1994) att det inte är säkert att

undersökningspersonerna utgår från samma företeelser eller objekt. De menar att de måste

finnas en viss kunskap om vilken företeelse eller vilket objekt det handlar om innan det görs

ett resonemang från undersökningspersonen. Detta brukar omnämnas som vad-aspekt och

hur-aspekt och de förhåller sig gemensamt beroende av varandra inom fenomenologin (1994).

Enligt Wallén ska det i en fenomenologisk metodik finnas med djupintervjuer. Dessa

intervjuer ska bestå av öppna frågor för att forskaren ska kunna närma sig problemområdet

(1996).

3.2 Val av metod
Vi har använt oss av en kvalitativ forskningsmetod. Undersökningen omfattar intervjuer med

lärare i ämnet idrott och hälsa som själva har undervisat elever med diagnosen AD/HD.

Lärarna undervisar för de tidigare åren.  Enligt Trost (2010) ska kvalitativa intervjuer

användas när man vill få en förståelse för individers sätt att reagera och handla. Med hjälp av

personliga intervjuer menar författaren att det går att få en större förståelse av upplevelser och

att man kan finna mönster emellan upplevelser och erfarenheter. När kvalitativa metoder ska

genomföras läggs vikten på att frågorna ska vara konkreta, där svaren utmynnas som

utförliga. Med hjälp av svaren kan intervjuerna bidra till en djupare form av analys och

diskussion. Bryman (2011) menar också på att kvalitativa intervjuer ger en tydligare

förklaring då frågor som ”varför” kan ha ett större fokus jämfört med kvantitativa intervjuer.

Denna typ av undersökningar gör det möjligt för forskare att få fram större detaljer. De ger

även en djupare förståelse av den miljön som studerats. Kopplat till vår undersökning och

problemformulering ser vi därför att en kvalitativ undersökning är att föredra då vi vill få fram

detaljer om lärares erfarenheter och undervisning i idrott och hälsa. Bogdan (1998) menar att
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denna metod hjälper de som intervjuar att förstå hur de personer man undersöker ser på saker,

i detta fall utifrån våra frågor från intervjuguiden.

Trost (2011) förklarar att den som blir intervjuad ska känna sig trygg i den miljö intervjun

äger rum. Personen ska också vara ostörd, exempelvis från telefoner och kollegor, allt för att

intervjun ska få ut det mesta av frågorna. Detta tog vi i åtanke och valde därför att lärarna fick

bestämma plats och en tid där de inte känner sig stressade. Vidare hävdar Trost (2011) att det

kan ge olika effekter på intervjun om det är en eller två personer som intervjuar. I vårat fall

var vi två stycken och Trost menar att krävs att båda personerna är samspelta och ger ett

lugnande intryck mot den som ska intervjuas. Annars kan intervjun missgynnas och mot den

intervjuades synvinkel kan han/hon känna ett visst maktövergrepp när det sitter två som ställer

frågor. Detta hade vi i åtanke innan vi gick ut för att intervjua lärarna. Vi upplevde att två

underlättar vid en intervju då man hjälper varandra och kommer fram till fler följdfrågor

vilket ger en större bredd i intervjun. Detta understryker Trost (2011) som en av de positiva

effekterna med att vara två när man arbetar med kvalitativa undersökningar.

3.3 Urval
Vi genomförde ett urval av fem lärare som undervisar eller har undervisat i grundskolans

tidigare år. Individerna har noggrant valts utifrån våra forskningsfrågor och för att skapa en

större sannolikhet inom en viss population, i detta fall lärare bland grundskolans tidigare år,

valde vi därför att utesluta lärare mot högstadiet och gymnasiet. Vi har använt oss av ett

målinriktat urval som samplingsteknik. Denna teknik innebär enligt Bryman (2011) att man

försöker uppnå en överensstämmelse mellan forskningsfrågor och det urval man valt, med

andra ord, de aktörer som ingår i intervjun. Bryman förklarar att de flesta som intervjuar i en

kvalitativ forskning använder sig av denna urvalsmetod. Det angreppssätt vi använde för

urvalet var genom en teoretisk samplingsmetod vilket Bryman (2011) förklarar som en teknik

där man väljer ut intervjupersoner utifrån det teoretiska fokus uppsatsen bygger på.

3.4 Etiskt förhållningssätt
Eriksson & Månson (1991) skriver att när det görs forskning på människor, finns det alltid en

etisk dimension att ta ställning till. När forskaren gör sitt arbete får han/hon fram information

om en människas liv och får därmed ett ansvar för hur informationen används i vidare
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sammanhang. Det etiska förhållningssätt som forskaren ska ta ställning till kan

uppmärksammas på många sätt bland annat genom val av forskningsproblem, hur resultaten

publiceras, vilken/vilka personer som ska undersökas, hur insamlandet av material sker med

mera (1991). Vi har informerat våra intervjupersoner om vad som kommer att behandlas med

utgångspunkt i deras medverkande och alla intervjupersoner har samtyckt till den

undersökning vi genomfört. Vetenskapsrådet (2002) nämner informationskravet som en del

att ta hänsyn till i samband med forskningsprojekt, vilket innebär bland annat att forskningens

syfte tydliggörs. För att visa hänsyn på ett etiskt plan har vi valt att ge intervjupersonerna

fingerade namn i arbetet. Något som även kan kopplas till vetenskapsrådet (2002) då det

uttrycks enligt Konfidentialitetskravet som innebär att individer har rätt att vara anonyma.

Eriksson & Månson (1991) nämner även att när det sker intervjuer av personer är det av stor

vikt väsentligt att ta hänsyn till tre etiska frågor. Eriksson & Månson förklarar att det finns en

svårighet med intervjuer, då svaren från intervjupersonerna måste vara sanningsenliga och

opåverkade. Den första frågan som är viktig att fundera på är därför vem man frågar. Eriksson

& Månson menar att om det väljs intervjupersoner, vilka är lätta att identifiera kan de

utfrågade personerna hålla tillbaka information för att de känner sig utpekade. Vi valde att

intervjua lärare och det gör att vårt arbete inte blir identifierat i större utsträckning, då det

finns ett stort urval av lärare i de kommuner vi efterfrågat. Den andra frågan som bör tas

ställning till är vad som frågas. I det fallet handlar det om hur känslig en fråga kan upplevas

av den som blir intervjuad.

