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Abstrakt 

Studiens syfte var att utifrån lärarnas perspektiv undersöka vilka villkor lärare i idrott och hälsa 

upplevde i arbetet med inkludering av elever med de neuropsykiatriska funktionsvariationerna 

ADHD och autism i ordinarie undervisning. Datainsamlingen genomfördes på olika skolor i 

Södra Sverige. Utförandet av studien skedde genom en kvalitativ forskningsmetod där sex 

lärare intervjuades enskilt och svaren analyserades med hjälp av Burnads (1991) tematiska 

innehållsanalys. Det färdiga resultatet analyserades sedan i relation till Vygotskij teori om 

socialkonstruktivism och Bourdieus teori om habitus. Resultatet genererade fyra 

huvudkategorier vilka var utbildning, elever, lärare och resurser. Studiens resultat visade bland 

annat att lärare i idrott och hälsa upplevde elever med ADHD och autisms olika upplevelser av 

ämnet idrott och hälsa som utmanande i arbetet med inkludering i ordinarie undervisning. 

Studien resultat visade också att det var utmanande för lärarna att inkludera eleverna då de hade 

bristande utbildning i hantering av elever med funktionsvariationer. Av de förutsättningar som 

kom fram i resultatet för att lärare i idrott och hälsa skulle kunna inkludera elever med ADHD 

och autism i ordinarie undervisning var bland annat att arbetet med planering och tydlighet var 

väsentligt.  

 

Nyckelord: neuropsykiatrisk funktionsvariation, ordinarie undervisning, skola, lärares 

perspektiv 
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Förord 

Först och främst vill vi tacka våra respondenter som gjorde den här undersökningen möjlig. 

Sedan vill vi tacka vår handledare, Haris Pojskić, för ett bra samarbete med snabba och 

vägledande kommentarer. Vi vill också tacka våra opponenter för den hjälp ni har bidragit med 

i arbetsprocessen.  

 

Som tur är kunde vi tillfälligt lägga den rivalitet som finns mellan oss i hockeyns värld åt sidan, 

vilket troligtvis har varit en av nycklarna till en färdig studie. Avslutningsvis vill vi därför tacka 

varandra för ett gott samarbete som lett fram till detta självständiga arbete på avancerad nivå.   

          

Kalmar, januari 2019 
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1. Inledning 

 

Enligt Gillberg (2013) finns det ett barn i varje klass som har någon form av neuropsykiatrisk 

funktionsvariation. Barnard-Brak, Davis, Sulak och Brak (2011) belyser att ett av tjugo 

skolbarn har ADHD, vilket genomsnittligt kan representera att ett skolbarn i varje klass har 

ADHD. Statiska centralbyråns undersökning visar att barn med funktionsvariationer har sämre 

hälsa än barn utan funktionsvariationer (Nyman & Samuelsson 2013). Specialpedagogiska 

skolmyndigheten (2018) menar samtidigt att funktionsvariationer kan skapa konsekvenser för 

individens lärande.  

 

Enligt Specialpedagogiska skolmyndigheten (2018) kan val av pedagogiska strategier, 

läromedel och andra lärverktyg vara avgörande för hur delaktig eleven kan vara i 

undervisningen. Gathumbi, Ayot, Kimemia och Ondigi (2015) lyfter i sin studie att dagens 

lärare ofta har en bristande kompetens och brist på utbildning vad det gäller specialpedagogik. 

Skolverket (2018b) definierar begreppet specialpedagogik som ett arbete vars syfte är att skapa, 

utveckla och anpassa lärmiljöer för eleverna. Vidare beskriver Gathumbi et al. (2015) att lärare 

där av frekvent har svårigheter att inkludera och hantera elever med funktionsvariationer i 

undervisningen. Wilkinsson, Harvey, Bloom, Joober och Grizenko (2012) belyser också att det 

råder brist på lärares erfarenhet, kunskap och utbildning för att hantera elever med 

beteendeproblem. Wilkinsson et al. (2012) förklarar vidare att lärarens bristande kompetens på 

området kan leda till att elever med beteendeproblem kan komma att uteslutas vid olika 

undervisningssituationer i ämnet idrott och hälsa. Nilholm och Göransson (2014) menar att 

inkludering i skolan kan tolkas och användas på olika sätt, vilket enligt dem kan skapa en 

problematik med inkludering av elever i ämnet idrott och hälsa.  

 

Skolverket (2011c) beskriver exempelvis att idrott och hälsa syftar till att elever utvecklar sin 

kroppsliga förmåga, utvecklar kunskaper om hur den egna kroppen fungerar i arbete, om 

livsstilens betydelse och om konsekvenserna av fysisk aktivitet och inaktivitet. Vidare beskriver 

Skolverket (2011c) också att kunskaper om rörelseaktiviteter och olika livsstilsfaktorer är 

nödvändiga för att individer ska kunna ta ansvar för sin egen hälsa.  

 

Skolverket (2011a) belyser att skolan syftar till att elever utvecklar kunskaper och samtidigt 

främja alla elevers utveckling och lärande. Vidare har skolan enligt Skolverket (2011a) till 
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uppdrag att tillhandahålla en likvärdig utbildning för samtliga elever, vilket grundar sig i 

skollagen som syftar till att utbildningen i samtliga skolformer ska vara likvärdiga oavsett 

vilken del av landet utbildningen anordnas i. Larsson (2016) menar att likabehandling inte 

handlar om att barn och ungdomar är lika, ska bli lika eller att de ska behandlas lika. Det handlar 

snarare om att alla ska ha lika villkor, vilket kan betyda att elever i skolan kan behandlas olika 

(Larsson 2016).  

 

Skolverket (2011a) beskriver att hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov, 

vilket innebär att undervisningen ska inkludera samtliga elever. Det kan enligt Skolverket 

(2011b) innebära att vissa elever kommer behöva extra anpassningar och särskilt stöd. 

Skolverket (2011a) skriver i det allmänna råden att extra anpassningar kan tillämpas som en 

stödinsats i mindre skala. Kännetecknande för en sådan extra anpassning är att den kan 

genomföras utan att det fattas ett formellt beslut, vilket gör att lärare och annan skolpersonal 

kan använda sig av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen. 

Riktlinjerna som Skolverkets allmänna råd (2011a) sätter upp gäller för samtliga skolformer 

samt för fritidshem. Vidare beskriver Skolverket (2011b) att elever med utvecklingsstörningar 

och funktionsvariationer som bedöms efter sina förutsättningar att klara kunskapskraven med 

eller utan extra anpassningar och särskilt stöd ska fortsätta sin utbildning i ordinarie klasser. De 

elever som inte bedöms klara kunskapskraven fortsätter sin utbildning i grundsärskola eller 

gymnasiesärskola (Skolverket 2011b).  

 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (2018) redogör för att två av de vanligast förekommande 

neuropsykiatriska funktionsvariationerna är ADHD och autism. Med faktorer från ovanstående 

text i åtanke anser vi att det kan vara relevant att utifrån lärarnas perspektiv undersöka 

inkludering av elever med de neuropsykiatriska funktionsvariationerna ADHD och autism i 

ordinarie undervisning i idrott och hälsa.  
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2. Syfte och frågeställning 

 

2.1 Syfte 

Syftet med studien är att utifrån lärarnas perspektiv undersöka vilka villkor lärare i idrott och 

hälsa upplever i arbetet med inkludering av elever med de neuropsykiatriska 

funktionsvariationerna ADHD och autism i ordinarie undervisning.  

 

2.2 Frågeställning 

Vilka utmaningar och förutsättningar upplever lärare i idrott och hälsa vad det gäller 

inkludering av elever med ADHD och autism i ordinarie undervisning?  
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3. Definitioner 

 

I det här avsnittet är syftet att skapa en tydligare förståelse kring relevanta begrepp som används 

i uppsatsen. De begrepp som lyfts fram under det här avsnittet är de som används frekvent i 

arbetet och är mest relevanta för syfte och frågeställningar. Andra begrepp kan förekomma i 

texten, men eftersom de inte används frekvent i arbetet förklaras de kortfattat efter att begreppet 

har använts. 

 

3.1 Inkludering 

Sandström, Stier och Nilsson (2014) beskriver att begreppet inkludering har använts i USA från 

1950-talet, och att det då handlade om att bekämpa diskriminering på grund av hudfärg. Larsson 

(2016) förklarar inkludering genom att en individ kan uttrycka sig angående en aktivitet eller 

verksamhet som den finner att vara “något för mig”. Larsson (2016) förtydligar att inkludering 

också kan innebära att verksamheten låter en individ vara med i sammanhanget. Herbert (2011) 

belyser samtidigt att inkludering kan ha olika innebörd beroende på situation och att det 

samtidigt kan beröra olika grupper av individer. Sandström, Stier och Nilsson (2014) beskriver 

att i Sverige används begreppet inkludering till övervägande del inom skolverksamheten och 

för elever i behov av särskilt stöd. Inkludering handlar om att verksamheten anpassas så att alla 

behov kan tillgodoses. I skolverksamheten betyder inkludering således att skolan ska anpassa 

sig efter samtliga elever (Sandström, Stier & Nilsson (2014) .  

   

3.2 Funktionsvariation 

Diskrimineringsombudsmannen (2018) beskriver att begreppet funktionsnedsättning har 

förändrats genom tiden, från att benämnas som handikapp, till funktionshinder och från och 

med 2015 används funktionsnedsättning. Anledningen till att benämningen förändrades den 

senaste gången är för att funktionshinder beskriver den miljö som den funktionsnedsatta har 

svårigheter i. Ett exempel som Diskrimineringsombudsmannen (2018) tar upp är om en 

rullstolsburen person ska hoppa över ett dike, är det diket som är funktionshindret och individen 

har en funktionsnedsatt förmåga att fysiskt ta sig över diket. Diskrimineringsombudsmannen 

(2018) och Vårdguiden (2016) definierar begreppet funktionsnedsättning som en nedsatt 

förmåga att fungera fysiskt, psykiskt eller intellektuellt. Funktionsnedsättningar kan variera i 
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olika verkningsgrader och påverka livet i olika utsträckning från individ till individ och tillfälle 

till tillfälle. Uppkommandet av en funktionsnedsättning kan vara från födseln, men det kan även 

uppkomma efter en olycka, sjukdom eller efter annan form av fysisk eller psykisk skada. En 

funktionsnedsättning kan vara under en tillfällig tidsperiod eller under hela livet 

(Diskrimineringsombudsmannen 2018; Vårdguiden 2016). 

 

Enligt Vårdguiden (2016) förekommer det ibland komplikationer med att använda begreppet 

funktionsnedsättning, vilket grundar sig i individens sätt att vara, vilket ibland kan vara positivt. 

Av den anledningen går det att använda begreppet funktionsvariation som belyser att individen 

avviker från normen i sitt sätt att vara men inte nödvändigtvis varken till det positiva eller 

negativa (Vårdguiden 2016). Thibodaux (2005) belyser också att individer som har en 

funktionsvariation kan uppfattas som att avvika från de normer som övriga människor i 

omgivningen har.        

  

Skolverket (2018a) skriver att om inte undervisningen tar tillräcklig hänsyn till eleverna kan 

det vara svårare för de barn och ungdomar som lider av någon form av funktionsvariation att 

acklimatisera sig till och dra nytta av den undervisningen som äger rum i skolan. Av den 

anledningen är det av särskild vikt att rätt sorts hjälpande medel tillämpas tidigt och ständigt 

under hela utbildningen (Skolverket 2018a). 

 

3.3 Neuropsykiatriska funktionsvariationer (NPF) 

Enligt Specialpedagogiska skolmyndigheten (2018) är två av de vanligast förekommande NPF 

i skolan ADHD och autism, vilket har gjort att vi har valt att använda oss av dessa diagnoser. 

Vidare beskriver Specialpedagogiska skolmyndigheten (2018) att de olika diagnoserna har ett 

annorlunda fungerande som i en hög omfattning blir en funktionsvariation. Det finns flera 

likheter och gemensamma nämnare mellan de nämnda diagnoserna. Till exempel är det 

diagnoser som sätts mer efter människans beteende än efter medicinsk grund 

(Specialpedagogiska skolmyndigheten 2018). Däremot grundar sig diagnoserna delvis ur en 

biologisk bakgrund som bygger på en avvikande kognition. Det kan förekomma flera olika NPF 

diagnoser hos samma individ (Specialpedagogiska skolmyndigheten 2018). 
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3.4 ADHD 

Vårdguiden (2016) skriver att AD i ADHD står för attention deficit, vilket till svenskan 

översätts till “brist på uppmärksamhet”. De avslutande bokstäverna HD står för hyperactivity 

disorder vilket betyder att det existerar en hyperaktivitetsstörning som kännetecknas genom 

ovanligt mycket energi. Holt, Bremner, Sutherland, Vliek, Passer & Smith (2015) beskriver de 

utmärkande symptomen för ADHD är att problem ofta förekommer med ouppmärksamhet eller 

hyperaktivitet och i flera fall samtidigt. Specialpedagogiska skolmyndigheten (2018) förklarar, 

förutom att individen har svårigheter med uppmärksamheten och överaktiviteten, att diagnosen 

också kan göra det svårt att ta initiativ och hejda impulser. Jacobsson och Nilsson (2011) belyser 

att gruppen ADHD är heterogen, svårigheterna och symptomen skiljer sig, vilket innebär att 

individerna inte alltid agerar på samma sätt i samma situation. Holt et al. (2015) skriver att trots 

en bredd av forskning har aldrig uppkomsten av ADHD lyckats definierats, men att det 

troligtvis har något med genetiska och biologiska faktorer att göra. Vilket grundar sig i att 

forskare har sett samband mellan enäggs- och tvåäggstvillingar, samt variationen av 

förekomsten av barn med ADHD och dess adoptivföräldrar (Holt et al. 2015).    

 

Gillberg (2013) belyser att ADHD är vanligare bland pojkar än bland flickor. Holt et al. (2015 

s. 768) menar att 5 % av de barn och ungdomar som går i skolan beräknas ha någon form av 

diagnosen ADHD och Gillberg (2013 s. 29) menar att 4 till 8 % av alla skolbarn har ADHD. 

Rydell, Lundström, Gillberg, Lichtenstein och Larsson (2018 s, 863-867) beskriver att 

förekomsten av ADHD bland barn i tioårsåldern i Sverige har ökat under tidsintervallen 1997 

till 2007 med 7,21 %. Under en senare undersökning som genomfördes vid tidsintervallen 2004 

till 2014 visade resultatet att förekomsten av ADHD i samma målgrupp har stagnerat (Rydell 

et al. 2018). Holt (et al. 2015) belyser att ADHD är den vanligast förekommande diagnosen 

bland barn.  

