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Abstrakt
Det område som undersöks i detta examensarbete är pedagogisk anpassning inom idrott och 

hälsa  för  elever  med  ADHD  (Attention  Dificit  Hyperactivity  Disorder).  Syftet  med 

undersökningen är att genom användning av vetenskapsteoretiska utgångspunkten ”Grundad 

teori” undersöka vilka metoder, pedagogiska anpassningar, lärare säger att de använder för att 

få elever med ADHD att lära sig i ämnet idrott och hälsa i dagens skola. Detta empiriska 

material jämförs sedan med vad forskningen inom området visar, för att på så sätt visa ifall 

forskningen når ut till verksamma lärare eller inte. För att kunna göra dessa jämförelser, har vi 

intervjuat åtta lärare i idrott och hälsa från fyra olika rektorsområden i en mellanstor stad i 

södra  Sverige.  I  resultat-  och  analysdelen  beskrivs  att  lärare  generellt  har  låg  kunskap 

gällande  anpassad  fysisk  aktivitet,  trots  att  vissa  former  av  anpassningar  görs.  Av  åtta 

intervjuade lärare är det enbart sex av dessa som anser att pedagogiska anpassningar behövs 

över huvud taget för elever med ADHD. Hos dessa sex finns en vilja att få elever med denna 

diagnos att utvecklas och lära sig inom ämnet idrott och hälsa. Kunskapen hos dessa lärare 

vad gäller  pedagogiska anpassningar inom ämnet är dock bristfällig  i  jämförelse  med vad 

forskningen  visar.  Denna  undersökning  visar  därmed  att  forskningen  inte  har  nått  ut  till 

verkligheten på ett tillfredställande sätt. 

Nyckelord: ADHD, AFA, idrott och hälsa, inkludering, pedagogisk anpassning
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Förord
Vi går nu nionde och sista terminen på högskolan i Halmstad. Genom hela vår tre terminer 

långa  utbildning  i  idrott  och  hälsa,  fick  vi  lära  oss  följande  slagord:  ”Alla,  oavsett 

förutsättningar, ska ha lika stor chans att delta och erhålla kunskap i idrott och hälsa i skolan”. 

Under  höstterminen  2009  inleddes  kursen  AFA  (Anpassad  Fysisk  Aktivitet),  där  dessa 

slagord  ytterligare  poängterades.  Vi  erhöll  kunskap  om flera  olika  funktionsnedsättningar 

under denna kurs, bl.a. ADHD. Under kursens gång väcktes ett intresse hos oss båda att, då 

nionde terminen kom,  forska kring området  ”anpassad fysisk  aktivitet”.  Eftersom vi  båda 

kommer ifrån samma stad och pendlar tillsammans till högskolan i Halmstad, bestämde vi oss 

för att skriva detta examensarbete ihop. Att vi båda hade läst idrott och hälsa tillsammans och 

där fått samma intresse för anpassad fysisk aktivitet, gjorde detta val ännu mer givet. Då vi 

hade bestämt att det var anpassad fysisk aktivitet vi ville forska om, bestämde vi oss för att 

rikta  in  vår  forskning  mot  ADHD,  av  den  anledningen  att  det  är  en  diagnos  som finns 

representerad i nästintill varje klass. Vi kommer därmed i vår framtida roll som lärare att ha 

stor nytta av fördjupad kunskap kring denna diagnos. Att forska kring ADHD i allmänhet 

kändes dock som ett för stort område. Vi ville rikta in oss mot något mer specifikt. Tillslut 

kom vi fram till att vi ville fokusera på om, och i så fall hur, lärare säger att de anpassar sina 

lektioner i idrott och hälsa då de har elever med ADHD i klassen. Vi kände dock fortfarande 

att  området vi  valt  kändes för stort och ospecifikt.  Vi bestämde oss därför för att  det  var 

koncentrationsproblematiken  i  denna  diagnos  vi  skulle  studera,  och  valde  därmed  bort 

områden  som  raseriutbrott,  motoriska  svårigheter  m.m.  Med  denna  inriktning  i  vårt 

examensarbete,  kände  vi  att  vi  fick  tillfälle  att  forska  kring  de  slagord  som  vi  under 

utbildningen i idrott och hälsa fått lära oss, nämligen frågan om alla elever har lika stor chans 

till att delta och erhålla kunskap i idrott och hälsa i skolan. 

Avslutningsvis vill vi rikta ett stort TACK till samtliga intervjupersoner och till våra 

handledare!
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1. Inledning
Tidigare svensk forskning som specifikt handlar om pedagogisk anpassning för elever med 

ADHD  (Attention  Deficit  Hyperactivity  Disorder)  inom  specifikt  idrott  och  hälsa  är 

begränsad. Passa mig! Inkluderad idrottsundervisning (2004) av Eva Fors (red) och Visst kan 

alla vara med! – i idrott, lek och spel (2008) av Lena Hammar och Inger Johansson är den 

enda  svenska  litteratur  som hittats  i  denna  undersökning,  som enbart  berör  pedagogiska 

anpassningar  för  ämnet  idrott  och  hälsa.  Även  forskning  som  inriktar  sig  på  elevers 

koncentrationssvårigheter  är  en  bristvara.  Ingegerd  Eriksson  (2006,  s.  38)  skriver  i  en 

publikation  om  koncentrationssvårigheter,  att  pedagogisk  forskning  om  just  barns 

koncentrationssvårigheter är sparsamt förekommande, särskilt med tanke på att en stor del av 

lärarens uppdrag är att just fånga elevers uppmärksamhet och koncentration så att de lär sig 

och får ut någonting utav sin skolgång. Hammar och Johansson (2008, s. 7) nämner bristen på 

forskning kring pedagogiska anpassningar för elever med särskilda behov i idrott och hälsa, 

då de i sin inledning till boken Visst kan alla vara med! – i idrott, lek och spel skriver att nytt 

material kring pedagogiska perspektiv med inriktning mot AFA (Anpassad Fysisk Aktivitet) 

är en bristvara. Istället har forskning riktats mot bl.a. motorisk utveckling.  

Eftersom forskningen kring  området  är  bristfällig,  samtidigt  som behovet  av pedagogiska 

anpassningar i skolan är stort, vill vi bidra till att utöka forskningen med detta examensarbete. 

Då  vi  arbetat  utifrån  vetenskapsteoretiska  utgångspunkten  ”Grundad  teori”  (3.1 

Vetenskapsteoretisk  utgångspunkt),  utgick  arbetet  ifrån  empiriskt  arbete.  Innan vi  inledde 

undersökningen med detta empiriska arbete och letande efter tidigare forskning, diskuterade 

vi fram vad vi ville få ut med denna undersökning. Vi formulerade ett syfte och tog fram tre 

huvudsakliga frågeställningar som legat till grund för hela arbetet. Vi tittade även igenom ett 

antal  vetenskapsteoretiska  utgångspunkter,  för  att  hitta  något  som  passade  oss  och  vår 

forskning.

1.1 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka vilka metoder, pedagogiska anpassningar, 

lärare säger att de använder för att få elever med ADHD att lära sig i ämnet idrott och hälsa i 

dagens skola. Detta empiriska material  jämförs sedan med vad forskningen inom området 

visar, för att på så sätt visa ifall forskningen når ut till verksamma lärare eller inte.
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1.2 Frågeställningar

• Vad  säger  lärare  i  idrott  och  hälsa  att  de  gör  för  att  pedagogiskt  anpassa 

undervisningen då elever med ADHD ingår i klassen?

• Vad säger lärare angående hur dessa pedagogiska anpassningar genomförs?

• Vad säger lärare angående varför dessa pedagogiska anpassningar genomförs?

1.3 Begreppsförklaringar

• AFA  –  Förkortningen  står  för  ”Anpassad  Fysisk  Aktivitet”  och  praktiseras  inom 

områdena idrott och hälsa, fritid, handikappidrott, habilitering och rehabilitering för 

att  främja  hälsa  och  välbefinnande  för  personer  med  funktionshinder  (Kristén  ur 

Hallberg, 2010, s. 157).

• Idrott  och hälsa  -  Ett  av 17 (NO och SO är  då uppdelade)  obligatoriska  ämnen  i 

grundskolans senare del där betyg ska sättas 

(http://www.skolverket.se/sb/d/2386/a/16138).

• Lgr 11 – Den läroplan för svensk grundskola som ska skickas ut till samtliga lärare 

under 2011 och efterträda Lpo 94 (http://www.skolverket.se/sb/d/3722).

• Lpo  94  –  Den  läroplan  för  svensk  grundskola  som  råder  i  skrivande  stund 

(http://www.skolverket.se/sb/d/165).

• Pedagogisk anpassning – Anpassning av skoluppgifter för att hjälpa elever som är i 

behov av detta (Axengrip & Axengrip, 2004, s. 88).
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2. Litteraturgenomgång
2.1 Inkludering inom idrott och hälsa

Att anpassa lektionsmaterialet till varje enskild elev och jobba med inkludering är en metod 

som visats  vara  positiv  och  mycket  framgångsrik  när  gäller  elever  med  funktionshinder. 

Framför allt av den anledningen att denna form av individanpassning/inkludering fokuserar på 

varje individs styrkor. Skolor som arbetar inkluderande och ser till varje elevs intresse och 

behov,  ger  en  miljö  som  känns  relevant  för  samtliga  elever  (Rouse,  2009,  s.  118).  En 

inkluderande  skola  och  ett  inkluderande  arbetssätt  innebär  att  elever  ska  vistas  i  samma 

lokaler och delta tillsammans. Det är dock skolans ansvar att få eleven i fråga att känna sig 

delaktig.  Även om eleven finns med i  den ordinarie  undervisningen är  det  inte  säkert  att 

eleven känner sig som en i klassen. Eleven ska alltså inte bara vara fysiskt medräknad utan 

också kunna ta del av lektionsinnehållet (Persson, 2008, s. 57).

Den inkluderande lärstilen inom idrott och hälsa skiljer sig från den mer traditionella. Inom 

denna lärstil utförs inte idrotten/aktiviteten i syfte att skapa vinnare och förlorare, efter tydliga 

och färdigkonstruerade regler. Istället ligger här gemenskap och rörelse i fokus, där det finns 

en tanke att alla ska kunna delta efter sina egna förutsättningar. Detta genom att lära känna sig 

själv och andra genom rörelseglädje. Sherrill (2004, s. 124) visar en jämförelse som gjorts av 

Mosston  (1992),  där  den  traditionella  lärstilen  jämförs  med  den mer  inkluderande  på  ett 

tydligt  sätt. Den senare står för följande sammanfattande begrepp: flexibla regler, hitta sin 

egen väg, fokus på individen och individens förmåga, samt acceptans. Vidare är denna lärstil 

skapad  efter  olika  svårighetsgrader.  Under  idrottslektionen  finns  det  möjlighet  att  delta  i 

lektionen och ”passa in” i undervisningen. Anledningen är att varje aktivitet är konstruerad på 

en skala mellan lätt och svår. Genom detta känner fler elever att lektionernas aktiviteter kan 

utföras.  

Sherrill (2004, s. 52), beskriver inkludering som en filosofi och en sammansvetsande process 

där elever med funktionsnedsättningar, tillsammans med övriga elever, spelar, leker och lär 

sig tillsammans. Idrottsundervisningen ska vara rolig, meningsfull och givande för samtliga 

elever.  Acceptans och en sorts grundförståelse ska alltid  finnas nära till  hands. Vidare tar 

Sherrill upp att skolans framtida lärare inom idrott och hälsa bör arbeta inkluderande och att 

de på ett  djupare plan ska sig in i  de olika funktionsnedsättningarna.  Att  ha kunskap om 

funktionsnedsättningar är en förutsättning för att kunna arbeta inkluderande. Detta får stöd av 

Näsman (2010, s. 18f) som menar att läraren bör ha en såpass stark kompetens att han/hon 

lyckas undervisa samtliga elever på skolan. Detta leder till att man får förståelse för eleven, 
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funktionsnedsättningen, samt om hur eleven i fråga tänker/fungerar i olika situationer. Sherrill 

(2004, s. 52) menar att detta skulle kunna leda till en mer inkluderande verksamhet, istället för 

att, som situationen ser ut idag, elever med varierade funktionsnedsättningar ofta får öva en 

speciell färdighet vid sidan av den ordinarie undervisningen. 

2.2 Elevers rätt till likvärdig utbildning enligt Lpo 94 och Lgr 11

Elever med särskilda behov har inte bara rätt till  utbildning, utan även till  att få anpassad 

utbildning för att kunna utvecklas. Läroplanen för grundskolan, Lpo 94, är särskilt tydlig på 

denna punkt:

”Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov” (Skolverket, 2006, 
s. 4).

Undervisningen  ska  alltså  utformas  så  att  alla  elever  kan  få  utvecklas  och  få  chans  att 

övervinna de svårigheter som de ställs mot. Vidare tar Lpo 94 upp att skolan har ett särskilt 

ansvar för elever som har svårt att nå målen i skolan, och att undervisningen därmed aldrig 

kan utformas lika för alla elever (Skolverket, 2006, s. 4ff). 

Läroplanen från 1994 är alltså mån om att samtliga elever, oavsett förutsättningar, ska ha rätt 

till  en utvecklande  skolgång.  Dock nämns  varken begreppen  inkludering  eller  integrering 

någonstans i dokumentet, trots att detta är begrepp som påpekas starkt i bl.a. lärarutbildningen 

på högskolan i Halmstad. I kursplanen för idrott och hälsa betonas dock vikten av att anpassa 

undervisningen  så  att  alla  kan  vara  med.  Följande  citat,  som är  hämtat  från  nu  gällande 

kursplan i idrott och hälsa, ger en bild av hur skolverket ser på anpassad undervisning i ämnet.

”Ämnets kärna är idrott, lek och allsidiga rörelser utformade så att alla oavsett fysiska eller 
andra förutsättningar ska kunna delta, erhålla upplevelser och erfarenheter samt utvecklas på 
sina egna villkor”.
http://www.skolverket.se/sb/d/2386/a/16138/func

Kursplanen  är alltså  tydlig  med  att  samtliga  elever  har  rätt  till  anpassad  utbildning  som 

resulterar i personlig utveckling, men inte heller i detta dokument finns begreppen inkludering 

eller integrering med.

Till 2011 ska en ny läroplan, och därmed även en ny kursplan för idrott och hälsa, ta över 

efter Lpo 94. Dessa nya styrdokument är i skrivande stund inte fullständigt färdigformulerade. 

De utkast som ligger på skolverkets hemsida visar dock ungefär hur det kommer att se ut 

framöver. Inte heller i dessa dokument finns begreppen inkludering eller integrering med för 
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att  främja  just  inkluderande  arbetssätt.  Den nya  läroplanen,  Lgr  11,  innehåller  i  stort  sett 

identiska  formuleringar  som sin föregångare,  Lpo 94,  vad  gäller  samtliga  elevers  rätt  till 

utbildning  oavsett  förutsättningar  http://www.skolverket.se/content/1/c6/02/21/84/Lgr11). 