”Det säger sig självt att det finns en hel del ämnen som har en laddning kring sig som det inte är

självklart att den utfrågade vill redovisa i en intervju med en i övrigt okänd person” (1991:79).

Eriksson & Månson menar att det är viktigt att den intervjuade personens medverkan ska vara

frivillig. Detta har vi tagit hänsyn till, då vi under intervjuns början förklarat för

intervjupersonerna att de inte behöver svara på frågor som de känner att de inte kan eller vill

svara på. Enligt vetenskapsrådet (2002) kallas det för samtyckeskravet. När det kommer till

den tredje frågan handlar det om hur frågorna är ställda. Det som bör nämnas är att det är

viktigt att forskaren inte tar ut sin initiativförmåga och samarbetsvilja på intervjupersonen.

Detta kan enligt Eriksson & Månson bidra till att det sker en styrning som gör att personerna

ifråga svarar på det sätt som de tror forskaren vill få fram. Av den anledningen har vi valt att

inte kommentera vederbörandes svar. Vi har ställt oss objektiva och lyssnat samt ställt

följdfrågor för att få mer konkreta svar. Vi har dessutom tagit hänsyn till vad som kallas för
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nyttjandekravet, vilket menas att våra insamlande uppgifter endast får användas ur

forskningssyfte och inte ur kommersiellt bruk (2002).

3.5 Tillvägagångssätt
Vi har som tidigare nämnt valt en kvalitativ undersökning och utformat frågor utifrån arbetets

syfte och teori. För att genomföra undersökningen har vi valt att intervjua fem lärare som

arbetar inom grundskolans tidigare år. Vi har i första hand använt e-post för att kontakta

lärarna, men vid några tillfällen har vi även kontaktat lärare via telefon. Sedan fick lärarna

återkomma med besked om när de kunde tänkas träffa oss ute på skolan. Vi gjorde inte någon

pilotintervju innan men vi tränade däremot på att intervjua varandra för att bli säkra på hur

och vad vi ska ta upp och förhålla oss till under intervjun. För att undvika ledande frågor

gjorde vi i råd med vår handledare öppna frågor där vi är ute efter att lyssna till lärarens

berättelser och genom det få fram de erfarenheter som lärarna har av att undervisa elever med

AD/HD. Detta gjorde att vi fick fram mycket detaljer och långa utsagor av våra frågor. I

genomsnitt tog varje intervju runt 20-30 minuter. För att samla in varje lärares berättelser

använde vi våra mobiltelefoner för att spela in, vilket sedan transkriberades. Trost (2011)

antyder att det finns fördelar med att använda inspelningsapparater vid intervjuer, i vårt fall

mobiltelefoner. Trost menar att intervjun går att skriva ut ordagrant av det som sagts och

samtidigt hör man vilka tonfall den intervjuade använder sig av. Det ger även de som

intervjuar möjligheten att koncentrera sig noggrant på frågorna och svaren som framkommer

under intervjun. Vi kände precis som Trost nämner, att det var lätt att fokusera på frågorna

och svaren vilket underlättade när vi behövde ställa följdfrågor för att skapa en större

förståelse av det vi ansåg att undersöka.

3.6 Reliabilitet och validitet
I undersökningen deltog fem olika idrottslärare vilket var tillräckligt för att skapa en teoretisk

mättnad i arbetet. Bryman (2011) förklarar att teoretisk mättnad innebär att antalet intervjuer

räcker för att bearbeta de teoretiska perspektiven som syftet lutar mot. Vidare bygger en

reliabilitetsbedömning på att en undersökning kan upprepas på ett oförändrat utförande. Detta

gick inte att utföra i intervjuerna, då sociala miljöer förändras och ser olika ut varje gång.

Därför är kvantitativa undersökningar lämpade för en reliabel bedömning. Kvalitativa

undersökningar liknande denna menar Bryman (2011) som refererar till LeCompte & Goetz
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(1982) är lämpliga ur en validitetsbedömning. En validitetsbedömning handlar om arbetet

mäter det som syftet var tänkt att göra. Detta har vi haft i åtanke när vi skapat våra

intervjufrågor, då vi byggt frågorna utifrån arbetets syfte och frågeställningar. De sociala

mötena under intervjuerna gav oss möjlighet att förstå och säkerställa vad lärarna verkligen

menar.

Tillförlitlighet är något som vi har tagit del av i samband med arbetsprocessen. Enligt Bryman

(2011) kan tillförlitlighet delas in i fyra kriterier som benämns som: trovärdighet,

överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet till att styrka och konfirmera. Bryman menar att

trovärdighet handlar om att regler ska tas hänsyn till, vilket vi har gjort då vi använt oss av de

regler som finns i samband med forskning. Dessa regler handlar bland annat om etiskt

förhållningssätt, vilket diskuteras under punkt 4.3. Vidare innebär trovärdighet att resultaten

av arbetet ska förmedlas till intervjupersonerna för att det ska stämma överrens med den

verklighet forskaren har undersökt. Vi har uppnått tillförlitligheten genom att förklara för de

intervjuade om resultaten som framkommit. Överförbarhet handlar om att beskriva tydligt hur

miljön ser ut och vilken stämning som återspeglas. Det innebär också att en beskrivelse görs

av det sociala förhållandet som rådde vid intervjutillfället, vilket synliggörs att vi haft i åtanke

under rubriken tillvägagångssätt (4.4). Pålitlighet är en annan del av tillförlitligheten och den

innebär att det ska göras en redogörelse för alla de faser som finns i arbetets utförande

exempelvis problemformulering, intervjuskrifter, val av intervjupersoner med mera. Vi har

redogjort för detta genom att dokumentera de olika områdena inom arbetet och dessutom fått

respons på det. Möjlighet att styrka och konfirmera innebär att forskaren inte ska prägla

arbetet utifrån personliga värderingar eller teoretisk inriktning. Detta kan i sin tur leda till att

resultatet blir felaktigt. Vi har uppnått möjlighet att styrka och konfirmera, då vi inte använt

oss av personliga värderingar.

