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Sammanfattning 

Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet med denna uppsats var att undersöka hur lärare i ämnet idrott och 

hälsa arbetar med elever med diagnosen ADHD samt vilken kunskap de har om diagnosen. 

Mina frågeställningar var: 

 
1.  Har idrottslärare kunskap om ADHD? 

2. Hur anpassar idrottslärare sin undervisning i ämnet idrott och hälsa för att elever med 

ADHD också ska kunna delta? 

3. Hur arbetar idrottslärare utifrån inkluderad eller exkluderad undervisning för elever med 

ADHD? 

 

Metod 

Metoden som användes i studien var kvalitativa intervjuer. Det var fyra idrottslärare som 

deltog och samtliga arbetade på samma skola. Skolan var min VFU-skola under utbildningen 

och den är belägen i en förort söder om Stockholm. 

 

Resultat 

Samtliga lärare hade kunskap om symptomen för ADHD. Barn med ADHD ska vara 

inkluderade i undervisningen men en lärare påpekade att det kanske inte ser ut så i 

verkligheten. Det är viktigt att undervisningen har tydlig struktur och noggrann genomgång. 

Samtliga lärare använde något slags vektyg som till exempel whiteboard. Något som också 

visades var att det är viktigt att vara konsekvent och ha tydliga regler. Samtliga lärare sa 

också att de inte bara anpassar sig efter barn med diagnoser utan försöker tillgodose hela 

klassens behov. 

 

Slutsats 

Lärarna var eniga om hur man ska förhålla sig till inkludering och exkludering. Däremot var 

vissa uttalanden från lärarna svåra att tolka då de var motsägelsefulla. Detta kan bero på att 

lärarna själva inte vet hur de ska tolka begreppen. En slutsats var också att flickor inte 

uppmärksammas på samma sätt som pojkar då pojkar är mer utagerande än flickor. Lärarna 

kunde därför ha svårt att ”se” flickorna och tillgodose deras behov. 
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1. Inledning 

Detta arbete handlar om hur idrottslärare arbetar med elever som har ADHD och hur lärarna 

anser att deras arbetssätt fungerar i relation till elever med diagnosen ADHD. ADHD är en 

medicinsk diagnos och det är upp till 8 % av totala elevantalet som har ADHD (Gillberg, 

2001). Enligt forskaren Björn Kadesjö (2001) som bland annat har forskat om 

koncentrationssvårigheter som är ett av symptomen i ADHD, har barn med 

koncentrationssvårigheter ofta svårigheter med motoriken. Barn med 

koncentrationssvårigheter har nedsatt muskeltonus och problem med att sitta still. Därför 

menar han att det är viktigt att vi vuxna får kunskap om hur vi ska bemöta dessa barn på rätt 

sätt så att barnen kan lära sig hantera svårigheter i framtiden samt att en utveckling sker 

(Kadesjö, 2001). Kunskap i ämnet idrott och hälsa är därför viktigt för idrottslärare så att de 

kan hantera dessa elever på bästa sätt samt hjälpa andra pedagoger. 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Definition av ADHD 

ADHD är förkortning av ”Attention Deficit Hyperactivity Disorder”. Svårigheter som 

kännetecknar ADHD är uppmärksamhetsstörningar, koncentrationssvårigheter, överaktivitet 

och impulsivitet (Teeter, 2004). I Nationalencyklopedin definieras ADHD på följande sätt: 

 

”ADHD, ursprungligen amerikansk benämning på en utvecklingsavvikelse med debut i 

barndomen och med symtom i form av bristande uppmärksamhet, koncentrationssvårigheter, 

överaktivitet och impulskontrollbrist. Man kan urskilja tre varianter: ADHD med 

huvudsakligen uppmärksamhetsbrist, ADHD med huvudsakligen överaktivitet/impulsivitet och 

ADHD av kombinerad typ. Orsakerna anses vara genetiska eller, mer sällan, 

sammanhängande med hjärnskada under de första åren efter anläggningen av nervsystemet.” 

(www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_sect_id=120293) 

 

1.1.2 Symtom för ADHD 

Symptomen för ADHD omfattar olika viktiga funktioner i hjärnan som bland annat gör att en 

person med diagnosen kan uppleva en situation normal fast andra upplever det motsatta. Det 
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är vanligt att personer med ADHD är glömska och det förekommer ofta att elever med ADHD 

ofta tappar bort nödvändiga saker som till exempel arbetsmaterial, pennor och böcker 

(Gillberg, 2001). Forskarna Iglum (1999) och Teeter (2004) delar uppfattning om att elever 

med ADHD har svårigheter med detta. Små barns symptom brukar skilja sig från de vuxnas 

och det visar sig ofta vid samlingar och i lekar, som humörsvängningar, kort uthållighet och 

svårigheter med att lyssna och vara stilla. Svårigheterna blir mer synliga för barnen i 

skolåldern, då kraven i skolan ökar samt mer ansvarstagande och planeringsförmåga förväntas 

av eleverna (Kadesjö, 2001).  

 

1.1.3 Bristande uppmärksamhet 

Brister i koncentrationen och uppmärksamheten är de utmärkande dragen hos en person med 

ADHD. Koncentration är en förmåga som gör att man kan hålla uppmärksamheten fokuserad 

under en viss tid (Iglum, 1999). Duvner (1997) förklarar att uppmärksamheten hos barn som 

inte har diagnosen ADHD är betydligt bättre än hos barn som har ADHD. Han menar att 

orsaken till det är att personer med ADHD saknar förmågan att kunna registrera det de ser och 

hör omedelbart. Koncentrationssvårigheter kan förklaras i första hand som brist i fokusering, 

uthållighet och fördelad uppmärksamhet.  

• Fokusering. Rikta uppmärksamheten och begränsa mängden sinnesintryck och 

tankeprocesser. 

• Uthållighet. Hålla kvar uppmärksamheten på en företeelse tillräckligt länge. 

• Fördelad uppmärksamhet. Kunna göra två saker samtidigt. Man kan koncentrera sig 

på en sak och samtidigt vara medveten om vad som händer omkring en, och man kan 

växla över uppmärksamheten mot en företeelse i ett visst sammanhang (Duvner, 1997, 

s. 31-32). 

