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Bruka den begåvning du fått.
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om inga andra fåglar sjöng än

de som sjunger bäst.
(Okänd)

Erika Björåker och Susanne Erlandsson
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1. Inledning

Välkommen till oss, till våra mönster, till våra villkor – till vårt liv. Bara du kan anpassa Dig blir allt 
bra – för oss – då är du välkommen – integrerad. Kom sen inte för nära, håll dig på avstånd, lev Ditt 
liv. Vad kan du mer begära – vi har ju integrerat Dig (Axeheim 1999:98). 

Det som beskrivs i citatet ovan får enligt oss inte förekomma i våra skolor. Varje barn är 
unikt och har sin egen personlighet, även barn med autism. Vår tro är att lärare som får 
veta att de ska undervisa ett barn med autism först kan känna rädsla som kan bero på 
okunskap och bristande information. En av våra intervjupersoner har beskrivit en 
händelse som vi reagerade väldigt starkt över:

Jag hade en kille som inte varit på idrottslektionerna under de fyra första veckorna och jag visste inte 
varför. Jag visste inte att han hade handikappet, han kände ingen i klassen och vågade därför inte 
fråga. Hans assistent berättade för mig att han hade Aspergers och därför inte hittade till idrottshallen 
och inte vågade fråga. Men säg det för guds skull, hur ska jag lista ut det själv?! (Intervjuperson 2)

I ovanstående fall blev bristen på information angående pojkens funktionshinder faktorn 
till att han uteblev från undervisningen i Idrott och Hälsa i fyra veckor. Genom bättre 
kommunikation mellan hem, lärare och annan personal så hade läraren ifråga kunnat 
hjälpa pojken redan från början. 

Rädslan och okunskapen kan innebära svårigheter för läraren. Vi tror det kan leda 
till att en del lärare blundar för problemet och inte gör något för att förändra 
undervisningen så att den passar alla elever. Många lärare kommer i sitt yrkesliv möta 
barn med autism och det pågår ständigt en diskussion om dessa barn ska bli integrerade i 
grundskolans ”vanliga” undervisning eller inte. 

Under vår praktik har vi förstått att detta är ett problem, främst för att det inte finns 
någon tidigare forskning inom området, vilket gör att lärarna inte vet hur de ska arbeta 
med barn med autism i ämnet Idrott och Hälsa. Vi har utifrån en diskussion med 
handledare från praktikplatser konstaterat att forskning inom området är betydelsefull för 
att barnet med autism ska få en så bra skolgång som möjligt.
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2. Bakgrund

2.1 Val av ämne

Vi är två lärarstudenter som har avverkat 60 poäng i ämnet Idrott och Hälsa och 50 poäng 
inom Allmänt utbildningsområde vid lärarutbildningen vid Växjö universitet. Vi har dels 
mött barn med autism under vår verksamhetsförlagda utbildning, men även på arbetet på 
korttidsboenden för barn med funktionshinder. Det var så vårt intresse för att studera 
autism närmare väcktes och då vi skulle välja ämne till vårt examensarbete var det en 
självklarhet att det skulle handla om barn med autism inom ämnet Idrott och Hälsa. 

Under vår utbildning på Växjö universitet har vi inte fått den kunskap som vi anser 
oss behöva i fråga om autism inom ämnet Idrott och Hälsa. Vi har dessutom inte kunnat 
hitta någon tidigare forskning där autism behandlas ur just detta perspektiv, vilket gör att 
området är högst angeläget att studera. Därför vill vi undersöka hur barn med autism ska 
undervisas, integreras och bedömas i ämnet Idrott och Hälsa i grundskolan, för att vara 
förberedda när vi möter dessa barn i vår kommande lärarroll. 

2.2 Begreppsdefinitioner

Aspergers syndrom - Syndromet hör till gruppen autismspektrumstörning och betraktas 
som en relativt lindrig form av autism (Nationalencyklopedin 2007).

Autismspektrumstörning – En övergripande benämning på allvarliga störningar i den 
känslomässiga och intellektuella utvecklingen som börjar före tonåren, pågår under minst 
6–12 månader och ger bestående konsekvenser för personlighetsutvecklingen. I gruppen 
autismspektrumstörningar (i svensk lagstiftning: ”autism och autismliknande tillstånd”) 
ingår bland annat autistiskt syndrom och Aspergers syndrom (Nationalencyklopedin 
2007).

Integrering – Sammansmälta till en helhet. Integrering används för att beteckna de 
sociala processer där minoriteter, såsom funktionshindrade, blir delaktiga i samhället 
(Nationalencyklopedin 2007). I vårt fall innebär det att barn med autism går i vanliga 
grundskolan.

Funktionshinder – En begränsning av en individs fysiska eller psykiska 
funktionsförmåga. Funktionshindret är oftast en direkt följd av en skada, medfödd eller 
förvärvad senare i livet (Nationalencyklopedin 2007). I detta arbete syftar vi på 
funktionshindret autism.



8

Segregering – Åtskillnad av befolkningsgrupper. I denna studie syftar vi på att barn med 
autism kan bli utanför gruppen (Nationalencyklopedin 2007).

2.3 Läroplan för den obligatoriska skolan

Följande två kapitel kommer att belysa läro- och kursplanen. Detta val av innehåll 
gjordes för att läsaren ska få en inblick i skolans ståndpunkter samt vad som, enligt 
kursplanen, krävs av eleven i ämnet Idrott och Hälsa.

I läroplanen för den obligatoriska skolan, Lpo94, går det att utläsa att den svenska skolan 
ska vara en skola för alla. Det innebär att undervisningen ska anpassas till varje elevs 
förutsättningar och behov utifrån dess bakgrund, kunskaper och erfarenheter. 
Verksamheten ska präglas av omsorg av den enskildas välbefinnande och utveckling. 
Skolan har ett ansvar för de elever som har svårt att nå målen, vilket gör att 
undervisningen inte kan se lika ut för alla barn. Det är lärarens ansvar att handleda och ge 
särskilt stöd till de elever som har problem. På så sätt kan varje elev övervinna 
svårigheter, erfara tillfredsställelse av att göra framsteg och utvecklas (Skolverket 2006). 

Ett av de strävansmål som skolan ska försöka uppfylla är att varje elev ska kunna 
leva sig in i andras situation och utveckla en vilja att handla inte bara utifrån eget 
intresse. Vidare ska skolan även arbeta mot att alla elever utvecklar sitt eget sätt att lära 
och att lita på sig själva, få självförtroende. Skolan ska också få eleverna att kunna arbeta 
självständigt och tillsammans med andra (Skolverket 2006).

Diskriminering eller kränkande behandling på grund av kön, etnicitet, sexuell 
läggning eller funktionshinder ska ingen i skolan utsättas för (Skolverket 2006). Detta 
poängteras också i FN:s barnkonventions grundläggande budskap (Hammarberg 1998). 
Skolan ska sträva efter att varje elev ska känna trygghet och vara en del av den sociala 
gemenskapen samt mötas med respekt i skolan (Skolverket 2006). Hammarberg 
(1998:22-23) berättar vidare om vad barnkonventionen menar med en skola för alla. Två 
grundläggande utgångspunkter är att varje barn har rätt till utbildning och att varje barn 
har unika egenskaper, intressen, färdigheter och behov. ”Att tillgodose de särskilda 
behoven hos barn med handikapp eller inlärningsproblem kräver planerade satsningar 
från närsamhällets sida” (Hammarberg 1998:22). Han vädjar om en integrerad 
utbildning och menar att barn med särskilda utbildningsbehov ska ha tillgång till vanliga 
skolor där de ska bemötas med en pedagogik som är speciellt utformad för dem. Eftersom 
pedagogiken ska vara speciellt utformad för elever med funktionshinder så gäller det 
även bedömning och betygsättning, vilket behandlas i Grundskoleförordningen:

Om det finns särskilda skäl får läraren vid betygssättningen bortse från enstaka mål som eleven skall 
ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. Med särskilda skäl avses funktionshinder eller andra 
liknande personliga förhållanden som inte är av tillfällig natur och som utgör ett direkt hinder för att 
eleven skall kunna nå ett visst mål. (Grundskoleförordningen, 7 kap. 8§).
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2.4 Kursplan i Idrott och Hälsa

Ämnet Idrott och Hälsa har idrott, lek och allsidiga rörelser som utgångspunkt och 
undervisningen ska vara utformad så att alla oavsett förutsättningar, ska kunna delta, 
tillägna sig upplevelser och erfarenheter samt utvecklas på sina villkor. Hälsoperspektivet 
är centralt för ämnet och det innefattar både fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. 
Undervisningen av ämnet ska förmedla en syn på Idrott och Hälsa som både har 
betydelse för eleven under uppväxttiden och senare i livet. Ämnet är uppbyggt så att det 
ska engagera alla elever till att ta eget ansvar för motion och fysisk träning. 

I grundskolans kursplan för Idrott och Hälsa står att undervisningen ska sträva efter 
att eleven utvecklar en positiv självbild samt utvecklar sin fysiska, psykiska och sociala 
förmåga. Varje elev ska också få möjlighet att utveckla kunskap om vad som främjar 
hälsa. Skolan ska arbeta mot att varje elev tillägnar sig kunskaper och en god 
kroppsuppfattning som gör det möjligt att se, välja och värdera olika former av rörelse ur 
ett hälsoperspektiv. Undervisningen ska också sträva mot att eleven ska ta ansvar för sin 
hälsa och stimuleras till ett ökat intresse för regelbunden fysisk aktivitet, även utanför 
skolan samt senare i livet. 

Det är skolans uppgift att sträva mot att eleven blir stimulerad för att ge uttryck för 
fantasi, känslor och gemenskap samt utveckla och fördjupa sin lust att röra sig och sin 
egen rörelseförmåga. I kursplanens mål står även att eleven ska utveckla förmågan att 
leka, motionera och idrotta både på egen hand och tillsammans med andra. Vidare ska 
eleven utveckla sin förmåga att ha ett kritiskt förhållningssätt och kunna ta ett personligt 
ställningstagande i idrotts- och hälsofrågor. Undervisningen ska sträva mot att varje elev 
ska utveckla sin förmåga att leda och organisera aktiviteter, få insyn i idrottens och 
friluftslivets historia samt få en kulturell syn på lekar, danser och idrottsformer. 
Undervisningen i Idrott och Hälsa ska också få eleverna att utveckla kunskaper om 
handlande i nöd- och katastrofsituationer till exempel första hjälpen. I grundskolans 
kursplan för Idrott och Hälsa finns följande uppnåendemål:

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret

Eleven skall
 behärska olika motoriska grundformer och utföra rörelser med balans och kroppskontroll samt 

kunna utföra enkla danser och rörelseuppgifter till musik,
 kunna simma och hantera nödsituationer vid vatten, 
 kunna orientera sig och hitta i närmiljön genom att använda enkla hjälpmedel,
 ha grundläggande kunskaper om friluftsliv samt känna till principerna för allemansrätten,
 känna till något om och kunna ge synpunkter på arbetsmiljön i skolan,
 ha erfarenheter av några vanliga idrottsaktiviteter samt veta något om skaderisker och om hur 

skador kan undvikas.

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret

Eleven skall
 förstå sambandet mellan mat, motion och hälsa och kunna tillämpa kunskaper i ergonomi i 

vardagliga sammanhang,
 kunna delta i lek, dans, idrott och andra aktiviteter och kunna utföra lämpliga rörelseuppgifter,
 kunna forma och genomföra aktiviteter för egen motion,
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 kunna orientera sig i okända marker genom att använda olika hjälpmedel samt kunna planera 
och genomföra vistelse i naturen under olika årstider, 

 ha kunskaper i livräddande första hjälp,
 ha kunskaper i vanliga rörelseaktiviteter och hur de kan bedrivas på ett säkert sätt. 
(Skolverket 2006)

2.5 Vad är autism?

2.5.1 Historik

Termen autism betyder själv och kommer ursprungligen från grekiskans autos. Begreppet 
användes först i början av 1900-talet av Eugen Bleuler och han syftade till de människor 
som hade ett egocentriskt sätt att tänka (Axeheim 1999). Leo Kanner beskrev autism på 
1940-talet som en medicinsk term som förklarar en individs underliga beteende och 
störda anpassningsförmåga (Rudling 1985). Vid samma tid fanns en barnläkare, Hans 
Asperger, som undersökte barn med liknande symptom som hos barn med autism, dock 
lindrigare. Dessa barn fick diagnosen Aspergers syndrom, som ingår i autismspektrumet 
(Holmqvist 1995). 

Axeheim (1999) menar att autism är det svåraste funktionshindret ett barn kan ha.
Det yttrar sig genom nedsatta sociala färdigheter, men behöver inte betyda att individen har 
svårigheter när det gäller andra färdigheter (Wing 1998). Meningarna om hur autism 
uppkommer har länge varit omtvistat bland forskare. Bland annat har en del trott att det 
har med ämnesomsättningen och störningar i denna att göra (Rudling 1985). Idag menar 
forskare att det är ett funktionshinder som antingen beror på medfödd eller tidig 
förvärvad hjärnfunktionsstörning. Förståndshandikapp, epilepsi, syn- och hörselskador 
förekommer ofta i samband med autism (Riksföreningen Autism 2007). Alin Åkerman 
och Liljeroth (1998) hävdar att 80 procent av dem som har diagnosen autism också har en 
utvecklingsstörning. Det föds cirka 100 barn med autism i Sverige varje år, de flesta av 
dessa är pojkar (Riksföreningen Autism 2007). 

2.5.2 Kännetecken för autism

Ofta uppmärksammas barn med autism och deras annorlunda beteende redan under de 
första levnadsåren. Det kan vara att beteendet skiljer sig från jämnåriga barn, att barnet 
inte börjat prata eller inte kommunicerar i den utsträckning som andra i samma ålder. Det 
kan också vara att barnets utveckling till en början är normal för att sedan förändras 
under en kort tid och vissa färdigheter går tillbaka, exempelvis talet (Wing 1998). En av 
de som betytt mest för forskningen inom området är Lorna Wing. Hon beskrev och 
formulerade år 1978 en triad av störningar som krävs för att någon ska tillskrivas 
diagnosen autism. Triadens tre hörn som utgör symtom för autism är svårigheter i 
kommunikationen, det sociala samspelet och föreställningsförmågan (Axeheim 1999). 
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Kommunikation
Graden av svårigheterna med kommunikation varierar stort hos individer med autism, 
både gällande egen användning och förståelsen av språk. Wing (1998) beskriver att 
kommunikationssvårigheterna ofta handlar om att barnet har en försenad eller begränsad 
talspråksutveckling som inte kompenseras med mimik eller gester. Deras språk är ofta 
stereotypt och tvångsmässigt. Det är också vanligt att tonläget och rytmen i talet är 
avvikande. Många barn med autism eko-talar, det vill säga de upprepar det någon precis 
sagt utan att egentligen förstå innebörden (Axheim 1999). Människor med autism kan 
ofta uppfatta det som sägs av någon annan väldigt konkret exempelvis om någon säger 
”Ge mig din hand” så kan det uppfattas som ”Hugg av handen och ge den till mig” 
(Axeheim 1999).