3.7 Metoddiskussion
Vi anser att våra resultat har givit trovärdiga svar på våra frågeställningar. Detta anser vi

eftersom lärarna som vi har valt arbetar med elever som har AD/HD och de är dessutom

verksamma lärare. Lärarna har även haft behörighet i ämnet Idrott & hälsa. Våra svar från

intervjuerna känns tillförlitliga på det sättet att frågorna har varit öppna och lärarna har

samtalat fritt om deras erfarenheter. Det har resulterat i dels gemensamma, men också olika

utsagor om diagnosen AD/HD. Arbetet hade kunnat bli ännu mer tillförlitligt om fler
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intervjuer hade genomförts. Det som gjorde att vi begränsades i antal intervjuer var att flera

av de skolor som kontaktades ansåg sig inte ha tillräckligt med kunskap och erfarenhet för att

ställa upp på en intervju.
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4. Resultat/Analys
Presentation av intervjuade lärare:

Lärare Malin är 43 år och är utbildad i idrott och hälsa, matematik och no-ämnen för årskurs

4-9. Har arbetat i 10 år.

Lärare Oskar är 42 år och är utbildad i idrott och hälsa samt so. Är utbildad grundskollärare

för årskurs 1-7. Har arbetat i 14 år.

Lärare Lisa är 44 år och är utbildad i idrott och hälsa samt svenska. Har behörighet för

gymnasiet men undervisar årskurs 3-6. Har arbetat i 7 år.

Lärare Daniel är 27 år och är utbildad i idrott och hälsa samt historia. Har behörighet för både

gymnasiet och grundskolan men arbetar med årskurs 4-6. Har arbetat i 3 år.

Lärare Måns är 29 år och är utbildad i idrott och hälsa samt SO. Utbildad mot senare åren men

undervisar årskurs 3-6 i grundskolans tidigare år. Har arbetat i 2 år.

4.1 Redovisning av resultat och analys
I följande resultat och analys har vi kommit fram till tre olika teman. Dessa teman har växt

fram genom lärarnas utsagor i samband med intervjuerna. Vi har även valt dessa teman för att

de stämmer överens med vårt syfte. Först och främst har vi börjat med att ta fram resultat för

varje tema, där har vi sedan citerat och tagit fasta på den spridning som funnits bland lärares

berättelser. Därefter har vi gjort en sammanfattning där vi analyserar resultatet med hjälp av

den forskning och teori som genomsyrat arbetet.

4.2 Svårigheter som kan inträffa i undervisningen
Något som har präglat lärarnas tankesätt efter genomgående intervju har varit vikten av att

inte ha för långa genomgångar. Det har även visat sig att det kan förekomma en del

svårigheter med att eftersträva konceptet med att korta ner genomgångarna.

”[…] kort och koncist. Man får försöka att liksom banta ner informationen och det brukar

funka väldigt bra tycker jag”- Daniel
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Daniel nämner även att detta är något som han tycker fungerar bra på alla barn och som han

brukar försöka eftersträva på alla sina lektioner. Vidare anger Daniel att en svårighet kan

uppstå när det ska introduceras ett nytt moment. ”är det så att man kommer med något nytt

område som är lite svårare, får man tar det väldigt, väldigt grundligt”. - Daniel

”Det man behöver tänka på framförallt är att ha korta genomgångar, korta instruktioner och

man får inte stå och prata för länge. Man måste komma igång väldigt snabbt”- Lisa

Lisa berättar även att det finns andra saker som kan vara bra att tänka på när det gäller

genomgång. Hon tar upp att man kan visa med kroppen, ta hjälp av en elev eller rita upp det

som ska göras. Även Lisa uppger på samma sätt som Daniel att det vid nya aktiviteter kan

upplevas svårt.

Därför är det ju alltid det här dilemmat, när man står på ett ben och vill

introducera nya saker. Sen att det ska vara igenkänningsbart och då blir det

lätt eftersom de har gjort någonting innan och då går det ju mycket snabbare

– Lisa

Lisa tar upp vikten av att aktiviteterna ska vara igenkänningsbara för att

lektionerna ska flyta på.

”Mindre prat och mycket mer konkret”- Oskar

Oskar nämner en svårighet med att förhålla sig till mer korta genomgångar. Han förklarar att

han är en person som gillar att prata om varje moment och avbryta mellan aktiviteterna, vilket

han upplever barn med AD/HD har svårt för. ”Man måste vara snabbare själv. Jag har en

tendens att vilja prata lite om varje sak och det fungerar inte för de eleverna”- Oskar

”Vara väl förberedd, ha tålamod, korta och tydliga genomgångar och dämpa olika intryck i

salen” – Malin

Något som även framhävs från Malins sida är att elever i förtid kan behöva veta vad som ska

göras. Hon menar att det kan underlätta för barnen och att konflikter och aggressionsutbrott

minskas när barnen vet vad de ska göra. Hon nämner också att resurser kan vara till hjälp för

eleverna, då de kan förklara moment för eleverna för att de lättare ska förstå. En problematik

är dock tillgången på resurser menar Malin. ”Skolan anser att eleverna ska ingå i klassen och

i samband med det tog man bort mycket resurser som elevassistent och speciallärare”- Malin
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”När jag har lektion använder jag mig av korta och klara instruktioner”- Måns

Måns antyder även andra saker som han anser är till fördel. Han berättar att han har regler

som exempelvis bestämda platser och att det fungerar bra för då vet barnen vad som gäller,

vilket han menar underlättar för alla barn. Något som han uttrycker på följande vis:

[…] sen har vi en samling där jag går igenom vad som ska

göras, vad det är för uppvärmning, vad det är för huvudmoment

och så kanske jag har en avslutning då så att dem vet - Måns

Det som kan innebära en svårighet med genomgångar är när det blir mer fria aktiviteter. Han

hävdar att eleverna blir mer oroliga och att eleverna är behov av struktur. ”När det blir lite mer

friare och när de andra eleverna blir lite mer fria, då drar det med sig de här eleverna på ett

negativt sätt”- Måns

4.2.1 Analys
Lärarna berättar att de tänker på att ha kortare genomgångar under sina lektioner. Detta är

något som Kadesjö (2007) även förespråkar, då han menar att läraren ska inneha en god

struktur i sitt arbetssätt. Kadesjö poängterar vikten av att använda sig av en kommunikation

som anger tydliga direktiv och instruktioner för att eleverna inte ska tappa sin

uppmärksamhet. Bland intervjuernas utsagor har det framkommit att lärarna också upplever

en svårighet just med att förmedla sina instruktioner. Vi har valt att presentera svårigheterna

med hjälp av olika underrubriker som vi valt att kalla för: introducera nya aktiviteter, korta

genomgångar och struktur.

