
 

 

 

Att simma i okänt vatten 

 

- En undersökning om hur barn med autism 

undervisas i ämnet idrott och hälsa 

 

 

 
Elin Fredin 

 
Självständigt arbete GO2293 

15 Högskolepoäng 

 
 

 
 

 

 

 

   

 

 

    Datum: 2014-01-24 

    Handledare: Åsa Wiberg 

    Examinator: Jonas Ahnesjö 

 

Datum: 2014-01-10 

Handledare: Åsa Wiberg 

Examinator: Jonas 



2 

Abstract 

Denna studie syftar till att uppmärksamma vilka uppfattningar lärare inom idrott och 

hälsa har kring att undervisa elever som diagnostiserats med autism. Lärarna som 

intervjuats för studiens resultat undervisar alla elever med en funktionsnedsättning 

utefter läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Skolverket 

2011a). Vad tänker verksamma lärare kring att undervisa och bedöma elever efter dessa 

grunder? Studien använder sig av en kvalitativ metod för att få en ökad förståelse för de 

frågeställningar som används där en semi-strukturerad intervjuguide ligger till grund för 

att besvara dessa frågeställningar. Studien analyseras utifrån ett läroplansteoretiskt 

perspektiv som redogörs i resultatet. Resultatet visar på att det ligger en viss 

problematik i att bedöma elever med autism utefter kursplanen i idrott och hälsa. 
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1 Inledning 

...Jag menar inte hade jag tagit med mig dessa elever till någon simhall för att det står i 

kunskapskraven att de ska kunna simma 200 meter. Det är att sikta lite för högt enligt mitt tycke. 

 

Detta är ett av de svar som redovisas när intervjuerna för den kvalitativa 

undersökning som ligger till grund för att detta självständiga arbete görs. Enligt 

Skolverket (2012) förbinder sig varje lärare i sin yrkesutövning att ”ta ansvar för 

att utveckla sin kompetens för att kunna bedriva god undervisning och följa den 

yrkesmässiga och vetenskapliga utveckling inom sitt yrkesområde” (Skolverket 

2012:7). Citatet ovan öppnar upp för tankar och resonemang kring vad lärarens 

uppdrag innebär.  

 

I november 2013 fick jag min första lärartjänst. Det var inte vad jag hade 

förväntat mig att min första anställning skulle vara. Jag arbetar nu i en skolform 

tillsammans med fem kollegor där vi undervisar åtta elever som alla har 

diagnostiserats med autism. Detta har skapat många funderingar hos mig. 

 

Det första som fick mig att fundera var hur dessa elever kan uppnå de 

kunskapskrav som finns i grundskolans läroplan (Skolverket 2011a). Är 

verksamheten rätt arena för dessa elever? Min nyfikenhet på hur andra lärare såg 

på detta har väckt frågeställningarna inför denna studie. Med hjälp av goda 

kontakter har sex stycken verksamma lärare i ämnet idrott och hälsa intervjuats 

för att ge en uppfattning dels hur det är att undervisa barn med autism, men även 

hur dessa lärare ser på kursplanen för ämnet idrott och hälsa i förhållande till den 

undervisning de genomför. 

 

 

 

 



 

 

2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta självständiga arbete är att undersöka hur lärare inom ämnet idrott 

och hälsa undervisar barn som diagnostiserats med autism. Undersökningen syftar 

också till att se hur lärare ser på kursplanen i ämnet idrott och hälsa för 

grundskolan 2011 (Skolverket 2011a) i förhållande till den undervisning de 

dagligen genomför med elever som har diagnosen autism. Följande 

frågeställningar ligger till grund för studien 

 

Vilken uppfattning har lärare som undervisar elever med funktionsnedsättning 

autism om utbildning? 

 

Vilka uppfattningar har lärare i ämnet idrott och hälsa om att undervisa elever med 

funktionsnedsättningen autism? 

 

Vilka uppfattningar har lärare i ämnet idrott och hälsa om att bedöma elever med 

funktionsnedsättningen autism? 
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3 Bakgrund 

Bakgrundskapitlet ger en överblick på hur skolan fungerar för de elever som har 

en funktionsnedsättning. I studiens fall är autismspektrumtillståndet det centrala. 

En genomgång av begreppsdefinitioner, läroplanen, kursplanen för idrott och 

hälsa, undantagsbestämmelsen, bedömning och vad autism innebär både generellt 

och i ett undervisningsperspektiv introduceras. 

 

3.1 Begreppsdefinition: inkludering, integrering, barn med särskilda behov  

Skolan ska visa på en karaktäriserande demokratisk gemenskap och vara en miljö 

där elever är delaktiga och har möjligheter att utvecklas samt att olikheter ses som 

tillgångar (Ernald 2012). Att inkludera någon innebär att helheten ska anpassa sig 

till delarna, medan att integrera någon står för att delen ska anpassas efter helheten. 

Det är två begrepp att skilja mellan när man talar om integrering och inkludering 

av skolans elever (Ernald 2012). Claes Nilhom (2012) anser att det i vissa fall kan 

finnas rekommendationer för att inte förespråka inkludering. De elever som är i 

behov av särskilt stöd kan i den processen få utvecklas i sin egen takt och få lugn 

och ro i skolsammanhang (Nilholm 2012).  

 

Nilholm (2006) menar att det som utmärker en grupp av elever som är i behov av 

särskilt stöd är att dessa elever är speciella. Persson (2001) utvecklar det speciella 

och menar att begreppsförklaringen av att vara i behov av särskilt stöd beror på 

medicinska eller biologiska orsaker, ekonomiska, kulturella och språkliga 

omständigheter men även de elever med ett beteendeproblem som inte orsakas av 

varken medicinska eller biologiska skäl. 

 

3.2 Läroplanen 

Läroplanen är en förordning som framställs av regeringen som är till för att följas 

av de verksamheter som nämns i förordningen (Skolverket 2011b). Läroplanen är 

strukturerad efter skolans värdegrund och uppdrag, övergripande mål och 

riktlinjer för utbildningen samt kursplaner som kompletteras med centralt innehåll 

som tar upp vilka områden som ska beröras utifrån undervisning. Kunskapskraven 

är den bedömningsgrund som lärare utgår ifrån när de betygsätter eleverna från A 

till F, där betyget A är det högsta och betyget E är det godtagbara. Betyget F är ett 

betyg som ej är godtagbart. Kunskapskraven är myndighetsföreskrifter som 

skolverket har fastställt. Läroplanen är en förordning som gäller alla elever som 



 

 

går i grundskolan oavsett vilka sociala omständigheter som kan tänkas finnas eller 

olika religionsuppfattningar (Skolverket 2011a).  

 

3.3 Kursplanen för ämnet idrott och hälsa 

Varje ämne i läroplanen har en utformad kursplan som innefattar förmågor som 

varje elev ska ges förutsättningar att utveckla. Det centrala innehållet anger vilka 

områden som ska beröras i undervisningen och sedan bedöms elevernas bedrift 

genom de kunskapskrav som är angivna för varje ämne. 

 

I kursplanen för ämnet idrott och hälsa framgår under syftet bland annat att 

eleverna ska ”utveckla allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt 

aktiva” (Skolverket 2011a:51). Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla 

fyra förmågor i ämnet idrott och hälsa  

 

 

- röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang 

- planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt 

på hälsa, rörelse och livsstil 

- genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och 

- förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten 

   (Skolverket 2011a:51). 

 

Ur det centrala innehållet för årskurs 4-6 under rubriken rörelse framgår 

att ”Simning i mag- och ryggläge” (Skolverket 2011a:52) ska behandlas. Det 

framgår även under samma rubrik att ”Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och 

utomhus, samt danser och rörelser till musik” (Skolverket 2011a:52) också ska 

beröras. Innehållet variera beroende på årskurs. Centralt innehåll är uppdelat efter 

årskurs 1-3, årskursen 4-6 och för årskursen 7-9 där momenten delas in efter 

berörda underrubriker. Kursplanen för idrott och hälsa behandlar områdena rörelse, 

hälsa och livsstil samt friluftsliv och utevistelse. I årskurs 4-6 ska eleverna lära sig 

om ”Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten” (Skolverket 

2011a:53) som ett exempel. 

 

När eleverna går i årskurs sex bedöms och betygssätts de utifrån kunskapskraven 

från betyg E till betyg A, där A är det högsta betyget. För årskurs sex 

kunskapskrav E krävs bland annat att eleven ”Kan delta i lekar, spel och idrotter 

som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar 
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och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten” (Skolverket 2011a:54). Det 

krävs även att eleven ”...kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge” 

(Skolverket 2011a:54). Det som framgår i kunskapskraven är den mall som lärare 

i idrott och hälsa ska utgå ifrån när de betygsätter sina elever. 