 

 

Gillberg (2001) förklarar att elever med ADHD inte har några intellektuella problem men att 

dessa elever ofta har läs- och skrivsvårigheter och problem med matematiken. Han påpekar 

också att dessa elever även brukar ha motoriska svårigheter men att dessa symptom blir 

uppenbara först i sjuårsåldern. Iglum (1999) beskriver att elever med diagnosen ADHD ofta 

fokuserar på en enskild detalj i stället för på helheten. Hon menar att en elev kan fokusera på 

en bild eller en färg, men har inte en aning om vad lektionen handlade om.  
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1.1.4 Hyperaktivitet och impulsivitet 

Hyperaktivitet och impulsivitet brukar vara de tydligaste tecknen för beteendestörningar hos 

elever med ADHD. Dessa elever har ofta ”myror i brallan” och är alltid på språng och har 

svårt för att sitta still och göra en uppgift (Gillberg, 2001). Deras hyperaktivitet visar sig 

genom att de inte kan hålla händer eller fötter i styr och att de pratar överdrivet mycket. De 

brukar gå runt i klassrummet och störa andra elever. Symptomen för impulsivitet brukar visa 

sig genom att de har svårt att vänta på sin tur och till följd av det avbryter och stör andra 

(Duvner, 1997). Gillberg (2001) menar att dessa elever har svårt med sina 

humörssvängningar, och att vredesutbrott inte är ovanligt hos elever med ADHD. Teeter 

(2004) förklarar att barn med ADHD har svårt med det sociala samspelet. De vill ofta 

dominera och vara först i lekar och de kan knuffas för att komma före någon i kön. Deras 

impulsivitet orsakar ofta att de hamnar i konflikter med andra vilket gör att deras beteende 

ofta leder till att de stöts bort av kamraterna, kritiseras av lärarna och föräldrar kan tycka att 

dessa barn är energikrävande och svåra att hantera, vilket i sin tur kan leda till att vuxna blir 

frustrerade. 

1.1.5 Orsaker till ADHD 

Gillberg (2001) och Duvner (1997) hävdar att ärftlighet är den största orsaken till ADHD. För 

ett barn, oavsett kön, som har ADHD så är riskfaktorn för kommande syskon ca 15% för en 

syster och 25% för en bror att få ADHD. Men det går inte att få diagnosen via blodprov eller 

magnetkamera. Hittills har forskningen inte kunnat binda ADHD till kromosom- eller genfel 

(Duvner, 1997). Enligt Gillberg (2001) är det upp till 80 % av barnen med diagnosen som har 

en familjemedlem med samma problem men det finns också andra faktorer som kan orsaka 

ADHD. Hans undersökning visar att 30 % av fallen beror på hjärnskador som har uppkommit 

under fosterstadiet. Till exempel att modern har missbrukat alkohol, narkotika eller rökt under 

graviditeten. För tidig födsel (mellan v 24-32) eller födelsevikt under 1500 gram kan också 

utgöra riskfaktorer för att barnet utvecklar ADHD (Gillberg, 2001). Däremot bör det noteras 

att forskningen inte går att bevisa. 

 

Dålig uppfostran eller andra bristande faktorer kring barnets uppväxt ger inte ADHD. 

Däremot kan föräldrars och andra vuxnas attityder påverka barnets utveckling genom att inte 

hjälpa barnet utifrån hans/hennes egna förutsättningar. Pojkar som är födda sent på året kan 

bli missförstådda för att ha diagnosen på grund av att de inte hunnit mogna lika mycket som 

barnen som är födda tidigt på året. Om ett barn med diagnos har en förälder som själv också 
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har ADHD med ett hetsigt humör och sociala problem, kan detta bidra starkt till att barnet 

utvecklar psykiska problem, framförallt socialt utagerande och aggressioner (Gillberg, 2001). 

1.1.6 Skillnader mellan pojkar och flickor med ADHD 

Neuropsykiatriska syndrom är mycket vanligare hos pojkar än hos flickor. Pojkar utreds tio 

gånger mer än flickor och får diagnosen ADHD. Vidare skriver Duvner (1997)  att enligt 

befolkningsstudier så visar det sig att det går  tre till fyra pojkar på en flicka som har ADHD, 

det vill säga att att det finns fler flickor vars föräldrar inte söker hjälp för ADHD. Orsaken till 

det kan vara att flickor inte utgör samma problem för omgivningen som pojkar och därför inte 

uppmärksammas lika mycket (Duvner, 1997). Iglum (1999) skriver att beteenden som 

hyperaktivitet och impulsivitet är mer vanligt bland pojkar än bland flickor. Flickor som har 

ADHD är sällan hyperaktiva utan det är vanligare att flickor sluter sig och blir oförmögna att 

handla. Detta kan leda till psykiska besvär som ångest, depressioner och tvångstankar. Enligt 

forskarna mognar flickorna mellan 11-24 månader tidigare än pojkarna och dessutom 

utvecklas de mycket snabbare både språkligt och socialt. Därför är flickor mer koncentrerade 

och mindre aggressiva än pojkarna i samma ålder. Det skulle också vara bra om det fanns 

särskilda könsrelaterade kriterier. Kriterierna som används idag är mer anpassade efter 

pojkarna och det kan vara en anledning varför fler pojkar får diagnos än flickor (Iglum, 1999) 

.  

1.1.7 Diagnos 

Om man märker att ett barn har uppmärksamhetssvårigheter och behöver utredas, bör man 

kontakta en läkare med goda kunskaper om ADHD. Om diagnos ska ställas bör även en 

psykolog vara inblandad. Innan en diagnos kan fastställas bör barnets beteende ha observerats 

i sex månader och i minst två olika miljöer, exempelvis i hemmet och i skolan/förskolan. 

Intervjuer med förälder är också nödvändigt (Gillberg, 2001). Det finns diagnoskriterier för 

ADHD som man kan följa i DSM-IV (1994) (internationella diagnosmanualen). Manualen är 

delad i tre olika områden: bristande uppmärksamhet, hyperaktivitet och impulsivitet.  För att 

ett barn ska få en diagnos måste barnet uppfylla minst sex av kriterierna som berör bristande 

uppmärksamhet samt sex av kriterier som berör hyperaktivitet och impulsivitet (Iglum, 1999).  

Med bristande uppmärksamhet  så uppvisar barnet ofta bristfällig uppmärksamhet för detaljer 

och gör slarvfel, har problem med att hålla uppmärksamheten på uppgifter och har ofta svårt 

att följa instruktioner. Hyperaktivitet visas ofta genom rastlöshet med händer och fötter, att 

barnet springer ofta omkring, klättrar, tar på saker och ting i situationer där det inte passar in, 
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har svårigheter att delta i lekar och andra aktiviteter och pratar ofta i sträck. Impulsivitet visar 

sig genom att barnet avbryter och stör andra personer i samtal eller lekar (Iglum, 1999). 