Introducera nya aktiviteter

Lisa nämner under intervjun att hon finner det som något svårt när eleverna ska få lära sig nya

saker. Hon hävdar att hon väljer att vänta med en del svårare moment och använda dem längre

fram i undervisningen. Något som hon däremot berättar kan vara till nytta är att det går att

uttrycka sig på flera olika sätt. Hon nämner kroppen som ett alternativ till verbal

kommunikation. Lisa hävdar att det går att visa genom kroppen, ta hjälp av övriga elever eller

använda bilder i undervisningen för att förtydliga en aktivitet. Duvner (1998) och Kadesjö

(2007) påpekar även dem möjligheten med att använda bilder och kroppsspråket i

undervisningen. De anser att det kan fungera som ett sätt för att strukturera vardagen för

eleven. Lisa berättar och visar på att hon har kunskap om olika tillvägagångssätt i sina

genomgångar. Det kan kopplas till det som Nilholm (2006) nämner om inkludering. Nilholm
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hävdar att det behövs kunskap om olika metoder, material, tid och färdigheter för att förstå

elevers olikheter. Detta menar Nilholm uppnås genom att lärare vidareutbildas eller att de har

erfarenheter av liknande typ av undervisning. Detta visar Lisa att hon har, då hon berättar

under intervjun att hon tidigare arbetat inom särskolan.

Korta genomgångar

Oskar anser att korta genomgångar är väsentligt för att eleverna ska ta till sig den information

som behövs vid genomgångar av aktiviteter. Dock upplever han också en svårighet med att

förhålla sig kort och tydlig, då han relaterar till sig själv som en person som tycker om att

prata om varje moment. Kadesjö (2007) påpekar vikten av att läraren måste ha

framförhållning i sitt arbete med elever som har AD/HD. Kadesjö nämner att det kan upplevas

som en svårighet för många lärare, då läraren måste ligga steget före eleven. Vidare ger

Duvner (1998) tips på hur genomgångar och kommunikation kan kortas ner. De saker som

framhävs är att läraren kan använda sig av exempelvis bilder som ett sätt för att förmedla

instruktioner och på så vis undviks verbal kommunikation i större utsträckning. Andra saker

som Kadesjö anser kan vara till hjälp för att underlätta och korta ner på genomgångar är att

läraren får en tydlig ögonkontakt med eleven. Dessutom nämns beröring som ett hjälpmedel,

där läraren kan lägga en hand på axeln eller flytta på barnet för att barnet lättare ska förstå.

Oskar nämner inget om vilka metoder som han kan använda för att det ska blir lättare för

honom att vara kort och tydlig i sina instruktioner. Han ger ett exempel på att han själv saknar

kunskaper och rätt information om hur han ska bemöta eleven med AD/HD. Det han förklarar

under intervjun är att det finns en risk att han kränker eleverna omedvetet. Av hans

resonemang att döma kan det ha att göra med det som Anderson m.fl (2012) antyder om att

det behövs specifik träning under tidigare utbildning för att möta elever på ett sätt där de inte

känner sig kränkta.

Struktur

Måns belyser struktur som en viktig del i undervisningen. Han arbetar med struktur genom att

ha regler för eleverna och uppger att det underlättar för eleverna , då de vet vad som gäller.

Kadesjö (2007) nämner struktur som en väsentlig utgångspunkt i lärarens arbete. Även

Duvner (1998) påpekar vikten av struktur och menar att det går att eftersträva genom att

eleverna på ett tydligt sätt får veta vad som ska göras, hur det ska göras, vilket material som

behövs. Detta är något som Måns har i åtanke, då han i sin samling är noggrann med att

berätta för barnen om vad som kommer att göras under lektionens gång. Han anser att det
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finns svårigheter i att genomföra undervisningen när eleverna får välja fria aktiviteter. Måns

menar att eleverna med AD/HD blir mer oroliga och påverkas negativt av de andra eleverna.

Detta resonemang visar på att läraren ställs inför stora utmaningar, då Lgr 11 belyser att

läraren ska utgå från elevernas intresse, behov och förutsättningar (2011). Av den anledningen

dyker en svårighet fram med att bygga utifrån elevers intressen samtidigt som det ska tänkas

på elevernas behov. Ett sätt att utgå från elevers intressen kan vara att eleverna får vara med

och påverka undervisningen.

4.3 Inkludering
Lärarna i intervjun diskuterar vad som behövs tas hänsyn till i samband med AD/HD elever.

Det gäller främst aktiviteter och hur eleverna görs delaktiga i Idrott och hälsa.

Daniel hävdar att han inte undviker några aktiviteter i undervisningen, utan att alla elever ska

delta. Han medger att han försöker sporra eleverna till att vara med på aktiviteterna.

Jag undviker ingenting, utan jag känner hellre att jag upplever att det är

bra för eleven och pushar lite också på ett positivt sätt. Jag försöker få

med eleverna även om de tycker det är tråkigt och jobbigt. Men det är

också en relationsgrej som jag tycker är viktigt att man har- Daniel.

Daniel menar att det kan vara svårt att få med eleverna på alla aktiviteter. Han ger ett exempel

på dans som kan medföra ett problem som eleverna inte vill medverka i. ”Vid dans vill inte

alla elever alltid vara med men det beror inte på deras motorik. Tvärtom, jag upplever att

dessa elever har väldigt god motorik.” Detta menar han beror på elevernas koncentration och

inte deras motorik. För att uppnå en undervisning där eleverna deltar måste läraren motivera

eleverna och det är även viktigt att det finns en relation mellan lärare och elev.

Lisa uppger även att hon arbetar med samtliga aktiviteter för alla elever. Däremot väljer hon

att börja med en del mer avancerade saker som exempelvis en del moment inom dans senare.