 

3.4 Undantagsbestämmelsen 

På skolverkets hemsida (Skolverket 2013a) beskrivs undantagsbestämmelsen som 

ger läraren rätten att i specifika fall bortse från enskilda delar ur kunskapskraven 

vid betygssättning. Anledningen till att denna bestämmelse finns är för att ge alla 

elever lika förutsättningar för att uppnå kunskapskraven. För att läraren ska få 

tillämpa undantagsbestämmelsen krävs att kunskapskravet är omöjligt för eleven 

att nå, oavsett i vilken omfattning eller form ett särskilt stöd är insatt för eleven. 

Elever som har en funktionsnedsättning som hindrar denne för att uppnå kraven 

kan i vissa fall tillämpas denna undantagsbestämmelse. Religionsutövning eller 

sociala omständigheter är inte godtagbara regler för att få tillämpa 

undantagsbestämmelsen (Skolverket 2013a). 

 

När läraren använder sig av undantagsbestämmelsen bör det finnas en diskussion 

med verksam rektor och i vissa fall bör diskussionen även föras med en specialist 

för att kunna bedöma om de bristfälliga delarna av kunskapskraven beror på 

elevens funktionsnedsättning eller otillräckliga kunskaper (Skolverket 2013a). 

 

3.5 Bedömning 

Det är lärarens uppgift att bedöma elevernas kunskapsutveckling på ett 

pedagogiskt och medvetet sätt. Kunskaperna bedöms efter de nationella 

kunskapskraven som finns för varje enskilt ämne. Kunskapskraven är en 

beskrivning på godtagbara kunskaper inom ett visst ämne. Betygen är betecknade 

från A till F där A-E är godtagbara resultat och F är ett underkänt resultat. 

Bedömningarna syftar till en rättvis och likvärdig betygssättning som formas 

utefter den undervisning som bedrivs (Skolverket 2013b). Lärare kan för betygen 

B och D bedöma elever till ”övervägande del” där en helhetsbedömning av 

kunskaper jämförs med de överliggande kunskapskraven. Det innebär att läraren 

med stöd ur kursplanens syfte och centrala innehåll ser till de delar av 

kunskapskraven som eleven uppfyllt. Utifrån detta bedömer läraren om 

kunskaperna sammanfattningsvis uppfyller kraven till övervägande del. För att 

betygsättas med övriga betyg krävs att alla kunskapskraven är uppnådda 



 

 

(Skolverket 2013c). 

 

3.6 Diagnosen autism 

I folkmun talas det om autism i kategorin autismspektrumstillståndet som är 

samlingsnamnet för autismens funktionsnedsättning. Begreppet autism kommer 

ursprungligen från det grekiska ordet autos som betyder själv (Alin Åkerman & 

Liljeroth 1998). 

 

Funktionsnedsättningen autism fastställs oftast tidigt hos barnet, oftast innan 

barnet hunnit fylla tre år. Symtomen varierar i grad och kan bero på flera orsaker 

bland annat kan det vara en biologisk orsak till att diagnosen konstateras. 

Funktionsnedsättningar i pannlober, lillhjärnan och hjärnstammen ha setts som 

orsaker till autism (Alin Åkerman & Liljeroth 1998). 

 

Nordin-Olsson (2010) talar om barnens kommunikation när de har diagnostiserats 

med autism. Ofta är talutvecklingen sen eller uteblir helt, detta styrker även Alin 

Åkerman & Liljeroth (1998) som har med kommunikationsproblematiken som ett 

av tre centrala symtomområden för de autistiska dragen. Barn med autism har 

svårt att upprätthålla samtal och visar även svårigheter i låtsaslekar. Det andra 

symtomområdet Alin Åkerman & Liljeroth (1998) tar upp är den sociala 

interaktionen. Barnet undviker ofta ögonkontakt och är likgiltig inför nya 

relationer med andra barn och uppvisar även brist på ömsesidighet. Tredje och 

sista symtomområdet för autistiska drag är om barnet uppvisar stereotypa mönster 

i sitt beteende, som att föra armarna upp och ner på ett kontinuerligt sätt 

exempelvis. Barn med autism är ofta fixerade vid rutiner och kontinuitet (Alin 

Åkerman & Liljeroth 1998). Miljöombyte är något som för de flesta barn är 

självklara, men för ett barn med autism kan ett miljöombyte te sig annorlunda. 

Raster, matsalen eller idrottslektionen är situationer i skolan som kan göra det 

besvärligt för ett barn med autism att klara av då de har svårt att hantera 

sinnesintryck (Nordin-Olsson 2010). 

 

Av de individer som har autism har upp till 80 procent även en tilläggsdiagnos 

som i de flesta fall är en utvecklingsstörning (Alin Åkerman & Liljeroth 1998). 

Detta menar Axeheim (1999) är ett av de svåraste funktionshindren att leva med. 
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3.7 Autism i ett undervisningsperspektiv 

”Alla elever oberoende av grad och art av autism är människor med en levande 

inre värld” (Alin Åkerman & Liljeroth 1998:101). Det är viktigt för lärare att ta 

hänsyn till autismens olika drag och förstår att det kan te sig annorlunda från 

individ till individ (Alin Åkerman & Liljeroth 1998). 

 

En del barn med autism söker inte kontakt med andra människor. De förstår inte 

vad kommunikation och socialt samspel ska tillföra, därför skapar många barn 

med autism en egen uppfattning om verkligheten. På grund av detta kan konflikter 

uppstå när deras verklighet inte stämmer överens med den verklighet som en 

person utan autism upplever. Vid sådana konflikter kan ett barn med autism 

uppvisa aggressivitet eller självdestruktivitet (Alin Åkerman & Liljeroth 1998). 

Att visa utagerande beteendeproblem har en stor påverkan på barnens vardag, 

därför ska man i så stor mån som möjligt försöka förebygga dessa utlösande 

beteendeproblemen (Kadesjö 2010).  

 

Sett ur ämnet idrott och hälsa har elever inom autismspektrum problem med 

motoriken. Rörelsemönstret kan upplevas som stelt och eleven kan ha svårt att 

hantera höjdskillnader som exempelvis att kliva upp och och ner för en plint. 

Elever med autism kan även ha svårigheter med att gå på ojämn mark då 

funktionsnedsättning gör att de får svårt att avgöra avstånd (Nordin-Olsson 2010). 

Läraren som undervisar en elev med autism bör enligt Alin Åkerman & Liljeroth 

(1998) ha följt elevens utveckling och kunna vara lyhörd och framhålla de 

möjligheter som kan erbjudas individen. 

 

Avslutningsvis krävs att läraren är extra tydlig och extra konkret när 

kommunikationen med eleven sker. Nordin-Olsson (2010) menar att det är viktigt 

att anpassa kommunikationen för just den eleven. Ett bra alternativ för att 

förtydliga sitt budskap är att använda sig av föremål, tecken och bilder samt att 

undgå artighetsfraser helt, då det kan skapa förvirring hos ett barn då en 

uppmanande kommentar som exempelvis -Kan du vara snäll att släcka lampan 

kan uppfattas som en fråga för barnet om hen kan tända eller släcka lampan (Alin 

Åkerman & Liljeroth 1998). 



 

 

4 Tidigare forskning 

Kapitlet tidigare forskning syftar till att ge läsaren inblick över lärarens roll när de 

undervisar elever med autism. En mer specifik genomgång görs av hur lärare ser 

på undervisningen i ämnet idrott och hälsa för de elever som diagnostiserats med 

autism.  

 

4.1 Lärarens roll 

Ahsley Davis (2013) grundar sin avhandling i specialundervisning på att 

undersöka faktorer som påverkar barn med autism i klassrummet. Davis (2013) 

konstaterar att oftast placeras barn med autism i vanliga klasser där läraren saknar 

kompetens för att arbeta med barn som har diagnostiserats med autism. Davis 

(2013) menar även att dessa lärare ofta känner sig otillräckliga när det gäller att 

undervisa eleven med autism i sitt klassrum. Moores-Abdool (2010) anser likt 

Davis (2010) att lärare som har elever med autism i vanliga klasser oftast inte 

upplever sig själva som tillräckligt kompetenta eller säkra i sin roll att undervisa 

och tillgodose dessa elever. Moores-Abdool (2010) nämner dessutom vikten av 

varje elevs individuella utvecklingsplan (IUP) som innefattar elevernas rättigheter 

till kompetenta, professionella lärare omkring sig för att alla individers utveckling 

ska tillgodoses, bli mer omfattande och främjas. Desto tidigare insatser i barnets 

skolutveckling har i vissa fall uttryckt sig i positiv bemärkelse gällande 

utvecklingen av barnets autistiska tillstånd (Huang Su M.fl 2012). 