Yttringarna av kommunikationsstörningarna hos personer med autism kan omfatta 
bristande förmåga att inleda och fortsätta samtal samt svårigheter med att använda 
personliga pronomen. Responsen på andras tal kan vara bristfällig (Kristiansen 2000). 
Beyer och Gammeltoft (2000) menar dock att barn med autism sällan är ointresserade av 
kontakt även om det ibland verkar som det. Många barn kan vara så krävande i sitt 
kontaktsökande att de av den anledningen kan verka avvikande. 

Socialt samspel
Funktionshindret autism kännetecknas av en begränsad eller annorlunda ögonkontakt och 
mimik i det sociala samspelet. En del undviker ögonkontakt helt. De söker sällan tröst 
eller hjälp hos andra och kan vara reserverade inför andra människor. De uttrycker sällan 
nyfikenhet eller intresse. Vissa människor med autism är totalt socialt avskärmade och 
beter sig som om andra människor inte existerar (Axeheim 1999). 

”Barn med autism har stora problem med att förstå att andra handlar med avsikt 
och med att finna de meningsbärande elementen bakom andras handlingar. Autism som 
funktionshinder har därför ett nära samband med begreppet mening” (Beyer & 
Gammeltoft 2000:28). Situationer där barnen inte ser avsikten med ett handlande kan 
vara svår att förstå. Många med autism har även en empatistörning, det vill säga svårt att 
sätta sig in i andra människors känslor, tankar och behov (Wing 1998). Powell och Jordan 
(1998) menar att barn med autism upplever egna känslor men har svårt att reflektera över 
dem och kunna använda känslan för att bedöma situationer.  

Genom hela livet har människor med autism svårt att delta i dialoger om hur de 
själva upplever en situation och de kan inte sätta sina egna upplevelser i förhållande till 
andras. En situation med mycket känslor och intryck kan då vara komplicerad för barn 
med autism att analysera, förstå och överblicka (Beyer & Gammeltoft 2000). Barn med 
autism saknar den ömsesidighet som normalt finns i barns sociala samspel (Kristiansen 
2000).

Föreställningsförmåga
Många barn med autism har svårt att delta i rollekar och symboliska lekar på grund av 
sina föreställningssvårigheter och bristen på förmågan att fantisera (Axeheim 1999). 
”Leken bygger på barnets personliga verklighetsuppfattning. Leken är en skapande 
verksamhet, där barnet uttrycker och förverkligar sig självt i samspel med sin 
omgivning” (Beyer & Gammeltoft 2000:32). Autistiska barn håller ofta på med en och
samma aktivitet under lång tid. Det kan vara ett så starkt intresse att det hindrar barnet att 
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delta i något annat. Ofta utförs denna aktivitet på ett tvångsmässigt sätt med ett speciellt 
föremål. Exempelvis kan det vara ständigt gungande eller ovanliga armrörelser (Axeheim 
1999).  

Verklighetsuppfattningen hos människor med autism kan vara bristfällig eftersom de 
har svårt att omvandla sinnesintryck till föreställningar eller en sammanhängande bild. 
De kan ha svårt att generalisera något de själva varit med om och istället så består världen 
för dem av små och osammanhängande fragment (Alin Åkerman & Liljeroth 1998). 

2.5.3 Diagnosen autism

Wings triad bildar underlaget för hur autism klassificeras idag (Kristiansen 2000) och 
diagnoskriterierna för autism är: 

A. Sammanlagt minst sex kriterier från (1), (2) och (3), varav minst två från (1), och ett från vardera 
(2) och (3): 

1. Kvalitativt nedsatt förmåga att integrera socialt, vilket tar sig minst två av följande uttryck:
a) påtagligt bristande förmåga att använda varierande icke-verbala beteenden såsom ögonkontakt, 
ansiktsuttryck, kroppshållning och gester som ett led i den sociala interaktionen
b) oförmåga att etablera kamratrelationer som är adekvata för utvecklingsnivån
c) brist på spontan vilja att dela glädje, intressen eller aktiviteter med andra (t. ex. visar inte, tar inte 
med sig eller uppmärksammar inte andra på sådant som är av intresse)
d) brist på social eller emotionell ömsesidighet

2. Kvalitativt nedsatt förmåga att kommunicera, vilket tar sig minst ett av följande uttryck:
a) försenad talutveckling eller talar inte alls (gör inga försök att kompensera för detta via andra 
kommunikationssätt, t. ex. gester eller pantomin)
b) hos personer med adekvat utvecklad talförmåga ett påtagligt nedsatt förmåga att inleda eller 
upprätthålla samtal med andra
c) stereotypt tal med många upprepningar eller idiosynkratiskt språk
d) brist på varierad, spontan låtsaslek eller socialt imitativt lekbeteende som är adekvat för 
utvecklingsnivån

3. Begränsade, repetitiva och stereotypa mönster i beteende, intressen och aktiviteter vilket tar sig 
minst ett av följande uttryck:
a) omfattande fixering vid ett eller flera stereotypa och begränsade intressen som är abnorma i 
intensitet eller fokusering
b) oflexibel fixering vid specifika, oändamålsenliga rutiner eller ritualer
c) stereotypa och upprepade motoriska manér (t. ex. vifta eller vrida händerna eller fingrarna, 
komplicerade rörelser med hela kroppen)
d) enträgen fascination infördelar av saker

B. Försening eller abnorm funktion inom minst ett av följande områden med debut före tre års ålder: 
(1) social interaktion, (2) språk som syftar till social kommunikation eller (3) symboliska lekar eller 
fantasilekar.

C. Störningen förklaras inte bättre med Retts syndrom eller desintegrativ störning hos barn.
(www.autism.se 2007)
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3. Syfte och problemformulering

Vårt syfte med examensarbetet är att undersöka vilken kunskap som krävs för att 
undervisa barn med autism i ämnet Idrott och Hälsa. Vi vill också ta reda på vad läraren 
bör tänka på i undervisningssituationen av dessa barn. Dessutom vill vi undersöka vad 
lärare i ämnet Idrott och Hälsa anser om integrering av barn med autism i grundskolans 
idrottsundervisning samt hur barn med autism kan bedömas. Sammanfattningsvis är det 
då de didaktiska frågeställningarna hur, vad och varför som kommer att besvaras. Under 
praktiken på lärarutbildningen har vi kunnat se att lärarna i grundskolan saknar kunskap 
om hur de ska arbeta med barn med autism. Eftersom det inte finns någon tidigare 
forskning så vill vi genom detta examensarbete tillföra kunskap till lärare inom Idrott och 
Hälsa om hur barn med autism kan undervisas, integreras och bedömas i ämnet.

 Vilka kunskaper krävs för att arbeta med barn med autism i Idrott och Hälsa?
 Vad är viktigt för läraren i Idrott och Hälsa att ta hänsyn till i 

undervisningssituationen för att underlätta för barn med autism? 
 Vad anser lärare i Idrott och Hälsa om integrering av barn med autism i 

grundskolan?
 Hur ska läraren bedöma prestationen av barn med autism i grundskolan? 
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4. Pedagogiska teorier

4.1 Syn på lärande

Ernst J Kiphard har utformat en pedagogik med psykomotoriskt synsätt, som har en 
helhetssyn på barnets utveckling. Pedagogiken syftar främst till att utveckla barns 
självförtroende, självkänsla och motoriska handlingskompetens. Kiphard menar att 
kropps-jag-erfarenhet, utforskning av rörelseuttryck, materielerfarenhet och kreativ 
problemlösning är en förutsättning för att barnet ska utveckla en social kompetens 
(Johansson 2003).

Lev Vygotskij (1896-1934) hade sin utgångspunkt i att människan både är en 
biologisk och en kulturell varelse. Den biologiska utvecklingen börjar vid födseln och då 
utvecklas de flesta barn relativt lika. Så fort barnet börjar kommunicera med sin 
omgivning kommer dess utveckling även att bestämmas av sociala faktorer. Lärares och 
vuxnas handlingar ses därför som mycket betydelsefulla för barns utveckling, det är 
genom samspel med andra som barnet tar till sig hur det ska tänka och agera för att passa 
in i vårt samhälle (Forssell 2005). 

4.2 Rörelse och lek

Undervisningen ska, enligt Kiphard, bedrivas så att alla barnets funktioner tränas med 
hjälp av rörelseaktiviteter. För att stimulera barnen till aktivitetslust och fantasi så är det 
viktigt att använda sig av materiel som är lämpliga för träning av vissa specifika 
funktioner. Träningen ska ske på ett lekfullt sätt och lärarens roll är att stimulera barnet 
och ta vara på dess eget initiativ. Läraren iakttar, registrerar och reflekterar kring barnets 
reaktioner och val av aktiviteter för att utforma nästa lektion utefter vad som hände under 
föregående lektion. ”Processen studeras i relation till barnets utveckling, framsteg och 
tidigare erfarenheter” (Johansson 2003:23). Kiphard (Johansson 2003) förklarar vidare 
att är det av stor vikt att läraren är självreflekterade i sitt möte med eleven. Barnet ska 
inte tvingas att göra något och läraren bör vara lyhörd, ha tålamod, inlevelseförmåga, 
lekfullhet och humor. I en grupp ska alla, enligt Kiphard, ha samma rättigheter och 
möjligheter. Undervisningen ska göra att trygghet, respekt och lojalitet skapas gentemot 
varandra. När barnet lämnar salen ska det ha en känsla av att ha lärt sig något och 
samtidigt haft roligt. Detta uppfylls genom att barnet har fått träna på sina starka sidor, så 
att barnets självkänsla och självförtroende stärks och utvecklas.

Den psykomotoriska lektionen delas in i tre delar där eleven börjar bestämma, 
därefter bestämmer läraren vad som ska göras och till sist bestämmer gruppen 
tillsammans vad lektionen ska avslutas med. Därefter följer ett samtal där eleverna får 
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svara på vad som varit roligt idag och vad de vill göra nästa gång. Detta lektionsupplägg 
gör att varje barn får göra det de själva vill under en del av lektionen. Således blir de inte 
tvingade till något och de kan själva upptäcka att de klarar saker som de tidigare tagit 
avstånd från (Johansson 2003). 

För att väcka barnets lust till aktivitet betonar Kiphard att läraren måste vara flexibel 
och kunna ändra sitt lektionsinnehåll efter barnets handlande (Johansson 2003). 
Utmaningen för läraren är, enligt Vygotskij, att lägga undervisningen på rätt nivå, så att 
aktiviteten anpassas till barnets utveckling (Forssell 2005). Vygotskij framhåller även att 
våra individuella kompetenser utvecklas tillsammans med andra, det vill säga att vi lär 
oss först med andra, för att sedan kunna utföra det själv. I våra aktiviteter kan vi använda 
oss av hjälpmedel, verktyg och tecken för att lösa problem, minnas och utföra en 
arbetsuppgift (Strandberg 2005). 

Vygotskij betonar även att lek, som aktivitet, är en källa till utveckling redan i 
förskoleåldern, då samspel och interaktionell aktivitet är viktig för lärande och utveckling 
(Forssell 2005). Han betonar att lek och undervisning har ett stort värde, då den medför 
en utveckling hos barnet. För att barnets lek ska få struktur krävs minne och fantasi. 
Barnet använder föremål i leken för att skapa en fantasivärld, barnet frikopplar 
betydelsen från föremålet. Därför kan en träbit förvandlas till en bil i leken. I leken ställs 
krav på barnet att handla efter sina impulser och efter sina egna beslut (Bråten 1998). 
Barnet tränar även verklighetsuppfattning, regeltillämpning och sociala roller i leken 
(Johansson 2003)
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5. Undervisning av barn med autism 

5.1 Grundläggande tankesätt 

Den som ska undervisa barn med autism behöver, förutom grundläggande kunskaper om 
människan och hennes utveckling, också ha kunskap och förståelse om autism (Alin 
Åkerman & Liljeroth 1998). Erkännandet av autism som ett funktionshinder som i sin tur 
får konsekvenser för lärandet är det första steget mot att skapa en god praktik. Läraren 
måste dessutom ha förmåga till observation, att motivera elever, strukturera 
undervisningen och främja god inlärning. Läraren måste känna till det grundläggande i 
det autistiska tänkandet för att kunna erbjuda strukturer som ersätter den spontana 
reflektionen. Det innebär att läraren måste rikta fokus mot det viktiga i en uppgift och hur 
barnet ska ta itu med uppgiften (Jordan & Powell 1998). Det krävs dessutom en stor 
kreativitet hos läraren och förmåga till empati, att förstå och leva sig in i barnet (Alin 
Åkerman & Liljeroth 1998). 

Autism förekommer sällan i ”ren form”, utan många av barnen med autism har även 
andra tilläggshandikapp. Tilläggshandikappen kommer i sin tur också att begränsa 
elevens utveckling och vilka undervisningsstrategier som kan användas (Jordan & Powell 
1998). Människor med autism har olika sociala förhållanden, personligheter, 
intellektuella nivåer och tilläggsproblem. De finns i flera olika varianter, därför 
överensstämmer de inte med en exakt modell hur de ska behandlas eller tränas (Gillberg 
& Peeters 1999). ”De är först och främst människor. Det råkar bara vara så att de är 
påverkade av samma (eller liknande) störning, men det innebär inte att de är kopior av 
varandra” (Gillberg & Peeters 1999:24). 