1.1.8 Motoriska svårigheter 

Forskaren Björn Kadesjö (2001) skriver att barn med koncentrationssvårigheter ofta även har 

problem med motoriken. Perceptions-, inlärnings- och språksvårigheter hör oftast ihop med 

motoriska svårigheter. Han förklarar vidare att barnens rörelser är dåligt planerade eftersom 

de kan ta i för hårt och inte riktigt vet när de ska stanna i tid. Dessa barn upplevs ofta som 

klumpiga av omgivningen och ofta möts deras försök av  besvikelse av omgivningen. Den 

besvikelse och irritation som omgivningen visar leder till att barnet utvecklar en negativ 

självbild och minskad tilltro till sin egen förmåga. Därför menar Kadesjö (2001) att det är 

ytterst viktigt att vuxna hjälper dessa barn med att komma över sina svårigheter genom att 

träna och utveckla sin motorik. Detta kan främja barnets självkänsla och tilltro på sin egen 

förmåga menar han. Ofta har barn med ADHD en sjunkande muskeltonus som gör det svårt 

för barnen att sitta still.  De stora muskelgrupperna som bär upp kroppen med en bestämd 

muskelspänning (tonus) tröttnar och det gör att barnen får det svårt att sitta still och 

kroppshållningen blir ”säckig”. De glider av stolarna eller hänger över bänkarna. Genom att 

röra på sig ”väcker” barnen musklerna och får mer tonus och spänst i kroppen (Kadesjö, 

2001). 

1.2 Inkludering eller exkludering 

Utvecklingen i stora delar av Europa har lett till att det har blivit allt viktigare att eftersträva 

inkludering av samtliga elever. Det innebär att alla elever oavsett behov ska inrymmas i 

samma skola och i samma klassrum. Lärarnas uppgift är att anpassa sin undervisning utifrån 

olika elevers individuella förutsättningar som nu finns i varje klass. Skolans mål som står i 

kursplanen är allt för snäva och dessa mål är uppsatta med utgångspunkt att alla elever ska ha 

möjlighet att uppfylla målen, vilket kan anses orimligt eftersom alla elever har olika 

förutsättningar för att klara av dessa krav (Persson, 2007). Inom idrotten skall alla elever med 

funktionshinder ha rätt att delta i undervisningen och utifrån sina egna förutsättningar. Alla 

elever ska ha rätt till en anpassad undervisning och individer med funktionshinder ska också 

kunna ta risker, göra egna val och begå misstag precis som alla andra. Inkluderad 

undervisning innebär att man erkänner olikheterna mellan individerna och betraktar det som 

något naturligt. Att använda inkluderad undervisning betyder att man tillgodoser varje elevs 

behov. Det är viktigt att anpassa undervisningen utifrån elevernas förutsättningar så att alla 
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ska kunna delta. Däremot ska aktiviteten inte anpassas för mycket till eleverna med särskilda 

behov då den kanske inte blir meningsfull för alla (Fors, 2004).  

 

”Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja 

elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, 

tidigare erfarenheter, språk och kunskaper” (LGR 11, s 8). Lärarna har därför skyldighet att 

anpassa undervisningen till alla elever. 

 

LGR 11 innehåller mål och riktlinjer som lärare och elever ska förhålla sig till i det dagliga 

arbetet. Skolan ska sträva efter att varje elev ska kunna utveckla sitt eget sätt att lära och att 

lära sig arbeta självständigt och tillsammans med andra. När det gäller lärarnas riktlinjer så 

skall de i samverkan med andra lärare nå utbildningsmålen. Deras uppgift är att organisera 

arbetet så att eleven kan utvecklas utifrån sina egna individuella förutsättningar. Skolan ska 

också ge en likvärdig utbildning, samtidigt som den ska vara anpassad efter individernas olika 

förutsättningar (LGR, 2011). Detta diskuterar Clas Nilholm (2007) i sin bok och kallar det för 

dilemmaperspektivet. Han menar att moderna utbildningsystem står inför grundläggande 

dilemman. Vidare skriver han att vi strävar efter ett ideal där vi ska bemöta alla elever som 

individer och undvika kategoriseringar. Trots detta sker det omfattande kategorisering av 

elever i skolverksamheten. Både synliga och osynliga samt omedvetna kategoriseringar 

används. Risken är att om kategorisering av individer utesluts då kan man inte identifiera de 

elever som behöver mer stöd än andra och kunna bedriva forskning om gruppen och 

därigenom hitta metoder för att hjälpa dem (Nilholm, 2007). Däremot kan erkännandet av sitt 

funktionshinder föra med sig konsekvenser som till exempel stigmatisering och segregering – 

särbehandling (Hjörne &Säljö, 2008). Lärare kan ha svårt att anpassa undervisningen efter 

elevernas särskilda behov och kan istället särbehandla dem genom att de till exempel får gå i 

en liten grupp. 

1.3 Pedagogiskt arbete i relation till elever med ADHD 

Många av författarna är eniga om att elever med ADHD har stort behov av struktur och 

rutiner i sin vardag. De behöver i förväg veta vad som kommer att ske under dagen. Ett 

schema över dagens aktiviteter är något som hjälper dessa elever att känna sig säkra och 

trygga. Elever med ADHD är i större behov av mer vuxenstyrning och struktur än andra 

elever i hans/hennes klass. I stort sett behöver alla elever med ADHD extra stöd i form av en 

assistent eller specialpedagogik, under hela sin skolgång (Socialstyrelsen, 2004). En av de 
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mest effektiva metoder som fungerar för dessa elever är förstärkning. Det kan vara belöningar 

av olika former som till exempel materiella och muntliga kommentarer som bidrar till att 

utveckla barnets självkänsla och sociala förmåga. Det krävs också att vuxna är konsekventa i 

sitt agerande och konkreta i sina instruktioner (Fors, 2004). Lärarna måste fundera över hur 

lektionerna är upplagda. På idrottslektionerna är det inte ovanligt att det uppstår konflikter 

eftersom elever med ADHD har brist i känselsinnet och kan ta i för hårt och knuffas när det 

egentligen inte är meningen.  Därför menar Fors (2004) att elever med ADHD ska vara med i 

alla aktiviteter i idrottsundervisningens förutom de moment som utgör risk för eleven själv 