Hon anpassar sina aktiviteter på olika sätt och nämner det på följande vis:

[…]börjar jag med ringdans, så byter jag inte partner de första gångerna, utan man

går tillbaka till samma och sen börjar man om och sen kör man den några gånger,

sedan tänker jag på att sätta ihop den eleven med någon som den fungerar ihop

med- Lisa.
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Hon betonar att det inte har med motoriska svårigheter att göra, utan att det handlar om att ta

bort mycket intryck. Hon nämner olika sinnesintryck som ljud och ljus där det kan uppfattas

som störande, men också att det kan ge lugnande effekt om det används på rätt sätt. ”Jag

tänker hela tiden på att skapa en lugn miljö för dessa elever. De har lätt att stressa upp sig

över saker och tappar lätt uppmärksamheten.”- Lisa

Oskar resonerar om sin undervisning och nämner att han ibland utesluter en del aktiviteter.

Det handlar främst om de teoretiska delarna, då han är inne på att eleverna med AD/HD har

svårt att koncentrera sig längre stunder. Han ser de teoretiska bitarna som ett hinder för

eleverna att nå mål och högre betyg.

Det blir värre och värre nu när gympan har blivit mer teoretiserad och de ska

kunna förklara för mig om uppvärmningens betydelse och skaderisker samt

allemansrätter och det kommer definitivt inte de barnen att gynnas av- Oskar

Vidare anser Oskar att det inte finns någon samhörighet mellan diagnosen och motoriska

svårigheter. Det är alltså inte de motoriska som ger upphov till ett hinder, utan de teoretiska i

undervisningen. ”När det gäller praktiska moment känner jag inget behov av att anpassa

undervisningen.”- Oskar

Malin förklarar att hon får med alla elever och anpassar undervisningen utifrån elevens

individuella nivå. Detta gör hon genom att prata med eleverna om vad som eleven anser är

svårt eller lätt och vad eleven behöver arbeta med för att lyckas. Hon trycker på att det är

viktigt att skapa en bra relation med eleven. Vidare benämner hon att eleven inte ska ses som

ett hinder.

Vi väljer ju inte vilka elever vi ska ha, utan får anpassa och undervisa utifrån

gruppen efter dess möjligheter och visst händer det att man misslyckas. Då är det

oftast jag som lärare som inte har lyckats planera eller göra undervisningen så att

den blir givande för alla”- Malin

Malin ser också resurser som en möjlighet till att få alla elever inkluderande i undervisningen.

Detta eftersom elevassistenter kan fungera som en lugnande effekt eller ge stöd åt eleven.
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”Jag märker att när jag har resurser i klassen kan dessa delta utifrån sina förutsättningar

lättare. Däremot är resurser ingen självklarhet.”- Malin

Hon menar att resurserna kan fungera som ett stöd åt eleverna, då de kan hjälpa eleven att

hänga med i undervisningen. Vidare benämner Malin att eleverna i förtid bör få veta

lektionsinnehåll. Hon menar att när eleverna få veta vad som ska göras, minskas risken för

aggressionsutbrott och konflikter med andra elever.

Måns gör inga direkta skillnader i sin undervisning, detta uppger han beror mycket på att han

har ett bra klimat i sina undervisningsgrupper. Han upplyser inkludering som ett sätt där

elever ska acceptera varandra och att det i sin tur gör att alla elever kan delta. ”Jag känner att

eleverna i klassen har förståelse för att alla är olika. De accepterar svagheter hos dem som

har det lite svårt”. Vidare nämner han att han har en elev som har grovmotoriska svårigheter,

men nämner ingenting om anpassning för eleven. ”Man skrattar aldrig åt någon, utan man

får göra misstag och det gynnar ju framförallt de här eleverna. Så jag anpassar inte över

huvudtaget så. Utan då få de göra det bästa av situationen å det gör dem”-Måns

4.3.1 Analys
Daniel lyfter under intervjun att han försöker att få med alla elever i undervisningen, men att

det ibland kan vara svårt. Han anser att det är viktigt att motivera eleven till att delta och

menar att det är viktigt att ha en bra relation med eleven för att denne ska kunna delta.

Kadesjö (2007) anser att eleven med AD/HD är i behov av uppmuntran och att läraren ska ge

eleven feedback på sitt arbete. När eleven får feedback ökar chanserna till att eleven förhåller

sig till uppgiften, förstår och minns vad de gjort. Daniel nämner ingenting om att han anpassar

sina lektioner för eleven, utan att han försöker få med eleven på det som är den tänkta

undervisningen. Enligt Nilholm (2006) behöver inte en elev vara inkluderad i undervisningen

för att den har placerats i den obligatoriska skolan. Nilholm förklarar att om en elev ska vara

inkluderad i undervisningen, krävs det att social delaktighet har uppstått. Vidare menar

Nilholm att skolan ska ha organiserat undervisningen efter eleven och dess behov och inte att

eleven ska behöva anpassa sig till undervisningen.

Lisa benämner att hon anpassar sin undervisning och att eleverna är med och deltar på alla

aktiviteter.  Hon tänker på att vänta med en del aktiviteter som kan vara mer avancerade och

introducerar dessa senare. Fors (2004) menar att aktiviteter i undervisningen bör anpassas på
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det sättet att de känns utmanande och meningsfulla för hela klassen. Lisa inkluderar eleven på

det sättet att hon är medveten om att minska på intryck som kan uppfattas som störande för

eleven. Enligt Duvner (1998) kan musik vara ett sätt att få eleven lugn, komma igång, dämpa

intryck med mera. Dock behöver det inte alltid upplevas positivt, då det även kan göra eleven

orolig. Ur positiv synvinkel anses annars musik göra att eleven koncentrerar sig på den

uppgift som står i fokus och inte på det som finns runtomkring (1998).

Oskar uppger att han ibland utesluter en del aktiviteter, vilket beror på elevernas brist på att

koncentrera sig. Det handlar främst om teoretiska bitar och han menar att idrotten har blivit

mer teoretisk och det kan vara ett hinder för eleven, då de riskerar att inte kunna nå ett högre

betyg. Ämnet Idrott & hälsa har börjat genomsyras av allt mer teoretiska moment, vilket

synliggörs i kursplanen för Lgr 11. Chaban (2010) förklarar att elever med AD/HD har svårt

med att läsa och skriva, vilket är starkt förknippat med teori överlag. Anledningen till

elevernas svårigheter har att göra med deras brist på ouppmärksamhet.