Enligt Alin Åkerman och Liljeroth (1998) är det inte möjligt att pressa in kunskaper 
och färdigheter i en annan människa. Istället måste förutsättningar skapas i miljön, 
kommunikationen och upplevelser så att individen kan ta till sig och omvandla det till 
användbara kunskaper och färdigheter. Barn med autism kräver mycket stöd vid en 
inlärningssituation och det är lärarens uppgift att stödja barnet så att det kan utveckla 
förmågor och färdigheter som ökar möjligheterna att vara med i det sociala livet. Lärare 
som arbetar med barn med autism kan inte förutsätta att spontana framgångar sker, vilket 
medför att det krävs en undervisningsmodell där läraren hela tiden reflekterar. 
Reflektionen ska innefatta lärarens egna kunskaper och reaktioner samt hur barnets 
inlärningssituation kan förbättras (Alin Åkerman & Liljeroth 1998). 

”Undervisningens mål är att bidra till elevens självständighet, så att det blir möjligt 
för eleven att ta makten över sitt liv och blir en aktör istället för en passiv mottagare”
(Axeheim 1999:15). För att kunna skapa länkar till samhället gäller det för läraren att 
börja där barnet är. Det viktigaste är att skapa lust, vilket är en av de stora svårigheterna 
vid arbetet med barn med autism eftersom de ofta inte har så stort intresse för 
omgivningen (Alin Åkerman & Liljeroth 1998). Jordan och Powell (1998) säger att en 
grundpelare i undervisningen av barn med autism är att aktiviteterna inte bara ska vara 
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inriktade på barnets svårigheter, utan dess starka sidor behöver också utvecklas och 
uppmuntras. 

5.2 Inlärningssituationen

Stödet tillsammans med bemötandet är viktigt för att barn med autism ska veta vad som 
ska göras. ”Bemötandet bör utgå från att elever med autism vill men inte vet hur. De blir 
därför stående om ingen puffar på och visar vägen. De har behov att få lära sig vad de 
skall göra i stället för vad de inte skall göra” (Alin Åkerman & Liljeroth 1998:107). 
Eftersom barn med autism ibland har svårt att uppfatta språk och vilka krav som ställs är 
det viktigt för läraren att använda sig av korta och konkreta meningar. Barnet kan inte 
tänka vad läraren tänker utan uppfattar det som exakt sägs. Exempelvis om läraren säger 
”Kan du ta fram din pärm” uppfattas det inte som ”Ta fram din pärm” (Alin Åkerman & 
Liljeroth 1998). Barn med autism kan uppleva det som händer, men är inte medvetna om 
att det händer just dem. Detta kan få konsekvensen att barnet inte alltid lär in det läraren 
lär ut (Jordan & Powell 1998). En svårighet är därför att veta om barnet har förstått det 
läraren försöker förmedla, speciellt vid gruppinstruktioner:

Att förvänta sig att en elev med autism ska delta i och förstå gruppinstruktioner kan leda till
frustration hos både lärare och elev. Svårigheter med att samtidigt hantera ljud, ord, synintryck, 
rörelse, beröring och andra sinnesintryck, att rikta och skifta uppmärksamhet och problem med att 
bearbeta auditiva intryck samverkar till att göra gruppinstruktioner förvirrande, svårförståeliga och 
ibland till och med oroande (Faherty 2002:206). 

Därför kan det vara en fördel att läraren ger barnet med autism individuella instruktioner 
för att han eller hon lättare ska kunna ta dem till sig och minnas dem (Faherty 2002). 
Jordan och Powell (1998) hävdar att barn med autism inte har svårigheter med minnet i 
allmänhet, utan att de har dåligt personligt minne av händelser. Faherty (2002) betonar 
också att barn med autism kan ha svårt att hålla ordning. Omgivningen och miljön måste 
ge barnet ledtrådar som det kan förlita sig på. För att underlätta så kan läraren märka ut 
var saker och ting ska förvaras. 

Det är viktigt för läraren att vara medveten om att barn med autism kan ha svårt med 
beröring och kroppskontakt. Därför bör undervisningen vara flexibel och anpassas efter 
barnets möjligheter så att barnet kan känna en trygghet tillsammans med den vuxne. Till 
en början kan målet vara att barnet själv ska utföra en aktivitet för att sedan bygga på 
samspelet med andra. När barnet själv tar initiativ till en övning eller aktivitet bör detta 
tas till vara och utvecklas (Alin Åkerman & Liljeroth 1998).

Barn med autism kräver ordning och struktur, då de själva inte kan organisera och 
planera i samma utsträckning som andra, därför används ofta visuella scheman som är 
värdefulla verktyg i det pedagogiska arbetet. Schemat ska svara på vad som ska göras, 
när detta ska göras, var det ska göras, hur länge det ska göras och vad som händer sedan 
(Axeheim 1999). 
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Schemat är en visuell strategi som ger förutsägbarhet, igenkännande och tydlighet som i sin tur kan 
leda till en allmänt minskad oro. Schemat är betydelsefyllt för att förebygga beteendeproblem 
eftersom det hjälper barnen att lättare och med mindre ansträngning och stress göra de saker de måste 
göra varje dag (Faherty 2002:43).

Detta gör att förändringar, förflyttningar och förväntningar blir tydligare och barnet blir 
mer lugnt och har lättare att fokusera. Genom att använda schema varje dag kan det 
resultera i många positiva förändringar till exempel att barnet lär sig att utnyttja visuella 
styrkor, blir mer självständigt och flexibelt och lättare kan ta instruktioner från andra. 
Schemat utformas genom att dagens eller delar av dagens aktiviteter listas i 
ordningsföljd. Schemat ska vara enkelt, tydligt och kortfattat. Det är viktigt att utgå från 
de bilder, symboler eller ord som barnet lätt kan förstå. Läraren kan hänvisa till schemat 
om det blir en diskussion om vad som ska hända eller när det ska hända (Faherty 2002).
”Det måste finnas någon form av struktur för att reducera stressen till ett minimum och 
främja inlärningen och ofta görs detta bäst med den typ av visuell struktur som finns i 
TEACCH-programmet” (Jordan & Powell 1998:51).

5.3 TEACCH-modellen

5.3.1 Historik

TEACCH är ett av få undervisningsprogram som är speciellt utformad för barn, 
ungdomar och vuxna med autism och liknande störningar och står för ”Treatment and 
Education of Autistic and related Communication handicapped Children” (Axeheim 
1999:11). Till svenska kan det översättas ”Behandling och undervisning av barn med 
autism och andra närbesläktade kommunikationshandikapp” (Axeheim 1999:12). Det är 
en strategi kring hur arbetet bör gå till för att arbeta med människor med autism för att 
skapa en optimal utveckling (Schopler m.fl. 1993). 1980 utarbetade TEACCH en läroplan 
för barn med autism som går i den vanliga grundskolan. Läroplanen kallas ”läroplan för 
kommunikation” och har som huvudsyfte att förbättra det individuella barnets 
kommunikation i vardagen (Watson 1995). Eric Schopler startade undervisningsformen 
år 1966 som ett forskningsprojekt i North Carolina i USA. Idag är programmet utbrett i 
många länder, bland annat i Sverige (Alin Åkerman & Liljeroth 1998).

5.3.2 Undervisning

Läraren ska tillsammans med barnet och föräldrarna komma fram till ett individualiserat 
innehåll som passar det enskilda barnet. Först bör en analys av barnets olika 
funktionsnivåer göras för att träningen och undervisningen därefter bäst kan anpassas 
efter barnets nivå (Schopler m.fl. 1993). I pedagogiken sker utvecklingen med ett 
livsperspektiv där barnet först går igenom ett förskoleprogram för att sedan gå vidare till 
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skolprogram och avslutningsvis anpassas undervisningen till vuxenlivet. Stor vikt läggs 
vid barnets starka sidor, där intresset finns, medan svårigheterna tonas ned (Alin 
Åkerman & Liljeroth 1998).

Det stöd som läraren bör ge till barnen ska vara enkelt, kort och koncist eftersom 
många barn med autism har svårt att förstå och tolka instruktioner (Watson 1995). De 
behöver ofta ha sin vardag strukturerad, då de själva inte kan överblicka vad som ska 
hända under dagen. ”De behöver veta vad de ska göra, hur mycket de ska göra och vad 
som ska hända sedan” (Schopler m.fl. 1993:161). För att underlätta och strukturera dagen 
för barnet används ett arbetsschema för alla aktiviteter som skall komma under dagen i 
TEACCH-programmet. Det kan vara ett schema med fysiska föremål, text eller bilder 
som hjälper barnet att förstå vilken aktivitet som kommer och vad som förväntas av 
honom eller henne (Alin Åkerman & Liljeroth 1998). 

5.3.3 Miljön

Målet är att skapa förutsättningar för arbetet och miljöer så att barnen kan se 
undervisningen som meningsfull och förstå den. ”Om barn med autism kan börja förstå 
relationer mellan saker och ting, kan de också så småningom fungera själva utan ständig 
handledning.” (Alin Åkerman & Liljeroth 1998:118). Barnet blir alltmer självständigt ju 
mer av undervisningen han eller hon kan ta till sig och förstå. Allt som finns i 
undervisningsmiljön måste anpassas till barnet (Alin Åkerman & Liljeroth 1998). 
Schopler m.fl. (1993) poängterar vikten av att använda samma utrymme regelbundet, till 
exempel sitta på samma platser, för att det ska bli förknippat med det beteende som 
förväntas av barnet när det arbetar. Alin Åkerman och Liljeroth (1998) påpekar att den 
fysiska miljön tydligt bör delas in i avgränsade områden och aktiviteter för att hjälpa 
barnet att hitta det som är relevant i sin miljö. Det är också viktigt att hjälpa barnen att 
avskärma vissa intryck istället för att överstimulera dem (Alin Åkerman & Liljeroth 
1998). 

5.4 Integrering av barn med autism

Många frågar sig om elever med autism skall integreras och menar då om de skall undervisas i 
vanliga klasser, eventuellt med assistent. Alternativ till detta utgörs av särskilda undervisningsgrupper 
inom grundskolan eller specialklasser inom särskolan. Frågan om integrering är dock mycket vidare. 
Människor med autism har oftast inte behov av att vara med i sociala sammanhang. De lever på sina 
villkor. (Alin Åkerman & Liljeroth 1998:114)

Åsikterna om integrering går vida isär, men det är konstaterat att integreringen inte ska 
ske enbart för att uppnå det som är normalt (Alin Åkerman & Liljeroth 1998). Numera är 
integrering inom grundskolan något att sträva efter för dessa barn. Detta beslut måste 
dock fattas efter varje barns enskilda förutsättningar och behov (Beckman m.fl. 1994). De 
barn som inte går i grundskolan kan lätt bli stigmatiserade och segregerade från det 
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vanliga samhället. Detta är en stor anledning till att barn med autism ska integreras, men 
också att barnen kan härma andra barn utan funktionshindret. De flesta barn med autism 
lär sig dock inte sociala färdigheter av andra barn, utan av vuxna som har rätt pedagogik 
och erfarenhet inom området (Wing 1998). Holmqvist (1995) motsäger detta och skriver 
att barn med autism utvecklas mest i sällskap av barn som inte har funktionshinder. 
Beckman m.fl. (1994) understryker att vi måste vara medvetna om att barn med autism 
nästan aldrig blir en del av en grupp eller klass. Hänsyn måste hela tiden tas till eleven 
och dess funktionshinder, främst vid till exempel idrott. Barn med autism trivs ofta bra 
med att vara ensamma och behöver inte ha sällskap från andra barn. Därför ska barnet 
inte tvingas att delta i sociala grupper.

Enligt Alin Åkerman och Liljeroth (1998) bör läraren vara uppmärksam på mobbing 
när ett barn med autism är integrerat, eftersom det inte är ovanligt att dessa barn blir 
utsatta av andra barn. De kan kanske inte heller, på grund av sitt funktionshinder, berätta 
om någon har betett sig illa mot dem. För att motverka mobbing och annan kränkande 
behandling från de barn utan funktionshinder, måste en förståelse och kunskap skapas 
hos dem.

En stor aspekt i frågan om integrering i skolan är om det finns personal med 
tillräckliga kunskaper om autism, de måste dessutom vara medvetna om att det kommer 
att krävas en större arbetsinsats från deras sida. Att lära sig undervisa barn med autism 
kan ta lång tid för läraren och det kan därför vara en nackdel när barnen ska placeras ut i 
grundskoleklasser som undervisas av olika lärare. Eftersom det är föräldrarna som fattar 
beslutet om vilken skolform eleven ska placeras i så måste det finnas en kommunikation 
mellan skola och hem för att eleven ska få en så bra skolgång som möjligt (Alin Åkerman 
& Liljeroth 1998).
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6. Metod

6.1 Val av metod

Eftersom vi ville studera hur lärare i Idrott och Hälsa undervisar, bedömer och integrerar 
barn med autism i grundskolan föll valet av en kvalitativ metod naturligt, då vi får ett 
djupare perspektiv i undersökningen. En kvantitativ metod skulle istället ge oss mer 
möjligheter att generalisera, men vi hade inte fått ett lika djupt perspektiv (Carlsson 
1991). En enkät hade troligtvis gett oss mer ytliga svar, men hade kanske kunnat nå fler. 
Det hade varit svårt att utforma en enkät som hade gett oss de djup i svaren som vi söker. 
På grund av att arbetet inte ska bli för omfattande valde vi att inte göra observationer 
(Patel & Davidsson 1994). Utifrån vårt syfte och frågeställningar gjordes valet att först 
utgå från litteratur, för att sedan använda oss av kvalitativa intervjuer. Detta val gjordes 
eftersom vi antog att en intervju skulle ge oss de mest relevanta och omfattande svaren. 

Forskaren arbetar med att skapa teorier som ska ge kunskap om verkligheten. 
Underlaget för teorin är information om det område som studerats, ofta kallat empiri. Det 
är forskarens arbete att relatera teori och verklighet med varandra. Det finns två arbetssätt 
som teoriproduktionen kan bedrivas på, deduktion och induktion. Om forskaren arbetar 
deduktivt kännetecknas det av att han eller hon drar slutsatser om enskilda företeelser 
utifrån allmänna principer. Utifrån litteratur härleds hypoteser som sedan ställs mot det 
empiriska materialet. Redan befintlig litteratur bestämmer då vilken information som 
samlas in, hur informationen ska tolkas och hur resultaten ska relateras till den teoretiska 
bakgrunden. Då forskaren arbetar induktivt gäller det omvända förhållandet, det vill säga 
att han eller hon utifrån den insamlade informationen formulerar en teori. Det finns risk 
att forskaren egentligen inte vet något om teorins räckvidd eller generalitet eftersom den 
baserar sig på empiri som är typisk för en speciell situation eller grupp av människor 
(Patel & Davidsson 1994). 