 

Lärarna behöver få utbildning och stöttning för att förstå sig på elever med autism 

för att kunna ge eleverna bra förutsättningar för att självständigt klara sin 

skolgång. Genom utbildning och stöttning för lärarna stärks deras roll gällande 

undervisning och även att de kan tillgodose eleverna med rätt verktyg för sitt 

lärande (Davis 2013) Vidare menar Huang Su M.fl (2012) att forskning visar att 

lärare som fått stöttning och handledning i sitt arbete med autistiska elever har 

uttryckt sig säkrare och tryggare i sin undervisning. 

 

Lärarnas förväntningar på att arbeta med barn som har diagnosen autism ter sig 

olika. Beroende på vilken utbildning läraren har blir inställningen till att inkludera 

barnen i klassen skilda. I Davis (2013) avhandling visar resultatet på att lärarna 

som var utbildade till specialpedagoger ansåg sig bemöta uppgiften med att 
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inkludera barnen mer positivt än de lärare som i grund har en allmän 

lärarutbildning. Detta är även något som Moores-Abdool (2010) har sett inslag av 

i sin undersökning av hur lärare inkluderar barn med autism i den vanliga 

undervisningen. 

 

Davis (2013) tar upp några aspekter kring vad som är centralt för att en elev med 

autism ska fungera i en vanlig klass. Elever som diagnostiserats med autism är 

rutinbundna och arbetar som bäst efter scheman. I schemat är allt upplagt i vilken 

ordning eleven ska arbeta och i vissa fall även hur länge eleven ska arbeta med 

den givna aktiviteten. Denna struktur är något som Kadesjö (2010) också menar är 

bra för eleven. Davis (2013) nämner att skolgången ska betingas som något 

positivt för eleverna och kommunikation och det sociala samspelet bör anpassas 

efter eleverna med autism. Kadesjö (2010) anser likt Davis (2013) att skoltiden 

ska ha en positiv anknytning, då en negativ skolgång med mycket misslyckande 

gång på gång kan sätta spår för barnet i framtiden. Kadesjö (2010) nämner att 

barn som hela tiden misslyckas i skolarbetet snabbt tappar tron på framtiden. 

 

Huang Su M.fl. (2012) menar att en väg för att nå positiva resultat för elever i 

skolan är att skapa goda relationer och samspela med barnen. Kadesjö (2010) 

nämner även vikten av att ha goda relationer och ett bra samarbete med 

föräldrarna för att skolgången ska bli så lyckad som möjligt för eleven. Att fånga 

barnens intresse för att hålla fokus och intresse levande är något som Hunag Su 

M.fl (2012) också betonar vikten av. För att elever med autism ska lyckas i skolan 

krävs att lärarna arbetar flexibelt och ansvarar för att underlätta kommunikation 

och vardagsbestyr för eleven. Det som funkar för en elev behöver nödvändigtvis 

inte betyda att samma strategi funkar för en annan elev med autism. Diagnosen 

uttrycker sig olika från person till person och behöver bli sedd och tillgodosedd på 

bästa möjliga sätt (Davis 2013). 

 

4.2 Undervisning i ämnet idrott och hälsa för barn med autism 

Vissa lärare i ämnet idrott och hälsa har enligt Zhang & Griffin (2007) uppgett att 

det är svårt, om inte rent av omöjligt att inkludera elever som har diagnosen 

autism på idrottsundervisningen. Den inställningen måste förändras för att kunna 

ge elever möjligheten att uppnå målen i ämnet idrott och hälsa (Zhang & Griffin 

2007). 

 



 

 

Ett av idrottens huvudsakliga mål är att inkludera alla elever i idrottens olika 

aktiviteter (Skolverket 2011a). Autismens funktionsnedsättning medför att elever 

utvecklar senare motoriska färdigheter och kan i samband med detta uteslutas från 

vissa aktiviteter och lagsporter under idrottsundervisningen. Zhang & Griffin 

(2007) föreslår att läraren bör erbjuda individuella lösningar och möjligheter för 

att eleven ska kunna delta i undervisningen. En undersökning som gjorts på elever 

som diagnostiserats med autism i USA påvisar att elever har svårigheter med 

koordination och balans, men även i att förstå sociala sammanhang, uppfatta 

turtagning och kunna behålla ögonkontakt (Rutkowski & Brimer 2013). I 

samband med att elever med autism har en fördröjd utveckling av de motoriska 

färdigheterna kan det hämma möjligheterna till en aktiv livsstil (Pen 2008). 

 

Nordin-Olsson (2010) beskriver en autismvänlig miljö som en förutsägbar miljö 

som är fri från överraskningar medan Zhang & Griffin (2007) anser det vara 

viktigt att variera idrottsundervisningen för elever med autism. Zhang & Griffin 

(2007) menar även att barn med autism tenderar att klara vissa rörelsemönster i ett 

sammanhang, men glömmer helt av rörelsen om sammanhanget förändras, 

oberoende av detta är en variation i undervisningen att rekommendera. 

 

Zhang & Griffin (2007) föreslår att läraren i idrott och hälsa har ett nära samtal 

och samarbete med specialpedagogen för att utgöra den bästa kommunikationen 

för elevernas lärande i idrottshallen. Nilholm (2012) anser det även viktigt att 

föräldrarna involveras i processen. Går eleven med autism i en vanlig klass 

rekommenderas även klasskamraterna att lära sig elevens rutiner och 

kommunikationsvägar för att underlätta skolmiljön (Zhang & Griffin 2007). 

 

Avslutningsvis uppmanar Zhang & Griffin (2007) lärare i ämnet idrott och hälsa 

vara tydliga med instruktioner och genomgångar samt ha en noggrannhet för att 

elever ska kunna utföra aktiviteterna i undervisningen. Rutiner för hur 

idrottslektionen startar respektive avslutas hjälper eleven att delta då elever med 

autism är rutinbundna och fördrar kontinuerligt i sin vardag. 
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5 Teoretiskt perspektiv 

Det teoretiska perspektivet grundas på Göran Lindes (2012) tolkningar av 

läroplansteori. Tre centrala arenor av läroplanstolkning presenteras samt 

målstyrning och bedömning. 

 

5.1 Formulering, transformering och realisering av läroplan  

Läroplansteori anser Lundgren (2007) vara ett abstrakt begrepp olika teoretiska 

inriktningar. Läroplanen är det Svenska dokument där skolornas mål, innehåll och 

riktlinjer presenteras (Skolverket 2011a). ”När utbildning och undervisning sker i 

organiserade former så som i skolor och institut, och inte bara genom iakttagelser 

och formning av vanor i arbete och vardagsliv, då uppstår med nödvändighet 

behovet av att välja ut och organisera det som ska gälla som kunskap värd att 

förmedla” (Linde 2012:5). Göran Linde (2012) har studerat läroplansteori och 

kategoriserat teorin i tre arenor. Formuleringsarenan, transformeringsarenan och 

realiseringsarenan presenteras närmre. 

 

5.1.1 Formulering av läroplanen 

Formulering av läroplanen syftar till formulera läroplanen där regler och 

föreskrifter gällande för vilka ämnen som ska undervisas, vilken tidsåtgång varje 

ämne ska tilldelas och vilka mål som är centrala för undervisningen i varje ämne. 

I en formulerad läroplan finns även de innehåll som ska behandlas nedskrivet 

(Linde 2012) Stoffurvalet är framtaget ur en mängd tillgänglig kunskap. Linde 

(2012) menar att allt inte kan förmedlas, med för att kunna organiseras krävs att 

stoffet har en uppläggning med såväl tidsföljder som mål för vad undervisningen 

syftar till. Det handlar om att lyfta aspekter och kunna greppa en helhet. 

 

5.1.2 Transformering av läroplanen 

I Lindes (2012) beskrivning av transformeringsarenan sker tolkningar av 

läroplanen för att kunna införas i undervisningen. Den formulerade läroplanen kan 

inte vara kapabel att styra allt, men läroplanen ska ses som överenskomna 

riktlinjer för utvecklingen (Linde 2012). Den valda kunskapen omformuleras och 

verkställs på lokal nivå i form av styrdokument (Ekberg 2009).  

 

De olika aktörerna inom skolans värld, staten, kommunerna, lärarna och eleverna 

samverkar alla i en interaktion när processen om hur läroplanen verkar i skolan. 