Själva kursplanen för idrott och hälsa skiljer sig dock åt. I det utkast som ligger på skolverkets 

hemsida, som alltså inte är fullständigt, finns inga riktlinjer som visar på samtliga elevers rätt 

till deltagande, utveckling och lärande oavsett behov

(http://www.skolverket.se/content/1/c6/02/21/84/Idrott).  Detta  fanns dock med i  kursplanen 

från  1994,  vilket  ovanstående  citat  visar.  Hur  den  färdiga  kursplanen  kommer  att  se  ut 

kommer vi inte att veta innan vår forskning är avslutad, vilket gör att ingen ordentlig slutsats 

kan dras i skrivande stund. 

Se  Bilaga  1  för  ytterligare  information  om vad  nu  gällande  styrdokument  säger  om alla 

elevers rätt till skolgång.

2.3 ADHD

Funktionsnedsättningen ADHD beskrivs internationellt som ”Attention Deficit Hyperactivity 

Disorder”.  Sammanfattningsvis  innefattar  termen  uppmärksamhetsstörning  med 

hyperaktivitet (Gillberg, 2004, s. 17).

2.3.1 Diagnostisering

Diagnostisering görs genom att information från olika källor, exempelvis läkare, barn- och 

ungdomspsykiatriker,  pediatriker  med  specialistkunskaper  inom  ADHD  eller  barn-  och 

ungdomsneurolog jämförs (www.jansen-cilag.se). Dessa olika specialister tittar på individens 

beteendemönster.  Exempelvis  observeras beteende och huruvida det stämmer överens med 

vad som anses vara normalt. Dessutom krävs det att påtagliga problem uppvisas i två olika 

situationer, alltså två olika miljöer. Exempel på två olika miljöer är hemmet och skolan. För 

att komma fram till att det är ADHD måste beteendemönstret varat i minst sex månader och 

man ska ha iakttagit och observerat detta i tidig ålder (Kadesjö, 2007, s. 65).

2.3.2 Tre former av ADHD

Begreppet ADHD används när det sker avvikelser inom områdena uppmärksamhet, aktivitet 

och impulsivitet. Dessa tre områden skildrar tre olika typer av ADHD. Den första typen yttrar 

sig i uppmärksamhetsbrist. Den andra genom överaktivitet och en impulsnivå med bristande 

kontroll.  Den  tredje  formen  av  funktionsnedsättningen  är  en  kombinerad  variant  med 

uppmärksamhetsbrist,  hyperaktivitet och bristande impulskontroll.  För att ta reda på vilken 

10

http://www.jansen-cilag.se/
http://www.skolverket.se/content/1/c6/02/21/84/Idrott_och_halsa.pdf
http://www.skolverket.se/content/1/c6/02/21/84/Lgr11_kap1_2.pdf


form av  funktionshindret  individen  har,  finns  det  tecken  och  symtom att  förhålla  sig  till 

(Gillberg, 2004, s. 17).

Inom ADHD-formen, ouppmärksamhet, finns en rad olika symtom som observeras. Ett par av 

dessa  symtom  är  att  individen  inte  svarar  på  direkt  tilltal  och  att  personen  i  fråga  har 

svårigheter att organisera uppgifter och diverse aktiviteter. Detta är två av flera symtom inom 

ADHD med i huvudsak ouppmärksamhet. För komplett tabell, se bilaga 2.

ADHD med i huvudsak överaktivitet och impulsnivå med bristande kontroll, innehåller också 

ett  flertal  symtom  (se  bilaga  2).  Denna  ADHD-form är  mer  fokuserad  på  leken  och  på 

oförmågan att ta del av den. Det är inte ovanligt att det uppstår problem mellan elever med 

funktionshindret och övriga individer, när det kommer till  att leka och fungera i en grupp. 

Detta beror exempelvis på att personen i fråga har svårt att sitta still. Inom den här formen av 

ADHD finns även impulsiviteten med som grundläggande del. Den kan visa sig genom att 

personen kastar sig in i samtal mellan andra människor och genom detta sätt avbryter.  För att 

individen det handlar om ska anses tillhöra en form av ADHD, ska sex av nio symtom finnas. 

Förutom att symtomen ska ha pågått i sex månader, ska även beteendet inte stämma överens 

med vad som betraktas vara normalt för den gällande åldern (Gillberg, 2004, s. 18f).

2.3.3 Hur yttrar sig ADHD?

ADHD är ett funktionshinder som inte syns på personen i fråga. Variationen mellan personer 

med  ADHD  är  stor  och  i  många  vardagliga  situationer  kan  man  inte  lägga  märke  till 

funktionshindret. I många situationer är det alltså problemfritt. Det kan dock finnas situationer 

där det uppstår problem, då sammanhanget/aktiviteten inte passar individen. Situationen kan 

kräva  att  man  ska  lyssna  en  längre  period  och  man  ska  försöka  ta  in  information  och 

koncentrera sig. Detta kan leda till  att killen/tjejen med ADHD handlar impulsivt  och har 

svårt att hejda sig, vilket följaktligen kan leda till problem för omgivningen. Detta scenario 

kan  bero  på  aktiviteten,  det  kan  finnas  aktiviteter  som passar  personen  bättre  där  också 

situationen resulterar i färre eller inga problem. Aktiviteter/situationer som är självvalda har 

större möjligheter att få ett bättre resultat, för omgivningen och för individen själv. Då sker 

inte  alls  samma  typ  av  ansträngning  och  motivations-  och  koncentrationsnivån  är  högre. 

Tycker man om att cykla, springa och klättra, och får möjlighet att göra detta, trivs individen 

på ett helt annat sätt (Kendall & Olsson, 2008, s. 4). 
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Som tidigare  har  beskrivits,  finns  det  en  rad  olika  symtom där  dock några  beskrivs  mer 

ingående. Symtomen är beskrivna som utvecklade scenarion. Det finns olika beteende som 

visar att en person har ADHD. Exempelvis i umgänget med andra kamrater, där ett markant 

beteende inom funktionshindret är att personen har svårt att ”bromsa”. Detta gäller oavsett 

vilken  form  av  ADHD  det  handlar  om.  Detta  beteende  kan  då  följaktligen  leda  till  att 

kamraten känner att inget utrymme ges och på så vis tröttnar. Missförstånd och konflikter blir 

ofta resultatet,  vilket påverkar vardagen negativt.  En negativ följd av allt  detta är att,  inte 

minst i skolans värld, eleven blir illa behandlad. Omgivningen märker att eleven i fråga skiljer 

sig något i form av beteende, vilket gör att detta utnyttjas. Elever med ADHD blir därför i 

vissa fall retade. Vidare är det vanligt att individen inte har den bästa tidsuppfattningen. Det 

kan ofta vara svårt att hålla tider och dessutom kan uppfattningen om hur lång tid saker och 

ting tar, vara mindre korrekt. Det är även relativt vanligt att personer med ADHD har problem 

i skolan, vilket visas genom läs- och skrivsvårigheter (Olsson & Olsson, 2007, s. 27).

I  undervisning i  idrott  och hälsa  menar  Block (2007,  s.  206)  att  elever  med ADHD kan 

dagdrömma,  ha  svårt  med  fysiska  och  motoriska  övningar,  ha  svårt  att  vänta  på  sin  tur, 

avbryta läraren vid genomgång, ha svårigheter i att hantera aktivitetsnivån samt ha problem 

med uppmärksamhets- och koncentrationsförmåga, beroende på vilken av de tre formerna av 

diagnosen som eleven i fråga har. 

2.3.4 Koncentrationssvårigheter inom ADHD

Inom  ADHD  är  koncentrationssvårigheter  en  del  av  funktionshindret.  Koncentrationen 

innefattar ett flertal hjärnfunktioner och är kopplad till våra tankar. När det gäller personer 

med ADHD är koncentrationsnivån ett  resultat  av impulshämtning,  förmågan att  styra  sin 

vakenhet, samt individens aktivitetsnivå (Duvner, 1998, s. 31).

”När Anna sitter i klassrummet med läroboken framför sig börjar hon ofta tänka på något 

annat. Hon tänker på vad hon ska leka på rasten och märker knappt att läraren pratar med 

henne. Läraren säger att hon måste ta hem arbetsboken och skriva klart hemma, eftersom hon 

bara skrivit två rader under en hel timme” (Kendall & Olsson, 2008, s. 9).

Koncentrationsförmågan är olika från individ till individ, men handlar till stor del om att rikta 

uppmärksamheten i en situation. Dessutom att i olika utsträckning kunna upprätthålla den. 

När  man  talar  om  koncentration  och  förmågan  att  kunna  upprätthålla  och  rikta 

uppmärksamheten,  finns det tre huvudfaktorer som detta kopplas till.  Individens förmågor 
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ligger i fokus inom den första huvudfaktorn där egna förutsättningar inom begåvning samt 

motivation är väsentliga. Den andra faktorn tar upp svårighetsgraden, d.v.s. vilka möjligheter 

individen  har  att  lösa  uppgiften  jämfört  med  vad  han/hon  behärskar.  Är  uppgiften 

nivåanpassad  så  att  individen,  utifrån  sina  egna  förutsättningar,  klarar  av  uppgiften?  Den 

tredje och sista faktorn beskriver omgivningen och vilken inverkan den har på personen i 

fråga. Har omgivningen en negativ inverkan på personen med ADHD leder detta till  bl.a. 

trötthet (Duvner, 1998, s. 31f).

En problematik hos individer med ADHD är att de enkelt tappar koncentrationen i situationer 

som inte är motiverande och intressanta. Som beskrivningen av koncentrationssvårigheter 

inom ADHD visar, finns det en rad olika faktorer att beakta. Generellt är bearbetningen av 

uppgifter i många situationer väldigt goda. Däremot behöver ofta uppgiften vara inspirerande 

och intressant om han/hon ska kunna bidra med energi till uppgiften (Duvner, 1998, s. 34).

Inom  koncentrationssvårigheter  för  en  person  som  har  ADHD,  finns  något  som  heter 

kategorisering. I vissa situationer kan det vara svårt att ta in information av den anledningen 

att informationen inte känns igen. Detta leder då till att individen ”väljer” bort detta. En annan 

del av detta är när personen med ADHD inte har någon tidigare erfarenhet av den information 

som  ges.  Om  inte  förkunskaperna  finns  kan  fokus  och  koncentrationen  vara  svår  att 

upprätthålla  och  då  verkar  inte  budskapet  relevant.  Alltså  om  den  nya  kunskapen  och 

informationen inte går hand i hand med vad han/hon tidigare känner till, blir konsekvensen 

ofta negativ.  Vidare är  det signifikativt  för en person med funktionsnedsättningen att  inte 

kunna  använda  sig  av  tidigare  erfarenheter,  eller  att  ha  svårigheter  att  göra  detta.  Nya 

uppgifter som presenteras kan i vissa fall verka helt främmande, vilket försvårar för individen 

som har ADHD. Till en början kan det verka helt omöjligt för dessa personer och det kan 

kännas omöjligt att förstå och bearbeta informationen. Däremot kan man styra personen i rätt 

riktning  genom att  lägga  grunden i  form av  ledtrådar.  Då kan  kunskaperna,  som i  vissa 

situationer  redan finns,  plockas  fram.  Sådana  här  exempel  kan  hjälpa  personen att  få  ett 

sammanhang (Duvner, 1998, s. 41f).

2.4 Pedagogiska anpassningar

Elever med koncentrationssvårigheter är beroende av att deras miljö och omgivning är trygg. 

Dessa elever behöver därmed tydlighet vad gäller  regler och struktur. En pedagog som är 

tydlig, strukturerad i sina lektionsupplägg och vägledande, har möjlighet att ge dessa elever 

chans till god inlärning (Hammar & Johansson, 2008, s. 42). Duvner (1997, s. 114) menar att 
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samspelet och relationen mellan elev-lärare är en stor faktor då det handlar om inlärning och 

trygghet.  Elever  lyder  bara lärare  som de tycker  om eller  är  rädda för.  Att  skapa en god 

relation  med  eleven  är  alltså  viktigt  och  ställer  krav  på  att  läraren  är  relationsskapande. 

Kadesjö (2007, s. 194f) tar också upp vikten av relationen mellan elev och lärare då eleven 

har koncentrationssvårigheter. Kadesjö menar att lärarens förhållningssätt till eleven är viktigt 

för hur det fortsatta samarbetet utvecklas. Läraren bör tänka ”Hur kan jag hjälpa barnet ur 

denna situation?” istället för att tänka ”Varför gör han så mot mig?”. Kadesjö poängterar att 

läraren bör agera istället  för att  reagera,  vilket  innebär att  anpassningar måste  göras både 

innan  och  under  undervisningssituationerna.  Här  följer  några  forskningsbaserade 

anpassningar som lärare i idrott och hälsa kan använda sig av:

2.4.1 Omgivning och utformning av klassrum

I undervisningen är det viktigt att ordna en lugn atmosfär på det visuella planet. Detta i form 

av ljuset i rummet. Dessutom bör läraren tänka på att inte ha en distraherande omgivning då 

han/hon exempelvis har en genomgång. En distraherande omgivning kan bestå av bilder och 

planscher som tar onödig energi från eleven, och som då istället fokuserar på annat. Detta kan 

leda till att koncentrationsnivån sjunker tidigare än den gjort annars. Instruktionerna bör gås 

igenom, i en idrottshall eller i ett klassrum, då eleven inte sitter vid ett fönster. Då är det lätt 

att fokus hamnar någon annanstans. Dessutom är det till sin fördel om eleven inte har liv och 

rörelse bakom sig, utan är placerad på ett ställe där detta inte är fallet (Duvner, 1998 s. 119f).

Ljudnivån i klassrummet kan vara ett resultat av lärarens sätt att undervisa. Därför är det av 

största vikt att ha en lugn arbetsmiljö, där exempelvis eleverna inte talar i mun på varandra, 

eller avbryter. Dessa exempel är tydliga störningsmoment för personen i fråga. För att minska 

störningsmomenten  är  arbete  i  små-grupper  ofta  att  rekommendera  för  individen  med 

koncentrationssvårigheter. Detta kan variera men stöd och enskild hjälp i en lugn arbetsmiljö 

är ofta till elevens fördel (Duvner, 1998 s. 120).

2.4.2 Samarbete med specialpedagog och föräldrar 

Olsson & Olsson (2008 s. 32) tar upp skolans roll i att ge alla elever så bra förutsättningar 

som  möjligt,  att  lyckas  i  skolan.  För  att  göra  detta  möjligt  krävs  pedagogiskt  inriktade 

utredningar för att kunna tillgodose individer med olika resurser för att få svar sina behov. 