Vi valde att arbeta utifrån en deduktiv modell. Vi har en teoretisk bakgrund som 
ligger till grund för datainsamlingen och bearbetningen av det empiriska materialet. 
Därefter kommer vissa slutsatser kunna dras utifrån litteratur och empiri.

6.2 Litteratur

Genom att studera olika typer av litteratur får vi en övergripande bild av olika 
pedagogiska teorier och hur de ska appliceras på barn med autism i ämnet Idrott och 
Hälsa, samt en kunskap om vad autism är.  Den litteratur som finns tillgänglig behandlar 
hur undervisningen ska utformas för barn med autism i ett klassrum och beskriver inte 
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hur dessa barn ska undervisas i Idrott och Hälsa. Vi har inte heller kunnat hitta någon 
tidigare forskning som berör just detta ämne.

För att få fram lämplig litteratur till vår litteraturstudie använde vi oss av Växjö 
universitetsbibliotekets databas. Där sökte vi på ordet autism och fick upp alla 
bibliotekets böcker som behandlade just autism. För att välja ut litteratur som bäst 
passade vårt examensarbete gjordes ett urval med hjälp av innehållsförteckning och titel. 
För att få en så aktuell bild som möjligt har vi dessutom valt nyare upplagor framför 
äldre. Detta gjordes för att litteraturen ska vara väsentlig i förhållande till syftet med vårt 
examensarbete, vilket Evjegård (2003) betonar. Metoden är rent empirisk, men 
litteraturen gör att vi får fram ett underlag för att göra analys av intervjuerna. Dessutom 
gör litteraturen att vi har en bakgrundskunskap och på så sätt får lättare att ställa relevanta 
frågor till våra intervjupersoner (Svensson & Starrin 1996).

6.3 Intervju

Vi valde att göra en kvalitativ studie i vårt examensarbete i form av intervjuer. Carlsson 
(1991) beskriver den kvalitativa forskningsintervjun som ostrukturerad och flexibel. Den 
kan påminna om ett vanligt vardagligt samtal. Målet med den kvalitativa intervjun är att 
försöka upptäcka vad som sker snarare än att bestämma omfattningen av något (Svensson 
& Starrin 1996). I en kvalitativ intervju ligger tyngdpunkten på några få betydelsefulla 
punkter och intervjuaren söker ett djup snarare än en bredd (Carlsson 1991). Då vi inte 
har avsikt att göra statistiska analyser så valdes en kvantitativ intervjumetod bort. ”Syftet 
med kvalitativa undersökningar är att skaffa en annan och djupare kunskap än den 
fragmentiserade kunskap som ofta erhålls när vi använder kvantitativa metoder” (Patel 
& Davidsson 1994:99).

Våra intervjufrågor är semistrukturerade, som enligt Bryman (2002) är när 
intervjuaren använder sig av en intervjuguide (se bilaga 1) och frågorna inte är helt 
förutbestämda. Vi startade våra intervjuer med en allmän fråga, nämligen hur länge 
intervjupersonen har arbetat som idrottslärare, vilket Carlson (1991) betonar som viktigt. 
Han skriver att intervjun bör starta med en allmän fråga och att forskaren ska spara 
detaljfrågor till en senare del av intervjun. Det är önskvärt att låta intervjun röra sig i 
olika riktningar och låta intervjupersonen associera fritt eftersom detta ger kunskap om 
vad han eller hon upplever vara betydelsefullt och viktigt. I kvalitativ forskning ligger 
tyngden på intervjupersonens egna uppfattningar och synsätt (Bryman 2002). En 
intervjuguide är ofta utformad efter ett antal tyngdpunkter, teman, som tas upp under
intervjun, samma teman som i resultat-, analys- och diskussionsdelen. Frågorna behöver 
inte komma i den ordning som står i intervjuguiden och följdfrågor kan användas då 
intervjupersonen sagt något intressant (Bryman 2002). 

För att få reliabilitet och validitet i undersökningen har vi valt att intervjua lärare 
som undervisar i ämnet Idrott och Hälsa och har stor erfarenhet av att arbeta med barn 
med autism. Reliabilitet handlar i grunden om frågor som rör måttens och mätningarnas 
pålitlighet och följdriktighet (Bryman 2002). Hög reliabilitet innebär att liknande 
mätningar ska ge nästintill identiska resultat (Halvorsen 1992). Validitet betyder giltighet 
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eller relevans och därför ska den data som samlas in vara tillämplig för våra 
frågeställningar. Den information som kommer fram ur intervjuerna kan till viss del 
generaliseras eftersom vi valt att intervjua så många lärare, vilket gör att vi kan dra vissa 
slutsatser. 

6.3.1 Urval

De flesta intervjupersonerna i kvalitativa intervjuer brukar väljas ut genom strategiska 
urval. Det intressanta är kvaliteten på informationen och forskaren strävar efter att 
intervjua de personer som har de största kunskaperna eller kan uttrycka sig bäst 
(Halvorsen 1992). Således använde vi oss av ett strategiskt urval i kombination med ett 
bekvämlighetsurval, med tanke på att vi valde lärare vi har haft kontakt med. Vi valde att 
intervjua sju lärare som alla har erfarenhet av och kunskap om att arbeta med barn med 
autism från grundskola, gymnasieskola, grundsärskola och gymnasiesärskola. En av våra 
intervjupersoner, som enbart arbetat på särskolan, kunde dock inte tillföra någon 
information angående integrering och bedömning. Många av intervjupersonerna har vi 
personlig kontakt med genom våra tidigare praktikplatser. Vi kontaktade även lärare som 
vi vet arbetar eller har arbetat med barn med autism, men som vi själva inte har någon 
personlig relation till. Kontakten skapades genom ett allmänt mail till skolor i 
kommunen.

6.3.2 Genomförande

Då vi redan hade en relation med vissa intervjupersoner var de införstådda med att vi 
ville intervjua dem till vårt examensarbete. Därför skedde kontakten enbart via mail då vi 
bestämde tid och plats för intervjun. Tre av intervjupersonerna har vi inte haft kontakt 
med tidigare. Vi skickade mail till skolledningen på olika skolor och frågade om det 
fanns någon idrottslärare som undervisar eller har undervisat barn med autism. Vi fick 
svar från en lärare på en av skolorna, därefter bestämdes tid och plats via mail. Via vår 
handledare har vi dessutom kommit i kontakt med en lärare i ämnet Idrott och Hälsa vid 
Specialpedagogiska Institutet i Örebro och därmed fått en intervju. Den tredje 
intervjupersonen kom vi också i kontakt med via vår handledare. Tid och plats för 
intervju bestämdes via telefon och intervjufrågorna skickades per post på 
intervjupersonens begäran.

Alla intervjuer, utom två, genomfördes på den berörda lärarens skola, där de känner 
sig hemmastadda, vilket gjorde att de kände sig mer trygga i miljön. Det var 
intervjupersonerna som bestämde var på skolan intervjuerna skulle genomföras. I 
samtliga fall gjordes intervjuerna där de kunde utföras ostört för att hindra att 
intervjupersonerna blev distraherade och avbrutna. Samtalet med läraren från 
Specialpedagogiska Institutet bedrevs i ett samtalsrum på Växjö Universitet. I det andra 
fallet besökte vi läraren i hennes hem. I de fall där vi intervjuade våra tidigare handledare 
från praktikplatser så valde vi att den av oss som inte hade någon personlig kontakt med 
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intervjupersonen i fråga fick ha huvudansvaret för intervjun, detta för att undvika ledande 
frågor. 

Vi spelade in intervjuerna på bandspelare för att undersökningen ska bli så reliabel, 
tillförlitlig, som möjligt (Bryman 2002). En nackdel som Carlsson (1992) nämner med att 
använda bandspelare är att intervjupersonen kan känna sig hämmad av att veta att de blir 
inspelade på band. Vi anser dock att fördelarna väger tyngre. Bara en av 
intervjupersonerna kommenterade att vi använde oss av bandspelare, men accepterade 
ändå att bli inspelad. 

När intervjuerna var genomförda sammanfattade vi dessa och bearbetade det 
insamlade materialet. I själva bearbetningen skrev vi ner vad intervjupersonen sagt för att 
sedan sammanfatta intervjun utifrån rubrikerna i vår intervjuguide. För att undvika den 
upprepning som vi anser att en åtskiljd del med resultat och analys hade gett, gjorde vi en 
sammanfattande resultat- och analysdel. Genom att sammanföra resultatet och analysen 
hoppas vi underlätta för läsaren, då texten annars hade blivit längre. För att få ordning i 
resultat-, analys- och diskussionsdelen strukturerades det insamlade materialet i olika 
teman (Bryman, 2002). I temat ”Undervisningssituationen” i resultat- och analysdelen 
valde vi att göra ytterligare några underrubriker för att underlätta läsningen. 

6.3.3 Etik 

Vi tog stor hänsyn till etiska principer som finns gällande forskning. Redan under 
planeringen av examensarbetet hade vi de etiska principerna i åtanke för att skriva ett 
arbete som inte kränker någon (Kvale 1997). Vetenskapsrådet ställer upp fyra allmänna 
huvudkrav på etik inom forskning: informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet 
och konfidentialitetskravet. Innan intervjuerna upplyste vi om att det är frivilligt och 
anonymt, samt att intervjupersonen kan avbryta sin medverkan och på så sätt har vi tagit 
del av informations- och samtyckeskravet (Vetenskapsrådet 2004). Vi förklarade varför 
intervjun görs och att slutprodukten kommer att utmynna i ett examensarbete (Carlsson 
1991). För att uppfylla nyttjandekravet kommer det insamlade materialet endast användas 
för forskningsändamål. Enligt konfidentialitetskravet så ska obehöriga inte kunna ta del 
av personuppgifter, vilket vi har uppfyllt. Om intervjupersonen under intervjun skulle 
nämna andra personer vid namn, så kommer dessa inte att figurera i vårt arbete. Frågorna 
i intervjuguiden är formulerade för att de inte ska verka kränkande eller kritiserande 
(Vetenskapsrådet 2004). 
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7. Resultat och analys

7.1 Presentation av intervjupersoner

Intervjuperson 1 har arbetat inom ämnet Idrott och Hälsa i 37 år. Han utbildade sig till 
lärare på Gymnastik- och Idrottshögskolan (GIH) i Stockholm. Den första kontakten med 
barn med autism fick han då den nya reformen slog igenom och ansvaret för särskolan 
gick från landstinget till kommunen. Skolan han arbetade på fick då förfrågan av 
landstinget att ta över idrottsundervisningen för särskolebarnen. Han har främst mött barn 
med autism inom särskolan, men också i vanliga gymnasieskolan. 

Vår andra intervjuperson har undervisat i ämnet Idrott och Hälsa i sex år i 
gymnasieskolan. Hon är 1-7 lärare i Svenska och SO och har 40 poäng i Idrott och Hälsa. 
Hon kom i kontakt med barn med autism för två år sedan, då hon skulle undervisa elever 
i särskolan. Intervjupersonen har även erfarenhet av barn med autism utanför skolan då 
en av hennes vänners dotter har autism. Hon har varit med och sett utvecklingen hos 
denna flicka sedan flickan var liten. För tillfället har hon tre pojkar integrerade i den 
vanliga undervisningen med en lindrigare form av autism, Aspergers syndrom. 

Den tredje intervjupersonen har arbetat som lärare i ämnet Idrott och Hälsa i snart 
åtta år på grundskolan. Han är utbildad i Matematik och NO för grundskolans tidigare år 
och har 50 poäng i Idrott och Hälsa. Första kontakten med ett barn med funktionshindret 
autism fick han för fem år sedan på sin nuvarande skola. För tre år sedan fick han 
dessutom en pojke med autism i en av sina klasser. Idag går pojken i år nio och vår 
intervjuperson har undervisat honom i Idrott och Hälsa alla tre åren.

Det är sju år sedan den fjärde intervjupersonen började undervisa i ämnet Idrott och 
Hälsa. Han undervisar nu främst i årskurs 3-5, men hjälper också till i högre årskurser där 
det finns elever i behov av särskilt stöd. Han har i botten en fritidsledarutbildning, men 
förutom det en mängd kurser, bland annat ledarutbildningar och kurser i pedagogik. Det 
var år 1996 som han kom i kontakt med barn med autism för första gången. Han arbetade 
då som vikarie i en särskola i ämnet Idrott och Hälsa.

Vår femte intervjuperson undervisar i ämnet Idrott och Hälsa i en särskola och han 
arbetar även med en pojke med autism som går i en egen klass. Läraren har tidigare varit 
elevassistent i alla klasser på särskolan. Han är i grunden utbildad till barnskötare i början 
av 1980-talet. År 2000 började han jobba på sin nuvarande arbetsplats, men då på 
kontoret. Då han sedan blev tillfrågad att arbeta som obehörig lärare på särskolan, tog han 
tillfället i akt.

Intervjuperson 6 började arbeta som idrottslärare 1984 då hon tog sin lärarexamen. 
Hon fick en tjänst på gymnasiesärskolan, vilket var något helt nytt för henne. Där träffade 
hon barn med mycket olika funktionsnedsättningar och från sin idrottslärarutbildning 
hade hon inget med sig hur hon skulle undervisa dessa barn. Hon har även arbetat på 
grundskolan och grundsärskolan. 1996 började hon arbeta på en regionskola för elever 
med rörelsehinder. Det var barn som gick i speciella grupper och barn som var 
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integrerade i grundskolan. Därefter började hon arbeta på ett kunskapscentrum för att ge 
råd, stöd och utbildning till andra idrottslärare som mötte barn i behov av särskilt stöd. År 
2001 då Specialpedagogiska Institutet startade som myndighet gick kunskapscentrumet in 
därunder. 2005 slutade hon arbeta som idrottslärare och idag arbetar hon istället som 
rådgivare och utbildare vid Specialpedagogiska Institutet.

Den sjunde och sista intervjupersonen har arbetat som idrottslärare i 40 år och är 
numera pensionerad. Hon började arbeta som obehörig lärare på särskolan för att sedan 
utbilda sig till gymnastikdirektör på GIH. Under årens lopp har hon arbetat mestadels på 
särskolan, hon är dessutom specialpedagog i motorik och under karriären har hon gått 
extra utbildningar. För att veta att det just var särskolan hon ville arbeta med så provade 
hon på att undervisa på vårdskola, grundskola och gymnasium. Därefter gjorde hon valet 
att enbart arbeta på särskolan. Det var där hon fick den första kontakten med barn med 
autism.