 

 

Staten är de som har det övergripande ansvaret, som utformar mål och det 

huvudsakliga innehållet. Lärarna ska sedan gemensamt hjälpas åt att tolka 

innehållet i kursplaner och styrdokument för att lära ut till eleverna som 

samverkar i interaktionen som uppstår under skoldagen och framförallt på 

lektionen. ”Varje undervisningsförlopp har sin egen historia om hur det 

realiserade stoffurvalet har kommit till, vilka faktorer som spelat roll och hur de 

slutliga avgörandena har skett” (Linde 2012:57). 

 

5.1.3 Realisering av läroplanen 

Realisering av läroplanen är de resultat som förverkligas utifrån det tolkande 

innehållet av formuleringen och transformeringen (Linde 2012). Det är när det 

valda stoffurval sätts i verk och implementeras i undervisningssammanhang som 

realiseringen tar vid. I denna process är läraren och eleverna högst verksamma 

och det som eleverna lärt sig och tagit till sig blir ett gensvar på det som läraren 

undervisat om (Ekberg 2009). 

 

När realiseringen av läroplanen presenteras står kommunikation och aktivitet i 

centrum för vad som är den verkställande undervisningen (Linde 2012). En lärare 

pratar två tredjedelar av tiden som spenderas i klassrummet och eleverna pratar 

resterande en tredjedel av tiden som är kvar av lektionen. Detta faller in i ett redan 

färdigställt mönster för interaktion att uppstå i. Vid en lektions start sker i de flesta 

fall en reglering av det som ska genomföras, sedan följer en 

introduktion/information kring det som det undervisas om och till sist följs en rad 

triader av fråga-svar-reaktioner (Linde 2012). För att kontrollera att eleverna lär 

sig och får en förståelse av undervisningen menar Linde (2012) att läraren ställer 

frågor som hen redan vet svaret på, att läraren lotsar eleverna fram med delmåls 

frågor för att eleverna ska kunna svara rätt och visa att de hänger med i 

diskussionen kring gällande ämne. Denna strategi har kritiserats för att möjligtvis 

kunna innebära en falsk bekräftelse på att eleven har förstått det som läraren 

frågar om (Linde 2012). 

 

5.2 Målstyrning 

I läroplanen framgår för varje ämne en kursplan som innehåller mål för varje 

representativt ämne. Linde (2012) menar att dessa föreskrifter inte uttrycker vad 

eller hur läraren ska undervisa. Kursplanerna är en skrift över vilka kunskaper 
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elever ska införskaffa. Kursplanerna utformas nu mer lokalt. Varje kommun och 

friskolor är i sig ansvariga för att verksamheten styrs efter lag och värdegrund och 

att målen uppnås. Efter kommunernas skolplan delegeras sedan tolkningar till den 

lokala arbetsplanen där varje enskild skola etablerar kursplanen. Där efter är det 

den enskilde läraren som med sin profession och integritet tolkar kursplanen. Av 

denna styrning tillämpas lärarna stor frihet under ansvar och förväntas agera 

utifrån beprövad erfarenhet och verka efter professionens etiska regler (Linde 

2012).   

 

5.3 Bedömning 

De formulerade kriterierna som finns i kursplanen är övergripande termer som 

visar de mål som ska eftersträvas och uppnås. Det är upp till läraren att tolka 

kriterierna och konkretisera undervisningen deras elever utför därefter (Linde 

2012). Bedömning sker för att kunna ge återkoppling till eleverna i de arbete de 

utför. Det är lärarens professionella uppgift att kunna redogöra och motivera 

varför en elev har bedömts på de vis som läraren gett uttryckt för (Linde 2012). 

 

 



 

 

6 Metod 

Metodkapitlet syftar till att ge läsaren en överskådlig blick om hur insamlingen av 

empirin gick till. Upplägget är kvalitativ metod, intervjuer, utformning av 

intervjuguide, urval, genomförande, tillförlitlighetsfrågor, etiska 

förhållningsregler samt bearbetning av data. Där närmare beskrivning om hur 

arbetet har gått till väga ges. 

 

6.1 Kvalitativ metod 

Problemformuleringen för den kvalitativa undersökningen bör ta grund i en 

undran om hur någonting ligger till. Den kvalitativa undersökningen som metod är 

till för att lägga fram en förklaring som vidare ger en ökad förståelse för det som 

undersöks (Justesen & Mik-Meyer 2011). 

 

Det mest centrala i en kvalitativ forskning är vikten vid orden, för att kunna 

använda sig av en tolknings analytiska förmåga mellan att koppla teori och 

forskning (Bryman 2011). För att få fram sin empiri använder man i den 

kvalitativa undersökningen som oftast intervju som tillvägagångssätt (Kvale 1997). 

Vidare ges en djupare förklaring till intervjuerna. 

 

6.2 Intervjuer 

Begreppet intervju förklara Kvale (1997) som ett samtal som sker mellan två 

personer som diskuterar ett gemensamt intresse. Denna begreppsdefinition 

kritiserar Halvorsen (1992) som menar att en intervju kan ske med flera 

verksamma aktörer. Lantz (2013) utvecklar begreppet intervju och menar att 

samspelet mellan de personerna som uppstår vid en intervjusituation har roller 

som är både olika och inte heller jämställda. 

 

Vid genomförande av en intervju bör intervjuaren avsätta gott om tid och ha med 

tidsaspekten i sin beräkning (Lantz 2013) Intervjufrågorna för denna studie är 

formulerade enligt semistruktur som Bryman (2011) menar är när personen som 

utför intervjun tar hjälp i en intervjuguide (se bilaga 2). Där strukturerar man ofta 

upp frågorna i teman där följdfrågorna kan användas som material ifall något av 

intresse uppkommer under intervjuns gång (Bryman 2011). Den semistrukturerade 

intervjumetoden är till för att kunna appliceras på flera olika individer och för att 

gemensamt få personerna att reflektera över samma frågor (Justesen & Mik-
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Meyer 2011). Detta kan ses ur perspektiv med för- och nackdelar där fördelarna, i 

detta fall vägde över nackdelarna. Det negativa med den semistrukturerade 

metoden kan ses som en opersonlig intervju där intervjufrågorna bör utformas 

efter individen man ska intervju. Fördelarna kring en semistrukturerad intervju 

öppnar upp för djupa diskussioner (Justesen & Mik-Meyer 2011).  Bryman (2011) 

talar i sitt kapitel om att genomföra en intervju att relationerna mellan intervjuaren 

och respondenten kräver tillit och att respondenten kan känna trygghet i intervjun. 

Detta genomfördes med en ödmjuk inställning och ett avslappnat samtal innan 

intervjun började.  

 

6.3 Utformning av intervjuguide 

Intervjuguiden utformades för att kunna besvara den frågeställning som ligger till 

grund för studien. Intervjuguiden har även tagit hänsyn till en av Brymans (2011) 

utformning av guider för intervjuer, vilket innebär att den är utformad efter teman 

som innehåller tre till fyra olika frågor som kan ge upphov till vidare diskussioner 

som gynnar studien. Frågorna i intervjuguiden grundar sig i de funderingar som 

till en början väckte studiens grundidé. Frågorna utformades efter tema pedagogen, 

barngruppen och läroplanen för att skapa en fullständig syn på lärares 

uppfattningar om hur det är att undervisa och bedöma elever med 

funktionsnedsättningen autism.  

 

6.4 Urval 

Vid urval av intervjupersoner användes ur ett perspektiv ett bekvämlighetsurval, 

men även ett strategiskt urval. För att genomföra intervjuer i denna typ av studie 

bör forskaren sträva efter att intervjua de individer som innehar mest kunskap och 

erfarenhet kring den forskningsfråga arbetet tar utgång från (Halvorsen 1992; 

Evjegård 2009).  

 

Två av intervjupersonerna är två kollegor som arbetar med barn som har autism. 

En lärare undervisar barn som är mellan åldrarna sex till åtta år, medan den andra 

läraren undervisar barn mellan 10-15 år. Övriga fyra intervjupersoner i denna 

studie är lärare som undervisar barn med olika typer av funktionsnedsättning, 

bland annat kombinationen autism/ADHD/aspergers syndrom. 

 

6.5 Genomförande 

Vid de sex intervjuerna som ligger till grund för detta examensarbete avsattes 45 



 

 

minuter per intervju, för att ge respondenterna gott om tid och inte uppleva någon 

stress under genomförandets gång (Lantz 2013). När intervjun genomförs krävs 

det tillit och trygghetskänsla mellan intervjuaren och respondenten (Bryman 2011). 

Intervjun genomfördes med en ödmjuk inställning och ett avslappnat samtal inne 

på varje intervjupersons respektive arbetsrum. 