och andra. En lärare ska vara flexibel och våga prova på något nytt. Läraren ska vara beredd 

på att ha andra alternativa aktiviteter för elever med funktionsnedsättningar men det är också 

viktigt att läraren anpassar lektionen och fokuserar på elevernas möjligheter så att 

aktiviteterna blir utmanande för eleverna men också möjliga att klara av. Läraren bör utgå 

från vad eleven redan kan och i sin tur förstärka den förmågan. Det är viktigt för elevens 

självkänsla att låta eleven själv berätta och visa vad han/hon kan. Detta är även en möjlighet 

för läraren att skapa sig en uppfattning om barnets förmåga och potential och utifrån det 

planera aktiviteter där eleven får träna på sina färdigheter. Eftersom elever med ADHD har 

svårt att klara av höga krav bör läraren anpassa aktiviteten efter ålder, men det är viktigt att 

dessa elever får samma möjligheter att träna på och utveckla sin motorik precis som sina 

klasskamrater. Författaren ger några tips på vad lärare bör tänka på när han/hon har elever 

med ADHD i sin undervisning. 

• Läraren bör vara noga med att eleven ser läraren ordentligt under genomgångarna. 

• Använda visuella hjälpmedel som till exempel bilder och dylikt. 

• Läraren bör vara mycket enkel och tydlig i sina instruktioner. 

• Ge omedelbart och ofta positiv feedback; detta hjälper att forma deras beteende (Fors, 

2004).  

 

Sammanfattningsvis har forskningen kommit fram till att barn med ADHD har brister i 

koncentration och uppmärksamhet. De har svårt att rikta uppmärksamheten, att uthålligt hålla 

kvar den samt att fördela den (göra två saker samtidigt). Läs- och skrivsvårigheter, problem 

med matematiken och motoriska svårigheter är ofta förknippade ADHD, enligt forskarna. 

Hyperaktivitet och impulsivitet hos barn med ADHD kan göra att de upplevs som störande av 

kamrater, lärare och föräldrar. Som orsaker till ADHD anger forskningen ärflighet som den 
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viktigaste. Betydligt fler pojkar än flickor får diagnosen ADHD. Detta förklarar forskarna 

med att flickor med ADHD sällan är hyperaktiva utan sluter sig inom sig själva och blir 

handlingsförlamade, vilket kan medföra ångest, tvångstankar och depression. De kriterier som 

används idag för att påvisa ADHD är mer anpassade efter pojkar än efter flickor. 

Koncentrationssvårigheter hör ofta ihop med motoriska svårigheter, anser forskarna. Det är 

därför viktigt, menar de, att vuxna hjälper barn med ADHD att träna upp och utveckla sin 

motorik. Elever med ADHD bör därför vara med i alla övningar på idrottslektionerna utom 

när övningarna utgör en risk för dem själva eller för andra. Elever med ADHD bör få 

anpassad aktivitet efter ålder, men få samma möjligheter till motorisk träning som sina 

kamrater. En stor enighet råder bland forskarna om betydelsen av struktur och rutiner för 

elever med ADHD. 

 

2. Salutogen teori 

2.1 KASAM 

Idrotten inom skolundervisningen befrämjar elevernas hälsa, inte minst hälsan för elever med 

ADHD. Jag har valt att sätta Antonovskys salotogena teori, som fokuserar på faktorer som 

orsakar och upprätthåller hälsa, som ett ramverk till den här studien, eftersom jag tycker att en 

sådan positiv inställning passar bra för en idrottslärare att ha i sina kontakter med elever som 

fått diagnosen ADHD. 

 

Fokus inom salotogen teori ligger främst på hur vi upplever och hanterar vår vardag. Lärare 

och elever möts varje dag och hur de upplever skolvardagen och deras respektive känsla av 

sammanhang (KASAM) påverkar deras möjligheter att finna förståelse av att klara av olika 

situationer. Antonovsky (2005) myntade begreppet KASAM. I sin bok ”Hälsans mysterium” 

förklarar han att människans inställning till livet påverkar den individuella förståelsen för 

situationer som uppstår under vardagen och som ger möjlighet till att kunna hantera 

vardagliga situationer och problem. Antonovsky menar att det är bättre att fokusera på vad 

som påverkar hälsan och välbefinnande positivt, och på vad som gör att människan kan 

hantera svåra situationer, än att fokusera på vad som orsakar stress och ohälsa. Antonovsky 

(2005) skriver vidare att människan utsätts kontinuerligt av påfrestningar i vardagen av olika 

slag och hur vi hanterar dessa situationer beror på vår KASAM. KASAM är indelat i tre delar: 
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Begriplighet är upplevelsen av vad som sker i livet, vilka känslor som uppstår och på vilket 

sätt vi förstår och tolkar dessa upplevelser. Välmående ökar om individen upplever 

situationen begriplig, tydlig, strukturerad och sammanhängande. 

 

Hanterbarhet är hur individen klarar av att möta de krav som andra ställer. Klarar individen 

av att hantera och påverka det som sker i hans liv, då klarar han sig från att falla offer för 

omständigheterna. 

 

Meningsfullhet är när individen upplever en mening med det han gör i sitt liv och kan se att 

det finns en framtid i det han gör. Individer med hög meningsfullhet kan se jobbiga situationer 

som en utmaning snarare än som en börda. 

 

Antonovsky (2005) menar att grunden till en individs KASAM byggs under barns- och 

ungdomsåren. Han skriver vidare att KASAM kan försvagas eller förstärkas under 

uppväxttiden men att det finns en period där KASAM stabiliseras och blir mer eller mindre 

orubblig.  En stark KASAM formas av våra upplevelser, till exempel av vad vi möter och hur 

vi blir bemötta. De tre delarna i KASAM begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet 

hänger intimt ihop, men den del som styr individen mest är känslan av meningsfullhet. Den 

styr hur man vill hantera situationer som uppkommer, vilket i sin tur styr känslan av 

hanterbarhet. Antonovsky (2005) skriver att om individen inte känner situationen begriplig 

och meningsfull då är det ointressant att hitta medel och strategier för att lösa problemet. 