7.2 Erfarenhet och utbildning

Ingen av de intervjuade utbildade idrottslärarna ansåg sig ha fått någon kunskap om 
autism när de gick sin lärarutbildning. En av intervjupersonerna har inte någon 
utbildning, utöver sin lärarutbildning, utan menar att han är självlärd och att det kan vara 
positivt. ”Det är egentligen av godo för man får pröva sig fram” (Intervjuperson 1). Alla 
de intervjuade menar att de till en början fick prova sig fram i idrottsundervisningen av 
barn med autism, men att de efter en tid kände att de behövde mer kunskap. Jordan och 
Powell (1998) menar att genom att få utbildning så blir det lättare för läraren att få barnet 
att kunna lösa en uppgift. De skriver vidare att om läraren känner till funktionshindret så 
blir det lättare att strukturera lektionen, vilket överensstämmer med vad 
intervjupersonerna säger. Intervjuperson 7 pekar tydligt på vikten av utbildning hos 
skolans lärare:

Det är ju viktigt att man är välutbildad, det är väldigt viktigt att man vet precis vad autism står för och 
hur man ska hantera det. För det är en speciell hantering. Välutbildad personal är det allra viktigaste 
och att man tycker om att arbeta med barn med autism, för det gör inte alla. 

Fem av intervjupersonerna har fått utbildning via skolan eller kommunen, på eget 
initiativ, som bestod av föreläsningar eller kurser. Denna utbildning var mycket 
uppskattad bland intervjupersonerna och de anser sig ha fått verktyg för att undervisa 
barn med autism. ”Jag fick gå en autism-kurs på sex heldagar. Det var jättebra och 
jätteintressant. Det var en kurs i kommunen som man fick anmäla sig till” 
(Intervjuperson 5). Detta överensstämmer med vad Alin Åkerman och Liljeroth (1998) 
säger om att de undervisande lärarna av barn med autism bör ha grundläggande 
kunskaper och förståelse om funktionshindret. Alla intervjuade betonar att de som lärare 
måste ha en förståelse för barnet med autism, vilket också Alin Åkerman och Liljeroth 
(1998) styrker samtidigt som de framhäver vikten av empati hos läraren. 

Den kunskap om funktionshindret som på eget initiativ söktes av en av 
intervjupersonerna var i form av att delta i undervisningen av andra ämnen på 
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gymnasiesärskolan i två dagar, för att se hur lärarna arbetar. Två av intervjupersonerna 
framhäver även de att de lärde sig mycket genom erfarenhetsbyte med lärare som redan 
arbetar på särskolan, ”lärarna borde lära sig mer av varandra” (Intervjuperson 7). 

Överlämnande av information om det enskilda barnet och om funktionshindret 
mellan föräldrar, lärare och tidigare skolor poängterar flera av de intervjuade lärarna som 
väsentligt för att hjälpa ett barn med autism till en så bra skolgång som möjligt. Detta 
framhäver även Schopler m.fl. (1993) då de skriver att läraren ska samarbeta med barnet 
och dess föräldrar för att komma fram till en undervisning då barnet utvecklas på bästa 
sätt. De skriver vidare att information och kommunikation blir avgörande för hur barnets 
skolgång ska komma att fungera. Även kontakten och kommunikationen mellan lärarna 
har framhållits av intervjupersonerna. Intervjuperson 2 beskriver:

Många gånger fick jag kommentaren att: ”Jag trodde inte ni på idrotten behövde veta att barnen har 
autism”. Men jag tycker att det är väldigt viktigt att vi får veta varför de har svårt att koncentrera sig. 
Det kanske ändå är viktigare att veta om funktionshindret på idrotten eftersom det flyger grejer och 
inte är lika strukturerat. 

Två intervjupersoner berättar också om att personalen på skolan de arbetar på har en 
kontakt med Autismcenter och Rehabiliteringscentrum för att lärarna kontinuerligt ska få 
tips och råd kring undervisning av barn i behov av särskilt stöd. Detta framhåller även 
intervjuperson 6 då hon säger att det bör finnas fler rådgivare till idrottslärare kring hur 
de ska arbeta med barn med olika funktionshinder. ”Läraren ska kunna se varför det blir 
kaos ibland och varför eleven drar sig undan och inte vill vara med” (Intervjuperson 6). 

7.3 Undervisningssituationen

7.3.1 Bemötande

Alla intervjupersoner menar att bemötandet av barn med autism handlar om att möta 
varje individ med respekt och förståelse och att all personal ska vara medveten om att 
skolans verksamhet ska genomsyras av att kunna möta alla barn. Det finns även tydligt 
utpekat i Lpo94, där det står att den svenska skolan ska vara en skola för alla. Enligt 
läroplanen ska skolans verksamhet också präglas av omsorg om den enskilda elevens 
välbefinnande (Skolverket 2006). Lärarna vi intervjuat menar att personalen på skolan 
ska sträva efter att alla elever trivs och blir sedda. Den tredje intervjupersonen berättar att 
han försöker att se och hälsa på pojken med autism så ofta tillfälle ges, även om han inte 
alltid får respons. ”Jag hälsar och sådär, men det är ju inte alltid säkert att han hälsar 
tillbaka. Det ligger i hans natur att han inte riktigt har den förståelsen att man ska hälsa 
tillbaka” (Intervjuperson 3). Detta kan, enligt Axeheim (1999), bero på att 
funktionshindret kan få personen att verka reserverad inför andra människor. 
Intervjuperson 3 förklarar detta problem ytterligare:
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Det är ibland svårt att få kontakt när man ger instruktioner, han säger nästan alltid att han förstår. 
Även när man ger beröm, visst han ler väl och så, men det är kanske inte alltid att man får den 
kontakten som man får med andra. Eftersom jag ser framsteg och berömmer honom är det svårt att 
veta om han förstår för han svarar ofta bara med ett ja. 

Den bristfälliga responsen kan, som Wing (1998) och Kristiansen (2000) skriver, bero på 
att funktionshindret gör att barn med autism inte alltid svarar vid tilltal.

Fyra intervjupersoner påpekar tydligt att ett barn med autism inte är det andra likt, 
trots att det finns vissa kriterier som ska uppfyllas för diagnosen. ”Varje barn är ju ett 
barn. Så jag känner att med att möta barnet utan för mycket förutfattade meningar är det 
viktiga” (Intervjuperson 6). ”Det finns inte en som är den andre lik, inte en autistisk elev 
som är den andre lik. Så det går inte att följa en mall om man tror det, men det finns ju 
vissa riktlinjer” (Intervjuperson 7). Intervjuperson 2 betonar också att ingen med autism 
är den andra lik, därför kan dessa barn inte generaliseras eftersom de också har olika 
personligheter och olika intressen. Denna syn är identisk med vad Gillberg och Peeters 
(1999) skriver. 

En intervjuperson menar att hon har en tro på alla barn och att alla barn har 
möjligheter att utvecklas och lära sig. Hon tror att denna syn är viktig hos lärare för att 
alla barn ska ha en chans att lyckas. Även Kiphard (Johansson 2003) betonar att det är 
lärarens uppgift att stimulera barnet för att öka deras chans att göra framsteg. 
Intervjuperson 6 säger vidare att läraren måste tro på sina elever, med eller utan 
funktionshinder: ”Det är så lätt att säga att de här barnen har svårt med de här 
grejerna: det kan vi inte göra och det kan vi inte göra”. Fokus ligger ofta på vad barnet 
inte kan, istället för på vad barnet kan. Hon anser att skolan måste förändras och inte bara 
se barnens svårigheter. Att inte endast rikta in sig på barnets svårigheter, utan även träna 
dess starka sidor är enligt Jordan och Powell (1998), Johansson (2003) och Alin Åkerman 
och Liljeroth (1998) en grundpelare i undervisningen. Intervjuperson 6 anser att läraren 
inte får tänka att funktionshindret är ett hinder för inlärningen och att barn med autism 
inte kan lära sig vissa saker, de måste också få utmaningar: ”Det är vi vuxna som sätter 
begränsningarna av vad vi tror att barnen klarar eller inte klarar”.

Det är vi som lärare som ska vara ett stöd och bemötandet blir därför avgörande för 
hur ett barn lyckas (Alin Åkerman och Liljeroth 1998), vilket även intervjupersonerna 
framhåller. ”Bemötandet bör utgå från att elever med autism vill, men inte vet hur. De 
blir därför stående om ingen puffar på och visar vägen. De har behov att få lära sig vad 
de skall göra i stället för vad de inte skall göra” (Alin Åkerman & Liljeroth 1998:107).

7.3.2 Självständighet

Flera av intervjupersonerna påpekar att många av barnen som har ett funktionshinder är 
osjälvständiga och att det kan bero på att föräldrar, lärare och assistenter hjälper till för 
mycket istället för att låta barnet prova själv. ”Det är väldigt mycket vuxna runt omkring 
som jämnar marken. Det finns vissa situationer där vi måste se att den här individen får 
prova sina egna vägar och får vara mer självständigt” (Intervjuperson 6). Detta 
överensstämmer med Axeheims syn: ”Undervisningens mål är att bidra till elevens 
självständighet, så att det blir möjligt för eleven att ta makten över sitt liv och blir en 
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aktör istället för en passiv mottagare” (Axeheim 1999:15), vilket överensstämmer med 
vad ovanstående intervjupersoner säger. Ett sätt att nå självständighet är, enligt några av 
de intervjuade, att barnen ska lära sig att själva hitta lösningar och vara delaktiga i fram-
och bortplockning av material. Detta kräver tydliga instruktioner av läraren.

Alla intervjupersoner och Alin Åkerman och Liljeroth (1998) anser att 
undervisningen ska anpassas efter barnets nivå och förutsättningar för att stärka dess 
självkänsla och självförtroende. Fyra intervjupersoner har även betonat att det är viktigt 
att barnen måste utmanas för att utvecklas. Barnen kan mer än vad de förväntas kunna. 
Intervjupersonerna säger också att läraren måste se framåt i övningarna och att 
progressionen är betydelsefull. 

Eleverna kan i början behöva hjälp två, tre gånger för att ta sig igenom banan, men vi strävar efter att 
de ska klara det själva. Det händer att man spänner ribban lite väl mycket, då får man sänka kraven 
lite också. Det kan räcka med att sänka kravet lite, för då kan barnet klara det. Det ska vara lustfyllt 
med gympa. Kraven får inte bli för höga. Hellre sänka kraven i början och stärka deras 
självförtroende och sedan öka successivt.  (Intervjuperson 5)

En intervjuad berättar att många av barnen med funktionshindret autism är rädda för att 
göra fel och att inte räcka till, därför måste läraren vara observant och berätta precis vad 
barnet ska göra för att skapa en lustfylld situation. Kiphard (Johansson 2003) betonar 
också just skapandet av en aktivitetslust och fantasi. För att skapa motivation förklarar en 
annan intervjuperson hur han ibland brukar berätta sagor för att försöka bygga upp en 
fantasivärld, där fantasin ingår i idrotten för att få barnen att utföra vissa övningar. 
Exempelvis när vissa barn ska balansera på bänkar brukar han säga att de är i himlen och 
går på molnen och då blir det en större glädje och entusiasm för övningarna. Axeheim 
(1999) menar dock att barn med autism har svårt att delta i symboliska lekar då de har 
svårigheter att föreställa sig och fantisera, vilket motsäger ovanstående intervjuperson. 
Jordan och Powell (1998) menar emellertid att lärarens uppgift är att motivera barnen, 
hur detta genomförs är upp till den enskilde läraren.

7.3.3 Tydlighet och struktur

För att nå självständighet krävs också att barnet med autism ska förstå situationen. ”Om 
barn med autism kan börja förstå relationer mellan saker och ting, kan de också så 
småningom fungera själva utan ständig handledning.” (Alin Åkerman & Liljeroth 
1998:118). Alla intervjupersoner menar att mycket handlar om att göra situationen 
begripbar för barnet genom tydlighet och struktur. ”De måste förstå vad det är vi ska 
göra och hur de kommer in i sammanhanget, så det handlar väldigt mycket om 
tydliggörande pedagogik och att ha struktur och ramar så att de känner sig trygga i 
situationen” (Intervjuperson 6). 

Idrottshallen, som undervisningsmiljö, kan verka kaotisk för barn med autism. Det 
ställer högre krav på den undervisande läraren, vilket framhålls av intervjupersonerna. 
Intervjuperson 6 understryker även att barn med autism har svårt att se helheter: 
”Kommer vi in och säger att nu ska vi spela det här bollspelet så har barnet ingen aning 
om var det ska göra mål och vem som tillhör barnets lag”. Hon säger att genom att 
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tydliggöra i tid, rum, person och material kan en helhetsbild skapas som gör att barnet 
lättare förstår.

En intervjuperson menar att strukturen är viktig, men att det är lätt att missa den 
spontana kreativiteten om allt i en aktivitet är helt uppstrukturerat. Det krävs en balans 
mellan struktur och spontanitet. ”Jag vet att jag kan vara ute på farligt vatten när det 
gäller det här med improvisation, men det är en erfarenhet och magkänsla jag har 
faktiskt”.  Han poängterar dock, som resten av de intervjuade lärarna, att han aldrig bryter 
en lektionsplanering när han undervisar barn med autism. 

För att tydliggöra start och slut på en lektion berättar intervjuperson 3: ”Han vet att 
när jag visslar så ska alla sätta sig på sina bestämda platser och att lektionen börjar och 
slutar med en samling”. Även de andra intervjupersonerna samlar gruppen på bestämda 
platser i början och slutet av varje lektion. Schopler m.fl. (1993) poängterar vikten av att 
använda samma plats regelbundet för att det ska bli förknippat med det beteende som 
förväntas av barnet när det arbetar. Förändringar i lektionsinnehåll, förflyttningar i salen 
och förväntningar på barnet blir, med stöd av vad Axeheim (1999) skriver, tydligare vid 
start och slut för barnet då han eller hon får lättare att fokusera, ta instruktioner och 
samarbeta i en grupp. Alin Åkerman och Liljeroth (1998) påpekar att den fysiska miljön 
tydligt bör delas in i avgränsade områden och aktiviteter för att hjälpa barnet att hitta det 
som är relevant i sin miljö. Detta är dock inget som någon av intervjupersonerna nämnt.