 

Rydell et al. (2018) beskriver att omkring hälften av de barn som har ADHD även lider av dess 

symtom i vuxen ålder och att vuxna människor med ADHD är associerat med undermåliga 

skolprestationer, finansiella-, kriminella-, drog- och psykiatriska problem. Holt et al. (2015) 

beskriver ytterligare att vuxna vanligare har problem gällande familjeförhållanden, känslor och 

sociala relationer.          
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3.5 Autism 

Lamb, Firbank och Aldous (2016) förklarar att ordet autism ursprungligen kommer från det 

grekiska språket där Aut betyder själv och ism betyder orientering eller tillstånd. Groome (2010) 

beskriver autism som en störning som försvårar förmågan att medvetet bearbeta intryck i till 

exempel sociala situationer med andra människor. Av den anledningen kan ett samtal med en 

individ som har diagnosen autism uppfattas som stelbent och repetitiv (Groome 2010). Vidare 

beskriver Groome (2010) att individer med autism kan ha det svårt att spontant komma på nya 

idéer eller utforma egna och nya planer. På grund av dessa faktorer belyser Groome (2010) att 

individer med autism kan ha svårt att etablera nya kontakter med människor de precis har träffat 

för första gången. De kan då uppfattas som nonchalanta samtidigt som de kan betrakta sin nästa 

som ett objekt istället för en människa. För en individ med autism kan det således vara svårt att 

medvetet förstå att andra människor har egna tankar och känslor (Groome 2010).  

 

Enligt kunskapsguiden (2016) finns det ett autismspektrum, vilket är ett samlingsnamn för flera 

olika diagnoser. I autismspektrat ingår autistiskt syndrom, aspergers syndrom, atypisk autism 

och desintegrativ störning. Gemensamt för samtliga autismspektrum beskrivs enligt 

Kunskapsguiden (2016) vara att individer kan ha begränsningar i social kommunikation och 

socialt samspel. Vidare enligt Kunskapsguiden (2016) beskrivs det också att individer inom 

autismspektrat kan ha begränsande och upprepande mönster i beteenden, intressen och 

aktiviteter. Enligt Groome (2010) kan skillnaden mellan autism och aspergers syndrom vara att 

individer med aspergers syndrom kan ha en högre intellektuell förståelse än individer med 

övriga autism. Enligt Kunskapsguiden (2016) är atypisk autism ett tillstånd i svårigheter med 

socialt samspel, men utan att uppfylla samtliga kriterier för att diagnostiseras som autism eller 

aspergers syndrom. Desintegrativ störning förklaras som ett sällsynt tillstånd och innebär att 

barn runt 2 till 3 års ålder mister förmågor och utvecklar ett autistiskt syndrom (Kunskapsguiden 

2016).  

  

Holt et al. (2015 s. 769) menar att det i mätningar har uppnåtts att det rör sig om ca 62 av 10,000 

barn som har diagnosen autism och 80 % av dem är pojkar. Däremot framgår det att 

mätningarna bland flickor kan vara underberäknade, vilket betyder att det kan finnas fler flickor 

som lever med autism men som inte har fått diagnosen (Holt et al. 2015). Enligt Holt et al. 

(2015) är Autism en NPF som vanligtvis upptäcks bland de tre första åren i en människas liv, 

vilket kan kännetecknas av att barnet inte reagerar på och visar brist på intresse för andra 
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människor. Ett praktiskt exempel på en sådan situation kan vara att barn med autism inte 

inkluderar andra människor i deras lekar, utan de leker istället på egen hand och ignorerar sin 

omgivning (Holt et al. 2015). Bristen på social stimulans kan leda till att människor med autism 

kan ha svårigheter att utveckla samt förstå språk och kommunikation med andra. Vanligt 

förekommande kan vara att språkbruket kan bli lösryckande fraser eller ofullständiga meningar 

(Holt et al. 2015). 

  

Att ha autism kan enligt Holt et al. (2015) innebära att utöver de faktorer som blir mer 

komplicerade i livet kan det finnas saker som anses vara en så kallad särbegåvning. När en 

sådan särbegåvning bygger på en kombination av speciella färdigheter och kognitiva 

avvikelser- och brister. Enligt Holt et al. (2015) är ett sådant exempel en människa som har en 

förmåga att vara exceptionellt lättlärd. Ett vanligt förekommande fall att vara lättlärd kan vara 

kalkylering av kalenderdatum eller förmåga att återspegla en låt som individen precis har hört 

för första gången (Holt et al. 2015). Det är enbart är 1 av 10 personer med autism som besitter 

den förmågan. Det är vanligt förekommande att personer med autism istället har 

inlärningssvårigheter. Med det i åtanke är det viktigt att inte generalisera någon utefter sin 

autistiska diagnos (Holt et al. 2015).   

 

3.6 Salamanca deklarationen  

År 1994 träffades företrädare för olika utbildningssystem och organisationer i Salamanca med 

syfte att samtala om specialpedagogiska frågor (Baltzer, Dyssegaard & Nielsen 2009). 

Företrädarnas samtal och slutsatser resulterade i Salamanca-deklarationen vilket handlade om 

att elever med funktionsvariationer och elever i behov av särskilt stöd skulle inkluderas i 

undervisningen (Baltzer, Dyssegaard & Nielsen 2009). Det innebar att eleverna som tidigare 

inte gått i någon skola skulle få en utbildning i så ordinarie sammanhang som möjligt (Svenska 

Unescorådet 2006). Genom denna deklaration deklarerade de bland annat att: 

● varje barn har en grundläggande rätt till undervisning och måste få en möjlighet att 

uppnå och bibehålla en acceptabel utbildningsnivå, 

● varje barn har unika egenskaper, intressen, fallenheter och inlärningsbehov, 

● utbildningssystemen skall utformas och utbildningsprogrammen genomföras på sådant 

sätt att den breda mångfalden av dessa egenskaper och behov tillvaratas, 
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● elever med behov av särskilt stöd måste ha tillgång till ordinarie skolor som skall 

tillgodose dem inom en pedagogik som sätter barnet i centrum och som kan tillgodose 

dessa behov, 

● ordinarie skolor med denna integrationsinriktning är det effektivaste sättet att bekämpa 

diskriminerande attityder, att skapa en välkomnande närmiljö, att bygga upp ett 

integrerat samhälle och att åstadkomma skolundervisning för alla; dessutom ger de 

flertalet barn en funktionsduglig utbildning och förbättrar kostnadseffektiviteten och – 

slutligen – hela utbildningssystemet. 

(Svenska Unescorådet 2006, s. 11)         
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4. Tidigare forskning  

 

Det här avsnittet är avsett att ge en fördjupad inblick i vad som framkommit i tidigare forskning 

som är relevant för uppsatsen. Det kommer därför att beröra rubrikerna inkludering i skolan 

och NPF i skolan. Forskningen bestod av både svensk och internationell forskning. 

 

4.1 Inkludering i skolan 

Nilholm och Göransson (2014) menar att begreppet inkludering definieras och används på olika 

sätt i skolan, en av dessa definitioner är den individorienterade som avser förklara den enskilda 

elevens situation. Exempel som Nilholm och Göransson (2014) tar upp är bland annat hur 

eleven trivs i skolan, om eleven har goda sociala relationer och om denne når målen. De 

beskriver att den individorienterade definitionen inte fokuserar på det gemensamma, 

exempelvis används eget arbete eller katederundervisning till största del (Nilholm & Göransson 

2014). En annan och vanlig användning av inkludering i skolan är den placeringsorienterade 

definitionen, vilket innebär att elever i svårigheter är inkluderade för att de befinner sig i en 

ordinarie klass (Nilholm & Göransson 2014). Samtidigt belyser Nilholm och Göransson (2014) 

att forskare är överens om att inkludering i skolan handlar om mer än var elever i svårigheter 

placeras i. En tredje och sista definition är den gemenskapsorienterade som syftar till att 

inkludering i skolan handlar om skolsystemets ansvar för samtliga elever, oavsett vilka 

individuella egenskaper eleverna besitter (Nilholm & Göransson 2014). Det som ses som 

centralt i verksamheten ur en gemensam synvinkel är samarbete och gemensam problemlösning 

(Nilholm & Göransson 2014). Lelgemann, Singer, Walter-klose och Lubbekke (2012) beskriver 

i sitt forskningsprojekt att det framkommer att en av de viktigaste förutsättningarna för att 

lyckas inkludera elever med NPF är att skolan anpassar sin utbildning efter elevens behov. Ett 

exempel som lyfts fram är att läraren har olika uppgifter till samma område så att samtliga 

elever kan få samma möjligheter att klara av dem (Lelgeman et al. 2012).      

  

Herbert (2011) lyfter begreppet inclusive teaching, inkluderande undervisning, och menar att 

det kan handla om att lärare anpassar sin undervisning efter elevernas förutsättningar för att 

samtliga elever ska kunna delta i undervisningen. Larsson och Meckbach (2012) skriver om ett 

didaktiskt perspektiv angående hur inkludering i skolämnet idrott och hälsa kan fungera. Först 

och främst lyfts det fram att inkludering inte nödvändigtvis behöver betyda att alla elever ska 
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delta i samtliga aktiviteter, däremot ska det existera en plan för hur samtliga elever ska kunna 

genomgå en progression av sin kroppsliga kompetens under lektionstillfällena (Larsson & 

Meckbach 2012). 

 

En likvärdig undervisning behöver inte innebära att samtliga elever är tvungna att behandlas 

lika, eller att de är lika, utan att samtliga elever får lika villkor (Larsson 2016). Combs, Elliott 

och Whipple (2010) undersöker i sin studie om positiva och negativa attityder till att inkludera 

elever med funktionsvariationer i ämnet idrott och hälsa. De lärare som har positiva attityder 

har fått utbildning i hur de ska anpassa sin undervisning efter elevers olika behov, vilket gör att 

de kan utveckla sina lektionsplaneringar till olika undervisningsformer och elever med olika 

funktionsvariationer kan inkluderas i undervisningen. De lärare som visar negativa attityder till 

att inkludera elever med funktionsvariationer har inte fått någon utbildning i hur de kan anpassa 

sin undervisning (Combs, Elliott & Whipple 2010).    

 

Callado (2012) skriver om den didaktiska metoden cooperative learning, kooperativt lärande, 

och hur den tillämpas, samt de effekter det har i skolämnet idrott och hälsa. Kooperativt lärande 

innebär att elever får möjlighet att arbeta i mindre grupper där eleverna är beroende av varandras 

förmågor samtidigt som de får visa på ett individuellt ansvar, samarbetsfärdigheter, en samtida 

interaktion samt en gemensam återkoppling och reflektion av utfärdat arbete. I Callados (2012) 

studie visar det sig att kooperativt lärande främjar en inkluderande undervisning av elever som 

har speciella behov och/eller specialanpassad undervisning. Kooperativt lärande visar sig 

främja sociala förmågor, motorisk utveckling och ger en positiv lärandeeffekt. Från elevernas 

perspektiv visar det sig att eleverna uppfattar det kooperativa lärandet i undervisningen som 

tilltalande, användbart och utvecklande (Callado 2012). 

 

Kamps, Leonard & Potucek (1995) lyfter i sin artikel fram att kooperativt lärande kan användas 

för att inkludera elever med autism eller andra funktionsvariationer som medför 

inlärningssvårigheter och/eller beteendeavvikelser. Det visar sig i den bakomliggande 

undersökningen att målgruppen av elever har lika lätt eller lättare i hanterandet och utförandet 

av en uppgift om det sker genom ett kooperativt lärande i jämförelse till om läraren i en 

föreläsande situation berättar om ett ämne och sedan ger ut en individuell uppgift till eleverna 

(Kamps, Leonard & Potucek 1995).    
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Foley, Tindall, Lieberman och Kim (2007) skriver om Sport Education Model (SEM) vilket är 

en metod som utvecklar ett allmänt medvetande om funktionsvariationer samt en metod som 

förespråkar inkludering av elever med olika former av funktionsvariationer i den ordinarie 

undervisningen i idrott och hälsa. SEM bygger på att under minst en 20 lektioners lång period 

och upp till en termin eller ett helt läsår bilda mindre elevgrupper i klasserna som ska hålla ihop 

som ett lag eller en stödgrupp till varandra genom de aktiviteter och uppgifter som eleverna 

ställs inför. Exemplet Foley et. al (2007) tar upp styrks av Callado (2012) och Kamps, Leonard 

och Potucek (1995) som benämner små grupper som en undervisningsmetod för arbetet med 

inkludering av elever med funktionsvariationer. Foley et. al (2007) belyser vidare att grunden i 

SEM bygger på att inkludera alla elever och att eleverna accepterar och samverkar med 

varandra eller lär sig att göra det. Elevgrupperna arbetar utefter ett tydligt schema som involvera 

hur lektionerna är uppbyggda samt vad eleverna kommer att arbeta med under vissa perioder. 

Tillsammans med läraren för elevgrupperna statistik över lektionerna som berör elevernas 

utveckling och som är tilltänkt att ge kontinuerlig feedback. Statistiken visar även på framtida 

uppgifter och mål som eleverna ska arbeta efter. De olika elevgrupperna i klassen har möjlighet 

att skapa sig ett lagnamn och någon typ av uniform för att främja känslan av att vara inkluderad 

i gruppen. Vitsen med elevgrupperna är att det ska existera en nolltolerans mot exkludering 

inom grupperna då syftet är att samtliga elever ska vara konstant aktivt deltagande. Det 

konstanta aktiva deltagandet kan ske genom att samtliga elever ska turas om att ha flera olika 

roller att tillämpa inom elevgruppen (Foley et. al 2007). 

 

4.2 Neuropsykiatriska funktionsvariationer i skolan 

Gillberg (2013) belyser att det finns ett barn i varje klass som har någon form av NPF och 

Barnard-Brak et al. (2011) menar att ett av tjugo skolbarn har ADHD, vilket genomsnittligt kan 

representera en i varje klass. Overton, Wrench och Garrett (2017) menar att resultatet i deras 

studie visar att elever med funktionsvariationer är mer motiverade till undervisningen om det 

finns tillgång till pedagogiska resurser, som exempelvis extrapersonal eller pedagogiska 

redskap. Studien visar också att lärarna har en betydande roll för hur mycket eleverna ska delta 

i undervisningen. Viktigt var relationen mellan lärare och elev, hur läraren anpassar lektionerna 

efter elevernas förutsättningar samt vilka inlärningsmiljöer läraren väljer att bedriva sin 

undervisning i. Barnard-Brak et al. (2011) poängterar vikten av att undervisningsmiljön är 

tydlig och strukturerad för att elever med ADHD ska kunna ha möjlighet att på ett konstruktivt 

sätt rikta sin uppmärksamhet och vara delaktiga i undervisningen. Om undervisningen däremot 
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inte är tydlig och strukturerad kan det leda till motsatt effekt (Barnard-Brak et al. 2011). Åberg 

(2004) menar att elever med NPF behöver uppleva en trygghet i att vara omtyckta och 

accepterade, veta vad de får göra och inte, samt vilka gränser det finns i skolan för att en 

lärandemiljö ska kunna byggas upp.  