Skolan  och  miljön  ska  sammanfattningsvis  bemöta  varje  enskild  elev.  Samarbetet  mellan 

pedagogisk personal står här i fokus och således samarbetet med specialpedagogen. 
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Då specialpedagogens roll i skolan bl.a. innefattar att fungera som rådgivare och handledare 

och på så vis bidra till skolans pedagogiska utveckling (Romgård & Dahlberg-Sträng, 2010, s. 

11), är ett konsultativt samarbete mellan specialpedagog och lärare i idrott och hälsa något 

som  kan  bidra  till  ökad  pedagogisk  kunskap  hos  läraren  och  därmed  bättre 

inlärningsmöjligheter för elever med koncentrationssvårigheter. 

Att hålla mail-kontakt med föräldrarna nämns som en av huvudfaktorerna för ett väsentligt 

samarbete mellan förälder och lärare. (Olsson & Olsson, 2008 s. 35). Mail ses även som ett 

minneshjälpmedel  då  lärare  kan  maila  ut  information,  schema  och  dylikt.  Detta 

minneshjälpmedel gör det enklare för eleven att komma ihåg uppgifter från skolan. Dessutom 

ger det föräldrarna en inblick i barnets studier då information och anteckningar kan glömmas 

bort  under  skoltiden.  (Axengrip  &  Axengrip,  2004  s.  143).  Att  göra  inkluderande 

anpassningar poängteras starkt i boken  Passa mig! – inkluderad idrottsundervisning  (Fors, 

2004,  s.  24).  För  att  undvika  exkludering,  bör  därmed  dessa  instruktioner  mailas  ut  till 

samtliga elever, och inte bara till eleven med detta särskilda behov. 

2.4.3 Placering vid instruktioner

En bestämd plats i klassrummet/idrottshallen underlättar för elever med ADHD. En bestämd 

plats gör att eleven alltid vet vad den ska sitta, vilket då inte skapar nya konflikter inför varje 

lektion (Axengrip & Axengrip,  2004, s.  114).  Att  just  sitta,  och därmed inte stå upp, vid 

instruktioner är också koncentrationsfrämjande. Framförallt elever med svårigheter vad gäller 

motorik och perception gynnas av att sitta ner (Hammar & Johansson, 2008, s. 42).  

Var i klassrummet eleven bör sitta är individuellt.  Olika elever har olika behov vad gäller 

placeringen. Vissa behöver sitta längst bak i klassrummet. På så vis har de hela tiden översikt 

över klassen och kan på så vis koncentrera sig på vem som säger vad. Andra elever behöver 

sitta längst fram, för att på så vis kunna ha ögonkontakt med läraren och inte kunna se sina 

klasskamrater  som kan fungera  som distraktionsmoment  (Axengrip  & Axengrip,  2004,  s. 

114). 

Eleven bör heller inte sitta nära fönster. Fönster är konstruerade för att man ska kunna se ut, 

vilket leder till  att elever med koncentrationssvårigheter tappar just koncentrationen då det 

sker  saker  utanför  fönstret  (Tufvesson  &  Tufvesson,  2009,  s.  44).  Även  andra 

koncentrationsbrytande  stimuli  bör  undvikas  om  det  går.  Exempel  på  sådana  kan  vara 

luftkonditionering, värmeelement och liknande (www.janssen-cilag.se). 
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Elever  som har  problem med koncentration  bör inte  byta  den givna plats  som tilldelats  i 

början av en termin eller ett läsår. Byte av plats leder till många nya intryck som ska tas in, 

t.ex. relationsskapande med de nya klasskompisar som nu ska sitta jämte eleven. Istället bör 

läraren se till att eleven har sin bestämda plats, helst jämte en elev som är strukturerad och 

som har god hand med personen i fråga. Får man denna konstellation att fungera, kan den 

strukturerade eleven fungera som stöd åt eleven med ADHD (Burlind & Krook, 2008, s. 13).

2.4.4 Tid

Bristande tidsuppfattning är vanligt bland elever med ADHD. Detta innebär svårigheter i att 

känna av hur lång tid t.ex. fem minuter är. Därmed har elever med denna problematik svårt att 

hantera tiden då läraren t.ex. säger att ”Nu har halva tiden gått” eller ”Nu är det 10 minuter 

kvar innan uppgiften ska lämnas in” och liknande (Duvner, 1997, s. 43).

För att underlätta för elever som har svårigheter i tidsuppfattning, bör läraren i idrott och hälsa 

konkretisera tiden med hjälp av bilder eller  text.  Ett  arbetsschema,  d.v.s. en planering för 

dagens  lektion,  ger tydlig  struktur  och ökar elevens  trygghet,  koncentration  och inlärning 

(Duvner, 1997, s. 116). (Se även 2.4.6 Whiteboard). 

Tiden kan även utgöra ett problem då det gäller omklädning. Axengrip och Axengrip (2004, s. 

143f)  menar  att  mobiltelefonen  är  ett  utmärkt  hjälpmedel  då  det  kommer  till  larm  och 

påminnelser. En mobiltelefon kan ställas in så att den piper vid samma tidpunkt varje dag, 

t.ex. då eleven ska tillbaka efter rast. Mobilen kan även ge påminnelser och kan då fungera 

som hjälpmedel då det kommer till att ta med sig kläder till lektionen i idrott och hälsa, att i 

god tid gå till idrottshallen för ombyte o.s.v.

 

2.4.5 Förenklade instruktioner

Då instruktioner ska ges i helgrupp, bör dessa vara anpassade så att de är begripliga för alla. 

Genom att göra instruktionerna extra tydliga, något förenklade och kortfattade samt att inte 

för  många  instruktioner  ges  samtidigt,  har  läraren  goda  möjligheter  att  få  allas 

uppmärksamhet. Det är fler än de med diagnosen ADHD som har nytta av dessa förenklade 

instruktioner (Hammar och Johansson, 2008, s. 43). Korta instruktioner är även något som 

Kadesjö  (2007,  s.  205)  förespråkar.  Han  menar  att  elever  med  koncentrationssvårigheter 

tappar uppmärksamheten då läraren använder sig av så kallad ”prat-pedagogik”, och lär sig då 

samtidigt att långa utläggningar inte är värda att lyssna på. 
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Läraren bör vid genomgångar av instruktioner ha regelbunden ögonkontakt med elever som 

har ADHD. Att låta eleven upprepa instruktionen innan aktiviteten inleds kan också vara av 

vikt.  Genom regelbunden ögonkontakt  och denna upprepning,  kan läraren uppmärksamma 

ifall eleven lyssnar då instruktioner ges (www.janssen-cilag.se). Även Kadesjö (2007, s. 206f) 

talar om vikten av att be elever med koncentrationssvårigheter att återupprepa instruktioner. 

Han menar att denna typ av upprepning är en del i att lära eleven att lära sig själv, d.v.s. att 

eleven ska hitta rätt inlärningsmetod och kunna hantera denna på ett effektivt sätt. 

2.4.6 Whiteboard-tavla

Även i ämnet idrott och hälsa fyller whiteboard-tavlan en viktig funktion. Med hjälp av en 

sådan tavla kan läraren skriva upp ett visuellt arbetsschema över lektionen. Tavlan kan även 

användas till att skriva upp lag och var i salen eleverna ska befinna sig. Vissa elever är även 

beroende  av  att  se  bilder  på  vad  som  ska  plockas  fram.  Även  i  detta  sammanhang  är 

whiteboard-tavlan ett hjälpmedel, då bilder på utrustning kan sättas ut på t.ex. en uppmålad 

hinderbana.  Används whiteboard-tavlan på rätt  sätt  behöver inte elever  med ADHD ställa 

frågor angående vad som ska göras, vad som ska plockas fram, vad som kommer härnäst, 

vilka som är med i laget o.s.v. Allt står på tavlan, och eleven kan själv titta efter det som han 

eller hon för tillfället undrar över (Hammar & Johansson, 2008, s. 43). 

2.5 Ämnesteoretisk ansats 

Styrdokumenten visar att alla elever, oavsett förutsättningar, har rätt till utbildning i samtliga 

ämnen, så även idrott och hälsa. Trots detta är deltagande i idrott och hälsa ingen självklarhet 

för elever i behov av särskilt stöd: 

”Att delta i skolämnet idrott och hälsa och vara med i en idrottsförening är däremot ingen 

självklarhet för barn och ungdomar med funktionshinder” (Blinde & Taub, 1999; Kristén, 

2003 ur Hallberg, 2010, s. 157).                

Ett  sätt  att  arbeta  för att  få in elever  med särskilda behov i  ämnet  idrott  och hälsa är att 

använda  sig  av  en  modell  som Sherrill  har  konstruerat  (Hallberg,  2010,  s.  165).  Sherrill 

förespråkar här en rad olika aspekter, där den långsiktiga processen ligger i fokus och där till 

slut  den hälsosamma livsstilen ska mynna ut.  Denna strävan bör enligt  Sherrill  (Hallberg, 

2010 s. 164) ligga i allas intresse inom medicinsk personal samt inom skolans personal. För 

att främja den hälsosamma livsstilen i ett livslångt perspektiv, och att självförverkligandet ska 
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vara  möjligt  för  alla,  bör  yrkesgrupper  inom nämnda  områden  jobba  tillsammans  och  åt 

samma håll. Sherrill menar att elever med funktionsnedsättningar kommer på ett eller annat 

sätt och i olika utsträckning att misslyckas i idrottshallen. Hon förespråkar att arbeta för att 

minimera dessa misslyckanden. Vidare är målet  med AFA genomgående att  individen ska 

kunna delta i undervisningen och utföra aktiviteter, oberoende av färdigheter och personliga 

förutsättningar. (Hallberg, 2010, s.164). Denna modell går därmed ut på att visa vilket syfte 

och vilken målsättning lärare i idrott och hälsa kan ha i arbete med elever i behov av särskilt 

stöd,  d.v.s.  anpassad  fysisk  aktivitet  i  ett  livslångt  perspektiv.  Modellen  visar  även vilka 

samverkande domäner som vävs in hos eleven och vilka resultat anpassad fysisk aktivitet ger. 

Modellen  presenteras  här  nedan,  och kommer  att  användas  i  undersökningens  analys  och 

diskussion.

Syftet med anpassad fysisk aktivitet ska vara att och arbeta för psykomotoriska svagheter och 

stödja de styrkor som finns i området och på sätt bidra till att individen, på ett lättare sätt, kan 

utföra önskade uppgifter. 

Målsättningen enligt Sherrills modell ska vara att uppnå självuppfattning, kroppsuppfattning, 

social  kompetens  och  inkludering.  Dessa  fyra  termer  ligger  i  fokus  som  målsättning. 

Dessutom är fysiskt och motoriskt välbefinnande, motoriska färdigheter och mönster, idrotter, 

lek, spel, dans och simning aspekter under Sherrills målsättning.

Samverkande  domäner  för  bemyndigande  av  förändring,  är  kognitiv,  emotioner  och 

psykomotorisk.

Resultatet/vinster med denna modell är att slutprodukten ska vara att aktivt ta del av ett liv 

som avspeglas  av hälsa  och skapande av ett  perspektiv  där hälsosam livsstil  är  livslångt. 

Självförverkligande är en annan aspekt i Sherrills resultatdel av denna modell.  

(Hallberg, 2010, s. 165).

Folkhälsoperspektivet är något som genomsyrar AFA och således Sherrills holistiska modell. 

Detta perspektiv har mer och mer växt fram och är en viktig del i hela processen mot den 

hälsosamma livsstilen. Genom organisatoriska former och tillämpningar i skolans värld leder 

AFA till bättre förutsättningar för individer med funktionsnedsättningar. (Hallberg, 2010, 

s.169). Sherrill tar upp att det finns olika förutsättningar hos ungdomar vilket gör att uppgifter 
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och aktiviteter uppfattas som olika svåra. Modellen som beskrivs är dock ett exempel på en 

framåtsträvande utbildningsform som ska få med samtliga individer och ge de en möjlighet att 

lyckas. (Sherrill, 2004, s.161).  
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3. Metod
Detta arbete är en intervjustudie kring hur lärare i grundskolans senare år kan/bör anpassa 

undervisningen i idrott och hälsa då elever med diagnosen ADHD finns i klassen. Åtta lärare i 

idrott  och  hälsa  från  fyra  olika  rektorsområden  i  en  mellanstor  stad  i  södra  Sverige  har 

intervjuats, med fokus på om, och i så fall hur och varför, de anpassar sina lektioner då de har 

elever  med  ADHD  i  klassen.  Resultatet  av  intervjuerna  har  sedan  jämförts  med  vad 

forskningen säger om detta område.

3.1 Vetenskapsteoretisk utgångspunkt

Grundad  teori  räknas  som  en  av  tre  empirinära  forskningsansatser,  tillsammans  med 

fenomenografi och etnometodologi. Samtliga av dessa tre forskningsansatser har en kvalitativ 

inriktning (Patel & Davidson, 2003, s. 31).  ”Grundad teori lämpar sig som metod när man är 

intresserad av sociala interaktioner mellan individer men inte ännu har ett smalt fokus utan är 

öppen för att se och lära vad aktörerna i det empiriska fältet säger och gör” (Charmaz, 2006; 

Guvå & Hylander, 2003 ur Forslund Frykedal, 2008, s. 20). Anledningen till att just Grundad 

teori valdes som vetenskapsteoretisk utgångspunkt i denna undersökning är att vi inte ville ha 

för stora förkunskaper, och på så vis riskera att kunna leda intervjupersonerna åt håll som inte 

är äkta. Vi ville alltså, precis som citatet ovan beskriver, vara öppna för att se och lära vad 

aktörerna i det empiriska fältet säger och gör. 

Två amerikanska sociologer, Strauss och Glaser, grundade denna forskningsinriktning i slutet 

av  1960-talet  eftersom  de  ansåg  att  stora  teoretiska  konstruktioner,  så  kallade  ”Grand 

theories”,  var  ett  hot  mot  forskningen.  De ansåg att  dessa ”Grand theories”  gjorde så att 

”forskningen riskerade  att  utarmas till  att  verifiera  dessa stora  teoretiska system”(Patel  & 

Davidson, 2003, s. 31f). Istället hade de som mål att utifrån empiri kunna formulera en lokal 

teori. Denna teori skulle då enbart gälla för det unika fallet och därmed inte kunna användas 

som en så kallad teoretisk superstruktur. 