Alla intervjuade förbereder barnet med autism på vad som ska hända genom att 
använda sig av muntliga eller visuella scheman. Vygotskij (Strandberg 2005) framhåller 
detta med att säga att barnet kan använda sig av hjälpmedel och tecken i aktiviteten för att 
minnas och kunna lösa problem. Axeheim (1999) berättar att schemat ska innehålla svar 
på vad som ska göras, när detta ska göras, var det ska göras, hur länge det ska göras och 
vad som händer sedan. Alla intervjupersoner använder schema, men dock inte lika 
utförligt som Axeheim (1999) skriver. Även i TEACCH-programmet används schema för 
att underlätta och strukturera dagen vilket hjälper barnet att förstå vilken aktivitet som 
kommer och vad som förväntas av honom eller henne (Alin Åkerman & Liljeroth 1998). 

Barn med autism behöver också tydliga och korta instruktioner, vilket alla 
intervjupersoner och Watson (1995) lägger tonvikten på. En intervjuad säger att det krävs 
en extra tydlighet vid instruktioner för att undvika missförstånd, då barn med autism ofta 
uppfattar instruktioner ordagrant: ”Just det här att vara tydlig och inte säga: skulle du 
kunna… utan istället: Ta fram! Gör det! Inte så här omskrivningar utan allt ska vara 
tydligt så att de kan uppfatta det” (Intervjuperson 7). Detta överensstämmer precis med 
vad Axeheim (1999) och Alin Åkerman och Liljeroth (1998) skriver om att barn med 
autism kan uppfatta instruktioner väldigt konkret.

Just gruppinstruktioner kan vara svårt att förstå för barn med autism, enligt Faherty 
(2002), då de kan verka förvirrande, därför kan det vara en fördel att ge barnet 
individuella instruktioner för att han eller hon lättare ska kunna ta dem till sig och minnas 
dem. Trots det så använder sig alla intervjuade av gruppinstruktioner inledningsvis. Flera 
av de intervjuade lärarna försöker sedan få barnet med autism att återberätta vad läraren 
sagt i instruktionerna för att vara säkra på att barnet förstod. Intervjuperson 4 förklarar: 
”När det gäller dessa barn så går man fram och pratar med dem och frågar om de 
förstod vad de skulle göra. Sedan frågar jag om de kan förklara för mig och om man får 
en liten återkoppling så har dem förstått och kan köra på”.
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Struktur kan göra lek mer positivt och begripbar för barn med autism, även om det till en 
början verkar som att de inte vill leka med andra. Barn med autism har enligt Alin 
Åkerman och Liljeroth (1998) inte något behov av att vara med i något socialt 
sammanhang. Beckman m.fl. (1994) styrker detta då de menar att barn med autism trivs 
med att vara ensamma. Beyer och Gammeltoft (2000) hävdar dock att barn med autism 
sällan är ointresserade av kontakt. En av intervjupersonerna menar också att det inte är 
många barn som inte vill leka med andra barn utan egentligen är det så att barnet själv 
inte har förmågan och redskap för att veta hur det ska gå tillväga. 

Intervjupersonen berättar vidare att läraren måste skapa förutsättningar och ramar i 
leken för att tillrättalägga situationen och därigenom göra leken möjlig för alla. Vygotskij 
(Bråten 1998) anser att minne och fantasi krävs för att barnets lek ska få struktur. Just 
fantasi är, enligt Axeheim (1999), något som barn med autism ibland saknar och har 
därför svårt att delta i lek.  Alin Åkerman & Liljeroth (1998) skriver vidare att detta kan 
bero på att barnet har svårt att generalisera något de själva varit med om och istället 
består världen för dem av små och osammanhängande fragment. 

7.3.4 Lektionsinnehåll

Ett barn med autism kan, enligt alla intervjuade, vara med på alla aktiviteter i Idrott och 
Hälsa, så länge övningen kan anpassas till deras nivå. Lärarna vi intervjuat är dock 
överens om att barn med autism kan behöva träna mer på grovmotorik än barn utan 
funktionshindret. Övningar som då kan vara lämpliga är motorikbanor och aktiviteter 
med begreppsbildning. Alin Åkerman och Liljeroth (1998) poängterar att det är upp till 
läraren att skapa förutsättningar så att barnet med autism kan utveckla färdigheter och 
kunskap. Kunskapen ska, enligt kursplanen för ämnet Idrott och Hälsa, få eleverna att 
utveckla en positiv självbild samt sin psykiska, fysiska och sociala förmåga. 
Intervjuperson 6 betonar att det är lärarens uppdrag att tillrättalägga det som står i 
kursplanen och styrdokumenten så att det passar alla:

Jag har haft barn med autism som har haft väldigt svårt att samarbeta med andra. Så kommer de och 
säger: - ”Jag såg på basket nu, när ska vi få spela basket?” Då känner man: Hur ska jag tillrättalägga 
det? För de måste ju få känna att de också ska få spela basket. Men det kanske inte går att göra som 
en annan årskurs femma, att spela basket i den bemärkelsen. Hur ska man ändå känna att vi spelar 
basket, men ändå strukturera situationen, så att de förstår vem man ska passa och vad man ska göra 
när man får bollen och var man ska göra mål och hur. 

Hon anser att många idrottslärare ofta är väldigt snabba med att försöka undervisa i 
”färdiga idrotter”. Det handlar istället, enligt en intervjuperson, om att gå metodiskt 
tillväga och strukturera och bygga från det lilla till ett större sammanhang. Många barn i 
skolan, inte bara de med autism, skulle må bra av att lära sig ett moment från grunden för 
att sedan få en progression och kunna bygga vidare. Just progressionen har alla de 
intervjuade betonat som viktig för att barnen ska utvecklas. 

Vid planering av lektioner säger alla intervjuade att de anpassar undervisningen efter 
gruppen. De betonar även vikten av att läraren ska vara väl förberedd och välplanerad för 
att barnet med autism ska kunna delta på sina villkor. ”Skillnaden att undervisa barn med 
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ett funktionshinder som autism är att det är svårt är att förutse hur reaktionerna kan bli 
och att vara lite mer förberedd och tänka till lite i sina planeringar” (Intervjuperson 3). 
Även Kiphard (Johansson 2003) betonar att läraren måste kunna vara flexibel och kunna 
ändra sin planering efter barnets handlande. En intervjuperson beskriver att hon först och 
främst kartlägger vad barnet klarar av, för att sedan tänka till i val och nivå på 
lektionsinnehållet, vilket även Vygotskij (Forssell 2005) och Schopler m.fl. (1993) 
framhåller. En annan intervjuperson förklarar att han till en början planerade lektionerna 
efter barnet med autism och valde ut övningar som passade just detta barn. Allt eftersom 
åren gått och läraren lärt känna barnet försöker han istället anpassa de övningar som 
övriga klassen gör.

7.3.5 Det fria valet

Kursplanen i Idrott och Hälsa säger att eleverna ska kunna välja och värdera olika former 
av rörelse (Skolverket 2006). Trots att det fria valet står tydligt utpekat som ett 
strävansmål, så kommer barn med autism, enligt några av intervjuade, kanske aldrig 
kunna nå målet. De har nämligen märkt att barn med autism har svårt just för det fria 
valet. ”Man får aldrig säga vill du göra det eller det, det låter illa men det är lite 
diktatorstil. Jag bestämmer vad de ska göra” (Intervjuperson 2). Ovanstående 
intervjuperson berättar precis vad barnet ska göra och om han eller hon kommer med ett 
eget förslag kan det genomföras vid ett senare lektionstillfälle. Kiphards teori är 
(Johansson 2003) att läraren ska reflektera kring de val av aktiviteter barnet gör under 
lektionen för att kunna utveckla detta i planeringen av nästa lektion. Intervjuperson 3 
beskriver att det kan uppstå problem om han låter pojken med autism välja själv:

Det enda svåra är när vi exempelvis har redskapsgymnastik och jag säger till eleverna att de ska testa 
på olika stationer. Då får jag som lärare tala om för honom vad han ska göra annars går han och tittar 
lite på ringarna och läser vad som finns att göra och sen går vidare. Ibland med friare val har han svårt 
att välja så då får man hjälpa till. 

En av de intervjupersoner som har arbetat på särskolan med barn som har grav autism, är 
medveten om att funktionshindret autism gör det svårt för barnen att själv välja vad de 
vill göra, men hon låter ändå barnen välja en aktivitet ibland för att träna på det. Kiphard 
(Johansson 2003) har samma syn, då han i den psykomotoriska lektionen alltid låter 
barnen bestämma vad delar av lektionen ska innehålla. Den intervjuade berättar vidare att 
barnen ofta väljer lek, trots att barn med autism har svårt att veta hur de ska bete sig i 
leken. Intervjupersonen förenklar därför många lekar, för att alla ska kunna vara 
delaktiga. Vygotskij (Bråten 1998) säger att leken ställer krav på barnet att handla efter 
sina impulser och egna beslut, vilket några av de intervjuade påpekar som en stor 
svårighet hos barn med autism. Intervjupersonerna har framhävt att de få gånger ett barn 
med autism kommer med ett eget förslag eller initiativ ska läraren se det som ett stort 
framsteg som ska tas tillvara på. Alin Åkerman och Liljeroth (1998) och Kiphard 
(Johansson 2003) bekräftar genom att skriva att barnets eget initiativ och kreativitet bör 
uppmärksammas.
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7.4 Integrering

Alla intervjuade ställer sig positiva till integrering av barn med autism i grundskolan. 
Läraren ska, enligt TEACCH-modellen (Schopler m.fl. 1993), tillsammans med barnet 
och föräldrarna komma fram till ett individualiserat innehåll som passar det enskilda 
barnet. Integrering bör enligt Beckman m.fl. (1994) vara något att sträva efter inom 
grundskolan, men beslutet måste tas efter barnets enskilda förutsättningar och behov. 
Hammarberg (1998) håller med genom att skriva att barn med särskilda utbildningsbehov 
ska gå i vanliga skolor. Kiphard (Johansson 2003) framhåller dock att i en grupp ska alla 
ha samma rättigheter och möjligheter, men de intervjuade menar att funktionshindret 
autism hindrar barnet att delta på samma villkor. 

En intervjuperson menar att barnet med autism ska vara en del av klassen: ”Det går 
inte att sätta barnet med autism i ett hörn så att han får göra något själv, så fungerar inte 
jag i alla fall. För är de i gruppen då ska de vara med i gruppen” (Intervjuperson 7).
Beckman m.fl. (1994) och Alin Åkerman och Liljeroth (1998) håller inte med den 
intervjuade då de skriver att barn med autism nästintill aldrig blir en del av en grupp eller 
en klass. Flera av de intervjuade har poängterat att integreringen bör ske i mindre grupper 
för att läraren ska kunna ge barnet med autism den tid det behöver. ”Barnen behöver inte 
plockas bort, de ska integreras, men man måste tänka att man ska vara tydlig mot dem. 
Om de delades in i lite mindre grupper skulle alla elever kunna gå mer framåt”
(Intervjuperson 2).”Det är inte lätt, det kräver oerhört mycket av läraren. Ofta mår de 
inte bra i stora grupper och det är ju bara att man måste hantera barn med autism 
speciellt för att de ska förstå vad det handlar om i skolan och lära sig överhuvudtaget”
(Intervjuperson 7). En av de intervjuade berättar att de alltid är två undervisande lärare i 
Idrott och Hälsa i de klasser där det finns barn med behov av särskilt stöd. Han menar att 
det då ofta blir lugnare och läraren kan ge mer tid till barnet med autism. Flera av de 
intervjuade har även betonat att den övriga gruppen också gynnas av att få extra mycket 
struktur och tydliga instruktioner. ”Jag skriver upp på tavlan och är noga vid 
genomgången, att först ska vi göra det här och sedan när vi har lekt den här leken så ska 
vi plocka fram några redskap, kanske rita bredvid för att göra det väldigt tydligt. 
Schemat skapar en trygghet i hela gruppen” (Intervjuperson 6).

Flera av lärarna menar att integrering av barn med autism i vanlig klass är bra, både 
för det individuella barnet eftersom som det bidrar till dess sociala utveckling, samtidigt 
som klasskamraterna får en helt annan förståelse för andra. Detta är något som Alin 
Åkerman och Liljeroth (1998) styrker genom att säga att barnen utan funktionshinder 
måste få en förståelse och kunskap för att motverka kränkande behandling, vilket även 
står i Lpo94 (Skolverket 2006). En intervjuperson berättar att den mentalitet, förståelse 
och hänsyn som finns på skolan gör att klasskamrater accepterar olika funktionshinder 
och att det därför sällan blir problem i grupperna. Intervjupersonen tror att det har att göra 
med att skolan alltid har haft en hel del barn som har speciella behov. ”Det har blivit en 
helt annan tolerans mot barn med olika funktionshinder och andra elever är 
jättesuveräna” (Intervjuperson 4).  Alla intervjuade har poängterat att det bör finnas en 
öppenhet för att både lärare och andra elever ska få en förståelse för varför barnet med 
autism beter sig som han eller hon gör. Även Kiphard (Johansson 2003) framhäver att 
undervisningen ska skapa trygghet, respekt och lojalitet gentemot varandra.
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Det ligger i funktionshindrets natur att ha sociala svårigheter, vilket alla 
intervjupersonerna på olika sätt beskrivit. Faherty (2002) skriver att barn med autism har 
svårt att delta i grupp, vilket styrker ovanstående. Lpo94 uttrycker likväl att eleverna ska 
kunna arbeta självständigt och tillsammans med andra, då utvecklar eleverna den sociala 
förmågan (Skolverket 2006). Intervjuperson 2 berättar att det kan uppstå problem vid 
samspel elever emellan exempelvis vid lagidrotter: ”Pojkarna kan lätt bli upprörda om 
saker och ting inte går deras väg”. Axheim (1999) styrker detta då hon skriver att barn 
med autism har svårt att förstå en situation eftersom de sällan ser avsikten med ett 
handlande. Intervjuperson 2 förklarar också att barn med autism ofta har svårt att sätta sig 
in i andras tankar och känslor: ”Jag har mest svårt, och har kanske inte kunnat acceptera 
det än, att barn med autism inte har samma känslor eller kan sätta sig in i varför någon 
känner som de gör”. Detta överensstämmer med Wings (1998) teori att många barn med 
autism har en empatistörning, det vill säga svårt att sätta sig in i andra människors 
känslor, tankar och behov. 