Malin poängterar att hon får med alla sina elever på undervisningen. Hon tänker på att skapa

goda relationer med eleverna och att utgå från elevernas individuella nivå. Vidare ser hon

resurser som en tillgång för att nå inkludering. Nilholm (2006) förespråkar att resurser som

stödteam eller specialistkunskap kan vara till hjälp i ett inkluderande tillvägagångssätt.

Då kan det exempelvis vara lämpligt att ha en elevassistent i klassen. Iglum (1999) tar upp

elevassistenter som en möjlighet för att hjälpa eleven med dess svårigheter i skolan. Iglum ser

elevassistenter som ett stöd för föräldrarna, då de ska undvika att ta på sig roller som lärare

eller övervakare över sitt barn (1999).

Enligt Malin kan resurser ses som en tillgång för läraren att hjälpa eleven med AD/HD,

medan Iglum anser att resurser ska vara ett stöd för föräldrar då de inte ska ta på sig

lärarrollen i hemmet. Här läggs fokus på olika nivåer, men båda syftar till elevens behov.

Nilholm (2006) resonerar också om möjligheterna med extra resurser. Enligt Nilholm kan

stödteam eller specialistkunskap vara ett sätt att får eleverna inkluderade i undervisningen

(2006). En problematik som dock har varit aktuell och uppträtt tidigare i samband med att

elever med särskilda behov får tillgång till resurser är det som Emanuelsson (2001)  resonerar

om. Emanuelsson menar att det tidigare har legat ett fokus på att resurser ska fungera som en

form till inkluderande arbetssätt. Detta har fått konsekvenser, då specialpedagoger har försökt

få elever att passa in i undervisningen utan att hänsyn tas till behov och förutsättningar.
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Vidare hävdar Haug (1998), Persson (2001) och Emanuelsson (2001) att det behövs göras en

anpassning i förhållande till innehållet för att uppnå en inkluderad undervisning. Med tanke

på att Malins resonemang hänger mycket på resurser, finns det en tendens att hennes tankesätt

utmynnar i det som tidigare har upplevts som problematiskt. Hon menar att inkluderingen i

skolan har bidragit till att speciallärare och elevassistenter har tagits bort i undervisningen,

vilket försvårat undervisningen.

Måns anser att han inte behöver anpassa sin undervisning, då han har ett bra klimat i sin

undervisningsgrupp. Han antyder även att eleverna accepterar varandra och att de tar lärdom

av varandras olikheter. Detta är något som han ser som en möjlighet till en inkluderande

undervisning. Persson (2007) styrkar att utgångspunkten för inkludering är att barnen ska vara

tillsammans och dra nytta av varandras lärdomar och olikheter.

4.4 Utbildning inom området
Lärarna har hämtat sina kunskaper om AD/HD från olika källor. Vad som kännetecknats av

lärarna är att de har inhämtat kunskaper från sitt vardagsliv.

Daniel nämner att han inte har fått någon kunskap om AD/HD hämtat från sin utbildning. Det

är ifrån hans egen erfarenhet han hämtat sin kunskap.

När jag gick min utbildning har jag inte fått någon vetskap över huvud taget. Man

tycker man har fått kurser som har hetat elever med särskilt stöd, men det har varit

fokus på mycket andra stöd. Det här är vanligt och jag tycker att någon form av

utbildning är inte fel- Daniel

Vidare anser Daniel att han under sin tid som lärare har lärt sig mycket under de tillfällen han

har fått möta elever med AD/HD. Han anser att mycket av sin erfarenhet också kommer ifrån

tiden då han arbetade som specialpedagog åt en elev med diagnosen AD/HD. En tydlig

markör från Daniels sida är att han har fått erfarenheten utav att elever klarar sig bättre i

idrottsundervisning än i klassrummet. ”När jag jobbade som specialpedagog lärde jag känna

eleven och de svårigheterna som kan komma fram. Men det var sällan i idrotten som det var

problem.”- Daniel
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Lisa menar att hon inte har fått någon kunskap inhämtad just från idrottsutbildningen.

Däremot nämner hon att det har diskuterats mer allmänt på lärarutbildningen om

funktionshinder, men då i huvudsak av andra varianter. Hon uppger även att det vore bra om

det fanns utbildning om AD/HD just i idrottsutbildningen. Vidare förklarar Lisa att hon lärt

sig mycket genom sitt föregående arbete på en särskola och genom hennes vardag.

Jag har goda vänner som har en pojk som har AD/HD och eftersom vi umgås

väldigt mycket och har varit på semestrar ihop så känner man att man har rätt

så mycket kunskap genom den familjen då. Man märker ju liksom när orken

tryter och sådär- Lisa

Lisa nämner att det kan vara till fördel att få utbildning på hur man är tydlig i sitt

förhållningssätt i relation till ämnet Idrott & hälsa. ”det kan ju vara bra att lyfta för

idrottslärarna just det här hur man gör för att vara tydlig. Just när man ska starta igång med

aktiviteter eller delar”-Lisa

Oskar medger även han som många utav de andra lärarna att han inte har fått tillräcklig

kunskap om AD/HD från sin utbildning. Han antyder att det har funnits en del information

gällande diagnoser, men att det har legat under utbildningen för alla och inte specifikt för

idrottsutbildningen. Han hävdar att han har fått inhämta sin kunskap själv och förespråkar för

att det skulle ges mer utbildning om AD/HD för idrottslärare, då det kan uppstår problem då

vetskap saknas.