 

Samtidigt menar Wilkinsson et. al (2012) att det råder en bristande erfarenhet, kunskap och 

utbildning hos lärare för att hantera elever med beteendeproblem, vilket kan leda till att eleverna 

utesluts i olika sammanhang vid undervisningssituationer. Gathumbi et. al (2015) poängterar i 

sin studie att dagens lärare har en bristande kunskap och utbildning gällande specialpedagogik. 

Enligt Perold, Louw och Kleynhans (2010) visar deras resultat att lärares kunskaper kring 

ADHD är dålig. Lärarna i studien hade lättare att beskriva symptomen till ADHD än hur de 

skulle agera i exempelvis undervisningssituationer där elever har diagnosen.    

  

Harvey, Wilkinsson, Pressé, Joober och Grizenko (2014) studie handlar om elever med ADHD 

och deras medverkan i ämnet idrott och hälsa. Resultatet i studien visar att eleverna önskar att 

vara med i ordinarie klass men att de kan uppleva att de inte inkluderas i undervisningen 

(Harvey et al. 2014). Eleverna beskriver att de saknar förståelse för läroplanens syfte och mål, 

vilket författarna menar var en av anledningen till att elever med ADHD inte inkluderas i ämnet 

idrott och hälsa (Harvey et al. 2014). Hoang (2006) beskriver i sin studie hur elever med ADHD 

agerar och medverkar i arbeten tillsammans med andra elever. Studien visar att eleverna med 

ADHD visar upp ett sämre resultatmässigt arbete än vad eleverna utan ADHD gör. Den visar 

också att eleverna med ADHD tillför en högre svarsfrekvens och en starkare vilja att samarbeta 

i grupper (Hoang 2006).    

  

Wilkinsson et al. (2012) belyser i sin studie att barn med ADHD kan ha problem med att 

bibehålla uppmärksamhet samtidigt som barnen kan vara hyperaktiva och impulsiva. Barnard-

Brak et al. (2011) betonar fysisk aktivitet som viktigt för att människor med ADHD ska kunna 

få en bättre uppmärksamhet. Samtidigt menar Wilkinsson et al. (2012) att barn med ADHD kan 

ha problem med fysiska aktiviteter som involverar en högre grad av koordinationsövningar. 

 

Oh et al. (2009) poängterar i sin studie att det kan finnas anledning att ta hänsyn till variabler 

som förknippas med attityder, sociala normer, uppfattad kontroll när lärare ska undervisa elever 

med ADHD. Vidare förklarar Oh et al. (2009) att det är viktigt att se den enskilde individens 

personlighet i varje elev för att skapa möjligheten att knyta en social relation till eleven. Med 
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hjälp av en positiv social relation kan sedan arbetet underlättas för att höja elevens självkänsla 

och därmed delaktighet i undervisningen i idrott och hälsa (Oh et al. 2009).    

 

Chalfant, Rose och Whalon (2017) beskriver i sin artikel att det är vanligt förekommande att 

barn och ungdomar har någon form av funktionsvariationer inom autismspektrat. I artikeln 

framkommer det strategier för att underlätta lärandet för eleverna inom autismspektrat, vilket 

kan ske genom extra anpassningar inom områdena: förberedelser, kamratstöd, scheman och 

visuellt stöd. Förberedelser kan exempelvis handla om att eleven redan innan lektionen är 

informerad om upplägget, alternativt att en specialpedagog övade förberedande övningar inför 

den kommande lektionen. Kamratstöd bygger på att eleven med en funktionsvariation inom 

autismspektrat får möjlighet att arbeta tillsammans med en annan elev i klassen som frivilligt 

kan tänka sig att hjälpa eleven. Med hjälp av kamratstödet utvecklas såväl kognitiva som 

kommunikativa förmågor. Vad det beträffar schemaläggning kan det vara positivt om eleven 

med funktionsvariationer inom autismspektrat har tillgång till ett schema som kartlägger för 

enstaka lektioner, läxläsning och övrig vardag. Visuellt stöd visar sig vara ett positivt verktyg 

för människor med funktionsvariationer inom autismspektrat då de lättare kan ta upp 

information från enstaka ord, bilder eller diagram (Chalfant, Rose & Whalon 2017).     

 

Lamb, Firbank och Aldous (2014) menar att ämnet idrott och hälsa skiljer sig från övriga ämnen 

i skolan, vilket sker genom att ämnet erbjuder ett utbud som berör utvecklandet av sociala 

färdigheter som huvudsakligen rör sig inom ramen för kroppsliga övningar. Dessa inkluderar 

samarbete, lagarbete, empati och personligt ansvar. För elever med en diagnos som rör sig inom 

autismspektrumet blir förståelsen och engagemanget osäkert på grund av ett minskat fysiskt 

attribut, kondition, muskelstyrka, balans, koordination och allmänna motoriska färdigheter 

(Lamb, Firbank & Aldous 2014). Farrell (2004) menar samtidigt att det finns fyra faktorer som 

ligger till grund för att ett lärande i det sociala samspelet hos elever med NPF ska kunna ske. 

De fyra faktorer som benämns är elevens lärandeegenskaper, den lärmiljö skolan tillhandahåller 

för eleven, uppgifterna samt undervisningsformen (Farrell 2004).     

 

Lamb, Firbank och Aldous (2014) skriver vidare om den rörliga undervisningsmiljö som 

existerade vid undervisningen i idrott och hälsa, vilken exempelvis rör sig mellan de olika 

arenorna: sporthall, gym, simhall, utomhusmiljö och omklädningsrummet. Vid samtliga av 

dessa arenor skiljer sig omgivande faktorer som ljus, ytor och akustik vilket påverkar elevens 

sinnesintryck. Elever med autism kan påverkas annorlunda än elever utan diagnoser, vilket 
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grundar sig i att de kan ha svårt att tolka alla de sinnesintryck de utsätts för (Lamb, Firbank & 

Aldous (2014). Obrusnikova och Dillon (2011) menar samtidigt att elever som lider av en 

funktionsvariation inom autismspektrat kan ha svårigheter med att ta till sig information och 

instruktioner i sociala sammanhang. Lamb, Firbank och Aldous (2014) lyfter exempel som att 

det är blinkande lampor, bollar som studsar, människor som springer och skor som gnisslar mot 

golvet. Dessa faktorer kan medföra påverkan på elever med autism, dels kan de få det svårt att 

motta den information som läraren vill förmedla i form av instruktioner och dels kan dessa 

faktorer trigga igång ett aggressivt beteende (Lamb, firbank och Aldous 2014). 

 

Obrusnikova och Dillon (2011) betonar att det kan existera en bredd av individuella skillnader 

och attribut hos elever för hur de tar till sig instruktioner och utvecklar ett lärande. Dessa 

individuella skillnader och attribut menar de försvårade lärarens arbete att i 

undervisningssituationer implementera pedagogiska verktyg som kan skapa förståelse för 

samtliga elever. Obrusnikova och Dillon (2011) skriver vidare inom ämnet för hur läraren i ett 

pedagogiskt arbete kan få med sig en större del av gruppen i ett utvecklande lärande i idrott och 

hälsa. Åtgärder som föreslås är att individanpassa undervisningen utifrån en modell som bygger 

på en beteendeanalys (Obrusnikova & Dillon 2011). Modellen utvärderar processen för 

individer som interagerade i situationer med utmanande krav. Efter att ha lokaliserat och 

identifierat vad det är som utgjorde ett eller flera specifika problem tillämpas en 

problemlösningsprocess, vilket bygger på elevens individuella förutsättningar (Obrusnikova 

och Dillon (2011).  

 

4.3 Sammanfattning  

Sammanfattningsvis visar tidigare forskning att inkludering i skolan behandlas och tolkas olika, 

samtidigt som det visar att lärare har bristande kompetens av hantering av elever med 

beteendeproblem, vilket kan leda till att det är svårt att inkludera elever med NPF i 

undervisningen. Forskning visar att en av de viktigaste förutsättningarna för att inkludera elever 

med NPF är att lärare anpassar sin undervisning efter elevernas förutsättningar. De lärare som 

har positiva attityder kring att inkludera elever med NPF i ämnet idrott och hälsa har fått 

utbildning i hur de ska hantera exempelvis uppkommande situationer eller har goda 

planeringsförutsättningar. Utifrån eleverna med NPF:s perspektiv anses det som viktigt att ha 

tillgång till pedagogiska resurser för att bli motiverad till att delta i undervisningen i idrott och 

hälsa. Den tidigare forskningen visar också att eleverna anser det som viktigt att relationen 
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mellan dem och lärare ska fungera för att delta i undervisningen. Inkludering av elever med 

NPF kan bli angeläget då det samtidigt visar att förekomsten av elever med NPF genomsnittligt 

är en i varje klass. Det vore därför intressant att genom kvalitativa intervjuer skapa en djupare 

förståelse kring vilka villkor lärare i idrott och hälsa upplever i arbetet med inkludering av 

elever med de neuropsykiatriska funktionsvariationerna ADHD och autism i ordinarie 

undervisning.  
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5. Teoretiskt ramverk 

 

I det här avsnittet presenteras studiens teoretiska ramverk som sedan har använts för att 

analysera studiens resultat. Det första valda teoretiska ramverket är Vygotskij 

socialkonstruktivistiska utvecklingsteorin och det andra teoretiska ramverket är Bourdieus 

begrepp, habitus. Applicering av de teoretiska ramverken beskrivs efter redogörelserna.  

 

5.1 Socialkonstruktivistisk utvecklingsteori 

Enligt Jerlang (2008) och Tetzchner (2016) beskriver Vygotskij den socialkonstruktivistiska 

utvecklingsteorin som betonar att människans utveckling hänger samman med den enskilde 

individens omgivning och bygger inte på en oberoende individuell progression. Det kan sättas 

i kontext till huruvida den enskilda individen kan utvecklas på egen hand och hur den enskilda 

individen har förmåga att kunna utveckla sig i samspel med en mer kompetent person. 

Vygotskij menar att utveckling i samspel med en mer kompetent person främjar den enskilde 

individens förmåga att vidga sitt lärande och nå nya möjligheter. Tetzchner (2016) lyfter fram 

att det är i samspelet med en mer kompetent person som barnet kan befinna sig i den proximala 

utvecklingszonen, vilket är den zon där lärandet äger rum.  

 

Jerlang (2008) och Tetzchner (2016) redogör för ytterligare kännetecken för Vygotskij 

socialkonstruktivistiska utvecklingsteori är att individens utveckling varar i en konstant 

progression, vilket sker i det sociala samspelet tillsammans med andra människor och att 

individen på så sätt ständigt tar upp information och beteende från sin nästa och tillfogar dem 

till sin egen utveckling. På så vis påstår Vygotskij att lärande av ny kunskap sker i interaktion 

med nya situationer och tillsammans med andra människor (Jerlang 2008; Tetzchner 2016).      

 

Jerlang (2008) beskriver utifrån Vygotskijs teorier att barns utveckling kan fortskrida i två olika 

konstellationer. Antingen växer barnet upp i en miljö som utgörs av lugna, stabila och trygga 

förhållanden, vilket främjar barnets lärande i en lugn och stabil takt. Eller kan ett barn växa upp 

under motsatta förhållanden som exempelvis kan kantas av våldsamhet, instabilitet och 
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otrygghet. Effekter som kan uppstå är att barnet kan få inlärningssvårigheter eller tendera att 

bli känslomässigt labil (Jerlang 2008). 

  

Enligt Jerlang (2008) har Vygotskijs syn på teori inom pedagogik utformats av det sociala 

samspelet mellan individer. Det centrala ur ett pedagogiskt syfte är således att få eleverna att 

arbeta tillsammans med varandra eller tillsammans med en lärare för att utveckla nya förmågor 

och kunskaper. Tetzchner (2016) belyser att enligt Vygotskijs teori kan det av läraren vara 

förmånligt att planera nyckelfrågor och aktiviteter till lektionens innehåll för att optimera 

elevernas lärande. 

 

5.2 Habitus  

Bourdieu (1990) lyfter fram att människors bakomliggande faktorer exempelvis kan vara 

ekonomiska, socioekonomiska, uppfostran och familjerelationer. Bourdieu (1990) förklarar 

habitus som ett resultat av föregående historia som även kan ha förmåga att forma framtida 

normer och regler i samhället. Bourdieu (1985) betonar att habitus kan vara föränderligt med 

tiden. Det har däremot visat att ett habitus förändring kan ske med varierad framgång och 

hastighet (Bourdieu 1985). Bourdieus (1990) begrepp, habitus utgår från föreställningen att 

individens agerande varken kan förklaras eller förstås utan att individen förstår den omgivning 

som individen befinner sig i. Enligt Broady (1998) beskrivs habitus som människans 

bakomliggande faktorer i form av fält och erfarenheter som formar dess identitet. De 

bakomliggande faktorerna kan vara sådana saker som människan har upplevt tidigare i sitt liv 

och faktorer som styrt eller styr människans föreställningar. När en grupp människor levt under 

liknande habitus kan normer komma att bildas. De normerna kan i sådana fall sätta en prägel 

på hur andra människor ska vara (Broady 1998).  

 

5.3 Applicering  

Det första valda teoretiska ramverket är Vygotskij socialkonstruktivistiska utvecklingsteori som 

bland annat kännetecknas av att lärande sker i samspel med andra individer. Det kan appliceras 

till studiens syfte och frågeställning gällande vilka utmaningar och förutsättningar lärare i idrott 

och hälsa har för att inkludera elever med ADHD och autism i ordinarie undervisning. Det andra 

valda teoretiska ramverket är Bourdieus begrepp, habitus, som bland annat utgår från 
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föreställningen att individens handlingar varken kan förklaras eller förstås om individen inte 

kan förstå den omgivning som individen befinner sig i. Appliceringen av habitus kan ske i 

samband med att deltagande respondenter förklarar eleverna med ADHD och autisms 

upplevelser i ämnet idrott och hälsa, vilket kan vara en del av vilka utmaningar och 

förutsättningar lärare i idrott och hälsa upplever i arbetet med inkludering av elever med ADHD 

och autism.  
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6. Metod 

 

I detta avsnitt presenteras valet av undersökningsmetod, urval av respondenter, hur 

undersökningen genomfördes, tillförlitlighet och äkthet samt etiska aspekter. För att skapa en 

tydligare förståelse för resultatet kommer även tabeller att presenteras och exemplifieras i 

avsnittet. 