 

Intervjuerna spelades in med en mobiltelefon vilket Bryman (2011) anser vara 

nästintill obligatoriskt att banda intervjun vid en kvalitativ intervju. Det är en 

fördel för intervjuaren att ha tillgång till respondentens fullständiga svar 

upprepade gånger, samtidigt som forskarens värderingar eller fördomar utesluts 

när analysen sen genomförs. Carlsson (1991) menar däremot att genom att låta 

intervjupersonerna spelas in kan detta tinga en obehagskänsla för berörande. I 

denna studie accepterade alla intervjupersoner att låta sig bli inspelade under 

intervjuns gång och ingen av respondenterna visade tecken på att uppleva en 

obekväm situation.  

 

6.6 Tillförlitlighetsfrågor 

Genom att intervjua verksamma idrottslärare som dagligen arbetar med barn som 

har autism får studien reliabilitet och validitet i undersökningen av hur lärare 

arbetar och undervisar utefter gällande kursplan i ämnet idrott och hälsa. 

Reliabilitet syftar till undersökningens pålitlighet (Bryman 2011). Studien blir 

trovärdig då intervjupersonerna är lärare som har erfarenheter av att undervisa 

barn med funktionsnedsättningen autism. Validitet menar Bryman (2011) syftar 

till att mäta den uppfattning som avses mätas. De frågeställningar som ligger till 

grund för arbetet ska överensstämma och vara relevant utifrån den empiri som 

samlats in som mätverktyg (Bryman 2011). 

 

6.7 Etiska förhållningsregler 

Denna studie har för avsikt att inte kränka någon, därför har hänsyn tagits till 

Vetenskapsrådets (u.å) fyra huvudkrav som är informations-, samtyckes-, 

konfidentialitets- och nyttjandekravet. Det första kravet, informationskravet står 

för att man som forskare ska göra intervjupersonen informerad på vad deras 

funktion i arbetet ska verka som, man ska informera om att medverkan är högst 

frivillig och att intervjun får avbrytas när helst intervjupersonen vill. Detta var 

något som inledningsvis nämndes för varje respondent innan bandinspelningen 

och intervjun tog vid. Samtyckeskravet innebär att man som forskare ska ha 
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intervjupersonens samtycke. Intervjupersonerna fick ett brev om medgivande till 

intervjuerna ett par dagar innan varje intervju hölls (se bilga 2) för att visa hänsyn 

till samtyckeskravet. Tredje kravet är konfidentialitetskravet som innebär att 

intervjupersonen har rätt till att när som helst avbryta intervjun utan att det får 

negativa följder för personen i fråga. Respondenterna informerades om 

konfidentialitetskravet i samband med att deras medverkan i intervjun var högst 

frivillig. Nyttjandekravet handlar om att personerna som ställer upp för intervjun 

ej ska utsättas för så väl påverkan eller påtryckning av forskaren som intervjuar. 

Hänsyn till nyttjandekravet löpte under hela intervjuernas gång (Vetenskapsrådet 

u.å). 

 

6.8 Bearbetning av data 

Efter de sex intervjuerna som genomförts har en transkribering av varje inspelning 

gjorts så varje intervju finns att återgå till i textad form. Patel & Davidsson (2011) 

uppger att om text varvas mellan citat och löpande upplever läsaren texten som 

mer levande och trovärdig. Där av kommer texten i resultat- analys och 

diskussionen präglas av citat från intervjupersonerna. Efter transkriberingen 

söktes likheter och skillnader mellan intervjupersonernas svar för att lättare kunna 

tolka materialet för resultat av denna studie. Av de likheter och skillnader som 

konstaterats utformades sedan kategorier för att enklare kunna analyseras med 

hjälp av de teoretiska perspektiv som valts för studien. 

 

 

 

 

 



 

 

7 Resultat och analys 

Resultat och analys visar på vad studien åstadkommit via respondenternas svar 

utifrån den intervjuguide som legat till grund för att få svar på frågeställningarna. 

Först redogörs resultatet och efter det analyseras resultatet utifrån det teoretiska 

perspektivet.  

 

7.1 Utbildning och erfarenhet  

Samtliga respondenter är behöriga för att undervisa i ämnet idrott och hälsa. De 

har olika erfarenheter i att arbeta med barn som diagnostiserats med autism. Det 

skiljer sig i hur länge respektive respondent har undervisat i idrott och hälsa, från 

ett år till fyra års erfarenhet. Medan erfarenheten av att arbeta och undervisa barn 

med autism generellt sträcker sig upp till tio år.  

 

Jag har arbetat med autistiska barn i ja, vad blir det tio år nu faktiskt. Idrotten har jag undervisat 

i sen två år tillbaka då jag läst en tilläggskurs i idrott och hälsa. 

 

Lärarna har alla fått en vidare utbildning för att bemöta barn med 

funktionsnedsättningen autism. Det ter sig lite olika när i tiden de fick 

internutbildningar och kurser om autism. En del av respondenterna fick det innan 

de började arbeta medan andra fick utbildning efter två till fyra månaders arbetstid

  

 

...ett par månader in i terminen, då fick jag gå en grundkurs i autism som bestod av två halvdagar, 

men de tyckte jag ändå var bra, för då hade jag fått se lite hur de fungerade i verkligheten 

 

Alla upplevde kurserna och internutbildningarna som bra och givande för sin 

yrkesbefattning då ingen av respondenterna hade specialutbildning, utan i grunden 

en allmän lärarutbildning med behörighet för idrott och hälsa. De respondenter 

som fick en senare utbildning för funktionsnedsättningen autism uttrycker inget 

missnöje över att det var så. En del ser fördelar med att ha fått möta eleverna 

innan de fått kunskap om vad funktionsnedsättningen innebär. 

 

7.1.1 Analys  

Av de respondenter som intervjuats för studien har ingen någon form av 

specialutbildning. Samtliga har genomgått internutbildningar och kurser för att 
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lära sig mer om funktionsnedsättningen autism. Linde (2012) menar att det är upp 

till varje professionell lärare att tolka kursplanen i varje ämne för att praktisera en 

undervisning som ger möjligheter för elevernas kunskap och lärande att utvecklas. 

Att vara en professionell lärare innebär att man har en formell lärarutbildning där 

läraren har fått ta del i pedagogiska tillvägagångssätt för att kunna ge eleverna rätt 

verktyg för att utvecklas. Att ha rätt utbildning för sin undervisningsarena är 

därför väldigt angeläget (Linde 2012) 

 

7.2 Undervisning  

Alla intervjuade lärare för studien antyder en positiv inställning i att arbeta och 

undervisa barn med funktionsnedsättningen autism, och menar att det är ett 

lärorikt uppdrag att få vara en del av elevernas vardag. 

 

7.2.1 Tydlighet och struktur 

Respondenterna delar alla samma uppfattning om att tydlighet och struktur är två 

centrala begrepp som är av stor vikt när man undervisar elever som 

diagnostiserats med autism. Alla lärare nämnde i olika sammanhang att tydlighet 

är väldigt betydelsefullt i undervisningen. 

 

…Men även att man är tydlig i vad man vill att eleven ska utföra, vad ska göras? Hur länge ska 

jag göra aktiviteten? Och vad ska jag göra sen? […] en tydlig arbetsbeskrivning ska framgå vid 

varje lektion! 

 

Vissa av intervjupersonerna menar även att det är viktigt att känna eleverna. Att 

skapa tillit och veta hur autismen påverkar den enskilda eleven och förstår att 

autismen utspelar sig olika från individ till individ. 

 

Det är viktigt att vara rätt informerad om eleven från början. Vilka svårigheter just denne eleven 

har. Att lära känna dem är A och O men även att skapa tillit […] diagnosen skiljer sig ju från 

person till person, men det är ändå viktigt att ha ett hum om vad för typ av elever det är man 

jobbar med. 

 

Några respondenter framhåller att strukturen är viktig. Att lektionerna startar och 

avslutas på samma sätt är viktigt då eleverna är rutinbundna och har svårt för att 

bryta mönster.  

 

Det är oftast en stor fördel att vara flexibel, att kunna ändra undervisningsinnehåll under 

lektionens gång om det finns behov av det. Men detta går även att undvika om man presenterar 



 

 

och har en tydlig struktur för eleverna. Då brukar de har lättare att anpassa sig till 

idrottsundervisningen. 

 

Genom att vara tydlig och strukturerad underlättas undervisningen för elever med 

autism. En respondent uppger tillika att motivation och flexibilitet är en viktig 

aspekt att ta hänsyn till när man undervisar elever med autism.  

 

Man måste även utgå från vad som motiverar dessa elever. Sen är det bra att kunna vara flexibel 

också. Att kunna ändra och anpassa aktiviteten för att möta elevernas behov under lektionens 

gång. 

 

7.2.2 Organisering 

I respondenternas undervisning finns såväl likheter som skillnader. Samtliga lärare 

har mindre grupper att undervisa än vad det är i en vanlig klass. Från att ha tre 

elever åt gången upp till att undervisa nio elever med fyra lärare att tillgå under 

lektionens gång.  