En intervjuad säger att han hjälper pojken med autism att bli placerad i en grupp för 
att undvika konflikter. I gruppen kan barnen hjälpa varandra, om detta berättar 
Intervjuperson 4, då han säger att barn med autism tittar på andra elever för att sedan göra 
likadant. ”De tittar på de andra barnen, hur de gör. De härmar mycket andra barn” 
(Intervjuperson 4). Även Wing (1998) berättar att barn med autism som är integrerade 
kan härma och ta efter andra barn för att lära sig. Både Holmqvist (1995) och Wing 
(1998) menar därför att barn med autism utvecklas bäst tillsammans med andra barn. 
Wing (1998) motsäger sedan sig själv genom att skriva att barn med autism inte lär sig 
sociala färdigheter av andra barn, utan av vuxna med rätt pedagogik. Vygotskij (Forssell 
2005) framhåller vuxnas handlingar som viktiga i barnets utveckling eftersom det är 
genom samspel som de lär sig hur de ska agera för att passa in.

För att integrering av barn med autism i grundskolan ska bli lyckad krävs, enligt 
intervjupersonerna, kunskap och tålamod hos läraren. Just tålamod anser Kiphard 
(Johansson 2003) också som betydelsefullt, men han framhåller även lyhördhet och 
lekfullhet. En intervjuperson menar att barn med autism sällan är självgående och att 
utvecklingen kan ske långsamt då de strävar mot ett speciellt mål, det krävs därför en 
större insats från läraren. Detta styrker Alin Åkerman och Liljeroth (1998) genom att säga 
att lärare som arbetar med barn med autism inte kan förutsätta att spontana framgångar 
sker.

7.5 Bedömning

Flera av de intervjuade lärarna menar att de barn som går i grundskolan ska bedömas på 
samma grunder eftersom de går efter samma kursplan. Två av intervjupersonerna 
påtalade först att de inte tog någon hänsyn till funktionshindret i bedömningen och 
betygssättningen. Dock säger alla de intervjuade att bedömningen ska ske utifrån Lpo94:s 
grundtanke om att utgå från varje barns förutsättningar, vilket betyder att alla 
intervjupersoner har funktionshindret i åtanke vid bedömning. En intervjuad talar om en 
pojke med Aspergers syndrom som har haft en ledarskapsuppgift och att det blev svårt 
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för honom, men han gjorde det ändå och utgick från sina förutsättningar. Hon menar att 
så länge barnen försöker göra sitt bästa från sina förutsättningar har de lika stor chans till 
ett högre betyg som de andra. En annan intervjuperson berättar att om ett barn med 
autism inte skulle nå upp till målen så ser läraren en skillnad mot andra elever utan 
funktionshindret. Han sätter hellre ett godkänt. ”Man vill inte såga av benen av dem utan 
de måste känna att de duger, de har i alla fall varit med och försökt och jobbat utifrån 
sina förutsättningar så långt dem kan” (Intervjuperson 1). 

Det händer väldigt sällan, enligt intervjupersonerna, att elever inte når upp till de 
färdighetsmässiga kraven för ett godkänt betyg om de är med på idrottslektionerna och 
läraren har tillrättalagt situationen. För de elever som mot förmodan inte når upp till 
målen har skolan ett särskilt ansvar och det gör att undervisningen inte kan se lika ut för 
alla. Läraren måste då enligt Lpo94 ge särskilt stöd till de elever som har problem och på 
så sätt ska alla elever kunna göra framsteg och utvecklas (Skolverket 2006). Ett exempel 
är vad intervjuperson 3 berättar när han pratar om en pojke med autism som lyckats 
simma 25 meter och få upp en docka från botten: ”Simningen var kanske inte helt korrekt 
teknikmässigt men han tog sig fram på sitt sätt”.

Simning och livräddning är något som står utpekat i kursplanens uppnåendemål. 
Intervjuperson 3 berättar att pojken med autism har andra krav, i form av individuella 
mål, med tanke på hans bristande förmåga i vissa moment: ”Det är inte officiellt och jag 
har inte sagt det till honom, utan det är mer i min bedömning, jag har det i åtanke när 
jag sätter betyg”. Det finns, enligt en annan intervjuperson, möjligheter att göra vissa 
undantag och formulera individuella mål för dessa barn. ”Vi har ju olika redskap för att 
sätta betyg för alla. Särskilt ämnet idrott och hälsa är ju väldigt bra för där har vi öppnat 
upp att ge alla möjligheten” (Intervjuperson 6). Detta kan kopplas till vad 
Grundskoleförordningen säger om att läraren kan bortse från enstaka uppnåendemål om 
barnet har ett funktionshinder (Grundskoleförordningen 2007). 

Många av de intervjuade lärarna menar att barnet med autism har svårt att nå de 
sociala mål som finns i styrdokumenten. ”Det är svårt för honom när det handlar om det 
här med samarbetsförmågan men jag tycker ändå han klarar det bra. Om vi pratar 
lagspel och lekar så är han väldigt delaktig och förstår spelets idé med att passa 
varandra och gör det” (Intervjuperson 3). De sociala problemen kan bero på att många 
barn med autism har svårt att veta hur ett samtal går till, hur de ska inleda, när de själva 
ska prata och när de ska vara tysta (Wing 1998). Dessutom kan en situation, som 
exempelvis lagspel, med mycket känslor och intryck vara komplicerad för barn med 
autism att analysera, förstå och överblicka (Beyer & Gammeltoft 2000).

De två lärarna som undervisar på gymnasiet menar att det finns en skillnad om ett 
barn med autism inte når upp till målen. Lärarna menar att frågan om orsaken måste 
besvaras, till exempel om eleven skolkar så behandlas det likadant som en elev utan 
funktionshinder. Kommunikationen mellan personal kan i vissa fall bli avgörande, 
intervjuperson 2 talar om en pojke som hon trodde skolkade men som i själva verket inte 
kunde hitta till idrottshallen:

Jag hade en kille som inte varit på idrottslektionerna under de fyra första veckorna och jag visste inte 
varför. Jag visste inte att han hade handikappet, han kände ingen i klassen och vågade därför inte 
fråga. Hans assistent berättade för mig att han hade Aspergers och därför inte hittade till idrottshallen 
och inte vågade fråga. Men säg det för guds skull, hur ska jag lista ut det själv?!
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Alla de intervjuade har en målsättning att utforma en undervisning där alla kan delta på 
sina villkor. Dock säger de att barn med autism aldrig är med på samma villkor eftersom 
de har ett funktionshinder. ”Även om jag försöker med mina pedagogiska modeller och 
ger dem extra hjälp så är de ändå inte med på samma villkor, särskilt om de går i vanlig 
klass” (Intervjuperson 2). Hammarberg (1998) menar således att skolan ska kunna möta 
alla barn med en pedagogik som är speciellt anpassad för dem. 

7.6 Slutsatser

Utifrån ovanstående resultat och analys kan följande slutsatser dras:

 Alla de intervjuade lärarna anser att utbildning, erfarenhet och utbyte av kunskap 
mellan lärare är en förutsättning för att undervisa barn med autism i ämnet Idrott 
och Hälsa. Detta överensstämmer även med vad litteraturen säger.

 Både intervjupersonerna och litteraturen framhåller vikten av överlämnande av 
information mellan skola, hem och lärare.

 Alla barn ska mötas med respekt och förståelse, vilket alla de intervjuade lärarna 
och litteraturen är överens om. De poängterar vikten av att inte generalisera, då 
inget barn med autism är det andra likt.

 De intervjuade samt litteraturen betonar att läraren ska stärka barnet genom att 
låta dem träna på det de kan, så att de lyckas. Undervisningen ska innehålla en 
tydlig progression för att barnet ska utvecklas.

 Läraren ska, enligt alla intervjupersoner och litteratur, vara strukturerad, tydlig 
och kortfattad. Strukturen kan innebära muntliga eller visuella scheman, som visar 
vad lektionen ska innehålla, samt samlingar och korta instruktioner.

 Leken framhålls av intervjupersonerna, vilket talar emot vad viss litteratur säger 
om att barn med autism inte kan leka och inte har något behov av social kontakt.

 Om lektionsinnehållet anpassas efter varje barns förutsättningar kan ett barn med 
autism, enligt de intervjuade, delta i alla aktiviteter i ämnet Idrott och Hälsa. Detta 
finns inte nämnt i litteraturen.

 Intervjupersonerna har beskrivit att barn med autism har svårt att själva välja 
aktivitet och därför väljer läraren alltid vad barnet ska göra trots att det fria valet 
framhålls i kursplanen.

 Alla intervjuade ställer sig positiva till integrering av barn med autism i 
grundskolan eftersom de anser att barnen utvecklar sin sociala förmåga 
tillsammans med andra barn. Litteraturen är oenig, det finns både de som talar för 
integrering och de som anser att barn med autism inte bör integreras i 
grundskolan.

 Vid bedömning och betygsättning av barn med autism tar alla de intervjuade 
hänsyn till funktionshindret, vilket stämmer överens med 
Grundskoleförordningen.
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8. Diskussion

8.1 Erfarenhet och utbildning

Vi anser att just erfarenhet och utbildning är viktigt att ha med sig i vårt framtida arbete, 
då vi ska ha kompetensen att möta alla barn. Trots det finns det brister, framför allt i 
utbildningen av lärare som arbetar med barn med autism. Detta har framkommit då alla 
intervjupersoner beskrivit att de inte fått någon utbildning i hur barn med autism ska 
undervisas i ämnet Idrott och Hälsa. Bristen i utbildning ligger till grund för vårt val av 
ämne i detta examensarbete. Undersökningen har gjort att vi har fått mer kunskap och 
förståelse för att i vår framtida yrkesroll kunna undervisa barn med autism i Idrott och 
Hälsa. 

Den utbildning som lärarna har genomgått har de själva fått ta initiativ till. Vi anser 
att det är skolans skyldighet att erbjuda de lärare som ska undervisa barn med autism 
utbildning eller fortbildning för att barnet ska få en så bra skolgång som möjligt. Visst 
kan detta vara en kostnad både för skolan och för kommunen, men om många skolor 
samarbetar med varandra så kan mindre kurser anordnas till exempel i början på varje 
läsår. 

Genom att ha ett utbyte av kunskaper och erfarenheter skolor och lärare emellan 
behöver inte den som är ny på området att undervisa barn med autism stå själv. Många 
intervjupersoner har sagt att de till en början fick prova sig fram, vilket kan betyda att de 
har gjort en del misstag och dragit lärdom av dem. En av intervjupersonerna är enbart 
självlärd, det vill säga han har ingen utbildning i att arbeta med barn med autism. Vi tror 
att det i vissa fall kan ha påverkat utvecklingen av hans elever negativt, då kunskap om 
funktionshindret leder till att undervisningen utformas på bästa sätt. Kommunikationen 
mellan lärare kan också minimera risken för misstag, vilket medför att barnet med autism 
tidigare och lättare kan komma till sin rätt i skolan. Exempelvis när pojken var borta från 
idrottslektionerna i fyra veckor på grund av att han inte hittade till salen. Genom 
kommunikation hade detta förhindrats. 

Under några intervjuer har det framkommit att just idrottsämnet ligger lite i 
skymundan av de teoretiska ämnena. Det verkar inte alltid lika viktigt att en lärare i 
ämnet Idrott och Hälsa får information om ett barns funktionshinder. Vi anser att det är 
minst lika viktigt att idrottsläraren får veta varför ett barn agerar som det gör. Den 
bristande kommunikationen kan bero på att idrottshallen ofta ligger en bit från den 
resterande skolan, vilket kan medföra att idrottsläraren inte deltar i den vardagliga 
kommunikationen i exempelvis personalrummet. Felet ligger inte bara hos de övriga 
lärarna, utan idrottsläraren måste själv aktivt söka information, inte bara befinna sig i 
idrottshallen. I fallet som en av intervjupersonerna berättar om, när en pojke inte hittade 
idrottshallen, blev vi förfärade över att sådant sker i den svenska skolan. Som tur var fick 
intervjupersonen av en slump veta att pojken hade ett funktionshinder och kunde på så 
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sätt hjälpa honom att hitta, men som tidigare nämnts ska det finnas höga krav på 
kommunikation bland skolans personal för att undvika liknande händelser. 

Som vi tidigare påpekat är lärarutbildningen bristfällig gällande utbildning om 
funktionshinder. För att blivande lärare ska få kännedom och kunskap hur de ska arbeta 
med barn med autism anser vi att det borde ligga större fokus på problemet i 
lärarutbildningen. Eftersom alla ämnen är olika och kräver olika pedagogik, speciellt 
teoretiska kontra praktiska ämnen, så menar vi att utbildningen om funktionshinder bör 
vara en del av ämnesstudierna. På så sätt får framtida lärare mer kunskap och kan lättare 
anpassa undervisningen efter alla elevers behov.

8.2 Undervisningssituationen

Vi tycker att lärare ska möta alla barn med respekt och förståelse oavsett om de har ett 
funktionshinder eller inte. Att ha ett funktionshinder kan göra att ett barn kan bli placerat 
i ett visst fack, där omgivningen generaliserar och tillskriver alla med funktionshindret 
autism precis samma personlighet. I likhet med vad några intervjupersoner och teorin 
framför, vill vi poängtera att även barn med autism har en personlighet och sina egna 
intressen. Inget barn är det andra likt, vilket vi som lärare bör ta tillvara på och ta hänsyn 
till. 

Läraren ska ha en tro på att alla elever kan lyckas och för att barnen ska utvecklas ha 
förmågan att se var barnen befinner sig. Därefter ska läraren kunna anpassa 
undervisningen till barnets nivå. Det ska hela tiden ske en progression i undervisningen 
och därför måste barnen utmanas, genom att träna såväl starka som svaga sidor. Vi tror 
att funktionshindret i många fall hindrar läraren att ge barnet med autism utmaningar på 
grund av rädsla att kränka barnet med för svåra övningar. Det kan dock vara minst lika 
kränkande för barnet med autism om läraren hela tiden hjälper dem eftersom vi tror att 
barnet i de situationerna kan känna sig särbehandlat. För undervisningen ska trots allt 
sträva mot att få barnen mer självständiga. Det blir de inte om de har lärare eller 
assistenter som hela tiden ger dem hjälp innan de själva har försökt. 