Glaser och Strauss anser att det inte finns en enda verklighet, utan att verkligheten beror på 

vem som upplever  den  och  tolkar  den.  De  ser  Grundad  teori  som en  metod  att  studera 

verkligheten utifrån intervjupersonernas eller  de observerade personernas perspektiv.  Detta 

görs  genom  att  forskaren  analyserar  undersökningspersonernas  handlingar  och 

kommunikation i sociala miljöer. Då forskaren observerar eller intervjuar personen i fråga i 

dennes dagliga verklighet, kan nya teorier utvecklas (Glaser och Strauss, 1967 ur Forslund 

Frykedal, 2008). 
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Grundad teori går därmed ut på att helt förutsättningslöst inleda forskningen med empiriska 

undersökningar, och med det material som då fås fram forma en hypotes, en lokal teori, som 

sedan arbetas vidare med. Detta empiriska material kategoriseras som olika koder. En kod kan 

t.ex. vara ett utdrag ur intervjuer som är vanligt förekommande och därför kan formuleras till 

en egen rubrik. Nämner t.ex. sju av åtta lärare att inkluderande anpassningar är viktiga för 

elevers  självkänsla,  skulle  ”inkluderande  anpassningar”  kunna utgöra  en  kod och  därmed 

fungera som en egen rubrik i undersökningen. Samtliga empiriska delar som rör detta område 

ska  sedan  sorteras  och  presenteras  under  denna  rubrik.  Lokala  teorier  består  därmed  av 

empirinära koder som är aktuella så länge det unika, studerade fenomenet är det (Patel  & 

Davidson, 2003, s. 31 f).

Olika koder har hittats då intervjuerna i denna undersökning transkriberats och noga lyssnats 

igenom. Dessa koder har därefter gjorts om till rubriker i resultat/analysdelen i denna rapport. 

Samtliga empiriska delar som rört de olika koderna/rubrikerna har sedan sorterats in under 

dessa och där sammanställts och analyserats.

3.2 Urval

Den kommun som utgör grunden i denna undersökning innehåller fyra olika rektorsområden. 

Samtliga dessa rektorsområden har en skola med grundskolans senare del, d.v.s. årskurs sex 

till nio. I undersökningen har två lärare i idrott och hälsa per rektorsområde från grundskolans 

senare del intervjuats – totalt åtta lärare. Anledningen till att just åtta lärare intervjuades är att 

arbetet  enbart  ska  innehålla  resultat  från  intervjupersoner  som är  utbildade  och  behöriga 

lärare. Då två av dessa fyra rektorsområden enbart hade två utbildade lärare i idrott och hälsa, 

valdes detta antal för samtliga rektorsområden, för att på så vis få en jämn bild av situationen i 

den utvalda kommunen. 

Den metod  valdes  då  det  kom till  urval  av  intervjupersoner  liknar  ”slumpmässigt  urval” 

(Denscombe, 2004, s. 175f). De krav som funnits i urvalet har varit att intervjupersonerna ska 

vara utbildade lärare i idrott och hälsa på grundskolans senare del och att det ska vara två 

lärare per rektorsområde. Därefter har urvalet varit helt slumpmässigt. Ålder, kön eller antal 

verksamma år har inte varit avgörande för om personen ska intervjuas eller inte. Genom att 

intervjua lärare med olika bakgrund och erfarenheter, ökar möjligheterna till att nå ett resultat 

som är representativt för den totala populationen och därmed mer generaliserbart. 
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3.3 Intervjuguide

I detta arbete har en kvalitativ intervjumetod (Johansson & Svedner, 2001, s. 25) använts. 

Med  detta  menas  att  färdiga  frågeområden  konstrueras  och  sedan  ställs  till  samtliga 

intervjupersoner.  Följdfrågor  till  intervjupersonernas  svar  kan  dock  variera.  Som 

grundläggande  frågeområden  i  intervjuerna  har  denna  undersöknings  tre  frågeställningar 

legat, d.v.s. Vad gör lärare i idrott och hälsa för att pedagogiskt anpassa undervisningen då 

elever med ADHD ingår i  klassen?, Hur genomförs dessa pedagogiska anpassningar? och 

Varför  görs  dessa  pedagogiska  anpassningar?  Utifrån  dessa  frågeområden  har  frågor 

konstruerats för att få så långa och uttömmande svar från intervjupersonerna som möjligt, 

eftersom detta är syftet med en kvalitativ intervju. Istället för att ha en majoritet av t.ex. ”Ja 

och  Nej-frågor”,  har  öppna  frågor  använts  där  intervjupersonen  kan  ge  ett  långt  och 

beskrivande svar. Ett exempel på en sådan fråga är ”Beskriv hur en sådan anpassad lektion 

kan gå till” (se bilaga 3 för fullständig intervjuguide).

Patel  och Davidson tar  upp begreppet standardiserad intervju och att kvalitativa intervjuer 

nästan alltid  har en låg grad av standardisering.  Med detta  menas  att  intervjupersonen får 

utrymme för uttömmande svar. Trots att vald intervjumetod, med låg grad av standardisering, 

har  den samtidigt  hög grad av strukturering.  Det  innebär  att  frågorna ställs  i  en bestämd 

ordning till intervjupersonerna (Patel & Davidson, 2003 s. 78). Genom att använda denna typ 

av intervju, ges möjlighet få uttömmande och öppna svar inom det område som undersöks. 

Hög grad av struktur medför att intervjuerna blir likvärdiga och därmed jämförbara.         

3.4 Procedur

Vi tog kontakt med de slumpmässigt utvalda intervjupersonerna via telefon. Vi presenterade 

oss med namn, vilken högskola vi kom ifrån samt vad vi hade för syfte med att genomföra en 

intervju med personen. Intervjupersonen fick i detta skede endast övergripligt reda på vilket 

område intervjun skulle beröra. Vi ville inte att personen i fråga skulle kunna förbereda sig på 

specifika frågor, eftersom vi ansåg att risken för inövade och överdrivet fördelaktiga svar då 

kunde öka. Intervjupersonerna fick därmed inte ut några specifika frågor eller frågeområden, 

utan fick alltså enbart reda på vilket område intervjun skulle beröra i stort. 

En pilotintervju (bilaga 4) genomfördes för att testa om intervjuguiden innehöll frågor som 

gav  relevanta  svar  för  vår  undersökning.  Det  visade  sig,  då  pilotintervjun  var  gjord,  att 

intervjuguiden behövde göras om. Vi tyckte att svaren blev för stängda och korta. Vi lade 

därför till och ändrade frågor så att vi fick mer uttömmande svar. En ny, reviderad, intervju 

konstruerades och skickades in till  handledarna för godkännande. Intervjuguiden skickades 
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tillbaka  med  förslag  på  förändringar.  Nu fick  vi  tipset  att  ha  med  bakgrundsfrågor  kring 

intervjupersonen, för att på så vis få reda på dennes erfarenhet kring området samt dennes 

inställning  till  diagnosen ADHD och till  anpassningar överlag.  Ännu en gång reviderades 

intervjuguiden och skickades tillbaka till handledarna, som då gav sitt godkännande. Först då 

kunde intervjuguiden (bilaga 3) användas för att få fram information till forskningen. 

Av praktiska skäl genomfördes intervjun på två av rektorsområdena med båda lärarna i idrott 

och hälsa samtidigt. Intervjuerna fördelades alltså på fyra intervjuer med fyra personer inom 

två rektorsområden och två intervjuer med fyra personer inom övriga två rektorsområden. Vid 

de intervjutillfällena då båda lärarna satt med samtidigt, fick de båda möjlighet att svara på 

samtliga frågor. Samtliga intervjuer, som tog ca 20 minuter var, genomfördes i lugna miljöer, 

som t.ex. lediga klassrum, lärarrum och konferensrum. 

Samtliga  intervjuer  spelades  in  med  hjälp  av  våra  mobiltelefoner.  Vi  delade  upp 

inspelningarna,  vilket  gjorde  att  vi  ansvarade  för  tre  inspelningar  var.  Dessa inspelningar 

transkriberades,  d.v.s.  skrevs  ner  på  datorn,  för  att  sedan  användas  då  vi  arbetade  med 

resultatdelen. 

3.5 Etiskt förhållningssätt

För att säkerställa trygghet och anonymitet för de som deltar (intervjupersoner, enkätpersoner, 

observerade  personer  och  liknande)  i  undersökningar  av  olika  slag,  har  Humanistisk-

samhällsvetenskapliga forskningsrådet tagit fram anvisningar för hur forskning ska bedrivas 

ur  etisk synpunkt  (Johansson & Svedner,  2004, s.  23f).  De olika  punkter  som utarbetats, 

presenteras här nedan. Till  varje punkt visas även hur det etiska arbetet  har gått till  i  just 

denna undersökning.

• ”Deltagarna  skall  erhålla  en  rättvisande  och  begriplig  beskrivning  av 

undersökningsmetoderna och undersökningens syfte” (Johansson & Svedner, 2004, s. 

23). 

Intervjupersonerna i denna undersökning har erhållit  kortfattad information om vad 

syftet med forskningen är. De har varit väl medvetna om att de skulle intervjuas. Då 

de  erhöll  dessa  uppgifter,  hade  samtliga  chans  att  tacka  nej.  Ingen  av 

intervjupersonerna  gjorde  dock  detta,  vilket  gjorde  att  samtliga  utvalda  personer 

deltog i undersökningen. 

• ”Deltagarna skall ha möjligheter att när som helst ställa frågor om undersökningen och 

få sina frågor sanningsenligt besvarade” (Johansson & Svedner, 2004, s. 24). 
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Samtliga intervjupersoner hade möjlighet att ställa frågor till oss, både innan, under 

och efter intervjun. Vi fick en del frågor innan undersökningen, rörande mer specifik 

information  om  vad  vår  undersökning  gick  ut  på.  Dessa  frågor  besvarades 

sanningsenligt.  Vissa  frågor  som  rörde  specifika  frågor  som  skulle  uppkomma  i 

intervjun, ville vi dock inte besvara eftersom intervjupersonen då skulle ha tid på sig 

att förbereda svar. 

• ”Deltagarna skall upplysas om att de kan avböja att delta eller avbryta sin medverkan 

utan negativa följder” (Johansson & Svedner, 2004, s. 24) . 

Då vi kontaktade de lärare som var tänkta att ingå i studien, frågade vi om de kunde 

tänka sig att bli intervjuade angående det arbetsområde som vi valt. De hade då all rätt 

att tacka nej till vår förfrågan. Vi uttryckte oss dock inte specifikt kring deras rätt att 

tacka nej, men vi ansåg att vi frågade på ett sätt som bidrog till att personerna i fråga 

kände att de hade rätt att tacka nej. Vår fråga kunde se ut ungefär såhär: ”Skulle du 

vilja delta i en intervjustudie kring pedagogiska anpassningar i idrott och hälsa för 

elever med ADHD?”.

• ”Deltagarna ska vara säkra på att deras anonymitet skyddas. Av den färdiga rapporten 

skall  det  inte  vara  möjligt  att  identifiera  vare  sig  förskola/skola,  lärare  eller 

elever/barn. Om man överväger att namnge de som deltagit i undersökningen måste 

man ha tillstånd från alla berörda: personalen på skolan, eleverna, deras föräldrar och 

andra som berörs” (Johansson & Svedner, 2004, s. 24).

Intervjupersonerna i denna undersökning är helt anonyma. Istället för att nämna den 

kommun som studerats, har vi valt att beskriva den som ”en mellanstor stad i södra 

Sverige” och istället för att ange intervjupersonernas rätta namn i resultat/analysdelen, 

har vi valt att använda fingerade namn. På så vis finns det ingen möjlighet för den som 

läser detta examensarbete att kunna veta vilka dessa personer är.

• ”Om deltagarna inte är myndiga skall målsman informeras och tillfrågas om barnen 

får medverka” (Johansson & Svedner, 2004, s. 23).

Ingen av de medverkande personerna i denna undersökning har varit omyndig. Därför 

har denna punkt inte varit aktuell i vårt etiska förhållningssätt i undersökningen. 

3.6 Dataanalys

Insamlad data analyserades med grund i Kvales sju steg (Kvale, 2009, s. 118), där det femte 

steget tar upp just analysen:

5)  Analys.  ”Avgör  utifrån  undersökningens  syfte  och  ämne  och  på  grundval  av 
intervjumaterialets karaktär vilka analysmetoder som är lämpliga för intervjuerna” 
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Analysen utfördes genom att dela in insamlad data i kategorier/koder som vi kunnat hitta efter 

att  ha sammanställt  intervjuerna.  Detta  sätt  är  hämtat  från Grundad teori  (3.1).  Resultatet 

skrevs  ned  i  dessa  olika  kategorier,  vilket  gör  att  de  fungerar  som  underrubriker  till 

frågeställningarna. Att använda frågeställningarna som huvudrubriker i resultat/analysdelen är 

hämtat  från  Svedner  och Johansson (2004,  s.  70)  som förespråkar  detta  sätt  att  dela  upp 

resultatet.  Ovan  nedskrivna  etiska  förhållningssätt  följdes  då  resultatet  presenterades  och 

analyserades.   
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4. Resultat och analys
Samtliga intervjupersoner har i denna undersökning erhållit fingerade (påhittade) namn för att 

säkra deras anonymitet. Här följer dessa fingerade namn, samt, inom parentes, hur många år 

de har varit verksamma som lärare i idrott och hälsa: Henrik (8 år), Sven (15 år), Sofia (12 

år),  Anna  (7  år),  Jonas  (23  år),  Stefan  (5  år),  Peter  (9  år),  Katrin  (34  år).  Denna 

resultat/analysdel  har  tre  huvudrubriker  som  tar  sin  utgångspunkt  i  undersökningens 

frågeställningar,  vilket  rekommenderas  av  Svedner  och  Johansson  (2001,  s.  70).  Som 

underrubriker har de koder/kategorier som hittats i dataanalysen använts, vilket är en del i den 

vetenskapsteoretiska utgångspunkten ”Grundad teori” som tillämpats i denna undersökning. 

Följande koder/kategorier har hittats: 

- Pedagogiska anpassningar behövs ej
- Pedagogiska anpassningar utan lärande i fokus
- Exkluderande pedagogiska anpassningar
- Inkluderande pedagogiska anpassningar
- Hur samlingar genomförs
- Hur instruktioner genomförs
- Anpassning av teoretiska uppgifter i idrott och hälsa
- Anpassning utanför idrottshallen
- Anledningar till att pedagogiskt anpassa undervisningen i idrott och hälsa

4.1 Detta säger lärare i idrott och hälsa angående vad de gör för att pedagogiskt anpassa 

undervisningen då elever med ADHD ingår i klassen 

Av åtta intervjuade lärare i idrott och hälsa, svarade sex av dessa att deras arbete skiljer sig då 

de har en klass med en eller flera elever med ADHD jämfört med då de har en klass där denna 

diagnos inte finns representerad. Dessa lärare gör alltså någon form av anpassning, vissa dock 

mer utvecklade än andra.  Enligt de lärare vi intervjuat kan en anpassning vara allt ifrån att ha 

ökad fokusering från lärarens  sida då lektionen startar,  d.v.s.  extra  fokus på att  förhindra 

situationer  där  konflikt  eller  störning  kan  uppstå,  och  att  ta  bort  enstaka  mål  vid 

betygssättning  för  att  eleven ska klara  G i  ämnet,  till  pedagogiskt  anpassade  planeringar, 

lektionsupplägg, instruktioner o.s.v. 