 

Antonovsky (2005) definierar påfrestningar som vi människor utsätts för som stressorer. Han 

skriver att stressorer leder inte bara till upplevda krav men också till handlingslöshet och 

avsaknande av strategier att använda sig av i olika situationer. En stressor kan förklaras som 

en ”stimulus” som antingen kommer inifrån kroppen, som en sjukdom, eller från den yttre 

miljön, och dessa stressorer kan yttra sig som akuta eller som kroniska. Beroende på hur 

individens KASAM är bemöts dessa stressorer på olika sätt. Enligt Antonovsky kan individer 

med stark KASAM bemästra sina problem och stressorer bättre än individer med svag 

KASAM. Jag menar att om en idrottslärare kan bemöta en elev med ADHD på ett sådant sätt 

att barnets KASAM stärks så ger detta i sin tur bättre möjligheter för barnet att klara av alla 

de problem och stressorer som barnet utsätts för i sitt liv. 
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3. Syfte och frågeställningar 
Det övergripande syftet med denna uppsats är att undersöka hur lärare i ämnet idrott och hälsa 

på en utvald skola i en Stockholmsförort arbetar med elever med diagnosen ADHD samt 

vilken kunskap de har om diagnosen.  

3.1 Frågeställningar: 

1.  Har idrottslärare på en utvald skola i en Stockholmsförort kunskap om ADHD? 

2. Hur anpassar idrottslärare på en utvald skola i en Stockholmsförort sin undervisning i 

ämnet idrott och hälsa för att elever med ADHD också ska kunna delta? 

3. Hur arbetar idrottslärare på den utvalda skolan, utifrån inkluderad eller exkluderad 

undervisning för elever med ADHD? 

 

4. Metod 
I forskningsarbetet kan man använda två olika metoder, en kvalitativ metod och en kvantitativ 

metod. Vilken man använder som metod beror på syftet med forskningsarbetet menar Jan 

Trost (2005). Skillnaden mellan dessa två metoder är att om man vill undersöka hur många, 

hur ofta eller hur vanligt något förekommer, så är det den kvantitativa metoden man ska 

använda.  Men om man vill få förståelse för enskilda individers verklighet och få ta del av 

deras erfarenhet, så är det den kvalitativa metoden som man ska använda. Kvalitativ metod 

valdes till detta arbete för att det var mest lämpligt för att kunna besvara frågeställningarna.  

 

De tre didaktiska frågorna Vad?, Hur? och Varför? bör personen som intervjuar ställa i 

utformandet av intervjufrågorna. Detta för att skaffa sig förkunskaper i det ämnet man tänker 

undersöka, och sedan fastställa syftet med undersökningen för att slutligen bestämma sig för 

vilka intervju- och analystekniker som är lämpligast att använda i undersökningen (Kvale, 

1997). Frågan Vad? användes när syfte och frågeställningar skapades. Hur? användes när 

metoden valdes och Varför? användes när problemområdet valdes, i detta fall elever med 

ADHD. 
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4.1 Urval och genomförande 

I  undersökningen medverkade totalt fyra idrottslärare som arbetar på samma skola. Den skola 

som valdes att använda i undersökningen var skolan där jag hade min verksamhetsförlagda 

utbildning (VFU). Processen startades med att utforma intervjufrågor. Efter det gjordes en 

provintervju på en kurskamrat för att se om frågorna fungerade och höll den kvalitet som 

behövdes samt för att ge studien en högre validitet. Efter detta kontaktades lärarna. Första 

kontakten var med min VFU-handledare via mail där jag berättade om syftet med uppsatsen 

och frågade om han och hans kollegor kunde delta i undersökningen. Efter några dagar 

svarade han att fyra idrottslärare (L1-L4) var villiga att ställa upp på intervjuer. Tillsammans 

bestämdes exakta tider och datum för intervjuerna. L1 och L2 intervjuades en dag och L3 och 

L4 dagen därpå. 

 

Intervjuerna ägde rum på skolan som ligger i en förort söder om Stockholm. Alla intervjuer 

strukurerades på samma sätt. Vi satt i ett litet avskilt rum för att minska risken att bli störda. 

Intervjun inleddes med att förklara vad studien syftade till samt med att förklara de etiska 

aspekterna (se 4.2). De första frågorna var allmänna frågor för att ”värma upp” och sedan 

övergick frågorna till det som undersökningen handlade om. Intervjuerna spelades in och 

varade ungefär 25 minuter vardera. Diktafon användes för att inte behöva anteckna så 

utförligt, kunna lyssna aktivt på intervjupersonernas svar och för att kunna lyssna på intervjun 

igen. Trost (2005) skriver att nackdelen med diktafon är att det är tidskrävande att lyssna på 

ljudinspelningen av intervjuerna. Det tyckte jag var bra att veta inför planeringen av utförande 

av intervjuerna, vilket också stämde.  

4.2 Etiska aspekter 

 Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer användes under hela arbetet. Innan 

intervjuerna informerades samtliga medverkande, enligt Vetenskapsrådets informationskrav, 

om undersökningens syfte, att deltagandet var frivilligt och att de när som helst skulle kunna 

avbryta sin medverkan i undersökningen. Deltagarna informerades också om att detta material 

endast skulle användas till undersökningen och inte till något annat ändamål enligt 

samtyckeskravet. Deltagarna godkände att intervjuerna fick spelas in, samt att materialet 

skulle raderas när uppsatsen var färdig; detta enligt nyttjandekravet. Slutligen informerades 

dem om deras anonymitet i uppsatsen; detta enligt konfidentialitetskravet. 



17 

 

4.3 Reliabilitet och validitet 

För att bekräfta och intyga sanningsvärdet i vetenskapliga undersökningar brukar begreppen 

reliabilitet och validitet användas. Reliabilitet kan förklaras som pålitligheten i en 

vetenskaplig text eller hur man som läsare ska kunna lita på att det som står i texten  är sant. 

När det gäller validitet så används det för att styrka påståenden och giltigheten i 

informationen (Kvale, 1997). Idrottslärarnas intervjuer är utsagor ur deras egna erfarenheter 

och upplevelser. Frågorna som har ställts är utifrån syftet och frågeställningarna till studien. 

Reliabiliteten är hög eftersom jag är inläst i ämnet och därför har kunnat formulera och ställa 

frågor till intervjupersonerna som är relevanta om barn och ADHD. Samtalen från 

intervjuerna är giltiga för just denna skola, hururvida det stämmer i Stockholm går inte att 

svara på. Studien har en hög validitet på grund av att, som tidigare nämnt, så gjordes en 

pilotintervju, och dessutom beroende på att syftet och frågeställningarna är avgränsade till 

endast en skola.  

 

5. Resultat 
Resultatet kommer att redovisas enligt frågeställningar och utifrån intervjuguiden.  Lärarna 

kommer att presenteras som L1, L2, L3 och L4 i resultatet.   