 

6.1 Vald metod 

Den valda metoden för studien var av kvalitativ art. Enligt Bryman (2018) är kvalitativ 

forskning oftast inriktad på ord och kvantitativ forskning på siffror, där den kvalitativa 

forskningsmetoden beskrevs som tolkningsinriktad. Studien använde sig av kvalitativa 

intervjuer för att ge respondenterna möjligheten att beskriva sina upplevelser och erfarenheter 

kring det valda ämnet (Langemar 2013), vilket hade sin fördel i att kunna gå in mer på djupet 

och få mer detaljerade svar (Denscombe 2016). Bryman (2018) beskrev att en annan fördel med 

kvalitativ forskningsmetod var att forskare kunde undersöka samma data flera gånger för att 

hitta möjliga förklaringar till respondenternas svar. Det gav oss således möjligheten att söka 

efter ytterligare förståelse kring respondenternas olika svar, vilket var av relevans då studien 

handlade om hur lärare i ämnet idrott och hälsa inkluderade elever med ADHD och autism i 

ordinarie undervisning.  

 

Studien använde sig av en semistrukturerad intervjuguide som designades utifrån studiens syfte 

och frågeställning. Valet av semistrukturerade intervjuer gjordes för att kunna ha möjligheten 

till att ställa följdfrågor samt för att kunna besvara andra frågor som kunde uppkomma under 

intervjuerna. Bryman (2018) menade samtidigt att intervjuer kunde ge djupare och detaljerade 

svar.      

 

6.2 Urval  

Vi valde att intervjua sex verksamma lärare i idrott och hälsa i Södra Sverige. Respondenterna 

valdes utifrån ett bekvämlighetsurval, vilket innebar att vi hade sedan tidigare kännedom om 

vilka respondenterna var samt gjorde urvalet snabbt och enkelt eftersom annan tid inte fanns 
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till för denna studie (Langemar 2013). Vi hade inklusionskriterier för att kunna delta i studien, 

vilket var att respondenterna varit verksamma lärare i ämnet idrott och hälsa och att de hade 

arbetat i minst 3 år. Anledningen till dessa inklusionskriterier var att respondenterna hade 

erfarenhet av att arbeta som lärare i idrott och hälsa och samtidigt ökade det chansen att 

respondenterna hade haft elever med NPF (Langemar 2013). Respondenterna i studien beskrevs 

med bokstäverna A till F (se tabell 1) för att läsare lättare skulle förstå respondenternas olika 

upplevelser samt för att behålla respondenternas anonymitet.  

Tabell 1. Tabellen visar deskriptiv data för studiens deltagare 

Respondenter Intervjuform Geografisk 

lokalisering 

Undervisar vid Kön 

A Möte Södra Sverige Grundskola Man 

B Telefonintervju Södra Sverige Grundskola Man 

C Telefonintervju Södra Sverige Gymnasieskola Man 

D Möte Södra Sverige Gymnasieskola Man 

E Möte Södra Sverige Grundskola Man 

F Telefonintervju Södra Sverige Gymnasieskola Man 

 

6.3 Genomförande och bearbetning  

Den egendesignade semistrukturerade intervjuguiden prövades först i en pilotstudie, där en 

respondent intervjuades på avskild plats. Pilotstudien godkändes och inga ändringar gjordes då 

intervjuguiden passade till studiens syfte och frågeställning (se bilaga 1). Pilotstudiens resultat 

användes inte i studiens resultat. Intervjuguiden konstruerades likt ett timglas, där det fanns tre 

olika delar för att respondenterna skulle känna sig bekväma under intervjutillfällena (Langemar 

2013). Den första delen bestod av inledande och mer allmänna frågor, mittendelen bestod av 

frågor som var mer specifika för syfte och frågeställningar, och den sista delen handlade om att 

avrunda intervjuerna. 

 

I första skedet för att ta kontakt med lärare i idrott och hälsa användes e-mail, där adresser 

hittades på internet. Då presenterades studiens syfte och etiska förhållningssätt (se bilaga 2). 

Redogörelsen av studiens syfte och etiska förhållningssätt upprepades vid intervjutillfället. 

Vidare bestämdes tid och rum utifrån respondenternas möjlighet att delta i studien. Vid samtliga 

sex intervjuer samlades data in genom mobiltelefon. Tre av intervjutillfällena genomfördes i 
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avskild miljö på olika platser och tre genomfördes via telefonintervju. Samtliga intervjuer 

kunde genomföras likt planerat och ingen av respondenterna drog sig ur medverkan eller 

avböjde några specifika frågor, vilket ledde till att studien inte hade några bortfall.    

 

Insamlad data analyserades via Burnads (1991) tematiska innehållsanalys och dess olika steg. 

Efter insamlad empiri transkriberades intervjuerna, vilket innebar att vi lyssnade på samtliga 

intervjuer och ordagrant skrev ner respondenternas svar för att senare kunna diskutera 

tillsammans och hitta gemensamma nämnare. Den empiriska datan sammanställdes i en tabell 

som innehöll huvudkategorier, underkategorier samt meningsbärande enheter (se tabell 2). De 

meningsbärande enheterna kodades för att delas in i underkategorier och vidare till 

huvudkategorier. Hela processen sammanfattades senare i en tabell för att kunna påbörja 

resultatdelen i studien (Burnad 1991).  
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Tabell 2 Exempel på analysprocessen. Tabellen visar identifierade meningsbärande enheter som har behandlats och sedan delats upp i underkategorier och huvudkategorier.  
Meningsbärande enhet Tolkning Kod Underkategori Huvudkategori 
F:8 Inte så mycket, det är väl det vi hade i utbildningen 

men jag har lite funderingar på att läsa vidare till det 

(B) 

Respondenten förklarar sin 

bakgrund med utbildning 

inom specialpedagogik. 
 

Vikten av 

utbildning och 

kompetens 

 

Specialpedagogisk utbildning 
 
 

 

Utbildning 
F:3 Ja alltså när jag arbetade på fritidsgård så är det 

klart att där ställdes man också inför en del 

utmaningar, men då var det mer samspel och inte 

undervisningssituationer (C)  

Respondenten berättar om 

övriga erfarenheter rörande 

relationer till människor 

med funktionsvariationer. 

Kompetens från 

annat håll än 

skola/utbildning 

 

Erfarenhet 

F:11 Det är vanligt. Nästan någon i varje klass har 

någon typ, men sen skiljer de sig hur mycket de 

påverkar dom och så (A) 

Respondenten förklarar hur 

vanligt förekommande det är 

med elever med NPF. 
 

Mått av existens 

av NPF bland 

elever. 

 

Utbredning av NPF 
 

 

 

Elever F:27 De blir ofta nervösa och stressade. De ser inte, de 

blockeras vissa. De känner att de här kan jag inte och 

då låser de sig vid det. Istället för att försöka som man 

vill som lärare. Men det är svårt (B) 

Respondenterna förklarar 

hur de tror att eleverna med 

NPF uppfattar ämnet idrott 

& hälsa. 

Iakttagelser 

huruvida elever 

med NPF har för 

intryck av idrott 

& hälsa 

 

 

Elevernas upplevelser 

F:15 En självklarhet. De ska inkluderas. Om man ska 

göra det jäkligt enkelt, de ska inkluderas i samhället 

(C) 

Respondenternas idé om sitt 

arbete. 
Bakomliggande 

tanke med arbetet 
 

Åsikter om inkludering 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Lärare 

F:15Den handlar om att göra undervisningen så att alla 

kan klara av dom, eller så att dom får samma villkor 

till att klara av dom, utifrån målen då. Alltså anpassa 

undervisningen efter deras förutsättningar, vilket 

ibland kan vara svårt (A) 

Respondenternas faktiska 

arbetsmetod. 
Hur 

respondenterna 

arbetar 

 

Arbetssätt med inkludering 

F: 17 Jo, men de är väl självklart att man tänker på 

själva uppgiften, att man ändå har, så man sätter sig 

innan och under planeringsstadiet att man tänker över 

de här klasserna där det finns funktionsvariationer att 

man tänker över hur gör jag det enklast, hur minimerar 

jag problemen (B) 
 

Respondenternas 

bakomliggande tankar med 

förarbete för inkludering av 

elever med NPF i ordinarie 

undervisning. 

Att organisera 

framtida lektioner 
 

 

 

Planering 

F:20 Eh, ja alltså jag har ju haft, en del elever som jag 

haft i vissa ämnen kanske har något specialintresse 

inom det område och är kanske den elev som strävar 

mot väldigt högt betyg. Den draghjälpen man får där. 

Respondenternas 

upplevelser av effekten med 

inkludering av elever med 

Att dra nytta av 

kompetens och 

hantera problem 

 

För- & Nackdelar 
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Kanske är en elev som kommer och frågar, har du läst 

det här? Senaste forskningen. Nej, jag har ingen aning, 

men de får vi absolut kolla på till nästa lektion. 

Återigen, vi är olika och då får alla följa med. Sen är 

det ju ibland att det är elever som ger uttryck för när 

vissa ska prata eller fråga igen osv. Det är klart att det 

är inte alla som klarar av, tonåringar, även utan 

diagnos kanske inte har den bästa impulskontrollen. Då 

får man jobba med det. (C) 

NPF i ordinarie 

undervisning. 

F:17 Tydlighet är ju något som jag, det är ju egentligen 

inte bara de som rör funktionsnedsättningar utan det 

rör ju alla. Utan tydlighet är ju a och o. Dels för vad 

jag står för och dels för vad jag förväntar mig av 

eleverna. Sen får man faktiskt planera, där utefter, 

vissa saker kanske jag redan vet om att det kan bli ett 

problem för vissa elever och att man då kanske pratar 

med de här eleverna med de här 

funktionsnedsättningarna en dag innan vi ska göra 

något för att de ska vara lite förberedda på vad som 

komma skall, så att de är med på alla noter och har koll 

på lektionen.  De har man ju känt att när de kommer 

mycket överraskningar har ju de här eleverna det 

mycket svårare att hantera det jämfört med elever som 

inte har det och då känner jag att man får testa sig 

fram. Men de är som allt, man blir aldrig färdiglärd när 

det gäller läraryrket utan varje situation bli ju unik. Då 

blir de ju att man får testa sig fram och hitta ett sätt 

som funkar. (B) 
 

Vilka arbetsmetoder 

respondenterna kan använda 

sig av i sitt arbetssätt för att 

underlätta för elever med 

NPF. 

Hur arbetet går 

till 
 

 

 

 

 

 

 

Extra anpassningar 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resurser 

F:18 Ja, det har funnits särskilt stöd i form av 

elevassistenter, har förekommit och vi har elever nu 

som har det och som kan följa med[…] (D) 

Respondenternas 

upplevelser över hur extra 

insatser används. 

Vikten av 

ytterligare hjälp 
 

Särskilt stöd 
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6.4 Studiens tillförlitlighet och äkthet 

Bryman (2018) lyfte fram att det fanns två begrepp som kunde användas för att säkerhetsställa 

kvaliteten i ett arbete. Tillförlitlighet var det första begreppet som lyftes fram, vilket delades in 

i de fyra delkriterierna: trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering. Det andra 

begreppet som lyftes fram var äkthet, vilket delades in i de fem delkriterierna: rättvis bild, 

ontologisk autenticitet, pedagogisk autenticitet, katalytisk autenticitet och taktisk autenticitet 

(Bryman 2018). 

 

6.4.1 Tillförlitlighet 

I arbetet för att säkerhetsställa studiens tillförlitlighet skedde arbetet utifrån de fyra nämnda 

delkriterierna som Bryman (2018) lyfte fram. För att studien skulle kunna anses som trovärdig 

presenterades tillvägagångssätt av vald metod samt bearbetningsprocess av insamlad data. I 

arbetet med att höja studiens överförbarhet redogjordes det för vilken typ av respondent som 

ställt upp i arbetet, det vill säga lärare i idrott och hälsa. För att bidra till att arbetet skulle kunna 

betraktas som pålitligt redovisades i studien en tematisk innehållsanalys för samtliga delar av 

forskningsprocessen. Studiens resultat skulle kunna ses som konfirmerad då inga egna åsikter 

och värderingar fanns med i delarna som berörde resultatet, analysen och resultatdiskussionen. 

 

6.4.2 Äkthet 

Enligt Bryman (2018) kunde äkthet bero på huruvida respondenterna haft en rättvis bild att ge 

uttryck till sina åsikter och arbetsmetoder. I den här studien hade respondenterna i lugn och ro 

haft tid på sig att svara vid intervjutillfällena. Respondenterna hade under intervjutillfällena haft 

möjlighet att fråga om det var något i en fråga eller om annan information varit oklar. Studiens 

arbetsmetod skulle kunna jämföras med vad Bryman (2018) beskrivit kan bidra till existensen 

av en ontologisk och pedagogisk autenticitet. Efter färdigställt arbete och då respondenterna 

har kunnat ta del av studiens färdiga resultat skulle det kunna anses som att de hade fått en 

katalytisk och taktisk autenticitet då de med hjälp av resultatet eventuellt kunde få möjlighet att 

förändra sina arbetssituationer.   
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6.5 Forskningsetik 

Studiens etiska aspekter berörde grundläggande etiska frågor som frivillighet, integritet, 

konfidentialitet och anonymitet. Dessa delades in i fyra olika krav som Bryman (2018) 

utformat: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Vi 

tog hänsyn till informationskravet genom att respondenterna i studien blev informerade om 

undersökningens syfte, att deras deltagande var helt frivilligt samt att de hade rätt till att avbryta 

intervjun när som helst. Respondenterna hade också rätt till att avböja frågor under intervjun. 

Samtyckeskravet följdes genom att respondenterna fick fylla i ett samtyckesformulär (se bilaga 

2) innan påbörjad intervju. Informationen som respondenterna gav vid intervjutillfället 

behandlades anonymt och varsamt så att ingen obehörig kunde ta del av den. För att vara säker 

på att ingen skulle kunna få reda på vem eller vilka som deltagit i studien använde vi oss aldrig 

av namn eller personuppgifter och tog därför hänsyn till konfidentialitetskravet. Vi följde 

nyttjandekravet genom att endast använda respondenternas information till forskningsändamål. 

Allt material förstördes därför efter inlämnat arbete. Vi informerade de deltagande 

respondenterna i studien kring dessa etiska aspekter vid första kontakt samt en upprepning vid 

intervjutillfället (Bryman 2018). 