Vid all undervisning, anser vi, att motivation och lust är avgörande för om barnet tar 
till sig lektionsinnehållet eller inte. Vi som lärare måste då använda oss av olika material, 
aktiviteter och undervisningsformer för att stimulera eleverna. En intervjuperson berättar 
att han brukar berätta sagor som får barnen med autism att tänka sig in i en fantasivärld 
och på så sätt motivera dem. Litteraturen säger dock att barn med autism ofta har svårt att 
fantisera och föreställa sig saker. Vår åsikt är återigen att barn med autism inte kan 
generaliseras, det läraren berättar fungerar för just dessa barn och han har kommit fram 
till en modell som skapar aktivitetslust. Därmed inte sagt att just modellen med sagor är 
applicerbar på alla barn med autism. 

Den modell vid undervisning av barn med autism som alla intervjuade, litteratur och 
vi själva förespråkar, är att vara tydlig och strukturerad som lärare. Det som ska 
tydliggöras är vad, när, var och hur något ska göras samt vad som ska hända efteråt. 
Beroende på graden av autism och barnets kunskapsnivå kan muntliga eller visuella 
scheman användas. Vi anser också att läraren i början av varje lektion bör samla alla 
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elever på bestämda platser och berätta vad lektionen kommer att innehålla, samt i varje 
övning både ge instruktioner och visa hur en övning ska gå till. Om barnet med autism 
ändå inte har förstått, så tycker vi, att läraren kan använda sig av en metod som innebär 
att läraren förklarar igen och sedan låter barnet återberätta. För att upprätthålla struktur 
tycker vi också att läraren bör ha en samling i slutet av varje lektion så att eleverna får ett 
tydligt slut. 

Ämnet Idrott och Hälsa ställer höga krav på läraren, eftersom undervisningsmiljön 
inte är lika strukturerad som i ett klassrum och barnen inte har bestämda platser under 
hela lektionen. Dessutom används en mängd olika material, vilket kräver att läraren både 
har en förmåga att förklara hur materialet ska användas samt helst kunna visa. I de 
didaktiska frågorna vad, hur och varför kan läraren behöva ett stöd hur de ska arbeta med 
barn med autism, därför tycker vi att det borde finnas fler rådgivare. 

Genom att läraren är kort och koncis blir instruktionerna mer begripbara för barnet 
med autism. Det är också av stor vikt att instruktionen är saklig och att den förklarar 
precis vad barnet ska göra, det vill säga använda sig av korta kommandon såsom: Ta 
fram…! Gör det! Vi tror att ett sådant sätt att tilltala elever kan verka hårt och kännas 
som ett besök i en skola på 1800-talet. Ett barn med autism är inte självgående och därför 
krävs tydlighet för att barnet ska förvandla instruktionen till verklighet. Dock måste vi, i 
vår lärarroll, se att det är för elevens bästa då ett barn med autism även har svårt att själva 
bestämma vad och när de ska göra något.

Trots att kursplanen i Idrott och Hälsa säger att eleverna ska kunna välja olika 
former av rörelse så anser vi, med stöd av intervjupersonerna, att detta mål sällan går att 
kräva av ett barn med autism. Om vi som lärare låter barnet bestämma själv tror vi att det 
ofta bara skulle bli stående och inte vet vad det ska göra. Det i sin tur skulle kunna 
medföra att barnet skulle få stora svårigheter att nå upp till de övriga mål som finns i 
kursplanen. Dock måste barnet få komma med egna förslag och vi anser att det ska ses 
som ett stort framsteg med tanke på funktionshindrets natur. Kan barnet själv inte 
förmedla vad han eller hon vill är det upp till den undervisande läraren att låta barnet öva 
på detta för att utveckla sin kreativitet och initiativförmåga. 

En av de intervjuade lärarna berättar att barnen med autism ofta väljer lek då de 
själva får bestämma, trots att litteraturen säger att funktionshindret gör det svårt för dessa 
barn att delta i lek på grund av bristande social förmåga. Vi är positiva till att använda lek 
i undervisning av barn med autism, men läraren måste vara extra tydlig i instruktioner 
och i vissa fall förenkla många lekar för att underlätta deltagandet. Viss litteratur påpekar 
att barn med autism inte har något utbyte av att delta i sociala sammanhang, vilket vi 
ställer oss väldigt tveksamma till. Hur har författarna fått fram detta? Är det möjligt att 
generalisera så? Vi anser att, i enlighet med vad intervjupersonen säger, de flesta barn 
med autism ofta har ett behov av att delta socialt i grupper, men att de inte vet hur de ska 
agera. Det är då upp till läraren att skapa förutsättningar och tillrättalägga situationen för 
att barnet med autism ska kunna delta på sina villkor. 

Barn med autism kan, enligt alla intervjupersoner, delta i alla aktiviteter i Idrott och 
Hälsa, inte bara lek, om rätt förutsättningar har skapats. Därför menar vi att den 
undervisande läraren inte ska se funktionshindret som ett hinder för barnets deltagande. 
Läraren ska istället se möjligheter att anpassa övningarna till barnets förutsättningar. 
Däremot tycker vi att läraren redan i planeringen av lektionen bör tänka på att barnet med 
autism ska kunna vara med i gruppen och delta i de tänkta övningarna. 
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8.3 Integrering

Alla våra intervjupersoner har ställt sig positiva till integrering av barn med autism i 
grundskolan. Skillnaden att undervisa barn med autism och barn utan funktionshinder är, 
enligt några intervjupersoner, att läraren måste ha väldigt stort tålamod. Vi vill betona att 
det är viktigt att ha mål med undervisningen men att vägen dit kan vara långsam. Därför 
får vi som framtida lärare i ämnet Idrott och Hälsa aldrig ge upp utan fortsätta försöka 
och leta efter nya vägar att nå målet. 

Beslutet om i vilken skolform barnet med autism ska gå ligger hos föräldrarna, 
därför är kommunikationen mellan skola och hem betydande för att kartlägga var barnet 
passar bäst. Vår åsikt om integrering är positiv men vi vill betona att om ett barn är 
integrerat i den vanliga grundskolan så ska det vara en del av gruppen. Detta 
överensstämmer med viss litteratur och vad intervjuperson 7 säger: ”Det går inte att sätta 
barnet med autism i ett hörn så att han får göra något själv, så fungerar inte jag i alla 
fall. För är de i gruppen, då ska de vara med i gruppen”. Har vi som lärare ett barn med 
ett funktionshinder, som till exempel autism, integrerat i klassen blir kraven på oss högre 
att utforma en undervisning som passar alla. 

Vi anser att en stor utmaning för läraren är att få de andra barnen i klassen att förstå 
varför en klasskamrat agerar som han eller hon gör. Läraren ska skapa en trygghet i 
klassen som gör att barn får en större tolerans mot varandras olikheter för att undvika 
kränkande behandling. Både litteratur och intervjupersoner har sagt att barn med autism 
lär sig genom att härma andra i sin omgivning. Vi anser att detta är ytterligare ett skäl till 
varför barn med autism inte ska segregeras utan integreras i grundskolans undervisning. 

Det är inte bara barnet med autism som kan dra nytta av extra tydlig struktur. Vi tror 
även att andra barn skulle bli mer lugna av att läraren berättar vad som kommer att ske 
under lektionen. En tydliggörande pedagogik kan då ytterligare bidra till att skapa en 
trygghet, lugn och arbetsro i klassen. Både vi och vissa intervjupersoner anser att ett barn 
med autism integreras bäst i mindre grupper. Läraren har då lättare att se och ge mer tid 
till varje individ. Ett alternativ till mindre grupper kan vara, som intervjuperson 4 säger, 
att istället vara fler lärare. I vår framtida yrkesroll måste vi ha kunskap om ovanstående 
för att kunna kräva resurser så att integreringen kan bli lyckad.  

8.4 Bedömning

Vi blev förvånade när två intervjupersoner svarade att de bedömer ett barn med autism 
utifrån samma grunder som en elev utan funktionshindret. Ingen hänsyn till att barnet har 
diagnosen autism togs. När vi sedan omformulerade frågan och frågade: ”Tar du hänsyn 
till funktionshindret i bedömningen av huruvida eleven når uppnåendemålen?” så 
förändrades deras svar till att bedömningen sker utifrån varje elevs förutsättningar. Därför 
menar de, precis som de övriga intervjuade, att de alltid har funktionshindret i åtanke vid 
bedömningen av dessa barn. Vi fick känslan av att de till en början gav oss det svar som 
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de trodde att vi ville höra, det vill säga att eftersom alla följer samma kursplan, så ska de 
också bedömas lika. 

De enda som betonade att individuella mål, utifrån elevens förutsättningar, kan 
skapas var två intervjupersoner. I Grundskoleförordningen (2007) står tydligt att läraren 
kan bortse från vissa mål i kursplanen om ett barn har ett funktionshinder. Vi tycker det 
är märkligt att de resterande lärarna inte vet om och berörde detta under intervjun. I de 
två fall där lärarna är obehöriga, tror vi att bristen på utbildning är orsaken. I de övriga 
fallen med de utbildade lärarna så anser vi att de borde vara mer medvetna om sina 
rättigheter och skyldigheter. Trots detta följer alla intervjuade lärare i ämnet Idrott och 
Hälsa det som står i Grundskoleförordningen, de vet bara inte om det. Det måste dock 
tilläggas att några intervjupersoner enbart undervisar på särskolan, som har andra mål i 
bedömningen, vilket kan ha påverkat deras svar.

  Intervjuperson 3 var medveten om att individuella mål kan skapas och han berättar 
att han har individuella mål för pojken med autism: ”Det är inte officiellt och jag har inte 
sagt det till honom, utan det är mer i min bedömning, jag har det i åtanke när jag sätter 
betyg”. Vi hävdar att alla barn har rätt att veta vilka mål de bedöms och betygsätts efter 
och att läraren därför är skyldig att klargöra detta för eleven. En intervjuperson beskriver 
att om ett barn med autism inte når upp till målen, så sätter han hellre ett godkänt betyg 
än underkänt. Trots att ett barn har ett funktionshinder, menar vi, att läraren inte kan sätta 
ett betyg bara för att vara snäll. Då kan barnet med autism bli särbehandlat, även om 
tanken är att integrera. 

Många intervjuade menar dock att barnet med autism har svårt att uppnå de sociala 
målen i kursplanen. Vi tycker därför att läraren i Idrott och Hälsa måste vara mycket 
uppmärksam vid samarbetsövningar och lagspel, för att inte barnet med autism ska 
hamna utanför eller utsättas för kränkande behandling. För att undvika utanförskap bör 
läraren aldrig låta eleverna själva välja lag eller grupper, detta gäller inte bara då ett barn 
med autism är integrerat i klassen.

Vi blev positivt överraskade när vi, från de intervjupersoner som inte arbetar på 
särskolan, fick berättat för oss att barn med autism ofta klarar att nå upp till de kraven på 
personlig färdighet i ämnet. Innan undersökningen genomfördes hade vi en tanke om att 
det skulle finnas ett lektionsinnehåll som passade barnen med autism bättre på grund av 
deras funktionshinder. Eftersom detta inte var fallet så känner vi en stor lättnad med 
tanke på att det inte finns några hinder i val av lektionsinnehåll, bara möjligheter.

Bedömning och betygsättning kommer att vara en del av vår vardag när vi arbetar 
som lärare i Idrott och Hälsa. En stor och spännande utmaning kommer för oss att vara att 
skapa en undervisning där alla barn kan delta på sina villkor, med eller utan 
funktionshinder.

8.5 Metoddiskussion

På grund av dålig planering kunde inte en testintervju genomföras, vilket hade varit det 
mest optimala, främst för att se om intervjuguiden fungerade. Vid själva intervjutillfället 
var vi säkra på hur frågorna skulle ställas och vi kompletterade varandra om intervjuaren 
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skulle glömma något. I de flesta svar är alla intervjupersoner eniga och detta anser vi göra 
att undersökningens resultat i viss mån kan generaliseras. Det visar även på att 
intervjuguiden hade relevans och att frågorna blev ställda på ett tydligt sätt. Vi är 
medvetna om att det hade varit önskvärt att komplettera arbetet med observationer för att 
få ytterligare inblick i hur lärare i Idrott och Hälsa arbetar och på så sätt stärka 
examensarbetets reabilitet. Detta valdes bort på grund av arbetets redan stora omfattning.  

Det faktum att vi i vissa fall har en personlig kontakt med våra intervjupersoner kan 
ha påverkat vilka svar vi fått på frågorna. Ur en negativ synvinkel kan den personliga 
relationen göra att vi formulerar ledande frågor, eftersom vi redan känner personen i 
fråga. Det positiva är att relationen redan är väletablerad, vilket gör att vi lättare kan 
komma ner på djupet under själva intervjun. Vi anser att resultaten är tillförlitliga, trots 
att vi i vissa fall har en personlig kontakt med intervjupersonerna.

En av de intervjuade lärarna kunde inte tillföra information angående integrering och 
bedömning, för att läraren arbetar enbart på särskolan. Vi har ändå valt att ha med 
lärarens tankar i vår resultatdel, då intervjun tillförde mycket information angående 
erfarenhet, utbildning och undervisningssituationen.

Under två av intervjuerna blev vi störda av att det kom in andra personer i rummet. 
Detta verkade dock inte påverka intervjupersonerna nämnvärt utan intervjun kunde fortgå 
direkt efter avbrottet. 
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10. Bilagor

10.1 Intervjuguide

Erfarenhet och utbildning
 Hur länge har du arbetat som Idrottslärare? Utbildning?
 När kom du i kontakt med barn som har autism för första gången? Fick du någon 

speciell utbildning när du skulle undervisa barnet?
 Vilken erfarenhet har du av att arbeta med barn med autism?

Undervisningssituationen 
 Hur ska barnen bemötas? Speciella instruktioner, förberedelser?
 Vad är viktigt att tänka på i undervisningen av dessa barn?
 Anpassas lektionsplaneringarna till barnet med autism? Isåfall hur? 
 Finns det övningar som är mer lämpliga för barnen med autism? Varför?

Integrering
 Hur arbetar du för att göra en undervisning som passar alla samtidigt som du 

stärker barnet med autism? Hur gör du om barnet med autism inte kan utför en 
viss övning som du planerat? Lyckad integrering?

 Har du undervisat barn utan funktionshindret autism? I så fall vad är skillnaderna?
 Vad anser du om integrering av barn med autism?

Bedömning
 Vid observation av barnen hur bedömer du barn med autism jämfört med de 

barnen utan funktionshindret? Tar du hänsyn till funktionshindret i bedömningen 
av huruvida eleven når uppnåendemålen?

 Hur arbetar du för att hjälpa barnet om han eller hon inte når upp till målen i 
kursplanen? Individuella mål?

 Är barnen med på samma villkor? 