 

Information om idrottslärarna i undersökningen är: 

L1. Har gymnastiklärarexamen från Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm. Har jobbat 

som idrottslärare i 11 år. Har god erfarenhet av elever med ADHD, men ingen utbildning  i 

ämnet. 

 

L.2 Har gymnastiklärarexamen från Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm. Har jobbat 

som idrottslärare i ett år.  Har lite erfarenhet av elever med ADHD och ingen utbildning  i 

ämnet. 

 

L3. Har gymnastiklärarexamen från Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm. Har jobbat 

som idrottslärare i fem år. Har god erfarenhet av elever med ADHD och har 

specialpedagogisk utbildning. 
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L4. Har gymnastiklärarexamen från Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm. Har jobbat 

som idrottslärare i 11 år. Har god erfarenhet av elever med ADHD, men ingen speciell 

utbildning i ämnet.   

5.1 Vad är kunskapen om ADHD hos idrottslärarna? 

Samtliga lärare hade kunskaper om de symptom som visar sig hos elever med ADHD. 

Samtliga lärare nämnde koncentrationssvårigheter och hyperaktivitet som vanliga 

karaktärsdrag. L3 sade: ”att inte sitta still, att dem är impulsiva eh… svårt och hålla fokus vid 

genomgångar och man kan även se lite rent motoriskt också hur dem är, de kan vara 

klumpiga, dem vet inte hur hårt dem ska slå eller ta i nåt redskap”. L2 nämnde också 

motoriken och sade: ”de elever som jag vet har diagnos, många, inte alla har svårt med 

motoriken, framförallt med finmotoriken”. L4 sade: ”att de har svårare att ta sig från 

omklädningsrum till idrottshallen eh... det kan hända lite saker på vägen så jag får gå in och 

säga till”.  L1, L2, och L3 nämnde att elever med ADHD har sämre konsekvenstänkande. Så 

här sade L1: ” Det går inte att föra diskussion om varför de inte får springa i korridorerna... 

eh de vet bara att det här reglerna och så är det bara”. Aggressivitet och utagerande var 

också egenskaper som nämndes. L3 berättade att: ”De hamnar ofta i konflikt med andra... eh 

de har svårt att följa regler och vill gärna ha det på sina egna villkor”. L3 och L4 nämner 

även ärftligheten som avgörande faktor till ADHD.  

 

I svaren få frågorna är det inte alltid så tydligt om respektive lärare har eller har haft elever 

med diagnosen ADHD. Ibland verkar det som om att de har gjort en egen bedömning av vilka 

som har ADHD och inte har kunskap om vilka som fått diagnosen ställd av en läkare: 

 

När jag frågade lärarna om de har upplevt någon skillnad mellan pojkar och flickor som har 

ADHD svarade tre av fyra med liknande svar. L3 svarade: ”…svårare o märka om en tjej har 

ADHD. … de tjejer som har ADHD, dem har på något sätt hittat nån slags strategi...eh... att 

så att dem har inte lika tydligt det här hyperaktiva”. L2 och L4 var inne på samma spår och 

svarade med att flickor kan vara tvärtom. De upplevde dem mer tysta och inåtvända och 

killarna mer utagerande och mer fysiska. L1 hade inga kunskaper om vilka skillnaderna är 

och svarade: ”Jag har aldrig haft flickor med ADHD i min undervisning”. Det bör tilläggas 

att samtliga lärare genom åren endast stött på ett fåtal flickor med diagnos ADHD.  
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5.2 Hur anpassar idrottslärare sin undervisning i ämnet idrott och hälsa för 

elever med ADHD? 

Samtliga lärare nämnde hur viktigt det är med tydlighet, struktur och noggrann genomgång av 

lektionen i sina intervjuer. L1 svarade: ”… jag försöker anpassa mig till alla elever genom att 

ha en bra struktur på min lektion”. L2 svarade: ”Jag försöker ha korta genomgångar och 

försöker vara uppmärksam på ifall eleven har förstått och ibland går igenom instruktionerna 

ensam med eleven efter gemensamma genomgången”. Samtliga lärare använder material som 

bilder och whiteboard eller dylikt. L3 sade: ”…att vara så fyrkantig som möjligt att man har 

ett hemligt tecken som man visar för eleven när personen i fråga börjar bli för pratig och 

börjar störa andra i klassen”. L4 sade: ” …viktigt med att vara konsekvent och ha bestämda 

regler”. På frågan om lärarna ställer samma krav på elever med ADHD som dem som inte har 

diagnos svarade L1, L3 och L4 att deras krav är samma för alla elever. L1 svarade: 

”naturligtvis får man kanske anpassa de teoretiska genomgångarna men det är fortfarande 

samma kursplan som ska följas”.  L2 berättade att hon har tydliga regler som gäller för alla 

men att det händer ibland att hon släpper lite på reglerna när det gäller elever med ADHD.   

”… det händer att jag ger dem eleverna flera chanser än dem som inte har diagnos” (L2). 

 

Samtliga lärare svarade identiskt på frågan om vilka extra resurser de tycker borde finnas. 

Alla svarade med att det borde finnas en extra person eller att man minskade antal elever per 

lärare. L3 svarade: ”...en person till som kan hjälpa till i situationer när det blir mycket och få 

extra ögon som ser...” På frågan om dessa elevers beteende påverkar lärarens pedagogiska 

uppgifter, svarade L1 och L2 att lektioner med elever med ADHD kräver mer tid och att på 

det viset går ut över de andra eftersom det inte blir lika mycket tid över för dem.  

 

5.3 Hur arbetar idrottslärare utifrån inkluderad eller exkluderad undervisning 

för elever med ADHD? 

På frågan om man bör inkludera eller exkludera elever med ADHD i idrottsundervisningen 

svarade samtliga lärare i stort sett att inkluderad undervisning är att föredra. L1 uttryckte sig 

”…ibland behöver elever med ADHD extra hjälp med sin motorik… och då kan det vara bra 

för dem att de är i en liten grupp...” Vidare förklarar han att elever med ADHD i en 

inkluderad undervisning kan känna sig utpekade och bli stressade av omgivningen. Detta 

menade han kan påverka självkänslan negativt hos eleverna och i sin tur leda till att de blir 
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omotiverade att delta i undervisningen. L4 sade: ”… måste alltid ligga steget före och vara 

uppmärksam. Till exempel, märker jag att en elev inte klarar av en övning då måste jag vara 

snabb med att ta fram andra alternativ”. 