[…] jag känner att det hade varit jättebra att få lite mer information kring hur vi

bemöter dem och att det finns sätt att underlätta för dem. Man kan komma och hamna i

många dumma situationer som lärare, som gympalärare då man har blivit bortglömd av

de andra lärarna att man exempelvis inte vet att man har elever som har diagnoser och

inte läser och såhär och så sätter man dem i en situation där man kränker dem- Oskar

Malin anser också att det behövs utbildning om AD/HD. Hon betonar vikten av att det måste

finnas en förståelse för diagnosen, för att läraren ska kunna utgå från individens behov och

förutsättningar. Hon menar också att även om det inte finns några elever med diagnosen på

skolan, kan utbildning ändå vara till fördel då det kan gynna alla elever. ”vi har många elever

som inte har diagnosen, men som man tror har diagnosen. Även om man har diagnosen eller

inte så mår alla elever bra utav en undervisning som är lämplig för en elev med AD/HD”.
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Malin har själv inhämtat sina kunskaper om diagnosen och det har hon gjort genom att prata

med kollegor, läsa på om själva diagnosen och ha kontakt med elevens föräldrar. ”det är

viktigt att ha en god kommunikation mellan alla parter för att man ska kunna uppnå en god

undervisning”- Malin

Måns anser att det inte behövs förvärvas kunskaper inom utbildningen. Han menar att det är

upp till varje lärare att själv ta ansvar för just den diagnosen.

Då kanske det är så att man ska ha en utbildning om man får en

autistisk kille, en utbildning någon som sitter i rullstol, kortvuxen. Men

däremot så tycker jag ju att om man får en sån elev så bör man ju läsa

på lite - Måns.

Vidare påpekar Måns att det finns ett varierat spann på vad AD/HD elever har för

problematik.

Av de elever jag har fått möta med AD/HD så har jag hanterat eleverna

på olika sätt. Alla med AD/HD är olika och behöver olika mycket. Jag

tror inte det finns någon utbildning som kan förbereda dig helt. Jag tror

mest på mötet med eleven. – Måns.

Måns har fått erfarenheten av att elever med AD/HD kan bete sig olika och att det inte finns

något specifikt sätt att förhålla sig på.

4.4.1 Analys
Daniel upplyser att han inte har fått någon utbildning om diagnosen AD/HD under tiden då

han studerade till lärare. Däremot har han hämtat sina kunskaper, då han arbetade som

specialpedagog åt en elev med diagnosen AD/HD.  Daniel anser att det borde finnas någon

form av utbildning. Anderson (2012) är medveten om att lärare inte har hämtat sin kunskap

från sin universitetsutbildning. Anderson menar istället att kunskap har hämtats från det

dagliga mötet med elever som har AD/HD. Vidare påpekar Anderson att lärarutbildningarna

måste agera för att ge lärarstudenterna en större förståelse och kunskap innan de kommer ut i

arbetslivet, vilket även Chaban (2010) poängterar. Chaban förklarar att lärare som har fått en

god träning om diagnosen, lättare klarar av att undervisa eleverna med AD/HD.
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Lisa uppger även hon att det inte har funnits någon utbildning som har lett till att hon lärt sig

mer om AD/HD. Lisa förklarar att hon hämtat sina kunskaper från sitt tidigare arbete, då hon

varit verksam på en särskola. Hon har en önskan om att det skulle ges utbildning specifikt i

ämnet Idrott & hälsa, då hon anser att det är viktigt att vara tydlig och att det behövs

kunskaper om hur man blir tydlig.

Oskar hävdar att det har funnits kunskap om olika diagnoser under utbildningens gång, men

att det inte har funnits inom idrottsämnet. Oskar nämner att han har inhämtat sin kunskap

genom egen erfarenhet. Han uppger även att det borde finnas en utbildning om diagnosen, då

han anser att det kan uppstå problem, då det inte finns tillräckligt med kunskap. Oskar

benämner att idrottslärare kan tendera till att bli bortglömda i kommunikationen med andra

lärare. Han ger ett exempel på att lärare kan sätta eleverna i kränkande situationer, då de

saknar vetskapen om elevers diagnoser. Kadesjö (2007) belyser vikten av förståelse måste

finnas. Kadesjö hävdar att om det finns förståelse, blir det lättare för varje lärare att undervisa

undervisningen därefter. Hallowey & Ratey (1994) anser att det är väsentligt att problemet

synliggörs på det sättet att det sker kommunikation mellan barn, lärare och föräldrar.

Kommunikationen ses som en viktig del för att komma fram till vilka åtgärder som behövs

göras när det gäller anpassning med mera.

Malin trycker på vikten av att det måste finnas en förståelse för diagnosen för att läraren ska

kunna utgå utifrån individens förutsättningar. Hennes erfarenhet är att det gynnar alla elever

om läraren är påläst om AD/HD eftersom metoder även kan användas för samtliga elever.

Vidare har hon hämtat sina kunskaper genom kontakten med föräldrar och kollegor. Hon

anser att kommunikationen är en stor del till att hon inhämtat sin kunskap. Detta är något som

Anderson (2012) betonar, då han menar att erfarenhet vanligtvis skapas genom samtal med

kollegor och föräldrar.

Måns uppger att kunskap inte behöver nås genom utbildning. Han menar att det är upp till

varje lärare själv att ta ansvar för sitt inhämtande av kunskap. Hans erfarenhet är att det finns

ett brett spektra bland elevers diagnoser och att det inte finns något specifikt sätt att förhålla

sig på. Detta är något som motsätter det som Andersen m.fl. (2012) och Chaban (2010)

tycker, då de hävdar att det måste finnas tillgång till utbildning på universiteten.
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5. Diskussion
Resultatet av litteraturundersökning, tidigare forskning och intervju med lärarna visar på att

korta genomgångar och inkludering är viktiga faktorer att ta hänsyn till i undervisning med

elever som har AD/HD. Inom det område som behandlar inkludering har det framkommit

olika strategier bland lärarna och vi har därför valt att kategorisera strategierna med hjälp av

underrubriker i vår diskussion. Vidare har våra intervjuer visat lärares erfarenheter, vilket kan

relateras till vårt syfte med arbetet.

5.1 Lärares erfarenheter
All kunskap som lärarna har fått om diagnosen AD/HD är hämtad från deras egna

erfarenheter vilket stämmer överens med Anderson m.fl. (2012) som hävdar att studerande

lärare saknar erfarenhet och därmed kunskap om att undervisa eleverna med diagnosen. Vi

ställer oss därför kritiska till hur vi själva som lärare ska förväntas klara av att ge den ”rätta”

undervisningen för dem eleverna. Med tanke på att Lgr 11 genomsyrar vikten av att läraren

ska utgå utifrån individens behov och förutsättningar, blir vi därför fundersamma om vi

kommer kunna nå upp till det kravet. Vi anser att det behövs både kunskap och förståelse för

vilka behov och förutsättningar det kan finnas bland elever. Teorin stämmer överens med vad

som sagts under intervjuerna dvs. att det inte har funnits tillräcklig utbildning om diagnosen.