 

Ytterligare en faktor som vi tänkte på innan och under intervjutillfällena var hur vi som höll i 

intervjun skulle förhålla oss till intervjuareffekten. Innebörden av intervjuareffekten handlade 

om den effekt som den intervjuade hade på respondenten (Denscombe 2016). Enligt 

Denscombe (2016) kunde respondenten bli generad och defensiv vilket i sin tur kunde leda till 

att respondenten under intervjutillfället undanhållit eller uppgett felaktig information. En sådan 

faktor som kunde spela in var hur personen som intervjuade förhöll sig till ämnet och 

respondenten, vilket kunde involvera personliga åsikter och engagemang (Denscombe 2016). 

Med dessa faktorer i åtanke försökte vi som intervjuare vara neutrala under intervjuerna för att 

inte påverka våra respondenter.    
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7. Resultat 

 

Syftet med studien var att utifrån lärarnas perspektiv undersöka vilka villkor lärare i idrott och 

hälsa upplever i arbetet med inkludering av elever med de neuropsykiatriska 

funktionsvariationerna ADHD och autism i ordinarie undervisning. Det sekundära målet med 

studien var att utifrån lärarnas perspektiv undersöka eleverna med ADHD och autisms 

upplevelser i idrott och hälsa. Tabell 3 visar en sammanställning av resultatets huvudkategorier 

och tillhörande underkategorier.  

Tabell 3. Sammanställning av underkategorier och huvudkategorier. 

Underkategorier Huvudkategorier 
Specialpedagogisk utbildning Utbildning 
Erfarenhet 
Utbredning av NPF Elever 
Elevernas upplevelser 
Åsikter om inkludering  

Lärare Arbetssätt med inkludering 
Planering 
För- & nackdelar 
Extra anpassningar Resurser 
Särskilt stöd 

 

I nedanstående text kommer huvudkategorier med tillhörande underkategorier att redovisas. 

Vid tillhörande underkategorier visas relevanta citat från respondenterna för att illustrera deras 

erfarenheter och upplevelser av utmaningar och förutsättningar med inkludering av elever med 

NPF i ordinarie undervisning. 

 

7.1 Utbildning  

Respondenterna i undersökningen var överens om att utbildningen kring NPF var låg. En del 

av respondenterna kunde få information kring elever och deras funktionsvariationer, men inga 

lösningar. Majoriteten av respondenterna hade tidigare erfarenheter kring funktionsvariationer 

utanför läraryrket, men färre hade erfarenheter kring NPF. I kategorin utbildning fann vi två 

underkategorier: Specialpedagogisk utbildning och erfarenhet.   
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7.1.1 Specialpedagogisk utbildning  

Samtliga respondenter beskrev att de hade läst kring specialpedagogik på universitet, där de 

beskrev det som en liten del av utbildningen till lärare. En mindre del av respondenterna hade 

fått fortbildning på sin nuvarande skola inom specialpedagogik och en av respondenterna lyfte 

fram att denne eventuellt kommer läsa vidare inom ämnet. 

 

Ingen specifik. [...] Nej utan det är det som följer med lärarutbildning och jag tror inte ens 

det är några specifika poäng faktiskt kring det. (C) 

 

Inte så mycket, det är väl det vi hade i utbildningen men jag har lite funderingar på att läsa 

vidare till det. (B) 

 

Jag har utbildning genom universitetet, där vi läst kurser inom specialpedagogik. Och någon 

mindre fortbildning vi håller på med just nu. (A) 

 

7.1.2 Erfarenhet  

Erfarenheten om funktionsvariationer utanför skolmiljön varierade hos respondenterna, en del 

hade annan erfarenhet via yrken och andra via privatliv. De flesta hade också mer erfarenhet av 

andra typer av funktionsvariationer än ADHD och autism.  

 

Ja alltså när jag arbetade på fritidsgård så är det klart att där ställdes man också inför en del 

utmaningar, men då var det mer samspel och inte undervisningssituationer. (C) 

 

Det är mest personliga, inom släkten finns det, har det funnits två stycken nära, relativt nära 

släktingar som har haft då olika funktionsnedsättningar […] (D) 

 

7.2 Elever 

Den andra huvudkategorin som svarade till studiens frågeställning angående vilka utmaningar 

och förutsättningar lärare upplevde i sitt arbete med att inkludera elever med NPF i ordinarie 

undervisning var elever. Huvudkategorin uppkom då respondenterna i studien talade kring 

områden som uppkom som följande underrubriker utbredning av NPF och elevernas 

upplevelser. 
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7.2.1 Utbredning av NPF 

Underkategorin utbredning av NPF involverade delar av de berättelser som rörde sig angående 

respondenternas förklaring om utbredningen av elever med NPF på den skola de arbetade vid. 

Merparten av respondenterna lyfte fram att det var vanligt förekommande med elever med 

någon form av ADHD eller autism. Det var dock blandade svar gällande den vanligast 

förekommande NPF. 

 

Det är vanligt. Nästan någon i varje klass har någon typ, men sen skiljer de sig hur mycket 

de påverkar dom och så. (A) 

 

Jag skulle säga utan att veta statistiskt sätt att vi har fler elever med diagnoser per klass, på 

skolan om man ser det procentuellt sett. (C) 

 

[…] Om jag skulle skatta det så skulle jag säga att 2 till 3 i varje avdelning i någon form av 

snitt kan jag skatta det att vi jobbar med. Alltså då är det ju på en årlig basis [...] (D) 

 

7.2.2 Elevernas upplevelser 

Vid underkategorin elevernas upplevelser anknöts svaren till huruvida respondenterna i sin roll 

som lärare uppfattade hur eleverna med NPF upplevde skolämnet idrott och hälsa. Vilket 

involverade allt från teoretisk och praktisk undervisning, omklädningsrummet och sociala 

samspel. Respondenternas svar var varierande, bland de mer positiva var en respondent som 

lyfte fram att under sin tid som lärare har denne haft många elever med ADHD som varit duktiga 

i ämnet.   

 

Jag tror att de ser och upplever idrottsämnet som ganska positivt. Till exempel har jag haft 

många elever med ADHD som är riktigt duktiga i idrottsämnet medan de har det svårare i 

andra ämnen. Då tror jag att de tycker att det är ganska fint att känna och se att de är duktiga. 

Och så är det ju inte endast för elever med ADHD, utan nästa alla elever känner nog så i 

olika ämnen. (A) 

 

Andra respondenter i studien hade uppfattningen att eleverna med NPF uppfattade ämnet idrott 

och hälsa som mer negativt. Exempel som då lyftes fram var att elever med NPF ofta upplevdes 

vara nervösa, stressade och fann ämnet som stökigt och rörigt.  
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De blir ofta nervösa och stressade. De ser inte, de blockeras vissa. De känner att de här kan 

jag inte och då låser de sig vid det. Istället för att försöka som man vill som lärare. Men det 

är svårt. (B) 

 

Ibland rörigt, stökigt höga ljud, man ska byta om, man ska ha skor på sig eller inte skor vill 

man kanske helst slippa. Man ska duscha, inte samma duschstråle som hemma. Miljoner 

saker som blir annorlunda, men väl bortsett från det. När man väl har kommit över, för vi 

gör en jättestor grej av att idrotten att det verkligen är så här, det är nytt liksom […] (C)  

 

7.3 Lärare 

Huvudkategorin lärare uppkom då respondenterna beskrev sin roll som lärare och dennes 

uppgift. Därefter fann vi underkategorierna åsikter om inkludering, arbetssätt med inkludering, 

planering samt för- och nackdelar som berörde lärares upplevelser och erfarenheter om 

utmaningar och förutsättningar i sitt arbete med att inkludera elever med ADHD och autism.  

 

7.3.1 Åsikter om inkludering 

Samtliga respondenter ansåg det som viktigt för lärarna att inkludera elever med NPF i 

undervisningen. Flertalet respondenter lyfte gemenskap och känslan av klasstillhörighet som 

extra viktigt. En annan respondent beskrev också att elever med NPF inte bara skulle inkluderas 

i skolan, utan även i samhället.  

 

Superviktigt. Otroligt viktig. Så att de inte känner sig exkluderade för då blir det ju att jag 

som lärare skiljer på att de inte är en del av klassen. (B) 

 

En självklarhet. De ska inkluderas. Om man ska göra det jäkligt enkelt, de ska inkluderas i 

samhället. (C) 

 

7.3.2 Arbetssätt med inkludering  

Majoriteten av respondenterna ansåg att inkludering av elever med ADHD och autism var 

utmanande. Det som ansågs som utmanande i att inkludera var att en del elever låg på så pass 

olika nivåer. Några respondenter lyfte att undervisningen skulle anpassas efter elevernas olika 

förutsättningar. En respondent beskrev att den anpassade undervisningen genom att exempelvis 

ha olika svårighetsgrader på aktiviteten.   
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Det handlar om att göra undervisningen så att alla kan klara av dom, eller så att dom får 

samma villkor till att klara av dom, utifrån målen då. Alltså anpassa undervisningen efter 

deras förutsättningar, vilket ibland kan vara svårt. (A) 

 

[...] Man gör ju olika svårighetsgrader på aktiviteterna, eller det man gör. Till exempel om 

eleverna ska hoppa över plintar så gör jag också några lägre plintar för att det ska bli lättare 

för dom, då dom två eleverna i min klass med autistiska drag inte har. Ehh, samma 

färdigheter i att hoppa som dom andra. (F) 

 

Respondenternas arbetssätt kunde se olika ut i att inkludera elever med NPF. En respondent 

lyfte fram att inkludering inte nödvändigtvis betydde att alla elever ska behandlas lika utan att 

alla elever ska få samma villkor.   

 

Inkludering för mig är inte att alla ska sitta under samma tak i samma rum, utan inkludering 

för mig är när eleverna får samma villkor. Av mina erfarenheter skulle jag säga att de elever 

som känner sig mest exkluderade är de elever som får sitta kvar i klassrummet och inte kan 

genomföra uppgifterna när alla andra kan. Många lärare tror jag känner att de inkluderar alla 

elever för att de sitter under samma tak och i samma rum. (A)  

 

En annan respondent förklarade att eleverna med NPF inte nödvändigtvis behövde vara i samma 

lokal, utan ibland kunde de ha möjlighet att nyttja en mindre lokal som passade deras behov. 

 

[...] I ena salen finns det ett mindre rum med lite plintar, bollar och så vidare, så där kan de 

gå undan om dom skulle behöva och ändå fortsätta med liknande aktivitet. Och det är ju bra. 

För ibland eller som nu när vi haft bollspel en tid med en klass på 30 elever så kan det ju 

komma lite bollar hit och dit, det blir en högre ljudnivå och ganska rörigt. Ehh, när salen är 

så pass liten så kan de uppleva det som rätt så jobbigt och vill gärna gå undan. Och här tror 

jag att det är väldigt viktigt att de ändå kan hålla på med liknande aktivitet, eller i alla fall 

någon aktivitet så att dom inte blir sittandes och exkluderade från undervisningen. (F)  

 

7.3.3 Planering 

Flertalet respondenter beskrev att planeringen av undervisningen var viktig för att kunna 

inkludera elever med funktionsvariationer. En respondent lyfte fram att i upplägget av lektioner 

var det viktigt att tänka på vad som gjorde det enklast för eleverna med funktionsvariationer.  

 

Jo, men de är väl självklart att man tänker på själva uppgiften, att man ändå har, så man sätter 

sig innan och under planeringsstadiet att man tänker över de här klasserna där det finns 

funktionsvariationer att man tänker över hur gör jag det enklast, hur minimerar jag 

problemen. (B) 
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En respondent förklarade att de arbetade tre lärare på en större grupp elever, vilket gjorde att 

deras arbetssätt och planering skiljde sig mot andras. Det kunde ske genom att en av lärarna tog 

ansvar och höll i anpassningarna för eleverna med NPF. 

 

En planering som inte är oerhört långsiktig utan det handlar mest om att komma till oss, vara 

med och sedan ta större och större plats i den ordinarie undervisningen. Just det att vi har 

den här, att skolan har satsat på att vi är 3 lärare på en stor grupp så har vi möjlighet att 

komma de här eleverna närmare genom att en av oss tar tag i anpassningen för de här 

eleverna. (D) 

 

7.3.4 För- och nackdelar 

Nästkommande underrubrik till huvudrubriken lärare var för- och nackdelar. Vid denna 

underrubrik lyfte respondenterna fram de fördelar och nackdelar de såg med att inkludera elever 

med NPF i den ordinarie undervisningen i idrott och hälsa. En respondent lyfte fram den 

draghjälp som elever med NPF kunde bidra med till läraren om de hade en djupare insikt i ett 

område.  

 

Eh, ja alltså jag har ju haft, en del elever som jag haft i vissa ämnen kanske har något 

specialintresse inom det område och är kanske den elev som strävar mot väldigt högt betyg. 

Den draghjälpen man får där, kanske är en elev som kommer och frågar, har du läst det här? 

Senaste forskningen. Nej, jag har ingen aning, men de får vi absolut kolla på till nästa lektion. 

(C) 

 

En annan respondent lyfte fram nackdelar som berörde att som ensam lärare kunde det vara 

svårt att hantera vissa situationer där en elev krävde extra mycket tid.  

 

Nackdel skulle kunna vara i så fall eftersom att man var ensam som lärare kunde det ta längre 

tid innan man kom igång med en lektion, det skulle väl vara det då att man måste i så fall 

försöka förklara utan att det är utpekande också utan man kanske ska försöka prata med de 

här eleverna innan och sedan så ah, ställer man sig och förklarar extra tydligt. Under tiden 

så blir det lite lustigt också ibland för övriga elever. (E) 

 

Samtidigt lyfte en respondent fram att fördelen i att inkludera elever med NPF kunde bidra till 

att de utvecklades mer då de fick samspela med andra elever och således träna på att bland annat 

tolka sinnesintryck.   
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Fördelen för dem som har funktionsvariation kan ju vara att samspela med andra och få hjälp 

med kanske att läsa av hur olika situationer ska uppfattas. Situationer som de själva inte 

förstår. Träna på hur man ska vara, träna på att tolka synintryck, ansiktsuttryck och så vidare. 

Inkludering är väl någonting som är i god i många stycken även om det är jobbigt naturligtvis. 

För de gäller att vara med och det är inte helt lätt. (D)  

 

7.4 Resurser 

Den sista huvudkategorin, resurser, involverade de tillgångar som respondenterna haft och valt 

att använda sig av i undervisningssammanhang. Vid resurser ingick underkategorierna extra 

anpassningar och särskilt stöd.   

 

7.4.1 Extra anpassningar 

Den första underkategorin extra anpassningar innefattade respondenternas arbete och 

förutsättningar att anpassa undervisningsmiljön för elever med ADHD och autism. Majoriteten 

av respondenterna uppgav att de arbetade med extra anpassningar i olika former. En respondent 

förklarade att den använde sig av en kortsiktig planering för att få eleverna med ADHD och 

autism delaktig i den ordinarie undervisningen. 