 

 

6. Diskussion 

6.1 Lärarnas kunskaper om ADHD i relation till forskningsgenomgången 

Samtliga lärare kopplade symtomen koncentrationssvårigheter och hyperaktivitet till 

diagnosen ADHD. Beteenden som att sitta still som en av lärarna beskrev kan kopplas till 

Gillberg (2001) som skriver att dessa barn är alltid på språng och har svårt att sitta still. 

Kadesjö (2001) förklarar att barn med ADHD har sjunkande muskeltonus som gör att de har 

svårt för att sitta still. Duvner (1997) menar att orsaken till brister i koncentrationen ligger i 

att barn med diagnos saknar förmågan att registrera det de ser och hör omedelbart. Några av 

lärarna nämnde motoriken i intervjun. De beskrev dessa elevers motorik som klumpig, vilket 

stämmer med det som Kadesjö (2001) skriver i sin bok. Han skriver att barn med 

koncentrationssvårigheter har ofta även problem med motoriken och upplevs ofta av 

omgivningen som klumpiga. Lärarnas berättelser om att elever med ADHD har bristande 

uppmärksamhet stöds av Duvner (1997), Gillberg (2001) och Teeter (2004). En lärare 

berättade under intervjun att ibland måste han hämta eleverna från omklädningsrummet till 

idrottshallen för att det händer saker på vägen som gör att de blir distraherade. Detta kan 

kopplas till Gillberg (2001) som skriver att barn med ADHD har svårt att följa instruktioner 

och blir lätt distraherade av yttre stimuli. Tre av lärarna påpekade att dessa elever saknar 

konsekvenstänkande. Egenskaper som aggressivitet och utagerande nämndes också av 

lärarna. En lärare nämnde att dessa elever har lättare för att hamna i konflikter med andra. 

Teeter (1999) beskriver denna problematik som att barn med diagnos har svårt med det 

sociala samspelet. De vill ofta dominera i lekar och kan knuffas för att komma först i kön. 

Detta beteende leder ofta till att de hamnar i konflikter menar hon. Även Gillberg (2001) 

skriver om detta och menar att svåra humörsvängningar och vredesutbrott inte är ovanligt när 

det handlar om dessa elever. En lärare nämnde ärftlighet som den bakomliggande orsaken till 

ADHD, vilket stöds av Duvner (1997), Gillberg (2001), Iglum (1999) och Kadesjö (2001). 

 

När det gäller genusskillnader var kunskapen ganska liten hos lärarna, och detta på grund av 
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att lärarna inte hade så mycket erfarenheter av flickor med ADHD.  Detta kan förklaras 

utifrån Duvners (1997) presentation där skriver han att pojkar diagnostiseras tre till fyra 

gånger mer än flickor. Vidare skriver han att det är tio gånger vanligare att utreda pojkar än 

flickor för diagnos ADHD.  

 

6.2 Lärarnas arbete med elever med ADHD i relation till 

forskningsgenomgången 

Samtliga lärare var i stort sett överens om att det är viktigt att ha struktur och vara tydlig i sina 

genomgångar av lektionsinnehållet. En lärare menade att man måste vara fyrkantig och en 

annan berättade att man måste vara konsekvent och ha bestämda regler. Detta stöder 

Socialstyrelsens (2004) formulering av att de flesta elever med ADHD behöver mer 

vuxenstyrning och struktur än andra elever i klassen. Även Iglum (1999) skriver att vuxna 

måste vara konsekventa i sitt agerande och ge tydliga och enkla instruktioner. Samtliga lärare 

var överens om behovet av extra personal eller mindre elevgrupper. Det skulle underlätta för 

läraren att fullfölja sina pedagogiska uppgifter och även ha en positiv effekt på inlärningen 

hos eleverna. Enligt Socialstyrelsen (2004) behöver i stort sett alla elever med ADHD extra 

stöd i form av en assistent eller specialpedagog, under hela sin skolgång. Ingen av lärarna 

nämnde något om positiv feedback eller förstärkning, något som både Iglum (1999) och Fors 

(2004) tar upp. De menar att omedelbar förstärkning i form av belöningar är en av de 

effektivaste metoderna som bidrar till att barnet utvecklar sin självkänsla och sin sociala 

förmåga. Detta var något som ingen av lärarna berörde under intervjuerna. Här skulle det 

finnas mycket att hämta för lärarana, menar jag, i Antonovskys tankar om att se till orsakerna 

till hälsa och välbefinnande. Att som lärare kunna hjälpa eleverna med att få en starkare 

KASAM och därmed en starkare självkänsla skulle betyda mycket för elever med ADHD. 

Detta skulle kunna vara ett betydelsefullt utvecklingsområde för lärarna.  

 

6.3 Lärarnas undervisning utifrån inkluderad eller exkluderad undervisning? 

Samtliga lärare arbetade för en inkluderad undervisning. Dock påpekade en lärare  lite 

försiktigt att ibland behöver dessa elever mer träning och att ibland är det bättre för dem att gå 

i en mindre grupp. Detta är något som jag relaterar till dilemmaperspektivet som Nilholm 

(2007) diskuterar. Han påpekar att det moderna utbildningssystemet eftersträvar ett ideal där 

kategorisering inte existerar trots att det ändå sker omfattande kategoriseringar i skolvärlden. 
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Detta kan betyda att det faktiskt är få lärare som försöker att anpassa undervisningen istället 

för att särskilja den åt, även fast skolan strävar efter att inkludera dessa elever i 

undervisningen. Lärare kan därför ha brist på kunskap om elevers behov eller inga verktyg  

för att kunna inkludera dem.  

 

Fors (2004) skriver att elever med ADHD ska vara med i alla aktiviteter under 

idrottsundervisningen förutom de moment som kan utgöra risk för dem själva och andra. 

Vidare skriver hon att läraren bör utgå från det som eleven redan kan och förstärka det. Av 

resultatet framkom att man som lärare måste vara flexibel och snabbt kunna ta fram andra 

alternativ när man märker att eleven inte klarar av kraven. Detta tar Fors (2004) också upp 

och hon menar att läraren måste vara flexibel och alltid ha alternativa övningar att ge eleven.  