4.1.1 Pedagogiska anpassningar behövs ej

Sex av åtta lärare anser att anpassningar av olika slag är nödvändigt för att elever med ADHD 

ska få ut någonting av undervisningen i idrott och hälsa. Två lärare, Katrin och Peter, anser 

dock att detta inte behövs. Katrin menar att det var förvånande att undersökningar görs kring 

problematiken  ADHD  i  idrottssammanhang.  Enligt  henne  är  denna  diagnos  inte  något 

problem då det kommer till lektioner i idrott och hälsa. Peter har en liknande inställning som 

Katrin:  
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”Oftast fungerar det med den ordinarie så, det är inga problem”. Peter

Peter menar att hans vanliga sätt att undervisa fungerar lika bra då elever med ADHD finns i 

klassen som när det inte gör det. Han gör därmed inga ändringar eller anpassningar för att 

underlätta inlärningen för elever med denna diagnos.

Analys

Katrin  och Peter  ger  intryck  av att  inte  göra några  anpassningar  alls  just  för  elever  med 

ADHD.  De  anser  att  idrottsundervisningen  fungerar  bra  för  elever  med  denna  diagnos, 

eftersom det är ett ämne där de får ut mycket av sin energi. Katrins inställning till diagnosen i 

idrottssammanhang visar att hon inte har haft en tanke på att använda sig av pedagogiska 

anpassningar för elever med ADHD. Katrin och Peter gav intrycket att de anser att så länge 

eleverna  med  denna  diagnos  ”fungerar”  i  undervisningen,  har  de  gjort  ett  bra  jobb. 

Lärandeaspekten finns därmed inte med i deras tanke,  vilket skulle kunna innebära sämre 

möjligheter  till  inlärning för dessa elever.  Detta innebär  samtidigt  att  deras arbetssätt  inte 

stämmer  överens  med det  syfte  och de  målsättningar  som Sherrill  (2.5)  förespråkar  i  sin 

modell, t.ex. att arbeta för att bidra till att individen, på ett lättare sätt, kan utföra önskade 

uppgifter. 

4.1.2 Pedagogiska anpassningar utan lärande i fokus

Anpassningar kan göras både för att  eleven ska lära sig mer,  men också för att  förhindra 

konflikter  och för att  eleven lättare  ska klara  betyget  Godkänt.  Flera  av lärarna anser  att 

anpassningar  som  minskar  risken  för  konflikter  är  viktig,  och  att  det  påverkar  vilken 

inställning de har då de gör sig redo för en lektion i idrott och hälsa. Anna är en av dem som 

talar  om sådana anpassningar,  men framhäver  även möjligheten till  att  kunna bortse ifrån 

enstaka mål i bedömning, vilket följande citat visar:

”Att alla elever ska kunna nå målen, det är la min anpassning. Att jag liksom, att jag kan 
bortse från vissa mål för att, för att kunna anpassa för att få dom godkända”. Anna

Anna menar  i detta citat  att hon inte anpassar för att  öka inlärningen,  utan istället  för att 

eleverna enklare ska kunna nå målen. 

Analys
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Att göra anpassningar som inte specifikt med lärandet att göra är vanliga anpassningar som 

görs då elever med ADHD ingår i klassen. Flera av lärarna ger i intervjuerna intryck av att en 

lyckad  anpassning  för  elever  med  denna  diagnos,  är  en  anpassning  som  förhindrar  att 

situationer med bråk och konflikter uppstår. Dessa anpassningar får stöd i Sherrills modell 

(2.5), där en av målsättningarna är att  individerna ska uppnå social  kompetens och att  de 

inkluderas i undervisningen och därmed blir en fungerande del av gruppen. Denna typ av 

anpassning finns även representerad i litteraturen, även om de inte presenterats i detta arbete. 

Lyckas man som lärare uppnå en lugn och trygg miljö, ökar även möjligheterna för inlärning, 

enligt flera av de intervjuade lärarna. Flera av lärarna poängterar även vikten av att anpassa 

både undervisning och bedömning så att  berörd elev lyckas  nå målen.  Ett  vanligt  sätt  är, 

precis som ovanstående citat visar, att plocka bort sådana mål ur kursplanen som elever har 

svårigheter med. Denna anpassning är alltså inte en anpassning som utvecklar lärandet, utan 

istället  en  anpassning  som  gör  kursplanen  mer  gjord  för  eleven  i  fråga.  Denna  typ  av 

anpassning är inte återkommande i den litteratur som har studerats i detta arbete. Hammar och 

Johansson (2008, s. 156) stödjer dock lärarnas sätt att anpassa då det kommer till att bortse 

från enstaka mål. De menar att lärarna, enligt Undantagsbestämmelserna, har rätt att bortse 

från enstaka mål ifall särskilda skäl för detta finns. Sådana skäl kan vara att eleven, p.g.a. en 

funktionsnedsättning eller andra orsaker, inte har möjlighet att uppfylla ett särskilt mål eller 

kriterium. 

Exkluderande pedagogiska anpassningar

De  intervjuade  lärarna  gav  även  ett  flertal  exempel  på  anpassningar  som  görs  i 

undervisningen för att eleven ska lära sig mer eller för att eleven enklare ska kunna ta till sig 

information  och  instruktioner.  Dessa  anpassningar  visade  sig  dock  inte  alltid  vara 

inkluderande,  utan  istället  exkluderande.  En  sådan  typ  av  exkluderande  anpassning  som 

kommit upp i intervjuerna är att maila ut instruktioner och planering till de elever som är i 

behov av mer information. En annan anpassning, som flera av lärarna tar upp i intervjuerna, är 

separata instruktioner innan eller efter en genomgång. Detta innebär då att läraren plockar ut 

elever som inte förstått instruktionerna, och säger dessa en gång till:  

”Det som märks mest är att dom måste ha mycket mer förberedelser, dom måste veta vilket 
som är nästa moment. Och ibland får det va att dom får ha en egen instruktion vid sidan om 
eller så”. Sofia

Sofia ger här ett typiskt exempel på en exkluderande anpassning, eftersom eleven plockas ut 

ur gruppen och då får en extra instruktion inför sina klasskamrater. 
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Analys

Ovanstående citat är ett av många exempel på att lärarna i den utvalda kommunen anser att de 

använder sig av exkluderande anpassningar,  främst i form av att  ge enskilda instruktioner 

efter den instruktion som getts i helklass. Detta leder till att elevens chans att förstå själva 

instruktionen ökar, vilket också kan leda till att chansen att uppnå en god kroppsuppfattning 

ökar i och med att aktiviteten blir mer lättförstådd. Detta sker därmed enligt Sherrills (2.5) 

målsättning angående just uppnående av kroppsuppfattning. Samtidigt riskerar läraren dock 

att få eleven att känna sig utanför och inte som alla andra, vilket då motsätter sig en annan av 

Sherrills målsättningar: att uppnå inkludering. Litteraturen som undersökts i detta arbete ger 

många  alternativa  lösningar  på  detta  problem.  Ett  av  dessa  alternativ  är  att  använda 

whiteboard-tavla (se 2.5.6) även i instruktioner i idrott och hälsa. Elever med ADHD, ofta 

med  koncentrationssvårigheter  som  följd,  har  då  enklare  att  följa  med  i  instruktioner, 

lagindelningar och framplockning av material, och behöver därmed inte en extra instruktion 

efter den ”ordinarie” instruktionen. Skulle eleven ha missat något som sagts, kan han eller hon 

alltid titta på whiteboard-tavlan. Denna anpassning minskar därmed risken att eleven känner 

sig utanför, vilket då skulle medföra att även Sherrills (2.5) målsättning om inkludering kunde 

uppnås.  En  annan  exkluderande  anpassning  som  kom  fram  under  intervjuerna  var  att 

planering mailas ut till de elever som har behov av att veta i förväg vad som komma skall. 

Denna typ av anpassning tas även upp i detta arbete, och ses av forskningen som viktig för 

elever med diagnosen ADHD. Mailkontakt med både elev och förälder ger ökad möjlighet till 

förförståelse, vilket underlättar i kommande klassrumssituation. Det som skiljer forskningens 

inkluderande tänk åt  jämfört  med lärarnas sätt  att  jobba med denna mailkontakt,  är att  de 

lärarna som nämnt att de använder sig av denna anpassning, enbart skickar dessa dokument 

till  den berörda eleven och  därmed  inte  till  hela  klassen.  Flertalet  av eleverna  i  en klass 

kanske inte känner ett behov av denna extra information, men då har de istället möjlighet att 

slänga dokumentet i papperskorgen. Skickas dessa mail till alla i klassen, ses också alla elever 

som likvärdiga och ingen blir utanför. 

Inkluderande pedagogiska anpassningar

De intervjuade  lärarna  gav  dock  även  många  exempel  på  pedagogiska  anpassningar  som 

fungerar  i  helklass,  där  själva  anpassningen är  till  för  eleven med ADHD, men  trots  det 

gynnar  samtliga  elever  i  klassen  och  inte  är  utpekande.  Exempel  på  inkluderande 

anpassningar  som togs  upp är  att  alltid  vara  två  lärare  under  lektioner  i  idrott  och hälsa 

eftersom en av dessa lärare då kan fungera som stödperson åt elever med särskilda behov, 

samt  sittande  samlingar  för  samtliga  elever  för  att  på  så  vis  minimera  rörelser  och 
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distraktionsmoment  vid genomgångar.  Att  just  minimera  distraktionsmomenten  anses vara 

viktigt av flertalet av de intervjuade lärarna. Stefan menar t.o.m. att det inte är eleven som är 

problemet, utan omgivningen:

”Egentligen är det miljön som är problemet och inte eleverna. Problemet är egentligen inte att 
du har ADHD”. Stefan

Stefan menar i detta sammanhang att miljön och omgivningen kring eleven måste vara lugn 

och innehålla få distraktionsmoment. Han menar att det är först då som elever med denna 

diagnos kan hålla koncentrationen på det som är meningen. Även Henrik anser att en lugn 

miljö  är  viktig  för  elever  med  ADHD,  då  de  handlar  om  att  de  ska  få  ut  något  av 

lektionsinnehållet: 

”Också handlar det om miljön runt dom. Som vi var inne på innan, är det för mycket intryck 
så spelar det ingen roll egentligen vad man gör, då når man inte det ändå utan man måste hitta 
en nivå där eleven känner och kan fokusera, så som pedagog kan du jobba ihjäl dig om du 
ändå har en miljö där det är för stökigt för då når du inte fram till  eleven. Därför är just 
hemuppgifter,  dialog,  enskilda  samtal  att  föredra,  om det  är  önskvärt,  om personen vill”. 
Henrik

Henrik  nämner  här  även  att  det  är  viktigt  att  eleven  själv  får  välja  ifall  alternativa 

inlärningsmetoder  ska  tas  till.  Att  göra  sådant  som inte  övriga  klassen  behöver  göra  kan 

uppfattas som kränkande och utpekande. Men om eleven själv anser att detta är en metod som 

fungerar och känns bra, är det också en metod som kan användas.

Analys

Lärarna i ett av rektorsområdena förklarade att de alltid, på alla lektioner i idrott och hälsa, 

jobbar två och två. De har relativt små klasser (15-20 elever/klass), och slår därför ihop två 

klasser vid idrott och hälsa. På så vis har de möjlighet att vara två lärare på varje lektion. De 

påpekade att den anpassningen, att just vara två och inte ensam, var otroligt värdefull. På så 

vis behöver de aldrig lämna klassen ensam ifall någon situation skulle uppstå. På samma sätt 

kan en av lärarna ansvara för instruktionerna medan den andra fungerar som hjälpande och 

stöttande  för  de  elever  som  behöver  det.  De  kan  då  bl.a.  lägga  fokus  på  dessa  elevers 

psykomotoriska  svagheter  och  stödja  de  styrkor  som individen  har,  och  samtidigt  hjälpa 

eleven att  på ett  lättare  sätt  utför önskade uppgifter,  vilket även är syftet  i  Sherrills  (2.5) 

modell för anpassad fysisk aktivitet. Denna anpassning har inte tagits upp i den litteratur som 

studerats i detta arbete. Trots detta är det en anpassning som är inkluderande och som, enligt 

intervjupersonerna, fungerar väl i verkligheten. 
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Två av lärarna, Stefan och Henrik, tog upp vikten av att förändra miljön runtomkring dessa 

elever, och att ADHD därmed är en funktionsnedsättning som inte blir ett funktionshinder 

förrän miljön skapar det. Omgivningen som problem är även något som litteraturen tar upp 

(se 2.5.1). Duvner (1998 s. 119f) menar bl.a. att en omgivning med få distraktionsmöjligheter, 

som t.ex. bilder, planscher, tavlor, dörrar och fönster, är positivt för elever med ADHD. Finns 

det många olika saker att fokusera blicken på, tappar eleven fokuseringen på läraren framme 

vid tavlan, vilket leder till att instruktionerna eller genomgången missas. I en idrottshall bör 

därför  läraren tänka på att  väggarna är  sparsamt  inredda med planscher och affischer,  att 

samlingar och instruktioner genomförs med elevernas ryggar mot läktaren och att de även 

sitter långt bort ifrån dörrar och andra typer av distraherande material. På så vis optimeras 

möjligheten  till  att  elever  med  ADHD  och  koncentrationssvårigheter  följer  med  i 

instruktionen eller genomgången. 

Henrik tar även upp vikten av att inte göra anpassningar som eleven inte själv vill ha. Det är 

eleven själv som bestämmer om han eller hon känner sig särbehandlad eller utanför. Därför är 

det  också  av  vikt  att  föra  en  dialog  med  eleven,  för  att  på  så  vis  få  reda  på  om tänkt 

anpassning ses som inkluderande eller  inte.  Detta inkluderande tänk går hand i hand med 

Sherrills (2.5) målsättning angående just inkludering, och får samtidigt stöd av Persson (2008, 

s. 57), vilket även tas upp i inkluderingsavsnittet (2.1) i detta arbete, där han menar att skolan 

har som ansvar att inte bara anpassa så att eleven kan delta, utan även så att eleven känner sig 

delaktig. 

4.2 Detta säger lärare i idrott och hälsa angående hur dessa pedagogiska anpassningar 

genomförs

Då frågeställningen ”Vad” visar en översikt över ifall anpassningar görs och vad de går ut på, 

visar frågeställningen ”Hur” mer precist vilka metoder lärarna säger att de använder. Följande 

citat visar därmed inte bara att pedagogiska anpassningar görs utan även på vilket sätt. 

4.2.1 Hur samlingar genomförs

Det var särskilt en av lärarna, Stefan, som gav tydliga exempel på hur han genomförde sina 

anpassningar för samlingar. Han nämner att struktur är viktigt, och att ingen får tala utan att 

först ha räckt upp handen. Detta medför då ett lugnare klimat som gynnar samtliga elever. 