 

Man kan jobba självständigt med en planering speciellt för den här eleven. En planering som 

inte är oerhört långsiktig utan det handlar mest om att komma till oss, vara med och sedan ta 

större och större plats i den ordinarie undervisningen.  (D) 

 

En respondent poängterade att den borde förberedda bättre för elever med autistiska drag, vilket 

syftade mot att informera och tydligare göra för de här eleverna vad som kommer att hända 

under lektionerna. 

 

Man kanske kunde förbereda bättre vad som skulle hända, speciellt med dem med autistiska 

drag och kunna förklara vad som kommer hända och vad som ska ske och så här. Mer att 

man informerar bättre och tydligare till dem. (E) 

 

Ett exempel på en extra anpassning som en respondent använde sig av under teorilektionerna 

var att arbeta med olika materiella verktyg. Det kunde ske genom att ha olika formationer i 

klassrummen som syftade till olika scenarier som ägde rum, vilket kunde involvera att eleverna 
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fick sitta i en så kallad hästsko när de diskuterade något eller vid individuellt arbete fanns 

möjligheten att avskärma elever som hade det behovet.  

 

Jag börjar i 1an med att vi sitter som i en hästsko liksom, för då är det så mycket som ska 

förevisas och vi ska se varandra. [...] Längst fram är det 6 st stolar och det är vad det är i den 

klassen jag har mest där inne. Så då har jag den lyxen. Sen har vi bord för grupparbeten och 

ett runt bord så vi kan se varandra när vi samtalar. Det finns ståbord, många elever kanske 

inte klarar av 45 minuter att sitta ner. Det finns balansplattor, många är ju fysiska elever och 

är jätteduktiga vad det gäller kroppsmässigt liksom, sen har vi ju ett, studiebås kan man säga 

med 3 väggar så man kan skärma av sig. Så kan man sätta sig där så blir man lite mer 

instängd. (C)  

 

Ytterligare en extra anpassning som en respondent använde sig av var att skriva upp på en 

tavla vad som skulle hända under lektionstillfället.  

 

[…] då brukar jag göra så att jag förklarar hur dagen ska se ut i punktform till vänster och 

det är ju en anpassning. (C)  

 

7.4.2 Särskilt stöd 

Den andra underrubriken av resurser var särskilt stöd, vilket syftade mot de hjälpmedel som 

respondenterna har tillgång till och valt att tillämpa för elever med ADHD och autism i den 

ordinarie undervisningen. Till övervägande del uppgav respondenterna kommentarer som 

pekade i riktning mot att sådana hjälpmedel både har möjlighet att tillfogats och frekvent 

brukats, även om flertalet var medvetna om att det egentligen behövts fler. De flesta 

respondenter beskrev att eleverna fick särskilt stöd i form av elevassistenter.  

 

Nej, det skulle jag inte eller märker vi att det blir något problem vid, så finns det folk att ta 

in om det skulle visa sig vara något särskilda situationer[…] (B) 

 

Ja, det har funnits särskilt stöd i form av elevassistenter, har förekommit och vi har elever nu 

som har det och som kan följa med[…] (D)   

  

En del har resurser som behöver återkoppling snabbt. Men långt ifrån alla. Och vissa kanske 

hade behövt det. (A) 
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8. Analys 

 

I analyskapitlet kommer resultatets huvudkategorier att analyseras med hjälp av arbetets valda 

teorier, vilket var Vygotskijs verk av socialkonstruktivistisk utvecklingsteori samt Bourdieus 

begrepp habitus. De huvudkategorier som konstruerades till följd av respondenternas svar 

resulterade i: utbildning, elever, lärare och resurser.  

 

8.1 Utbildning 

Resultatet visade att respondenterna som deltog i studien generellt hade låg utbildning inom 

specialpedagogik. Majoriteten av respondenterna beskrev att den enda utbildning de hade fått 

var på universitetet när de studerade lärarprogrammet, vilket enbart var ett fåtal 

högskolepoäng och för några av respondenterna kunde det vara längesen. Enligt resultatet var 

det en respondent som hade fått en vidare fortbildning inom specialpedagogik. Vissa av 

respondenterna lyfte fram att de hade annan erfarenhet av NPF, till exempel genom tidigare 

arbetsplatser eller från personligt plan och andra beskrev att det inte hade någon övrig erfarenhet 

av ADHD och autism än den på sin nuvarande arbetsplats. 

 

Jerlang (2008) och Tetzchner (2016) belyste att Vygotskijs teori byggde på ett lärande som 

skedde tillsammans med andra människor. Teorin visade på att det var väsentligt att arbeta 

tillsammans med någon som har mer erfarenhet och kunskap än sig själv för att kunna utvecklas 

(Jerlang 2008; Tetzchner 2016). Hade respondenterna haft mer utbildning inom området 

specialpedagogik kanske de hade haft högre kompetens efter att ha vistats med en mer 

kompetent och erfaren utbildare. Om så vore fallet hade i sin tur respondenterna haft andra 

förutsättningar att undervisa och skapa ett lärande hos eleverna. Att respondenterna hade låg 

utbildning skulle kunna ses som en utmaning för att bedriva en inkludernade undervisning för 

elever med ADHD och autism.  

 

8.2 Elever 

Resultatet visade att det var vanligt förekommande med elever med NPF på respondenternas 

olika skolor. Några av respondenterna beskrev att det fanns en i varje klass med ADHD eller 



40 

 

autism och andra beskrev att det var andra funktionsvariationer som var vanligast. Enligt 

resultatet och respondenternas upplevelser kunde det också variera i vilken grad eleverna 

påverkades av sin funktionsvariation, vilket respondenterna menade var en utmaning för att 

bedriva en inkluderande undervisning. Broady (1998) beskrev habitus som människans 

bakomliggande faktorer i form av fält och erfarenheter som formats dess identitet, vilket kunde 

beröra sådana saker som människan upplevt tidigare under livet eller faktorer som styrt ens 

föreställningar. I och med att varje individ med ADHD och autism påverkades olika av sina 

funktionsvariationer skulle det kunna vara svårt i sitt arbete som lärare att nyttja sina tidigare 

erfarenheter och föreställningar.    

 

Det visade sig i resultatet att respondenterna upplevde att eleverna med ADHD och autism 

kunde uppleva ämnet olika. De elever som såg det som positivt var ofta duktiga i ämnet. De 

elever som såg ämnet som negativt kunde istället uppleva det som rörigt och för mycket 

sinnesintryck att ta in. Bourdieu (1990) beskrev att begreppet habitus grundade sig i att en 

individs agerande varken kunde förklaras eller förstås utan att individen förstod den omgivning 

som individen befann sig i. Habitus skulle således kunna vara en förklaring till varför 

respondenterna upplevde att vissa elever med ADHD och autism upplevde ämnet idrott och 

hälsa som mer positivt än vad andra elever gjorde.  

 

En påföljd till utmaningen av respondenternas upplevelser att elever med ADHD och autism 

ibland upplevde idrott och hälsa som negativt och att de ibland kanske inte förstod sin 

omgivning i form av det sociala samspelet, skulle enligt Tetzchner (2016) kunna vara att 

eleverna mist den pedagogiska förutsättningen att arbeta och lära sig tillsammans med en mer 

kompetent person. Påföljden skulle kunna skapa utmaningar för de respondenter som arbetade 

med att inkludera elever med ADHD och autism i ordinarie undervisning.  

 

Det visade sig i resultatet att respondenterna upplevde att det var viktigt för eleverna med 

ADHD och autism att de visste om vad som skulle hända under lektionerna så att det inte kom 

som en överraskning. Skulle det uppstå överraskningsmoment hade eleverna med ADHD och 

autism svårare att hantera situationen jämfört med övriga elever. Enligt Jerlang (2008) och 

Tetzchner (2016) var det en förutsättning att elevens utveckling varade i konstant progression 

för att således kunna utvecklas.   
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8.3 Lärare 

Resultatet i studien visade att samtliga respondenter på ett eller annat sätt lyfte fram vikten av 

att eleverna skulle känna sig inkluderade i gemenskapen och känna en klasstillhörighet. Det 

skulle kunna ses som en förutsättning för att arbeta med inkludering av elever med ADHD och 

autism i ordinarie undervisning. Eftersom att samtliga respondenter i studien lyfte fram 

liknande åsikter gällande inkludering av elever med ADHD och autism skulle det kunna utgå 

från en och samma norm. Enligt Bourdieu (1990) skulle det kunna bero på att människorna kom 

från liknande bakgrund, vilket kunde vara den pedagogiska utbildning respondenterna 

genomfört. Däremot framgick det inte om respondenterna i studien alltid haft de nämnda 

värderingarna. Bourdieu (1985) menade att värderingarna kunde vara föränderliga med tiden.  

 

I resultatet framkom det att respondenterna upplevde det utmanande att arbeta med inkludering 

av elever med ADHD och autism och att respondenternas arbetsmetoder skiljde sig åt. Det som 

framkom som liknande var att samtliga respondenter syftade till att anpassa undervisningen 

efter elevernas olika förutsättningar. Ur en jämförelse av det resultatet visade av 

respondenternas arbetsmetoder med inkludering och vad Jerlang (2008) och Tetzchner (2016) 

beskrev angående Vygotskijs teori syntes det ett samband med att utveckling skedde i ett socialt 

samspel. Det respondenterna lyfte fram angående vikten av att eleverna med ADHD och autism 

skulle känna sig inkluderade och känna en klasstillhörighet kunde överensstämma med vad 

Jerlang (2008) skrev om barnets uppväxtförhållanden gällande om barnet växte upp i en miljö 

som återspeglades av lugn, stabilitet och trygga förhållanden, eller om barnet utvecklades i en 

miljö som kantades av instabilitet. En uppväxt som kantades av en miljö som präglades av 

instabilitet kunde uppfattas som kontraproduktiv gällande barnets utveckling (Jerlang 2008).  

 

Vissa respondenter framhävde att en förutsättning för att inkludera elever med ADHD och 

autism i ordinarie undervisning i idrott och hälsa kunde vara att planera undervisningen. Det 

kunde ske genom en kortsiktig planering som syftade mot att få eleverna med ADHD och 

autism att bli mer aktiva under lektionerna, vilket i praktiken byggde på att etablera en relation 

där eleverna successivt kunde ta större plats i undervisningen. I den nämnda metoden skulle 

den socialkonstruktivistiska utvecklingsteorin kunna spela en roll för hur förutsättningar för 

lärande skulle kunna uppstå, vilket kunde kopplas till det Tetzchner (2016) skrev om att ett 

optimerat lärande sker i relation tillsammans med en individ som är mer kompetent än sig själv.   
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Vad det gällde resultatet kring huruvida respondenternas sätt att se på fördelar med att inkludera 

elever med ADHD och autism i ordinarie undervisning i idrott och hälsa framkom det bland 

annat att eleverna i fråga fick möjlighet att i samspel med andra få hjälp med att läsa av hur 

olika situationer skulle uppfattas. Det var möjligt att koppla till delar av det Jerlang (2008) och 

Tetzchner (2016) skrev angående Vygotskijs teori om att lärande av ny kunskap skedde i 

interaktion med nya situationer och tillsammans med andra människor.  

 

Det visade sig i resultatet att en nackdel med att inkludera elever med ADHD och autism i 

ordinarie undervisning i idrott och hälsa, som även ansågs som utmanande var när 

respondenterna var ensamma med samtliga elever. Det kunde då vara omständigt att på ett 

tydligt sätt informera för eleverna med ADHD och autism för vad som skulle komma att ske 

under lektionens gång. Det respondenterna lyfte fram går att koppla till vad Tetzchner (2016) 

skrev angående den socialkonstruktivistiska utvecklingsteorin, där det bland annat framkom att 

tillgången till information från andra människor var en förutsättning för att kunna tillfoga sin 

egen utveckling. Respondenten behövde informera eleverna med ADHD och autism för att de 

skulle kunna utveckla sitt egna lärande i idrott och hälsa.    

 

8.4 Resurser  

Resultatet visade att lärarens planering och tydlighet var en typ av extra anpassning och 

förutsättning för att kunna inkludera elever med ADHD och autism i den ordinarie 

undervisningen i idrott och hälsa. Exempel på planering kunde vara skapandet av enskild 

planering för de berörda eleverna och exempel på tydlighet kunde vara användandet av 

materiella verktyg för att förtydliga vad som skulle hända under lektionen. Resultatet som 

redovisades kunde kopplas till Tetzchner (2016) som belyste att det kunde vara förmånligt av 

läraren att planera nyckelfrågor och aktiviteter till lektionens innehåll i idrott och hälsa för att 

kunna optimera elevernas lärande.  

  

Enligt resultatet hade lärarna till viss del förutsättningar att använda sig av särskilt stöd i form 

av extrapersonal med utbildning i specialpedagogik eller elevassistenter för att underlätta 

arbetet med inkludering av elever med ADHD och autism i ordinarie undervisning i idrott och 

hälsa. Det framkom i vissa fall i resultatet att lärarna hade önskat att det var möjligt att ha en 

större tillgång till extrapersonal eller elevassistenter vid vissa tillfällen, vilket kunde ses som en 
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utmaning i att inkludera elever med ADHD och autism i ordinarie undervisning i idrott och 

hälsa. Vikten av att ha extrapersonal eller elevassistenter att tillgå skulle kunna kopplas till det 

Tetzchner (2016) skrev angående den proximala utvecklingszonen, vilket skulle innebära att 

eleverna med ADHD och autism fick möjlighet att utveckla sina kunskaper och förmågor 

tillsammans med en mer kompetent person.  
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9. Diskussion 

 

I detta avsnitt diskuteras undersökningens använda metod och studiens resultat utifrån tidigare 

forskning. Avslutningsvis lyfter vi fram ett exempel på framtida forskning inom detta ämne 

samt presenterar en kortfattad slutsats och sammanfattning. 

 

9.1 Metodologisk diskussion 

Eftersom syftet var att utifrån lärarnas perspektiv undersöka vilka villkor lärare i idrott och 

hälsa upplever i arbetet kring inkludering av elever med de neuropsykiatriska 

funktionsvariationerna ADHD och autism i ordinarie undervisning i idrott och hälsa ansågs 

kvalitativa intervjuer som lämpligt. Med en metod av kvalitativ art gavs det möjlighet att få en 

bredare och tydligare förståelse av respondenternas svar, vilket vi ansåg som relevant då det 

handlade om att förstå hur respondenterna inkluderade elever med NPF. Vi använde oss av en 

semistrukturerad intervjuguide för att eventuellt kunna ställa följdfrågor som var kopplade till 

eget syfte och frågeställning. Frågorna i intervjuguiden var egendesignade, vilket gjorde att det 

inte fanns någon dokumenterad tillförlitlighet och äkthet då den aldrig tidigare hade testats. Det 

gör att det går att diskutera kring hur relevant intervjuguiden var kopplad till syfte och 

frågeställning. Att vi använde oss av en pilotstudie gjorde dock att studiens tillförlitlighet 

stärktes.      