 

6.4 KASAM i undervisningen 

Antonovsky skriver att varje individs KASAM formas och styrs av hur man har blivit bemött 

och av upplevelserna under uppväxten. Lärare och elever möts varje dag och hur eleverna 

upplever skolan påverkar deras möjligheter att förstå och klara av olika situationer. Med 

denna kunskap om ADHD hos lärarna kan de skapa en anpassad undervisning efter var och 

ens behov. När eleven, särskilt eleven med ADHD, upplever struktur och tydlighet i sin miljö 

ökar begripligheten. Den ökade begripligheten för eleven ger möjlighet att använda sina 

resurser och tillgångar rätt och uppleva sin vardag hanterbar och då ökar även hanterbarheten 

av skolvardagen för eleven med ADHD. I takt med det ökar dennes tilltro på sin egen 

förmåga och känsla av meningsfullhet skapas hos eleven. Detta leder till ökad självkänsla och 

motivation för att delta i undervisningen. Eleven med ADHD upplever en ökad KASAM 

(känsla av sammanhang). Det motsatta uppstår då det inte finns anpassning efter individuella 

behov. Detta gör att begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet minskar, vilket leder till att 

eleven upplever sin vardag full av kaos vilket riskerar att leda till ökad känsla av 

misslyckande och minskad motivation. För eleven uppstår det då en brist av KASAM (känsla 

av sammanhang). 

 

6.5 Metoddiskussion 

Jag anser att mitt val av metod gjorde det möjligt för mig att uppnå mitt syfte och besvara 

mina frågeställningar. Vid sammanställningen av intervjuerna insåg jag att mina kvalitativa 
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intervjuer gav omfattande svar på mina frågeställningar, vilket jag förmodligen inte hade fått 

vid en enkätundersökning. Jag planerade att intervjua fyra personer för jag ansåg att detta var 

ett rimligt antal för att få tillräckligt omfattande empiriskt material. Och när det var dags att 

transkribera materialet drog jag slutsatsen att det troligtvis inte varit möjligt att hinna utföra 

flera intervjuer med tanke på tidsbristen. 

 

Det är förmodligen så att det faktum att de intervjuade lärarna arbetade på samma skola 

påverkade resultatet. Hade lärarna arbetat på olika skolor hade resultatet kunnat bli 

annorlunda. Det är rimligt att anta att lärare på samma skola har pratat med varandra om 

elever med ADHD och hur man ska förhålla sig till dem, och att detta mycket väl kan ha gett 

en likartad syn på elever med ADHD. Hade lärarna arbetat på olika skolor skulle de inte ha 

diskuterat elever med ADHD och de olika lärarnas svar skulle förmodligen ha blivit mer 

olikartade.  

 

Vid varje ny intervju utvecklades jag som intervjuare och har dessutom lärt mig att skapa en 

konversation där samtalet flyter på utan några avbrott.  

 

 

6.6 Slutsats 

Samtliga intervjuer har gett ett liknande resultat i frågan om inkluderad eller exkluderad 

undervisning, vilket i mycket kan bero på att lärarna i studien arbetade på samma skola. En 

del av de uttalanden som pedagogerna har gett är svåra att tyda och därför kan de upplevas, 

vid flera tillfällen, som motsägelsefulla. Anledningen till detta kan bero på lärarnas egna 

uppfattningar och inställningar av vad begreppen inkludering och exkludering innebär. 

Samtliga lärare hade goda kunskaper om vilka symtom som visar sig hos elever med ADHD. 

Däremot var kunskaperna inte lika bra när det handlade om skillnaden mellan pojkar och 

flickor. Mycket tyder på att flickor inte blir lika uppmärksammade som pojkarna och 

försvinner i mängden och lärarna har svårt att ”se” dem. Detta är något som jag anser bör 

diskuteras mer och undersökas vidare. Gällande undervisningen var nyckelorden tydlighet och 

struktur som lärarna använde under intervjun, vilket konstaterar att det stämmer överens med 

vad forskningen säger om hur lärare bör arbeta med elever som har ADHD.                                                         
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Bilaga 1. 

Intervjufrågor till lärare: 

 

• Hur länge har du jobbat som idrottslärare? 

• Vilken utbildning har du? 

• Har du någon speciell utbildning i ADHD?  

• Vilka symptom brukar det visa sig på elever som har ADHD? 

• Hur går ni till väga när ni upptäcker en elev som har kännetecknande symptom för 

ADHD? 

• Finns det generella skillnader mellan killar och tjejer som har ADHD? Iså fall vilka? 

• Hur skiljer sig din undervisning med elever med ADHD?   

Följdfrågor: Vilka hänsyn tar du? Har du samma krav på dem som dem som inte har 

diagnos? 

• Hur anpassar du din lektion efter elever som har ADHD?  

• Vilka extra resurser anser du borde finnas för att kunna bedriva en bra lektion som 

gynnar alla elever? 

• Blir du begränsad av dessa elevers beteende från att utföra dina pedagogiska uppgifter? 

Om ja. Följdfråga: På vilket sätt blir du begränsad? 

• Tycker du att inkludering eller exkludering i undervisningen är bra alternativ för elever 

med ADHD? 

• När du bedriver din undervisning tänker du på andra yttre faktorer som kan påverka 

elever med ADHD?   



 

Litteratursökning 

 
Syfte och frågeställningar: Det övergripande syftet med denna uppsats är att undersöka 

hur lärare i ämnet idrott och hälsa på en utvald skola i en Stockholmsförort arbetar med elever 

med diagnosen ADHD samt vilken kunskap de har om diagnosen.  

 

1.  Har idrottslärare på en utvald skola i en Stockholmsförort kunskap om ADHD? 

2. Hur anpassar idrottslärare på en utvald skola i en Stockholmsförort sin undervisning i 

ämnet idrott och hälsa för att elever med ADHD också ska kunna delta? 

3. Hur arbetar idrottslärare på den utvalda skolan, utifrån inkluderad eller exkluderad 

undervisning för elever med ADHD? 

 
Vilka sökord har du använt? 
ADHD, idrott och hälsa, barn i behov av särskilt stöd, physical education  

 

 
Var har du sökt? 
Stockolms universitetsbiblioteks sökmotor för böcker, google scholar, artiklar, Gih:s 
bibliotekskatalog 
 

 
Sökningar som gav relevant resultat 
Stockholms universitetsbiblioteks sökmotor för böcker, 
Google Scholar: Special education, ADHD,  
 
 “ 

 
Kommentarer 
Det mesta av de artiklarna jag har använt mig av har jag hittat via Stockholms 
universitetsbibliotekets sökmotor för böcker. Någon enstaka har jag hittat via tips av min 
handledare.  
 