Han menar  även att  eleverna  alltid  bör sitta  ner  vid samlingar  och att  de elever  som har 

problem med koncentrationen inte  bör sitta  vid fönster,  eftersom deras fokusering då lätt 
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hamnar ute på skolgården istället för på läraren. Stefan har även under sina år som lärare och 

utifrån sina erfarenheter dragit en egen slutsats gällande samlingar: 

”Om dom satt i ett ”U” då, i vissa sammanhang då, och satt och såg på varandra blev det 

väldigt tufft, framförallt för dom som hade ADHD hade ju, fick ju jättesvårt att koncentrera 

sig”. Stefan

Stefan menar att då elevernas bänkar/bord är formade som ett ”U” i klassrummet, eller sitter i 

ett  ”U” i  idrottshallen,  är risken stor att  elever  med koncentrationssvårigheter  hittar  andra 

saker att fokusera på än på läraren, eftersom eleven då har möjlighet att se i stort sett alla i 

klassen. Antalet möjliga distraktionsmoment ökar därmed. 

Analys

Då frågorna ”Vad” och ”Hur” ligger nära varandra, svarade samtliga lärare genomgående på 

dessa frågor samtidigt,  förutom i ett  fall.  Detta gör att  några citat  från rubriken ”Vad gör 

lärare…” även skulle kunna platsa under denna rubrik. Stefan var den lärare som specifikt 

förklarade  detaljerat  hur  han  genomför  olika  anpassningar  för  samlingar.  Det  är  vår 

gemensamma uppfattning och detta visar sig genom hela intervjun. vikten av hur elever sitter, 

att det är tyst i klassen, att elever med ADHD inte ska sitta nära fönster o.s.v. Samtliga dessa 

delar tar litteraturen upp, och har även angetts som pedagogiska tips. Stefan är den yngste av 

samtliga  intervjupersoner,  och  är  även  den  som  senast  tog  lärarexamen.  Stefans  breda 

kunskap skulle därför kunna ses som ett positivt kvitto för att svensk lärarutbildning utvecklas 

åt rätt håll då det gäller anpassad fysisk aktivitet.  Övriga lärare gav något mer bristfälliga 

förklaringar på hur de genomför sina anpassningar för samlingar. 

4.2.2 Hur instruktioner genomförs

Vad gäller  sätt  att  tala  och instruera,  var det dock fler  som gjorde anpassningar och som 

kunde förklara hur dessa går till. Tonvikt lades här vid att förtydliga instruktionerna och göra 

dem lättare att förstå. Onödig fakta och t.ex. utsvävningar kring svåra regler och liknande 

ansågs vara förödande för elevernas koncentration, speciellt för elever med ADHD. Istället 

ansåg lärarna att korta och precisa instruktioner gjorde så att fler elever hade möjlighet att 

följa med i vad som skulle hända under lektionen. Detta är följande citat exempel på:

”Men sen instruktionerna ibland kan ju bli att man kör lite tydligare. Det är väl det enda, man 
slarvar inte i sina instruktioner när man har en sån klass eller så. Och sen har jag ju förberett 
den eleven på att det är det som händer nu, kommer du ihåg att det är det, det gör vi nästa 
vecka. Och då är det alltid lättare”. Sofia
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Det som Sofia tar upp är något som hon har gemensamt med flera lärare i undersökningen. 

Lärarna har alltså förstått att elever med ADHD inte klarar av utsvävande och komplicerade 

förklaringar, utan att enkla instruktioner är lättast att ta till sig och komma ihåg. Sofia nämner 

även att  hon förbereder  eleverna  på  vad som komma skall,  vilket  görs  för  att  ytterligare 

underlätta inlärning.

33



Analys

Att vara tydlig i sina instruktioner är något som samtliga intervjupersoner berör på ett eller 

annat sätt. Att instruera extra tydligt är också något som vi har angett som pedagogiskt tips i 

detta arbete. Kadesjö (2007), Hammar och Johansson (2008) samt företaget Jansen Cilag tar 

samtliga  upp  vikten  av  förenklade  och  extra  tydliga  instruktioner.  Just  att  förenkla,  och 

därmed utelämna oväsentlig  och tillkrånglande  information,  ses  som betydelsefullt  för  att 

elever  med  ADHD  ska  ha  chans  att  följa  med  i  det  som  sägs.  Detta  verkar  alltså  de 

intervjuade lärarna vara medvetna om, samt att de även säger att de gör en anpassning kring 

detta för att göra det enklare för elever med denna diagnos att ta till sig det som sägs. Lyckas 

läraren få eleven att förstå uppgiften, ökar även möjligheten att eleven utför uppgiften på rätt 

sätt. Detta skulle i så fall kunna bidra till uppnående av kroppsuppfattning, inkludering och 

social  kompetens,  och  i  förlängningen  även  självuppfattning,  vilket  är  grunden  för  hela 

Sherrills målsättning i dennes modell för anpassad fysisk aktivitet (2.5).  

4.2.3 Anpassning av teoretiska uppgifter i idrott och hälsa

Teoretiska  uppgifter  i  idrott  och  hälsa  hör  inte  till  vanligheterna  i  den  kommun  där 

intervjuerna  genomförts.  Endast  Sofia  och  Anna,  som  jobbar  i  samma  rektorsområde, 

förklarade hur de anpassar dessa uppgifter då elever med ADHD och andra diagnoser eller 

annan problematik ingår i klassen. Anna menar att tid inte finns för att kunna ge hjälp till 

dessa elever under ordinarie idrottstid. De har dock hjälp från specialpedagoger på skolan. 

Dessa specialpedagoger är dock inte fullt insatta i idrottsämnet, utan kan mer assistera i själva 

skrivprocessen. Att anpassa nivån på uppgiften är dock något som Sofia menar att de som 

lärare i idrott och hälsa har möjlighet att styra, och att de därmed kan ge olika alternativ vad 

gäller svårighetsgrad: 

”Ja, dom har två olika versioner. Praouppgiften i åttan med ergonomi och rätt. Där har dom en 
lilla  uppgift  och en  stora  uppgift  då.  Så då väljer  ju  dom oftast,  dom får  ju  välja  själva 
givetvis, men oftast hänger ju adhd ihop med att det är nånting annat också och då är det väl 
oftast att skriva och läsa och dom här grejerna, och då får dom den lilla uppgiften, men dom 
får ändå välja själva men jag kan rekommendera dom att välja den då”. Sofia

Sofia ger här exempel på en inkluderande anpassning för elever med särskilda behov. Att 

anpassningen är inkluderande beror på att samtliga elever, även de utan särskilda behov, har 

möjlighet att välja mellan uppgifterna. Detta gör att eleverna inte behöver känna sig utpekade, 

eftersom alla ges samma valmöjlighet. 
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Analys

Sofia ger här ett exempel på en inkluderande anpassning och hur den genomförs. Samtliga 

elever  har  alltså  möjlighet  att  välja  den  lilla  uppgiften,  vilket  gör  att  de  elever  som har 

svårigheter inte behöver känna sig särbehandlade. Alla har alltså samma möjlighet. Detta är 

en form av inkludering som även Sherrill tar upp i sin modell (2.5). På samma sätt menar 

Anna att de har god hjälp från specialpedagoger, som finns som stöd för samtliga elever då de 

behöver extra hjälp. De kan då gå till den avdelning på skolan där extraresurser håller till. 

Denna  plats  är  öppen  för  alla  elever,  vilket  också  gör  att  ingen  behöver  känna  sig 

särbehandlad. Detta sätt att arbeta går hand i hand med det inkluderingstänkande som både vi 

och många andra forskare inom liknande områden vill lyfta fram, d.v.s. att alla ska inkluderas 

och ha samma möjligheter. 

4.2.4 Anpassning utanför idrottshallen

En av lärarna tog även upp en anpassning som ligger utanför själva undervisningen, men där 

anpassningen  trots  det  påverkar  förståelse  och  inlärningsmöjligheter  för  eleverna. 

Anpassningen handlar om att visa elever som har lätt för att missa instruktioner, att det alltid 

är okej att fråga en gång extra:

”Jag kan säga att jag har två elever i min klass nu som har detta och jag har sagt till dom att 
jag går igenom nånting och så dubbelcheckar jag med dom efteråt liksom, förstår ni hur vi ska 
göra? Och sagt då också att det är fritt för dom att komma och söka upp mig och fråga om det 
är  nåt  dom är  osäkra  på.  Då har  man  ju  alltid  lika  extra  koll  på  dom här  eleverna,  just 
instruktionsmässigt. Så det handlar egentligen om en liten dubbelkoll med dom här eleverna 
som man vet har problematik med det här”. Henrik

Henrik  arbetar  mycket  med  att  eleverna  själva  är  delaktiga  i  sitt  lärande,  och  att  det  är 

eleverna som bestämmer när anpassningar blir exkluderande och därmed riskerar att få en 

negativ effekt i form av en känsla av utanförskap. Eleverna kan alltså, då de själva känner att 

det behövs eller när de känner att det är läge, söka upp Henrik och få instruktionerna en gång 

till. 

Analys

Henriks  anpassning,  gällande  att  göra återkopplingar  till  eleverna  för  att  se  så  att  de har 

förstått,  och  även  att  de  alltid  får  uppsöka  honom  ifall  de  har  frågor,  kan  ses  som 

exkluderande.  Henrik förklarar  dock att  denna typ  av anpassning har skett  i  samråd med 

eleverna.  Han har alltså sagt till  dem att  han tänker  göra denna anpassning,  varpå de har 

godkänt det. Inkludering handlar, som tidigare nämnts (2.1), om att eleven inte bara ska delta 
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utan även känna sig delaktig. Kan denna anpassning få Henriks elever att känna sig delaktiga, 

har han också lyckats inkludera dem i sin undervisning.  

4.3  Detta  säger  lärare  i  idrott  och  hälsa  angående  varför  dessa  pedagogiska 

anpassningar genomförs

4.3.1 Anledningar till att pedagogiskt anpassa undervisningen i idrott och hälsa

De intervjuade lärarna gav skilda svar gällande varför de anpassar sin undervisning i idrott 

och hälsa. Att öka dessa elevers möjligheter till koncentration är något som flera lärare anser 

är viktigt, samt att de ska känna att de lyckas i skolan. En annan anledning som kom upp rör 

enbart själva betyget och därmed inte inlärningen. Att eleven får betyget G anses alltså av en 

lärare  som  mer  viktigt  än  att  eleven  lär  sig  något.  En  av  lärarna  tar  även  upp  att 

anpassningarna som görs, görs inte enbart för eleven med diagnosen, utan för att samtliga 

elever i klassen ska ges möjlighet till en god inlärningsmiljö. Denna lärare menar att en elev 

som har ADHD och som inte ges möjlighet till  anpassad undervisning riskerar att förstöra 

undervisningen för sina klasskamrater. Därför är det inte bara viktigt att få eleven med ADHD 

att koncentrera sig för sin egen inlärning, utan även för klasskamraternas inlärning. Lärarna 

gör alltså olika typer av anpassningar av olika anledningar.  Intervjuerna tyder dock på att 

lärarna i idrott och hälsa har samma inställning kring en sak: 

”Men det är en gruppdynamisk fråga och sen att man vill att den här personen ska känna en 
glädje i undervisningen och att den vill fortsätta komma. För risken är stor annars hos en 
person som inte förstår instruktioner, förstår inte varför den är där, tycker att det är jobbigt, 
tycker att den blir jättetrött i huvudet, blir trött av allting och förstår ingenting. Den personen 
kommer så småningom att tappa intresset för ämnet för den känner att den inte hänger med.” 
Henrik

Henrik visar med detta citat vad samtliga intervjuade lärare gav intrycket av, nämligen att 

deras mål med undervisningen är att samtliga elever ska känna att undervisningen i idrott och 

hälsa är rolig och givande och att intresse skapas för ett livslångt tänkande gällande idrott och 

hälsa.

Analys

Intervjuerna visar att anledningen till att göra anpassningar i idrott och hälsa då elever med 

ADHD ingår i klassen skiljer sig åt från lärare till lärare inom denna kommun. Det kan handla 

om att underlätta för att få betyg, för att öka inlärningsmöjligheter och för att övriga elever 

inte ska bli störda. Någon röd tråd eller centralt syfte från kommunens sida angående att göra 

anpassningar  inom  idrott  och  hälsa  för  elever  med  ADHD  kan  vi  inte  hitta  i  lärarnas 

förklaringar av varför de gör de anpassningar de gör. Något som dock är tydligt är att yngre 
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lärare, d.v.s. de som inte haft sin lärarexamen längre än 12 år, är de som besitter mest kunskap 

om ADHD och vilka pedagogiska anpassningar som kan göras. Stefan är en utav dessa lärare 

som nyligen tagit lärarexamen, och precis som nämnts ovan är han, och även de övriga unga 

lärarna,  ett  positivt  kvitto för att  svensk lärarutbildning utvecklas åt  rätt  håll då det gäller 

anpassad fysisk aktivitet.

Det  lärarna  ger  uttryck  för  i  intervjuerna,  angående  vikten  av  att  intresse  skapas  för  ett 

livslångt tänkande gällande idrott och hälsa, går hand i hand med de vinster som kan följa av 

Sherrills modell – att individen aktivt tar del av ett liv som avspeglas av hälsa och skapande 

av ett perspektiv där hälsosam livsstil är livslångt (2.5).  

4.4 Sammanfattande analys

Sex av åtta intervjuade lärare ansåg att deras arbete skiljer sig då de arbetar med elever med 

funktionsnedsättningen  ADHD.  På  olika  sätt  och  i  varierande  utsträckning  genomförs 

anpassad undervisning för elever med ADHD, av just dessa sex lärare. De övriga två lärarna, 

Katrin och Peter, genomförde olika former av anpassningar men inte av den anledningen att 

eleverna  har diagnosen ADHD. Dessa två lärare  i  idrott  och hälsa,  ansåg att  det  inte  var 

relevant eller nödvändigt att anpassa undervisningen för dessa elever. Katrin uttryckte till och 

med  förvåning över  att  undersökningar  görs  kring hur  lärare  anpassar  undervisningen för 

elever med ADHD: 

”Just när du sa igår att det var ADHD, tänkte jag vad då ADHD liksom!” Katrin

Katrin menar här att hon var förvånad över att vi ville intervjua henne kring om, och i så fall 

hur, hon anpassar sin undervisning i idrott och hälsa då elever med ADHD ingår i klassen.