 

För att lägga grund till studiens resultat tillämpades två typer av kvalitativa intervjuer, den ena 

typen skedde vid ett möte och den andra typen skedde via telefonintervjuer. Fördelningen 

mellan vilka intervjuer som skedde via möten och telefonintervjuer var hälften vardera. 

Anledningen till att hälften intervjuades via telefonintervju var att respondenterna inte hade 

möjlighet att närvara vid ett möte. Langemar (2008) menade att en fördel med att använda sig 

av telefonintervjuer var att respondenten kunde få känslan av att vara helt anonym. En annan 

fördel med att tillämpa telefonintervjuer var att det var lättare att få respondenter att ställa upp 

i studien då det var enklare att sätta tid för en telefonintervju än för ett möte då det kunde 

inkludera resor eller andra omgivande faktorer. En nackdel kunde däremot vara att 

respondenten inte kunde se oss som intervjuade, vilket kunde leda till missade sinnesintryck 

såsom ansiktsläsning (Langemar 2013). Det visade sig i de möten som ägde rum vid övriga 
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intervjutillfällen att respondenten kunde använda sig av mimik och gestikulationer för att 

förstärka eller understryka vissa punkter som respondenten tyckte var extra aktuella eller 

irrelevanta. Denscombe (2016) beskrev att låg erfarenhet av att genomföra intervjuer kunde 

bidra till att det uppstod en intervjuareffekt. En faktor att ha i åtanke var att vi som genomförde 

intervjuerna har en lägre grad av erfarenhet vad det gäller att intervjua respondenter. Trots att 

vi försökte förhålla oss neutralt till både innehåll och respondenter, kunde vår låga erfarenhet 

bidragit till att det funnits någon form av intervjuareffekt som påverkade studiens resultat.  

 

I arbetet med att få fram respondenter till studien valde vi att tillämpa ett bekvämlighetsurval. 

Detta för att på ett enkelt tillvägagångssätt nå ut till tidigare kontakter som vi haft. Langemar 

(2013) menade att det kunde finnas komplikationer med att använda sig av bekvämlighetsurval 

då studien inte med säkerhet kunde bli generaliserbar efter tillämpad metod. Däremot fortsatte 

Langemar (2013) i sin beskrivning av generaliserbarhet att det kunde generaliseras om studien 

omfattade ett högt antal respondenter under en längre tid. Vad det gäller generaliserbarhet i den 

här studien kunde dock antalet, sex stycken respondenter endast från Södra Sverige, vara till en 

nackdel. Studien var inte heller utförd under en längre tidsperiod vilket leder till att den inte 

kunde ses som generaliserbar. Om studien hade haft fler respondenter samt pågått under en 

längre tidsperiod kanske studiens resultat hade sett annorlunda ut.  

 

9.2 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att utifrån lärarnas perspektiv undersöka vilka villkor lärare i idrott och 

hälsa upplevde i arbetet med inkludering av elever med de neuropsykiatriska 

funktionsvariationerna ADHD och autism i ordinarie undervisning. Resultatdiskussionen 

byggde på de huvudkategorier samt tillhörande underkategorier som framkom i studiens 

resultat. Resultatet diskuterades sedan i förhållande till tidigare forskning. 

 

9.2.1 Utbildning  

9.2.1.1 Specialpedagogik 

Kimemia och Ondigi (2015) menade att det var vanligt förekommande med bristande 

kompetens hos lärarna kring specialpedagogik, då de inte hade fått tillräcklig utbildning. Därtill 

lyfte Perold, Louw och Kleynhans (2010) specifikt att lärares kunskaper kring ADHD var 
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undermåliga. Wilkinsson et al. (2012) belyste också att lärarna hade bristande erfarenhet och 

utbildning kring hanteringen av elever med beteendeproblem. I föreliggande studie visade 

resultatet att lärarna saknade utbildning kring specialpedagogik och hantering av elever med 

beteendeproblem. Majoriteten av respondenterna hade fått sin utbildning i utbildningen inom 

lärarprogrammet som enligt dem bestod av en liten del. De flesta hade önskat att de fick mer 

utbildning för att således kunna utvecklas i hantering och planering. En av respondenterna hade 

fått fortbildning kring specialpedagogik på sin skola, en annan respondent funderade på att gå 

en utbildning kring specialpedagogik vid sidan om läraryrket. Även Gathumbi et al. (2015) och 

Combs, Elliott och Whipple (2010) lyfte fram att utbildning inom specialpedagogik kunde 

gynna lärarens förmåga att kunna inkludera elever med funktionsvariationer i den ordinarie 

undervisningen.  

 

9.2.1.2 Erfarenheter 

Resultatet visade att det var blandade svar gällande respondenternas erfarenhet kring individer 

med NPF. De flesta av respondenterna hade istället andra erfarenheter kring 

funktionsvariationer än ADHD och autism. Enligt Gathumbi et al. (2015) gjorde saknaden av 

utbildning i specialpedagogik att lärarna hade svårigheter i att hantera elever med 

funktionsvariationer i undervisningen. Enligt Wilkinsson et al. (2012) kunde den bristande 

kompetensen resultera i att elever med beteendeproblem kunde uteslutas vid olika 

undervisningssammanhang i ämnet idrott och hälsa. 

 

9.2.2 Elever 

9.2.2.1 Utbredning av NPF 

Gillberg (2013) beskrev att det fanns ett barn i varje klass med någon form av NPF och Barnard-

Brak et al. (2011) menade att ett av tjugo skolbarn har ADHD. I föreliggande studie framkom 

det att ADHD och autism på respondenternas skolor var vanligt förekommande. En respondent 

beskrev att nästan en i varje klass hade någon form av NPF, medan en annan respondent menade 

att det var fler än en i varje klass.  
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9.2.2.2 Elevernas upplevelser 

Lamb, Firbank och Aldous (2014) belyste att undervisningsmiljön som ämnet idrott och hälsa 

var i kunde upplevas som rörig, då det exempelvis kunde vara olika arenor och omgivande 

faktorer som ljus eller akustik vilket kunde påverka elevernas sinnesintryck. Resultatet i studien 

visade att flertalet av respondenterna ansåg den röriga undervisningsmiljön i ämnet idrott och 

hälsa som ett bekymmer för eleverna med ADHD och autism. Det som framkom i resultatet var 

bland annat att eleverna med ADHD och autism upplevdes som nervösa och stressade vilket 

blockerade elevernas förmåga. Resultatet i studien visade också att eleverna med ADHD och 

autism hade svårigheter med förändringar. Förekom det överraskningsmoment eller 

förändringar under lektionstillfällen hade eleverna med ADHD och autism svårare att hantera 

situationen jämfört med övriga elever i klassen.  

 

9.2.3 Lärare 

9.2.3.1 Åsikter om inkludering 

Combs, Elliott och Whipple (2010) menade att de lärare som hade fått utbildning i hur de skulle 

anpassa sin undervisning efter elevers olika behov var positiva till att inkludera elever med 

funktionsvariationer i den ordinarie undervisningen. Det visade sig däremot i föreliggande 

studie att lärare som fått begränsad utbildning inom området även de hade en positiv inställning 

till att inkludera elever med ADHD och autism i ordinarie undervisning.  

 

9.2.3.2 Arbetssätt med inkludering 

Obrusnikova och Dillon (2011) lyfte att det kunde finnas en bredd av individuella skillnader 

och attribut hos elever för hur de tar till sig instruktioner och utvecklade ett lärande. Resultatet 

i föreliggande studie visade att eleverna med ADHD och autism påverkades olika av sina 

funktionsvariationer. Det faktum att eleverna påverkades olika bidrog till att respondenterna 

ansåg bedrivandet av undervisningen som en utmaning.  

 

Nilholm och Göransson (2014) menade att inkludering i skolan handlade om att samtliga elever, 

oavsett vilka individuella egenskaper individen besatt, skulle inkluderas för att skapa ett lärande 

hos eleven. Lelgemann et al. (2012) belyste samtidigt att ett exempel för att lyckas med 
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inkludering av elever med funktionsvariationer var att läraren hade olika uppgifter till samma 

område, vilket gjorde att eleverna således fått samma förutsättningar till att klara av dem. 

Overton, Wrench och Garett (2017) ansåg det som viktigt att läraren kunde anpassa sina 

lektioner efter elevens förutsättningar för att eleverna skulle medverka i undervisningen.  

 

Enligt studiens resultat fann respondenterna en utmaning i att anpassa undervisningen så att 

samtliga elever skulle kunna bli delaktiga. Däremot ansåg majoriteten av respondenterna att det 

handlade om att skapa samma villkor för alla elever, vilket skedde genom individuella 

anpassningar. Nilholm och Göransson (2014) lyfte fram den gemenskapsorienterade formen av 

inkludering som involverade skolsystemets ansvar för samtliga elever oavsett vilka individuella 

egenskaper eleverna besatt. Vidare beskrev Herbert (2011) och Larsson (2016) ur ett didaktiskt 

perspektiv att läraren kunde anpassa undervisningen utifrån en individuell basis där samtliga 

elever inte nödvändigtvis var tvungna att arbeta med samma aktiviteter. Vikten var vid att det 

skulle existera en plan för hur samtliga elever skulle kunna uppnå en progression av sin 

kroppsliga kompetens (Herbert 2011; Larsson 2016). De individuella anpassningarna som 

respondenterna tillämpade i den föreliggande studien kunde röra sig om fysiska anpassningar 

som exempelvis att justera svårighetsgrader som olika plinthöjder eller använda sig av 

alternativa utrymmen som var lugnare och som passade eleverna med ADHD och autism bättre.  

 

9.2.3.3 Planering 

Resultatet visade att lärare kunde vara medvetna om vilka situationer som kan komma att bli 

problematiska för elever med ADHD och autism. Oh et al. (2009) beskrev en liknande situation 

och förklarade att det skulle kunna bero på att läraren hade utvecklat en social relation till 

eleverna. Enligt Oh et al. (2009) och Overton, Wrench och Garrett (2017) var relationen mellan 

lärare och elev betydande för eleverna med NPF och kunde avgöra hur delaktiga de skulle vara 

i undervisningen. En respondent förklarade att planeringsstadiet var viktigt och handlade om 

att minimera problemen i undervisningen för eleverna med ADHD och autism. En annan 

respondent byggde sin planering utefter sociala relationer, vilket i praktiken gick ut på att 

försöka få eleverna med ADHD och autism att komma till undervisning i idrott och hälsa och 

sedan med tiden ta mer och mer plats i den ordinarie undervisningen.   
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9.2.3.4 För-och nackdelar 

Callado (2012) och Kamps, Leonard och Potucek (1995) beskrev kooperativt lärande som en 

pedagogisk metod som kunde tillämpas för att underlätta inkludering av elever med autism eller 

andra funktionsvariationer som medför inlärningssvårigheter. Därtill skrev Foley et al. (2007) 

om SEM, vilket även det var en metod som påminde om kooperativt lärande då eleverna fick 

arbeta i smågrupper och tillsammans reflektera om lektionsinnehållet. Hoang (2006) styrkte 

Callados (2012) och Foleys et al. (2007) resonemang då Hoang betonade att elever med ADHD 

kunde ha förmågan att få igång en grupps effektivitet vad det gällde svarsfrekvens och 

diskussionsunderlag. I föreliggande studie kunde inte resultatet påvisa att några sådana metoder 

tillämpades av de respondenterna. Däremot visade studiens resultat att det kunde finnas fördelar 

med att inkludera elever med ADHD och autism i ordinarie undervisning då eleverna fick 

möjlighet att öva färdigheter i ett socialt samspel. Dessa färdigheter kunde röra sig om att till 

exempel tolka ansiktsuttryck. Det sociala samspelet kunde ses som en förutsättning för att 

inkludera elever med ADHD och autism i ordinarie undervisning i idrott och hälsa.  

 

En respondent beskrev att nackdelen i att inkludera elever med ADHD och autism kunde vara 

när respondenten var ensam lärare. Det bidrog till att det tog längre tid innan lektionen kunde 

komma igång eftersom det behövdes mer tid till att förklara för eleverna med ADHD och autism 

än övriga elever. Tidsförskjutningen som uppstod bidrog enligt respondenten till att situationen 

blev konstig för samtliga elever och undervisningen blev lidande. Farrell (2004) lyfte 

förutsättningarna för elevers lärande i ett socialt samspel och en av faktorerna som var 

nödvändiga var en gynnsam lärmiljö. 

 

9.2.4 Resurser  

9.2.4.1 Extra anpassning  

Barnard-Brak et al. (2011) och Åberg (2004) beskrev om vikten att undervisningen var 

utformad i ett tydligt och strukturerad kontext för att elever med ADHD skulle kunna ha 

möjlighet att på ett konstruktivt sätt rikta sin uppmärksamhet och vara delaktig i 

undervisningen. Majoriteten av respondenterna beskrev att som extra anpassning i 

undervisningen för att inkludera elever med ADHD och autism gjorde de ett aktivt val med att 

vara tydliga och noggranna vad det gällde förberedelser och planering.  
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En respondent förklarade att de kunde använda sig av en kortsiktig planering för att få elever 

med ADHD och autism delaktiga i den ordinarie undervisningen. Ett annat exempel som 

resultatet visade var att anpassa klassrummet efter elevernas behov genom att bland annat 

avskärma elever under teorilektioner för att de inte skulle störas. Liknande exempel i praktisk 

undervisning kunde vara att eleverna fick vistas i en lugnare sal, vilket fortfarande enligt 

respondenterna ansåg som att vara inkluderade i undervisning. Den typen av avskärmning eller 

alternativa undervisningsmiljö stryks av Larsson (2016) som en inkluderande metod, då 

eleverna med ADHD och autism fortsatt hade samma villkor för målen som övriga elever.   

Ytterligare ett exempel på extra anpassning som framgick av en av respondenterna i studiens 

resultat var att denne använde sig av tavlan för att illustrera vad som skulle hända under 

lektionens gång. Chalfant, Rose och Whalon (2017) lyfte fram att struktur i form av exempelvis 

visuella scheman eller annan form av olika typer av kartläggning kunde vara en förutsättning 

för lärande hos elever med NPF.  