 

Jag undervisar tre elever åt gången på varje idrottslektion. Grupperna av barn har varierat då 

vissa elever helt enkelt inte går ihop med varandra. Men vi lär oss nya saker hela tiden. Om 

barnen alltså. 

 

Somliga anser att de kan lägga ett större fokus på den enskilda eleven på 

idrottsundervisningen då det för några lärare är elevassistenter som är med på 

lektionerna. Detta gör att undervisningen blir mer anpassad utifrån elevens 

förutsättningar, som i en större gruppkonstellation kan vara svår att tillgodose då 

eleverna dels skiljer sig utvecklingsmässigt men även fysiskt. 

 

...kan arbeta enskilt med en elev och lägga allt fokus på just den övningen och individen […] 

vilken utvecklingsnivå varje elev ligger på och vilka motoriska färdigheter de besitter men även 

hur de rent fysiskt har utvecklats, ja menar längd och vikt kan skilja sig rätt rejält mellan våra 

elever. 

 

Vissa respondenter har som nämnt mindre undervisningsgrupper än andra och 

trivs bra med detta. De anser sig kunna göra idrotten mer tydlig och tillgänglig för 

eleverna. De respondenter som har mellan åtta och tio elever per 

undervisningsgrupp påpekar att grupperna kan upplevas som för stora och att 

undervisningen blir spretig och att många av eleverna stundtals kan ”lala runt i 

idrottssalen”. De respondenter som svarat med att ha färre elever i undervisningen 
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påtalar problematiken i att genomföra lekar, boll- och lagsporter. Vilket i sig är 

något som barn med autism har bekymmer med att genomföra då de har svårt för 

att integrera med andra barn. 

 

...Å andra sidan, med en liten grupp kan man inte utföra alla moment på ett bra sätt, typ 

lagsporter och lekar och så. 

 

Ett par av respondenterna påtalar att ”Allt går!” genom kreativitet, flexibilitet och 

en positiv inställning anser lärarna att man har vunnit mycket i att skapa en god 

undervisning för eleverna. Att skapa en god undervisningsmiljö och ett lärorikt 

innehåll är samtliga respondenter överens om. 

 

7.2.3 Analys 

Det samtliga respondenter gör för att kunna implementera sin undervisning för 

eleverna är att tolka kursplanen för ämnet idrott och hälsa som Linde (2012) 

framhäver att man gör i transformeringsarenan. Där utgår lärarna från läroplanens 

riktlinjer för att kunna anpassa undervisningen och sätta den i verk i sina 

idrottssalar. Hur lärarna väljer att tolka kursplanen menar Linde (2012) har med 

den kompetens och erfarenhet att göra. Detta är en intressant synpunkt Linde 

(2012) har. Det hade vart intressant för studiens resultat att intervjua en lärare med 

längre erfarenhet av att undervisa barn med autism i idrott och hälsa i mer än fyra 

år och även besitter en större kompetens i form av en specialpedagogisk 

utbildning. 

 

Linde (2012) anser att lärare som tolkar kursplanerna tillämpas en stor frihet 

under ansvar vilket respondenterna inte uppger som något de reflekterat över. De 

anser följaktligen att deras undervisning kan bli mer individanpassad tack vare 

sina gruppkonstellationer om att de har färre elever än i en på en idrottslektion i 

den vanliga grundskolan. Samtidigt lyfter respondenterna problematiken med 

färre elever på lektionerna då det kan bli svårt att genomföra vissa aktiviteter som 

kräver samarbete och fler individer. 

 

7.3 Bedömning 

Samtliga respondenter är av den uppfattning om att det är svårt att bedöma elever 

med autism utefter den kursplan för idrott och hälsa som anges i läroplanen för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Skolverket 2011a). Nedan 

redovisas resultatet av lärares uppfattningar för det centrala innehållet och 



 

 

kunskapskraven i idrott och hälsa. 

 

 

7.3.1 Det centrala innehållet 

Respondenterna är av olika uppfattningar kring det centrala innehållet för idrott 

och hälsa. Generellt sett anser somliga det vara ett bra innehåll och referensram 

som lärarna kan utgå ifrån och lägga upp sin undervisning. 

 

Det centrala innehållet är ju en bra utgångspunkt, jag ser lite på det som ett bollplank man kan 

stödja sig vid. 

 

Några respondenter uppger att de inte har särskilt stor koll på det centrala 

innehållet då de mest lägger fokus vid att göra idrotten lustfylld för eleverna 

utifrån deras behov. En respondent uttrycker en uppgivenhet kring det centrala 

innehållet och menar att frågan är för svår att svara på och hänvisar till att 

eleverna hen undervisar nu är för små (mellan sex och åtta år) och att hen har för 

få tillfällen per vecka för att kunna genomföra den överskådliga planering som 

gjorts för idrotten.  

 

...jag känner att det är ju bra att det finns ett innehåll att utgå ifrån, men jag känner att vi som vet 

hur eleverna funkar vet bättre vad som funkar för respektive elev. Så man får anpassa de lite efter 

hur dem vill ha de liksom. 

 

Några av respondenterna ger uttryck för att behandla det centrala 

innehållet ”Simning i mag- och ryggläge” (Skolverket 2011a:52) Respondenterna 

anser det vara komplicerat att genomföra simningen. Miljön uppges bland annat 

vara en av orsakerna till att lärarna upplever svårigheter med momentet. Andra 

orsaker som nämns är elevernas känslor inför vatten ”För vissa kan det kännas 

obehagligt med vatten mot huden” andra respondenter uppger personalfrågan som 

en av orsakerna till att simundervisningen är problematisk.  

 

Ja alltså, vi är ju för lite personal för att kunna göra ett simhallsbesök säkert för eleverna. Det är 

klart att det går, men det krävs mycket planering kring ett besök i simhallen. Att det ska finnas 

vikarie för den ordinarie personalen och så. 

 

Respondenten anser det krävas minst lika många lärare som elever och påpekar att 

simhallen inte är någon trygg miljö för eleverna att vistas i då vad som helst kan 
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inträffa.  

 

7.3.2 Kunskapskraven 

Resultatet visar att alla respondenter anser att kunskapskraven för idrott och hälsa 

generellt sett är för svåra för elever med funktionsnedsättingen autism att uppnå. 

Samtliga talar om problematiken i att bedöma eleverna utifrån kunskapskraven för 

idrott och hälsa (Skolverket 2011a). 

 

Kunskapskraven tycker jag inte riktigt passar in för våra elever 

 

Ett par respondenter funderar kring vad som bättre hade mött deras elevers 

kunskaper och efterfrågar en lokal kursplan som är mer anpassad för elever med 

funktionsnedsättningen autism. 

 

Jag kan många gånger sakna en lokal kursplan för barn med autism eller andra liknande 

funktionsnedsättningar. Våra elever har liksom hamnat nånstans mitt emellan, jag tänker då på 

grundsärskolans läroplan som jag inte heller anser möter elevernas förmågor och kunskaper rätt. 

 

Av den lokala kursplanen hade strukturen kunnat förbättras, innehållet kunnat bli 

tydligare och eleverna hade kunnat uppnå fler av målen anser respondenterna när 

de funderar kring hur en lokal kursplan hade kunnat tänkas se ut. En annan av 

respondenterna uttrycker sig följaktligen 

 

Ja alltså i ärlighetens namn så är kunskapskraven ganska högt satta för elever som har autism. 

Jag menar inte hade jag tagit med mig dessa elever till någon simhall för att det står i 

kunskapskraven att de ska kunna simma 200 meter, det är för riskabelt för eleverna som det ser ut 

i vår situation nu i alla fall. 

 

Andra respondenter tar också upp simningen som en problematik när det kommer 

till att bedöma eleverna utefter kunskapskraven. De anser det vara orättvist att 

sätta betyg F på en elev som i övrigt uppnår kunskapskravens mål men som inte 

klarar av momentet simning. Då nämns undantagsbestämmelsen som en regel att 

tillämpa. Undantagsbestämmelsen är till för att eleverna ska ges förutsättningar att 

klara målen trots att de har en funktionsnedsättning som kan hindra dem i vissa 

moment. 

 

Jag upplever kunskapskraven som för höga för många av våra elever. Det kan bli problem att 

uppnå betyget E. Många elever kan känna oro av simningen och kan uppleva vatten mot kroppen 



 

 

som obehagligt, detta har i vissa fall att göra med deras autism. Därför känns det orättvist att 

sätta ett F om de exempelvis har E i övriga moment. Då kan man i vissa fall använda sig av 

undantagsbestämmelsen om det framgår att momentet utgör svårigheter som bero på deras 

funktionsnedsättning. 