Katrin och Peter ligger därmed långt ifrån det syfte och de målsättningar som Sherrill i sin 

modell  (2.5) påvisar. Sherrill  menar att syftet  då arbete med barn i behov av särskilt stöd 

genomförs,  bör vara att stödja de styrkor som finns i området och på så sätt bidra till  att 

individen, på ett lättare sätt, kan utföra önskade uppgifter. Detta har inte Katrin och Peter som 

syfte med sin undervisning. Övriga lärare visar dock en vilja att försöka jobba med ett syfte 

och en målsättning som liknar Sherrills.  

Gemensamt för samtliga lärare var dock att de hade en omtanke kring eleverna, och på plats 

märkte  de  vad  som  behövde  göras.  Detta  gjordes  dock  ofta  utan  någon  förberedande 

planering. Detta gällde även de två lärare (Katrin och Peter) som inte anpassade sina lektioner 
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för  elever  med  ADHD.  Dessa  två  intervjupersoner  hade  dock  en  lärarstil  där  tydliga 

instruktioner gavs, samt en öppen dialog med eleverna. Med detta menas att eleverna fick 

komma till tals beträffande lektionsinnehållet. Men detta gjordes tillsammans med samtliga 

elever och inte p.g.a. att det fanns elever med ADHD i klassen. Ingenting var speciellt riktat 

mot dem, mer än att de var en del av den ordinarie klassen. 

Majoriteten av idrottslärarna (Stefan, Henrik, Anna, Sofia, Sven och Jonas), gav exempel på 

att tydlighet och struktur är av största vikt i samband med instruktionerna. Att se till att alla 

elever har förstått och att man gjort eleverna förberedda inför det kommande momentet, var 

något som de flesta intervjupersonerna tog upp, bl.a. Jonas: 

”Jag får väl tänka på att jag säger saker extra tydligt och att jag kollar av med den personen 
innan vi går igång med vad vi ska göra. Att kolla upp om personen förstått vad det går ut på”. 
Jonas

Denna fokusering på struktur och tydlighet vid instruktioner är även aspekter som litteraturen 

tar upp i stor utsträckning. Hammar & Johansson tar upp vikten av struktur (2.4), som här 

anses  vara  behjälplig  för  elever  med  koncentrationssvårigheter.  Även Duvner  (2.4.4)  och 

Kadesjö (2.4.5) tar upp att det är viktigt att lägga stort fokus på instruktionerna i form av bl.a. 

tydlighet.

Dessa  lärare  visade  även  upp  en  vilja  att  inkludera  och  arbeta  med  elevernas  sociala 

kompetens, d.v.s. att få in dem i den ordinarie undervisningen för att de ska kunna idrotta och 

utvecklas socialt tillsammans med sina klasskompisar. Lärarna i ett av rektorsområdena som 

ingår i denna undersökning har, genom att vara två lärare under lektionerna i idrott och hälsa, 

lyckats ge elever med ADHD möjlighet till extra hjälp samtidigt som eleven kan få vara med 

sin ordinarie klass:

”Vet jag att jag har en som har koncentrationssvårigheter så får jag ju se den mer och då 
kanske jag ser dom andra barnen lite mindre. För alltså tonvikten läggs ändå lite på det, men 
då måste man ju också veta att vi är två lärare när vi har klasser och att den andra då får 
kanske mer ansvar för dom andra eleverna. Så att alla ändå syns men att vi ändå får ha extra 
koll på såna elever”. Anna

Detta  stämmer  väl  överens  med  målsättningen  i  Sherrills  modell  (2.5),  där  just  social 

kompetens och inkludering står med som två av fyra delar. De två övriga, självuppfattning 

och  kroppsuppfattning,  kan  också  finnas  med  i  lärarnas  målsättning.  Detta  har  dock inte 

framkommit i intervjuerna. 
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Två av intervjupersonerna (Stefan och Henrik) använde sig av fler pedagogiska anpassningar 

för elever med ADHD än vad de andra gjorde.  Dessa lärare visade även upp större kunskap 

om funktionsnedsättningen än övriga. De tog bl.a. upp att det inte fick vara för mycket intryck 

då elever  med ADHD har svårt  att  sortera  dessa.  Denna anpassning var tydligt  riktad till 

eleverna med denna diagnos. Stefan talade mycket om olika strategier som han använde sig 

av, och gav konkreta tips. Hur man satt i idrottshallen låg i fokus, där han gav tipset att elever 

med  diagnosen inte  bör  sitta  vid fönster.  Detta  förespråkar  även Tufvesson & Tufvesson 

(2.4.3). Vidare gav Stefan exempel på att eleverna inte bör sitta på ett sätt där de tittar på 

varandra. Detta kan leda till att fokus läggs någon annanstans än på det läraren säger. Han får 

stöd i sitt resonemang av Duvner som tar upp att vissa placeringar i klassrummet är till fördel 

för elever med koncentrationssvårigheter (2.4.1). Dessutom hade Stefan en kontinuerlig linje i 

sitt sätt att arbeta, där anpassning och förståelse för elevers olika förutsättningar låg i fokus. 

Stefan var alltså den som visade störst förståelse för vikten av pedagogisk anpassning för 

elever med ADHD. Även Henrik visade stor kunskap kring de problem som kan uppstå för 

elever med ADHD då de har idrott och hälsa. Henrik lade dock stort fokus på att eleven själv 

måste  vara  med  och  bestämma  vilka  anpassningar  som  ska  göras  för  att  optimera 

inlärningsmöjligheterna.  Han  menar  att  eleverna  kan  känna  sig  utpekade  och  negativt 

särbehandlade ifall anpassningarna blir för uppenbara för elevens klasskamrater: 

”Vi brukar ju göra träningslära i nian och då har jag ju ofta muntligt prov om dom önskar. 
Man ska heller inte utgå från att den här eleven önskar det. Att man måste ju ha en dialog med 
personen  och  fråga  och  oftast  är  det  faktiskt  så  att  eleverna  själva  inte  vill  ha  nån 
särbehandling. Det kan för dom nästan va kränkande ibland. Dom vill inte va utanför utan 
dom vill ha samma villkor som alla andra”. Henrik

Stefan och Henrik uppvisade alltså teoretisk stor kunskap vad gäller både diagnosen ADHD 

samt arbete kring inkludering, men saknar, precis som övriga intervjupersoner, kunskap om 

vissa pedagogiska anpassningar som forskningen belyser som viktiga. 

Hammar & Johansson, tar exempelvis upp white-boardtavlan som ett pedagogiskt tips och 

vidare tar Axengrip upp vikten av att vissa av dessa elever behöver hjälp med tiden. Detta i 

form av bl.a. mer tid vid omklädning och olika typer av tidshjälpmedel. Detta är två exempel 

på pedagogiska tips som vi anser borde tillämpas på ett tydligare sätt. Däremot tar lärarna upp 

relevanta saker i form av instruktioner innan lektionens start, samt aspekter att ha med sig in i 

klassrummet i form av tankar kring elever med funktionsnedsättningar, som inte står i fokus i 

studerad litteratur. 

39



Samtliga lärare använder sig alltså av anpassningar av olika slag och i olika omfattning i sitt 

arbete i idrott och hälsa. Några av intervjupersonerna arbetar kontinuerligt med detta i arbete 

med elever med ADHD, varav en, Stefan, visar upp stora kunskaper om anpassningar som 

också vår litteratur förespråkar. Vissa av lärarna som intervjuades, hade anpassningar som 

tydligt genomsyrar varje lektion. Ett sådant exempel är Sven, som på ett ganska specifikt sätt 

beskrev det genom att förklara att anpassningar görs för elever med särskilda behov för att 

alla i klassen ska kunna få goda inlärningsmöjligheter.

Anpassningar  görs  alltså,  och  majoriteten  av  lärarna  i  undersökningen  har  syfte  och 

målsättningar  i  sitt  arbete  med  elever  med  denna  diagnos  som  liknar  de  som  Sherrill 

(Hallberg, 2010, s. 165) förespråkar i sin modell för arbete med elever i behov av särskilt 

stöd.  Syftet  med  deras  arbete  är  alltså,  i  likhet  med  Sherrills  modell,  att  arbeta  för 

psykomotoriska svagheter och stödja de styrkor som finns i området och på sätt bidra till att 

individen, på ett lättare sätt, kan utföra önskade uppgifter. De tillämpade anpassningarna är 

dock få i förhållande till vad forskningen kommit fram till inom området. Forskningen och 

verkligheten behöver komma närmare varandra för att  elever  med ADHD ska få så goda 

förutsättningar för inlärning som möjligt. 
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5. Diskussion 
Vår första frågeställning i denna undersökning var ”Vad säger lärare i idrott och hälsa att de 

gör för att pedagogiskt anpassa undervisningen då elever med ADHD ingår i klassen?” Vad 

gäller denna frågeställning, har vi kunnat påvisa skillnader i lärares påstådda sätt att anpassa 

sin undervisning i idrott och hälsa då elever med ADHD ingår i klassen. Vi har fått fram att 

majoriteten av de verksamma lärarna säger att de gör anpassningar utifrån sin kunskap om 

funktionshindret i fråga och utifrån vilka resurser de har tillgång till. De anser därmed att de 

gör de anpassningar som de tror är relevanta och till fördel för elever med ADHD. I och med 

dessa anpassningar, visar de upp ett syfte och en målsättning med sitt arbete som omedvetet 

liknar det som beskrivs i Sherrills modell (2.5). 

Andra  frågeställningen  i  undersökningen  var ”Vad  säger  lärare  angående  hur  dessa 

pedagogiska anpassningar genomförs?”. I intervjuerna har majoriteten av intervjupersonerna 

haft svårt att förklara hur de går tillväga då de anpassar sin undervisning i idrott och hälsa. 

Intervjuerna har visat att de flesta lärarna har en omtanke och vill allas bästa, samt att de vet 

om att  anpassningar  behövs i  teorin.  De visar  dock ingen kunskap om hur  de ska kunna 

genomföra  anpassningar  i  verkligheten.  Resursfrågan har  även berörts  som en viktig  del. 

Lärarna ute i  verkligheten anser alltså  att  de inte får  de resurser som krävs för att  kunna 

anpassa undervisningen i den mån som de själva tycker behövs. 

Undersökningens  tredje  frågeställning  var  ”Vad  säger  lärare  angående  varför  dessa 

pedagogiska anpassningar genomförs?”. Vad gäller denna frågeställning, har vi fått spridda 

svar. Samtliga lärare har gett olika förklaringar på varför pedagogiska anpassningar i idrott 

och  hälsa  behövs.  Två  lärare  har  i  intervjun  även  förklarat  att  de  inte  anser  att  sådana 

anpassningar behövs för just elever med ADHD, utan att lektionerna fungerar bra ändå. Dessa 

spridda svar på frågan om varför pedagogiska anpassningar görs visar att kommunen, som är 

arbetsgivare för samtliga intervjuade lärare, inte har någon röd tråd eller central styrning då 

det handlar om hur man pedagogiskt ska arbeta då elever med särskilda behov, t.ex. elever 

med ADHD, finns i klassen. 

5.1 Resultatens konsekvenser

Behövs pedagogiska anpassningar i idrott och hälsa? Är det nödvändigt för att elever med 

särskilda behov ska utvecklas och må bra i skolan? Svaret är: Ja! Hammar och Johansson 

(2008, s. 35) trycker på vikten av en likvärdig skola och en skola för alla. För att elever ska 

utvecklas i skolan, oavsett förutsättningar, krävs en likvärdig, och därmed flexibel skola, som 
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alltid ser till elevens bästa. Detta får stöd av Kadesjö (2007, s. 190) som, då han talar om 

elever med koncentrationssvårigheter, skriver såhär: ”För att barnet skall kunna tillgodogöra 

sig undervisningen och för att det inte skall bli utanför eller kanske utstött, måste skolgången 

planeras utifrån barnets individuella förutsättningar”. Även styrdokumenten är tydliga i detta, 

vilket bl.a. följande utdrag ur Lpo 94 visar:  ”Undervisningen skall anpassas till varje elevs 

förutsättningar och behov” (Skolverket, 2006, s. 4). Att det inte finns någon röd tråd eller 

central styrning från kommunens sida tycker vi därför är märkligt, eftersom samtliga elever 

har  rätt  till  en  likvärdig  utbildning.  Två  elever  från  samma  kommun  bör  inte  ha  olika 

förutsättningar att lyckas i skolan, beroende på vilken skola och vilken lärare de får. Givetvis 

är alla lärare olika, vilket i sig gör att förutsättningarna blir olika, men det bör inte finnas en så 

bred klyfta i lärarnas kunskap kring funktionsnedsättningar och anpassad fysisk aktivitet. Vi 

anser därmed att  kommunen som arbetsgivare måste  ta sitt  ansvar och se till  att  samtliga 

lärare i idrott och hälsa erhåller samma information och kunskap kring denna viktiga del inom 

idrott och hälsa.

De  svar  som lärarna  gav  på  intervjufrågorna  visade  enligt  oss,  i  jämförelse  med  aktuell 

forskning kring området, på bristfälliga kunskaper kring både funktionsnedsättningen ADHD 

och AFA.  Detta skulle kunna ha sin förklaring i att svensk forskning som inriktar sig mot 

pedagogiska  anpassningar  i  idrott  och  hälsa  för  elever  med  ADHD  och  andra 

funktionsnedsättningar,  enligt  Hammar  och  Johansson  (2008,  s.  7),  är  bristfällig.  Den 

litteratur som dock finns, verkar generellt inte ha nått fram till de verksamma lärarna. Vi ser 

dock en vilja hos majoriteten av de intervjuade lärarna att lyckas ge samtliga elever, oavsett 

förutsättningar, en rättvis och likvärdig utbildning i idrott och hälsa. De flesta vill alltså inte 

enbart att elever med ADHD ska komma till lektionen och där vara lugna och utföra det som 

är tänkt, utan även att de ska lära sig och utvecklas inom ämnet och skapa ett intresse för en 

livslång hälsosam livsstil, vilket är hela idén med Sherrills modell (2.5). För att detta ska bli 

verklighet,  anser vi att ledningen – både rektorer och bestämmande personer inom landets 

kommuner – måste avsätta pengar för fortbildning inom AFA. Först då kan lärarna i idrott och 

hälsa  bli  uppdaterade  i  den  senaste  forskningen  och  få  ta  del  av  de  senaste  tipsen  på 

pedagogiska anpassningar. Samtliga lärare i idrott och hälsa skulle även kunna introduceras 

till  Sherrills  modell  (2.5)  för  förståelse  av  syfte,  målsättning,  domäner  och  resultat  av 

anpassad fysisk aktivitet i ett livslångt perspektiv, och på så vis kunna få fullständig förståelse 

för vikten av anpassad fysisk aktivitet  för elever med ADHD och andra diagnoser. Denna 

modell används för att personer med särskilda behov ska utveckla ett liv som avspeglas av 
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hälsa och skapande av ett perspektiv där hälsosam livsstil är livslångt (2.5), och känns därmed 

relevant för lärare i idrott och hälsa. 