 

9.2.4.2 Särskilt stöd 

Chalefant, Rose och Whalon (2017) menade även att i arbetet för att inkludera elever med NPF 

kunde särskilt stöd tillämpas i form av att en specialpedagog ägnade extrainsatt tid tillsammans 

med eleverna med NPF för att arbeta extra inom vissa områden eller för att arbeta med 

förberedelser inför kommande aktiviteter. Resultatet i den här studien visade att det till 

övervägande del tillämpades resurser i form av särskilt stöd vilket ibland skedde genom 

tillfälliga eller permanenta elevassistenter. Samtidigt visade resultatet i den föreliggande 

studien att fler elever med ADHD och autism hade behövt mer stöd än vad de hade fått. Overton, 

Wrench och Garett (2017) menade dessutom att elever med funktionsvariationer var mer 

motiverade till undervisningen om det fanns tillgång till pedagogiska resurser som extra 

personal eller andra pedagogiska redskap.    

 

9.3 Vidare forskning  

Syftet med studien var att utifrån lärarnas perspektiv undersöka vilka villkor lärare i idrott och 

hälsa upplevde i arbetet med inkludering av elever med de neuropsykiatriska 

funktionsvariationerna ADHD och autism i ordinarie undervisning. Det vore därför intressant 

att undersöka samma område fast utifrån elevernas perspektiv istället för lärarnas. Vad eleverna 
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har för utmaningar och förutsättningar i att inkluderas i ordinarie undervisning i idrott och hälsa. 

Att undersöka utifrån både lärarens och elevens perspektiv kan således göra undervisningen 

lättare för läraren, då de kan skapa en större förståelse i hantering och planering av elever med 

ADHD och autism. Förslaget på vidare forskning kan samtidigt också bidra till att främja 

elevens utveckling samt lärandemiljö. En sådan studie skulle kunna baseras på en kvalitativ 

forskningsmetod och semistrukturerade intervjuer, då det handlar om att skapa en djupare 

förståelse kring elevernas upplevelser. Den vidare forskningen hade kunnat genomföras med 

en större population. Alternativt skulle en liknande studie som vi redan har utfört kunna 

genomföras igen, fast då på en större population med motivering till att kunna få en 

generaliserbarhet.  

9.4 Slutsats  

● Respondenterna hade låg utbildning vad det gäller specialpedagogik och deras 

erfarenheter av NPF var varierande.  

● Trots lägre utbildning inom specialpedagogik hade samtliga respondenter viljan att 

inkludera elever med ADHD och autism i ordinarie undervisning i idrott och hälsa. 

● Det var vanligt förekommande med ADHD och autism på skolorna där respondenterna 

arbetade.  

● Respondenterna upplevde den röriga undervisningsmiljön i ämnet idrott och hälsa som 

ett bekymmer för elever med ADHD och autism. Dessutom bidrog ämnet med 

förändringar, vilket elever med ADHD och autism hade svårare att hantera. Det kunde 

ses som en utmaning för att bedriva en inkluderande undervisning.  

● Enligt respondenterna handlade undervisningen om att skapa samma villkor för 

samtliga elever, vilket gjordes genom individuella anpassningar. Det upplevdes dock 

som en utmaning. 

● Resultatet i studien visade att en förutsättning för att kunna bedriva en inkluderande 

undervisning för elever med ADHD och autism, var att planera och tydliggöra för 

eleverna vad som skulle komma att hända vid undervisningssituationerna.  

● Det framkom i studien att det var utmanande att bedriva en inkluderande undervisning 

för elever med ADHD och autism som ensam lärare i idrott och hälsa då det behövdes 

mer tid till att förklara för de eleverna.  

● Respondenterna använde sig av olika extra anpassningar, men samtliga hade till syfte 

att förbättra lärandemiljön för eleverna. Det kunde exempelvis handla om att eleverna 

fick avskärma sig från övriga i klassen. 
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● Studiens resultat visade att respondenterna hade tillfälliga elevassistenter eller 

extrapersonal att tillgå, samtidigt ansåg respondenterna att de behövde mer stöd för att 

bedriva en inkluderande undervisning för elever med ADHD och autism i idrott och 

hälsa.   
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10 Sammanfattning 

 

Det var vanligt förekommande med elever med ADHD och autism i ordinarie undervisning i 

idrott och hälsa. Lärare hade bristande utbildning i specialpedagogik, vilket bidrog till att elever 

med ADHD och autism uteslöts från idrott och hälsa. Elever med funktionsvariationer hade 

sämre hälsa än elever utan funktionsvariation. Vi ville därför undersöka vilka utmaningar och 

förutsättningar lärare i idrott och hälsa upplevde i att inkludera elever med ADHD och autism 

i ordinarie undervisning. 

 

Tidigare forskning visade att inkludering i skolan behandlats och tolkats olika. En av 

förutsättningarna för att inkludera elever med NPF i ordinarie undervisning var att anpassa 

undervisningen efter elevens förutsättningar. Det framkom också att de lärare som var positiva 

till att inkludera elever med NPF i idrott och hälsa hade fått utbildning i hur de exempelvis ska 

hantera uppkommande situationer eller skapa goda planeringar. Vidare visade tidigare 

forskning att elever med NPF ville ha pedagogiska resurser som exempelvis materiella verktyg 

eller extrapersonal för att bli motiverade till undervisningen.     

 

Studiens teoretiska perspektiv omfattade Vygotskij socialkonstruktivistiska utvecklingsteori 

som bland annat kännetecknas av att lärande sker i samspel med andra individer. Det andra 

valda teoretiska ramverket är Bourdieus begrepp, habitus, som bland annat utgår från 

föreställningen att individens handlingar varken kan förklaras eller förstås om individen inte 

kan förstå den omgivning som individen befinner sig i. Dessa teoretiska ramverk kopplades till 

studiens syfte och frågeställning och applicerades sedan på studiens resultat.  

 

Studien byggde på kvalitativ forskningsmetod och semistrukturerade intervjuer. Urvalet skedde 

via bekvämlighetsurval och sex respondenter från Södra Sverige valde att delta i studien. 

Kriterier för att delta i studien var att respondenterna var verksamma lärare i idrott och hälsa 

samt att de hade arbetat inom yrket i minst tre år. Bearbetning av data skedde genom att 

analysera data utifrån Burnards tematiska innehållsanalys. Vi använde oss av begreppen 
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trovärdighet och äkthet för kvalitetssäkring. Studiens forskningsetik berörde grundläggande 

etiska frågor som frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet.     

 

Resultatet i studien visade att de deltagande respondenterna överlag hade en låg utbildning vad 

det gällde specialpedagogik och att deras erfarenheter av NPF var varierande. Däremot hade 

respondenterna trots sin låga utbildning inom specialpedagogik en vilja att inkludera elever 

med ADHD och autism i ordinarie undervisning i idrott och hälsa. På de skolor respondenterna 

arbetade var förekomsten av ADHD och autism vanlig bland eleverna och respondenterna 

upplevde att undervisningsmiljön i ämnet idrott och hälsa kunde ses som ett bekymmer för 

dessa elever då den kunde upplevas som rörig och föränderlig. Det var faktorer som bidrog till 

en utmaning att arbeta med inkludering av elever med ADHD och autism i ordinarie 

undervisning i idrott och hälsa. Ytterligare utmaningar i arbetet med att inkludera elever med 

ADHD och autism i ordinarie undervisning i idrott och hälsa, var att skapa samma villkor för 

samtliga elever genom individuella anpassningar och att som ensam lärare bedriva undervisning 

i en klass där eleverna med ADHD och autism var i behov av mer tid och förklaringar än övriga 

elever.   

 

Respondenterna påtalade att en förutsättning för att kunna bedriva en inkluderande 

undervisning för elever med ADHD och autism, var att planera och tydliggöra för eleverna vad 

som skulle komma att hända vid undervisningssituationerna. En annan förutsättning som 

förekom var extra anpassningar, typen av extra anpassningar varierade i olika former, men 

samtliga hade till syfte att förbättra lärandemiljön för eleverna. Det kunde exempelvis handla 

om att eleverna fick avskärma sig från övriga i klassen eller ha tillgång till en individuell 

planering. Studiens resultat visade att respondenterna hade tillfälliga elevassistenter eller 

extrapersonal att tillgå, dock visade det sig även att respondenterna ansåg att de behövde mer 

stöd för att bedriva en inkluderande undervisning för elever med ADHD och autism i idrott och 

hälsa.   
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Bilagor 

Bilaga 1 

Intervjuguide 

Bakgrund 

1. Varför blev du lärare? 

2. Vilken utbildning har du gått? 

3. Vilka ämnen undervisar du i?  

4. Hur många procent arbetar du som lärare i idrott och hälsa? 

5. Hur länge har du arbetat som lärare? 

6. Har du erfarenheter av att undervisa elever med funktionsvariationer? I så fall vilka? 

  

Huvudfrågor 

Utbildning 

7. Vad har du för utbildning inom specialpedagogik? 

8.  Har din nuvarande eller tidigare skola du arbetat på utbildat dig inom specialpedagogik? 

9. Har du några andra erfarenheter av neuropsykiatriska funktionsvariationer utöver 

lärarutbildningen/läraryrket? 

     

Din skola 

10. Hur vanligt förekommande är det att elever vid din skola har någon av de neuropsykiatriska 

funktionsvariationerna: ADHD eller autism? 

11. Har eller har din skola haft elever med andra neuropsykiatriska funktionsvariationer? I så 

fall vilka? 

12. Vilken är den vanligaste neuropsykiatriska funktionsvariationen på din skola? 

13. Går de elever med ADHD och autism i ordinarie klasser? 

  

I undervisningssituationer 

14. Vad är din åsikt gällande inkludering av elever med ADHD och autism i den ordinarie 

undervisningen? - Skiljer sig dina åsikter diagnoserna emellan? 

15. Arbetar du med inkludering av elever med ADHD och autism i den ordinarie 

undervisningen? På vilket sätt? 

16. Använder du dig av några extra anpassningar i undervisningen för att inkludera elever med 

ADHD och autism? 
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17. Har eleverna med ADHD och autism tillgång till någon form av särskilt stöd? 

18. Vad anser du är relevant och extra viktigt att tänka på i en planering av inkludering av elever 

med ADHD och autism i ordinarie undervisning (både för elever med och utan NPF)? 

19. Vad upplever du för fördelar med att inkludera elever med ADHD och autism i den ordinarie 

undervisningen? 

20. Vad upplever du för nackdelar att inkludera elever med ADHD och autism i den ordinarie 

undervisningen? 

21. Hur tycker du att inkludering av elever med ADHD och autism påverkar andra elever i den 

ordinarie undervisningen?   

22. Upplever du några hinder att inkludera elever med ADHD och autism i den ordinarie 

undervisningen? 

23. Vad har du för möjligheter att inkludera elever med ADHD och autism och i den ordinarie 

undervisningen? 

24. Går det alltid att inkludera elever med ADHD och autism i den ordinarie undervisningen? 

Om inte, vid vilka tillfällen går det inte? Vad gör eleven istället för att delta i den ordinarie 

undervisningen? 

25. Hur mycket bör den ordinarie undervisningen anpassas efter elever med ADHD och autism? 

  

Elevernas upplevelser 

26. Hur tror du att elever med ADHD och autism upplever ämnet idrott och hälsa? 

27. Hur tror du att elever med ADHD och autism påverkas av en inkluderad kontra exkluderad 

undervisningsmiljö? 

  

Avslutning 

28. Är det någon fråga som du vill lägga till något på? 

29. Finns det något du vill berätta som vi glömt att fråga om? 

30. Tycker du att frågorna var relevanta till det som vi vill undersöka? 

31. Hur upplevde du att bli intervjuad? 

32. Vill du ta del av studiens färdiga resultat? 
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Bilaga 2  

Deltagarinformation 

Hej,   

Vill du delta i en undersökning som berör inkludering av neuropsykiatrisk 

funktionsvariation i ämnet idrott och hälsa? 

Studien är ett examensarbete och är en del av utbildningen till ämneslärare vid 

Linnéuniversitetet i Kalmar. Det är en kvalitativ intervjuundersökning som berör 

gymnasielärare i idrott och hälsa med minst 3 års erfarenhet. Studien syftar till att undersöka 

vilka villkor du möter i arbetet med inkludering av elever med ADHD och autism i ordinarie 

undervisning. 

   Vid intresse av att delta i studien kommer du att välja tid och rum som är passande för dig. 

Du kommer att besvara olika frågor som kommer att spelas in via en mobiltelefon. Dina svar 

kommer sedan att transkriberas och skrivas ut i text, där den information som du ger kommer 

att behandlas på ett konfidentiellt sätt att ingen obehörig kan ta del av den. De som kommer att 

ta del av studien är studiekamrater, handledare och examinatorer. När studien är färdig och 

godkänd kommer den att publiceras i en databas vid Linnéuniversitetet. Du kommer inte att 

kunna identifieras i studien. Det inspelade och transkriberade materialet kommer endast att 

användas i syfte till studien och kommer därför att förstöras vid inlämning av arbete. 

Deltagandet i den här studien är helt frivilligt, du har möjlighet till att avbryta intervjun eller att 

avböja frågor. Intervjun beräknas att ta ungefär mellan 40 till 70 minuter och du kommer vid 

intresse att få ta del av studiens färdiga resultat. Vid eventuella frågor får du gärna höra av dig 

till oss.    

   Vi hoppas att du vill och har möjlighet till att delta i den här studien, TACK på förhand!    

  

  

Alexander Berglund                                                                      Josef Svalbring   

Student                                                                                             Student   

ab223dr@student.lnu.se                                                                   js223mv@student.lnu.se   

070-XXXXXXX                                                                                073-XXXXXXX 
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Samtyckesformulär 

● Jag har läst och undertecknat den information om undersökningen jag har fått.   

● Jag har haft möjlighet att ställa frågor om undersökningen.   

● Jag är medveten om att jag som deltagare i undersökningen kommer att bli intervjuad 

och att detta spelas in.   

● Jag har fått tillräckligt med tid på mig för att tänka igenom situationen, och jag 

samtycker till att delta i undersökningen.    

● Jag är medveten om att personlig information som mitt namn och namnet på min 

arbetsgivare inte kommer att bli känt för någon utanför projektet.   

● Jag är medveten om att mina ord kan citeras i rapporter, på webbsidor och i andra 

publikationer från projektet.    

● Upphovsrätten till det jag säger överlåter jag till Josef Svalbring och Alexander 

Berglund.    

● Jag är medveten om att jag när jag så vill kan lämna undersökningen och att jag inte 

behöver förklara mina skäl till det.   

● Om jag väljer att inte längre delta i undersökningen kommer den information jag har 

lämnat inte att användas.   

  

Ort & Datum 

  

  

  

Respondent 

  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

  

Ort & Datum 

   

 

Författare 

 