 

Det framkommer även att en respondent anser det viktigare att se till individens 

behov än att koncentrera sig på vilka kunskapskrav som anges. Att individens 

känsla och förväntning på idrotten bör vara mer centralt att främja än att titta på 

de ”måsten som finns” i kursplanens kunskapskrav. 

 

7.3.3 Analys 

Genom det centrala innehållet i kursplanen för ämnet idrott och hälsa tas de mål 

som ska eftersträvas upp i punktform (Skolverket 2011a). Läraren ska utifrån detta 

konkretisera innehållet till en praktisk undervisning. Denna process sker i vad 

Linde (2012) kallar för realiseringsarenan. Att som i vissa fall av respondenternas 

svar uttrycka sig om att ”inte ha så stor koll på det centrala innehållet” och 

anpassar idrottsundervisningen för att göra lektionerna lustfyllda utifrån elevernas 

behov kan ses som en avvikelse från den profession man antagit sig vid en 

lärarutbildning (Linde 2012). Lektionsinnehållet bör vara lustfyllt och 

individanpassat men även berör delar ur det centrala innehållet som framställts i 

kursplanen. 

I kursplanen för ämnet idrott och hälsa framgår under kunskapskraven för betyg E 

att eleven ska ”Simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge” (Skolverket 

2011a:56). En respondent uttalade sig om att inte ge möjligheten för eleverna att 

uppnå detta kunskapskrav eftersom respondenten inte ansåg det vara säkert för 

elevernas skull att låta dem vistas i en simhall. Denna respons ses också som en 

avvikelse från sin profession till att inte förhålla sig till de lagar och styrdokument 

som är framtagna för skolan (Linde 2012). 

 

Genom att tillämpa undantagsbestämmelsen för de elever som hämmas av sin 

funktionsnedsättning i enskilda moment är enligt Skolverket (2013) ett korrekt 

sätt att använda sig utav bestämmelsen. Detta kan medföra att en elev kan uppnå 

betyget E. För att få använda sig av denna föreskrift ska det klargöras om det är 

funktionsnedsättning i sig som är problemet eller om det beror på ofullständiga 

kunskaper (Skolverket 2013). 
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8 Diskussion 

Kapitlet om diskussion syftar till att återknyta resultatet som framkommit till 

bakgrunden och den tidigare forskning som framtagits för studien. En resultat- 

och metoddiskussion presenteras innan studien avslutas med tankar kring vidare 

forskning. 

 

8.1 Resultatdiskussion 

Resultatdiskussionen innehåller en kontinuerlig diskussion kring de resultat som 

framtagits där respondenternas svar ställs i förhållande till litteratur. 

 

8.1.1 Utbildning och erfarenhet 

Ingen av respondenterna för studien hade någon form av specialutbildning. Davis 

(2013) menar att många lärare som undervisar barn med autism saknar kompetens 

för att undervisa dem. Respondenterna har å andra sidan fått någon form av vidare 

utbildning för att kunna tillgodose eleverna med rätt insatser för sin skolgång. 

Davis (2013) menar att detta gör lärarna säkrare i sin roll för undervisningen. 

Moores-Abdool (2010) anser att många lärare som undervisar barn med autism i 

vanliga klasser visar tendenser på att känna sig otillräckliga och även saknar 

kompetens. Respondenterna uppger under intervjuernas gång inga tecken på detta. 

Vilket dels kan bero på deras klassammansättning i ett undervisningsperspektiv 

eller för att respondenterna i efterhand har fått en vidare utbildning inom området 

autism. 

 

Davis (2013) menar att förväntningarna skiljer sig på att möta barn med autism 

om man har en formell lärarutbildning eller en specialpedagogisk utbildning i 

grunden. Det hade varit intressant för studiens resultat ifall någon av 

respondenterna hade denna erfarenhet, men av urvalsskäl och tidsaspekt har 

någon respondent med den typen av utbildning inte nåtts. 

 

8.1.2 Undervisning 

Alla respondenter ställde sig positiva till att undervisa barn med autism i ämnet 

idrott och hälsa. Men i ett av fallen uttrycktes det som väldigt svårt att kunna få 

ihop undervisningen.  Den inställningen måste enligt Zhang & Griffin (2007) 

uteslutas. För att få ett lyckat resultat av att undervisa elever med autism krävs att 

man tror att det går att genomföra. Inställningen måste vara positiv för att ge 



 

 

eleverna möjligheten för att uppnå målen inom ämnet idrott och hälsa (Zhang & 

Griffin 2007).  

 

Respondenterna uppger elevernas fysiska egenskaper som en problematik för 

undervisningen. Elevernas vikt och längd kan variera och utgöra problem när 

aktiviteter på idrottslektionen ska genomföras. Zhang & Griffin (2007) redogör 

för elevernas motoriska utveckling och uppger att utveckling kan försenas när 

man diagnostiserats med autism. I detta fall bör läraren erbjuda en annan lösning 

för individen att genomföra gällande momentet i undervisningen. Ingen av 

respondenterna uppger en annan lösning för eleverna utan det konstateras bara att 

deras fysiska egenskaper upplevs som ett problem. För att elevernas fördröjda 

motoriska utveckling inte ska skapa hinder i deras vardag är idrottsundervisningen 

av vikt för att främja en aktiv livsstil (Pen 2008). 

 

8.1.3 Tydlighet och struktur 

Respondenterna uppger att tydlighet och struktur är viktigt för att underlätta 

elevernas undervisning i ämnet idrott och hälsa. Rutiner och flexibilitet anses 

också vara av stor vikt när man undervisar barn med autism. Zhang & Griffin 

(2007) menar precis som vissa av respondenterna uppgett att det är bra om 

idrottslektionen börjar respektive avslutas på samma sätt för att underlätta för 

eleverna. Davis (2013) påpekar även att flexibilitet är viktigt när man undervisar 

barn med autism vilket några av respondenterna nämner.  

 

Respondenterna talar även om goda relationer mellan lärarna och eleverna för att 

undervisningen ska underlättas och genomföras på bästa sätt, vilket Huang Su 

M.fl (2012) menar är en viktig aspekt att ta hänsyn till. Kadesjö (2010) menar att 

man även ska involvera föräldrarna i denna process för att skolgången ska bli så 

bra som möjligt för eleverna. Zhang & Griffin (2007) anser tillika att läraren för 

idrott och hälsa bör ha ett nära samarbete med specialpedagogen, vilket ingen av 

de respondenterna i studien uppger sig ha. Däremot har några av respondenterna 

daglig kontakt med elevernas föräldrar där de återberättar hur dagen har varit i 

form av anteckningar i en kontaktbok eller via mejl. 
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8.1.4 Organisering  

De lärare som intervjuats för studien har alla olika grupperingar för elevernas 

idrottsundervisning. Respondenterna uppger sig tillfreds med att ha det på det vis 

dem har även om det skiljer sig från antal elever per grupp bland respondenterna. 

Vissa lärare undervisar endast tre elever åt gången. Medan andra lärare undervisar 

upp till nio elever per idrottslektion, men då har de även stöd från elevassistenter. 

 

Nordin-Olsson (2010) anser det viktigt för barn som diagnostiserats med autism 

att de vistas i en förutsägbar miljö. Idrottshallen är en plats som Nordin-Olsson 

(2010) anser kan vara en jobbig situation för elever att anpassa sig efter. Har man 

bara samma struktur, upplägg och personer vid idrottslektionerna anser Davis 

(2013) och Kadesjö (2010) att eleverna tack vare sina rutinbundna scheman kan 

klara av idrottslektionerna. Vilket lärarna som undervisar elever med autism 

verkar ha tagit hänsyn till. 

 

8.2 Bedömning 

Resultatet visar på att samtliga lärare anser det ligga en viss problematik i att 

bedöma och betygssätta elever med autism efter kursplanen i ämnet idrott och 

hälsa i läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 

(Skolverket 2011a). 

 

8.2.1 Det Centrala innehåll 

Många av respondenterna ser på det centrala innehållet som ett stöd för att 

utveckla sin undervisning. Andra ser på det som en idébank där lärarna tar 

utgångspunkt i att lägga upp och anpassa undervisningen. Det centrala innehållet 

uppfattas även som en ram. Där lärarna menar att det behövs anpassningar och 

justeringar för varje enskild elev och det är utifrån denna som undervisningen blir 

till. Det centrala innehållet är ett tolknings- och anpassningsbart material som är 

upp till varje enskild lärare att utgå ifrån (Skolverket 2011a). Resultatet visar på 

att lärarna tolkar det centrala innehållet olika och anpassar och justerara innehållet 

utefter deras elevers behov. Kanske borde ett närmre samarbete mellan lärare som 

undervisar elever med autism vara aktuellt för att beröra alla delar ur det centrala 

innehållet. 