Däremot har trots allt lärare visat stor kunskap, vilket troligtvis har med deras erfarenhet av

att bemöta elever med AD/HD. Här tycker vi också att fortbildning ska erbjudas samt att det

ska ingå mer i lärarutbildningen för att lärarna ska få mer kunskap. Vi anser att både kunskap

och erfarenhet är viktigt, inget utesluter det andra.

5.2 Korta genomgångar och svårigheter som kan inträffa i undervisningen
Det är vanligt att lärarna använder sig av korta genomgångar när de ska undervisa elever med

AD/HD. Dessutom framtonas det att många av eleverna med diagnosen klarar sig bättre på

idrotten jämförelsevis med andra ändra ämnen. Detta är något som vi har funderat över och vi

undrar vad det kan bero på. En teori vi skapat är att ämnet Idrott och hälsa har kortare

genomgångar vilket gör att eleven orkar koncentrera sig. Det vi därför ställer oss kritiska till

är hur de gör med den teoretiska undervisningen. Tanken väcktes i samband med att en av

lärarna berättade att han utesluter en del teoretiska delar för att göra det lättare för eleven.

Frågan vi ställer oss är hur man som lärare får med allt som står i kursplanen? Vidare har det

framkommit i litteraturen att elever med AD/HD har svårigheter med sin motorik. Det här

anser dock inte lärarna i vår undersökning. Förklaringen på detta tror vi handlar om att

eleverna har ett intresse för Idrott och att lärarna har kunnat få med eleverna aktivt i
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undervisningen. Vidare belyser en lärare en svårighet med att introducera nya saker för elever

med AD/HD. Hon anser att det blir ett bättre flyt om aktiviteterna är igenkännande. Vi ser

dock en problematik med rädslan för att introducera nya aktiviteter. Om aktiviteterna i

undervisningen hela tiden bygger på liknande moment, kan utvecklingen tenderas till att

hämmas. Detta tror vi eftersom att elever lär sig på olika sätt och de behöver därför varierade

aktiviteter för att utmanas och utvecklas.

5.3 Inkludering
Det har framkommit fyra olika strategier bland lärarna om hur inkludering av elever med

AD/HD tillämpas. Dessa har vi valt att benämna som resurser, motivation, anpassning och bra

klimat i gruppen. Både litteratur och lärarna har nämnt resurser för att inkludera. Av egna

erfarenheter har vi märkt att resurser är en svår tillgång på många skolor. Vi upplever att

lärare ofta ta hand om sin undervisning själv. Vi anser att det skulle vara klokt om det fanns

tillgång till mer resurser, då det kan utgöra en stor hjälp i undervisningen. En annan

infallsfallsvinkel som lyfts bland intervjuerna är att inkludera genom motivering. En av

lärarna har motivation som utgångspunkt när eleverna ska inkluderas i undervisningen. Han

menar liksom Kadesjö (2007) att elever med AD/HD behöver uppmuntras, då deras

svårigheter med att koncentrera sig ger upphov till att eleven inte förstår uppgiften och

tenderar till att misslyckas. Vi anser också att undervisningen måste anpassas för att

”feedback” ska kunna ges till eleven på ett ärligt sätt. Vi tror att det är viktigt att eleven får

uppmuntran på sina prestationer för att motiveras.

Anpassning är något som det berättats rikligt om i lärarnas utsagor för att få elever med

AD/HD inkluderade i undervisningen. Även litteratur menar att miljön ska anpassas efter

dessa elever. Ljud och andra yttre intryck kan vara exempel på detta. Vi ser det som positivt

att minska på intryck för att eleverna ska inrätta större fokus på vad som ska göras, men vi

tror att eleverna också kan uppleva en lugnande effekt av exempelvis musik, vilket också

litteratur hävdar. Goda relationer och ett bra klimat i elevgrupper framkom också som ett sätt

att få eleverna inkluderade. En lärare menar att man inte behöver anpassa undervisningen om

klimatet i klassen är bra. Även Persson (2007) understryker att bra klimat är en viktig del av

inkludering, vilket vi håller med om. Däremot ställer vi oss kritiska till att läraren endast ser

klimatet som ett sätt för eleven att inkluderas. Vi anser inte att eleven inkluderas enbart

genom ett gott klimat utan anpassning av undervisningen måste ske i relation till eleven,

vilket andra lärare poängterat.
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7. Bilagor

7.1 Intervjuguide

Allmänt

Kön:

Ålder:

Vilken utbildning har du?

Hur länge har du arbetat som lärare?

Intervjufrågor

1. Hur arbetar du för att bemöta elevers olika förutsättningar?

2. Ser du några möjligheter i att arbeta med elever som har AD/HD?

3. Ser du några hinder i att arbeta med elever som har AD/HD?

4. Påverkas eleven med AD/HD av de övriga eleverna i undervisningen? I så fall hur?

5. Hur har du kommit fram till vilka eventuella återgärder som behövs göras?

6. Tycker du att idrottslärare behöver någon form av utbildning om AD/HD? I så fall
varför?

7. Litteratur belyser att barn med AD/HD kan ha motoriska svårigheter. Är det något
som du själv har upplevt?

8. Känner du att du utesluter någon form av aktivitet när du ska utgå från varje individs
förutsättningar och behov som lgr11 belyser?

9. Enligt en artikel som belyser sambanden mellan AD/HD och fysisk aktivitet har
föräldrar och lärare märkt skillnad på barnen efter fysisk aktivitet. Hur ser du på detta?

10. Litteratur hänvisar att elever med AD/HD vanligen har problem med koncentrationen
som kan yttra sig genom ouppmärksamhet, impulsivitet och hyperaktivitet. Ser du
något samband mellan symtomen och elevens förutsättningar för att nå målen i idrott
och hälsa?