Att som lärare i idrott och hälsa kunna genomföra pedagogiska anpassningar inom ämnet, 

hänger alltså ihop med vilka resurser som finns på skolan. Även om lärare på ett personligt 

plan kan göra ett stort arbete, gäller det att skolorna och kommunerna satsar på fortbildning. 

Vidare är tillgång till samarbete med specialpedagoger av stor vikt. Så som samarbetet ser ut 

nu, enligt intervjupersonerna, sätts specialpedagog in för sent i processen och agerar därför 

mer  som  akut  omhändertagande.  Istället  skulle  specialpedagogerna,  som  besitter  bredare 

kunskap  om  elever  med  särskilda  behov  än  vad  en  ämneslärare  gör,  kunna  arbeta  mer 

konsultativt innan terminsstart och då komma med tips och råd på hur lärarna t.ex. kan/bör 

arbeta  med  elever  som har  diagnosen ADHD. Detta  var  även ett  önskemål  från  flera  av 

intervjupersonerna, då de fick förklara vad de ville förändra för att kunna göra anpassningarna 

mer effektiva i framtiden. 

Utifrån  vår  studie  anser  vi  att  aktuell  forskning  kring  området  inte  har  nått  fram till  de 

verksamma lärarna som medverkat i denna undersökning. För att forskningen ska nå ut anser 

vi därför att det krävs fortbildning inom AFA, funktionshinder och förslagsvis också Sherrills 

modell samt utveckling av samarbetet mellan specialpedagog och ämneslärare. Detta skulle 

kunna göra undervisningen bättre och mer gynnsam för samtliga elever med ADHD, eftersom 

lärarna  då  kommer  att  ha  erhållit  en  djupare  förståelse  för  eleven  och  dess  behov  och 

nyttoanvändning av anpassad fysisk aktivitet.  Först  då dessa förändringar  görs,  tror  vi  att 

effektiva  pedagogiska  planeringar  kan  genomföras  som passar  både  eleven  med  särskilda 

behov och klassen i övrigt och först då kan de vinster som Sherrill (2.5) tar upp i sin modell 

bli  aktuella,  d.v.s.  att  personen i  fråga skapar  sig  ett  aktivt  liv,  en  hälsosam livsstil  i  ett 

livslångt perspektiv och att detta tillslut leder till självförverkligande.
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5.2 Metoddiskussion 

Vi är överlag nöjda med vårt upplägg av detta examensarbete. Vi valde att hämta inspiration 

från ”Grundad teori” – en vetenskapsteoretisk utgångspunkt som bl.a. går ut på att inleda med 

insamling  av  empiriskt  material  utan  att  först  ha  gjort  en  litteraturstudie  eller  gjort 

förankringar i redan befintliga teorier. Att vi valde att inleda vår intervjustudie utan att först 

ha samlat på oss information och kunskap om området, gjorde att vi inte kunde ställa ledande 

frågor  till  intervjupersonerna.  Vi  valde  även  att  inte  ge  intervjupersonerna  för  mycket 

information innan intervjun, utan de fick enbart reda på vilket område frågorna skulle beröra. 

På så vis hade ingen av intervjupersonerna möjlighet att förbereda svar som är mer korrekta 

än hur deras egen verklighet ser ut. Vi anser därmed att intervjuerna blev så sanningsenliga 

och trovärdiga som möjligt, vilka de kanske inte blivit om vi hade haft större förkunskaper 

eller gett mer information till intervjupersonerna inför intervjun.  

Att välja just en intervjustudie som metod för att få fram den information som vi ville ha, var 

naturligt eftersom det är just lärarnas utsagor som undersöks. Genom att enbart genomföra en 

intervju, fick vi fram vad lärarna vet om hur man kan anpassa sina lektioner i idrott och hälsa. 

Reliabiliteten, d.v.s. mätnoggrannheten och trovärdigheten i resultatet, kan därför anses vara 

hög.  Hade  undersökningen  gått  ut  på  att  studera  vad  de  gör  i  praktiken,  hade  dock 

reliabiliteten varit låg eftersom deras muntliga utsagor inte hade behövt stämma överens med 

deras arbete i praktiken. Eftersom reliabiliteten är hög, är även validiteten, d.v.s. om resultatet 

visar  det  som undersökts,  hög  eftersom intervjuerna  ger  en  inblick  i  intervjupersonernas 

kunskaper. Dessa kunskaper kan sen jämföras med aktuell forskning, och på så sätt visa vad 

lärarna vet jämfört med vad forskningen kommit fram till. Då de intervjuade lärarna kan hitta 

på hur de arbetar, kan vi inte med säkerhet bevisa att det de säger är en sanningsenlig bild av 

hur de arbetar. Därför är det heller inte helt säkert att våra resultat speglar verklighetsbilden i 

praktiken.  Vi  anser  dock  att  de  intervjuer  vi  har  gjort,  har  visat  på  vilken  kunskap 

intervjupersonerna  besitter  angående  anpassad  fysisk  aktivitet.  De  som har  uppvisat  stor 

kunskap  har  också  förklarat  på  ett  detaljerat  vis  hur  de  utför  sina  anpassningar.  De 

intervjupersoner  som inte  har  haft  likvärdig  kunskap,  har  heller  inte  kunnat  förklara  sina 

anpassningar  på  ett  detaljerat  och  trovärdigt  sätt.  Då  det  gäller  denna  undersöknings 

generaliserbarhet, om vår undersökning kan ge en bild av hur det ser ut även i andra liknande 

kommuner, är denna osäker. Vi anser att denna undersökning är för liten till omfattningen för 

att kunna användas i generaliserande sammanhang. Dock ger den en liten inblick i hur det kan 

se ut även på andra platser i landet. Att konstatera att det vi har fått fram är den korrekta 

verkligheten i landets alla mellanstora kommuner för undersökningens område kan vi dock 
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inte  göra.  För  detta  krävs  en  mer  omfattande  och  ingående  forskning  som innefattar  fler 

intervjupersoner. Även om inte denna undersökning visar exakt den verklighet som vi ville 

belysa, ger den dock svar på den mest grundläggande fråga som från början fick oss att vilja 

forska i området, nämligen frågan om alla elever har lika stor chans till att delta och erhålla 

kunskap i idrott och hälsa i skolan.

5.3 Förslag till fortsatt forskning

Vi har  i  denna  undersökning insett  att  kunskaper  om anpassningar  finns,  men  i  för  liten 

utsträckning, trots att majoriteten av lärarna ute fältet vill att samtliga elever ska lära sig något 

och utvecklas  inom ämnet  idrott  och hälsa.  Ett  förslag till  fortsatt  forskning är därför  att 

undersöka hur lärarna arbetar med dessa anpassningar även i praktiken, och då jämföra hur 

väl lärarnas utsagor stämmer överens med deras arbete i praktiken. 
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7. Bilagor

Bilaga 1
Vad säger styrdokumenten?
Följande citat är hämtade från skollagen, läroplanen Lpo 94 samt kursplanen för idrott och 

hälsa i  grundskolan,  och visar på rätt  till  stöd vid särskilda behov samt allas lika rätt  till 

utbildning i den svenska skolan. 

Skollagen för grundskolan

1 § ” Särskilt stöd skall ges till elever som har svårigheter i skolarbetet.”

5 § ”För var och en som enligt denna lag har rätt att gå i grundskolan skall hemkommunen 
sörja för att sådan utbildning kommer till stånd.
Denna skyldighet skall normalt fullgöras genom att hemkommunen anordnar grundskola i den 
omfattning som krävs för att bereda utbildning åt samtliga i kommunen som har rätt till sådan. 
Om det finns särskilda skäl får hemkommunen komma överens med någon annan kommun att 
denna i sin grundskola skall ta emot elever vars grundskoleutbildning hemkommunen har att 
sörja för.”

8 § En kommun skall i sin grundskola även ta emot en elev för vars grundskoleutbildning 
kommunen inte är skyldig att sörja, om eleven med hänsyn till sina personliga förhållanden 
har särskilda skäl att få gå i den kommunens grundskola.

(www.riksdagen.se)

Läroplanen för grundskolan (Lpo 94)
”Ingen skall i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion 
eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder eller för annan kränkande 
behandling” (Lpo 94, s. 3).

”Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov” (Lpo 94, s. 4).

”En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen skall utformas på samma sätt överallt 
eller  att  skolans  resurser  skall  fördelas  lika.  Hänsyn  skall  tas  till  elevernas  olika 
förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar att nå målet.  Skolan har ett särskilt 
ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. 
Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla” (Lpo 94, s. 4).

”Varje  elev  har  rätt  att  i  skolan  få  utvecklas,  känna  växandets  glädje  och  få  erfara  den 
tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter” (Lpo 94. s 7). 

”Alla som arbetar i skolan skall
• uppmärksamma och hjälpa elever i behov av särskilt stöd” (Lpo 94, s. 12).
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”Läraren skall
• utgå från varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter
och tänkande,
• stimulera, handleda och ge särskilt stöd till elever som har svårigheter,
• organisera och genomföra arbetet så att eleven
– utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och utveckla hela 
sin förmåga,
– upplever att  kunskap är meningsfull  och att den egna kunskapsutvecklingen går framåt” 
(Lpo 94, s. 12). 

Rektorn ansvarar för att
”– undervisningen och elevvårdsverksamheten utformas så att eleverna får det särskilda stöd 
och den hjälp de behöver,
– resursfördelningen och stödåtgärderna anpassas till den värdering av elevernas utveckling 
som lärare gör,
(Lpo 94, s. 17).

Kursplanen för idrott och hälsa i grundskolan
”Ett grundläggande syfte med ämnet är också att skapa förutsättningar för alla att delta i olika 
aktiviteter  på sina egna villkor, utveckla gemenskap och samarbetsförmåga samt förståelse 
och respekt för andra”. 

”Ämnets kärna är idrott, lek och allsidiga rörelser utformade så att alla oavsett fysiska eller 
andra förutsättningar ska kunna delta, erhålla upplevelser och erfarenheter samt utvecklas på 
sina egna villkor”.
(www.skolverket.se)
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Bilaga 2
Symtom för ADHD

Inom ADHD-formen, ouppmärksamhet, är symtomen följande:

a) Är ofta ouppmärksam på detaljer eller gör slarvfel i skolarbetet, yrkeslivet eller andra 
aktiviteter.

b) Har ofta svårt att bibehålla uppmärksamheten inför uppgifter eller lekar.
c) Verkar ofta inte lyssna på direkt tilltal.
d) Följer  ofta  inte  givna  instruktioner  och  misslyckas  med  att  genomföra  skolarbete, 

hemsysslor  eller  arbetsuppgifter  (beror  inte  på  trots  eller  att  personen  inte  förstår 
instruktionerna).

e) Har ofta svårt att organisera sina uppgifter och aktiviteter.
f) Undviker  ofta,  ogillar  eller  är  ovillig  att  utföra  uppgifter  som  kräver  mental 

uthållighet(t ex skolarbete eller läxor).  
g) Tappar  ofta  bort  saker  som  är  nödvändiga  för  olika  aktiviteter  (t  ex  leksaker, 

läxmaterial, pennor, böcker eller verktyg).
h) Är ofta lättdistraherad av yttre stimuli.
i) Är ofta glömsk i det dagliga livet.

Inom ADHD-formen, hyperaktivitet, är symtomen följande:

a) har ofta svårt att vara stilla med händer eller fötter eller kan inte sitta stilla.
b) Lämnar ofta sin plats i klassrummet eller i andra situationer där personen förväntas 

sitta kvar på sin plats en längre stund.
c) Springer  ofta  omkring,  klänger  eller  klättrar  mer  än  vad  som  anses  lämpligt  för 

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

d) Har ofta svårt att leka eller utföra fritidsaktiviteter lugnt och stilla. 
e) Verkar ofta vara ”på språng” eller ”gå på högvarv”.
f) Pratar ofta överdrivet mycket.

Impulsivitet
g) kastar ofta ur sig svar på frågor innan frågeställaren pratat färdigt
h) har ofta svårt att vänta på sin tur

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

(Gillberg, 2004, s. 18f)
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Bilaga 3
Intervjufrågor

Bakgrundsfrågor

1. Beskriv dig själv – ålder, yrke, antal år inom detta yrke samt erfarenhet av arbete med 

barn med diagnosen ADHD.

2. Hur definierar du diagnosen ADHD?

3. Hur definierar du begreppet ”anpassning”?

Huvudfrågor

4. Särskiljer sig en lektion i idrott och hälsa då du har elever med ADHD i klassen? I så 

fall på vilket sätt?

5. Vilka förutsättningar ges lärare att kunna anpassa undervisningen i idrott och hälsa?

6. Anpassar du dina lektioner i idrott och hälsa då du har elever med ADHD i klassen?

7. (Ja) Beskriv hur en sådan anpassad lektion kan gå till.

8. (Ja) Varför anpassar du dessa lektioner?

9. (Ja)  Anpassar  du  även  examinationer  och  bedömning  av  dessa  examinationer?  På 

vilket sätt? Varför/varför inte? 

 

10. (Ja) Hur ser samarbetet med specialpedagog och föräldrar ut inför, under och efter en 

termin?

11. (Nej) Varför görs inga anpassningar i undervisningen i idrott och hälsa då det finns 

elever med ADHD i klassen?

Framåtsyftande fråga

12. Vilka  förändringar  vill  du  se  i  framtiden  för  att  kunna  göra  anpassning  av 

undervisning i idrott och hälsa så effektiv som möjligt?
                (Ja)= Följdfrågor till om intervjupersoner svarar ”Ja” på sjätte frågan.

           (Nej)= Följdfrågor till om intervjupersonen svarar ”Nej” på sjätte frågan.
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Bilaga 4
 Intervjufrågor till pilotintervju

1. Anpassar du dina lektioner i idrott och hälsa då du har elever med ADHD i klassen?

2. (Ja) Vilka metoder använder du för att anpassa dessa lektioner?

3. (Ja) Varför anpassar du dessa lektioner?

4. (Ja) Hur ser föräldrakontakten ut inför, under och efter en termin, då du har en elev 

med ADHD i din undervisning i idrott och hälsa?

5. (Ja) Är specialpedagog inblandad inför, under och efter terminen? Varför/varför inte? 

På vilket sätt?

6. (Ja) Gör du några övriga förberedelser för att kunna anpassa undervisningen i idrott 

och hälsa?

7. (Ja) Anpassar du även examinationer och bedömning av dessa examinationer?

8. (Nej) Varför anpassar du inte dina lektioner i idrott och hälsa då du har elever med 

ADHD i klassen?

9. (Nej)  Varför  har  du  ingen  föräldrakontakt  då  du  har  en  elev  med  ADHD  i  din 

undervisning i idrott och hälsa?

10. (Nej) Varför finns inget samarbete mellan dig och skolans specialpedagog?  

11. (Nej) Anpassar du examinationer och bedömning av dessa examinationer? 
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