 

 

 



 

 

8.2.2 Kunskapskraven 

Samtliga respondenter uppger i resultatet att de anser kunskapskraven vara för 

höga för deras elever att uppnå. Det är ingen ursäkt att utesluta vissa delar ur det 

centrala innehållet och så väl kunskapskraven på grund av lärarens förväntningar 

på eleverna. Det som är hänvisat enligt styrdokument och lagar bör enligt en 

lärares profession praktiserats. Om inte annat ge eleverna möjligheten till att 

försöka klara av målet. Zhang & Griffin (2007) förespråkar om att variera 

undervisningsmiljön för eleverna, vilket en simlektion i allra högsta grad skulle 

göra. Med en tydlig och rak kommunikation som Nordin-Olsson (2010) 

rekommenderar och en positiv inställning anser jag att man kan göra en 

simlektion begriplig och konkret för barn med autism. 

 

De åsikter respondenterna har om att de kan sakna en lokal kursplan för barn med 

autism anser jag vara helt befogade. Av respondenterna och litteraturens facit 

upplevs elever med funktionsnedsättningen autism som en grupp som 

utvecklingsmässigt är någonstans mitt emellan. Läroplanen för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Skolverket 2011a) har för höga 

kunskapskrav för att eleverna i de flesta fall ska kunna uppnå dem. För att ge alla 

elever lika förutsättningar och lika rätt till utbildning anser jag att en lokal 

utformad kursplan för dessa elever vore att föredra.  

 

När respondenterna talar om undantagsbestämmelsen får jag en känsla av att de är 

insatta i sin undervisning och vad som lämpar sig bäst för sina elever. Det visar på 

att lärarna har tagit del av de anbud som undantagsbestämmelsen tillämpar 

(Skolverket 2013a). Av de respondenter som ger uttryck för att anse bedömningen 

av elever med autism som svår som samtidigt inte nämner 

undantagsbestämmelsen som en regel att praktisera tolkar jag dels som att 

respondenterna inte är tillräckligt insatta i vilka anbud som finns att tillgå. Det kan 

även handla om elevernas ålder och att några av respondenterna undervisar elever 

som går från årskurs tre och neråt då betygssättning inte är en del av bedömning. 

Bedömningen bygger likväl på att förbereda för en senare betygssättning 

(Skolverket 2013b). 

 

Respondenten som uppger att hen tycker att det kan kännas orättvist att sätta 

betyget F om eleven uppnått betyg E i övriga moment förutom simningen lägger 

en personlig värdering i frågan om elevernas betygssättning. Betygssättning ska 
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utgå ifrån de ramverk, regler och ståndpunkter som formulerats i form av 

kunskapskraven för varje enskilt ämne (Skolverket 2011a). I en sådan situation 

kan undantagsbestämmelsen tillämpas. Men eftersom respondenten i detta fall 

lägger in egna värderingar kring elevens förmågor bör som Skolverket (2013a) 

rekommenderar, en diskussion med verksam rektor och specialpedagog 

verkställas innan bestämmelsen används. 

 

8.3 Metoddiskussion 

Valet av en kvalitativ metod gjordes i överensstämmelse med var Bryman (2011) 

anser vara den mest tillförlitliga metod för att skaffa sig djupare förståelse i 

respondenternas uppfattningar. För att skaffa förståelse kring respondenternas 

erfarenhet och uppfattning kring undervisningen i idrott och hälsa för barn med 

autism användes intervju som metod för att sedan tolkas och bearbetas till det 

resultat som studien redovisat. Bryman (2011) uppmanar forskaren att genomföra 

en testintervju för att se att den intervjuguide man format är tillförlitlig och 

relevant. Detta borde genomförts innan intervjuerna ägde rum, men på grund av 

tidsbrist genomfördes aldrig någon testintervju. Bryman (2011) menar även att 

forskaren bör transkribera varje intervju i anslutning efter en intervju har 

genomförts för att utesluta timmar av transkribering. Detta borde jag tagit hänsyn 

till då jag transkriberade alla bandinspelningar i följd efter att alla intervjuer vart 

genomförda.  

 

Det hade vart intressant för studiens resultat att ha fler med respondenter. Vilket 

hade gett mig tillgång till mer material. Det hade även vart intressant för resultatet 

att ha respondenter med specialpedagogisk utbildning och längre erfarenhet i att 

undervisa autistiska barn i idrott och hälsa. 

 

8.4 Konklusion 

Slutsatserna av de resultat som tolkats utifrån respondenternas svar på intervjun är 

att de alla har ett positivt förhållningssätt till att undervisa elever med autism.  

Av de respondenter som intervjuats för studien besitter ingen en 

specialpedagogisk utbildning, vilket hade gett ett annorlunda resultat än det som 

framkommit. Således konstateras att utbildning för att undervisa barn med 

funktionsnedsättningen autism är av stor vikt. En formell lärarutbildning är 

obligatorisk och ju mer specifik utbildning man har i både ämnesspecifik och även 

ur specialpedagogisk aspekt anses enligt litteratur vara bättre. 



 

 

 

Det konstateras att det ligger en viss problematik i bedömningen av elever med 

autism enligt respondenternas åsikter. Kunskapskraven i idrott och hälsa anses 

som för höga för eleverna att uppnå. Vissa respondenter saknar stöd i form av en 

lokal kursplan för autistiska barn med mer anpassat innehåll och mål. 

 

8.5 Tankar kring vidare forskning 

Det tydligaste resultat som framkommit i undersökningen är efterfrågan på en 

lokal kursplan som är utformad efter barn med autism, där mål och innehåll är 

mer anpassat efter deras funktionsnedsättning. Detta hade varit intressant att 

formulera då elever med särskilda behov och svårigheter inte har samma 

förutsättningar att lyckas med sin skolgång. Det hade även varit av intresse att 

yrka på att lärare med mer specifik utbildning i specialpedagogik och 

ämnesspecifik hade haft till förfogande att undervisa elever med autism 
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10 Bilaga 1 

 
Brev om medgivande till öppna intervjuer 

 

Mitt namn är Elin Fredin och jag läser nu sista terminen av Lärarutbildningen vid 

Linnéuniversitetet i Växjö. Under denna termin skriver jag det självständiga arbetet som 

innefattar 15 högskolepoäng. 

Jag har valt är studera kring idrottslärarens arbete med autistiska barn och hur de förhåller sig 

till läroplanen i sin undervisning samt hur kunskapskraven påverkar upplägget av 

undervisningen. 

Jag hoppas nu att Du vill medverka i min insamling av stoff i form av en öppen intervju. Ditt 

deltagande skulle betyda mycket för mig eftersom Du har kompetens och erfarenhet inom 

yrket. 

Du är givetvis garanterad anonymitet i studien och allt intervjumaterial raderas efter 

användning. Namn, arbetsplats eller kommun nämns heller i arbetat. 

Intervjun kommer ske med anteckningar och inspelning för att jag sedan ska kunna 

transkribera intervjun. 

 

Ditt medgivande och tid skulle vara till stor hjälp vid mitt självständiga arbete. 

Tack på förhand! 

 

Vid frågor kring den öppna intervjun är ni välkomna att mig 

Elin Fredin 0709-946404    

elin.fredin@malmo.se   

 

  

Jag har tagit del av ovanstående information och ger mitt medgivande till en öppen intervju 

  

  

____________________________    __________________ 

 

Namnförtydligande     Datum 

 

 

mailto:elin.fredin@malmo.se


 

 

11 Bilaga 2 

 

Intervjuguide 

 

Pedagogen 

 - Vad har du för utbildning?  

- Hur länge har du arbetat som idrottslärare? 

- När kom du i kontakt med barn med funktionsnedsättningen autism för första gången? 

 Fick du någon speciell utbildning när du mötte barnen för första gången? 

 

Barngruppen 

- Hur ser barngruppen du undervisar ut?    

 Gruppsammansättningen? 

- Vilka är fördelarna med att gruppen ser ut som den gör? 

- Vilka är nackdelarna med att gruppen ser ut som den gör? 

- Vad är viktigt att tänka på när man undervisar barn med funktionsnedsättningen autism? 

 

Läroplanen 

- Hur ser du på det centrala innehållet i idrott och hälsa kontra den undervisning du 

genomför med barn som har autism? 

- Finns det övningar som är enklare att genomföra ur det centrala innehållet? 

- Finns det övningar som är svårare att genomföra ur det centrala innehållet? 

- Vad anser du om kunskapskraven i idrott och hälsa kopplat till att bedöma barn med 

autism? 

 

 


