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Sammanfattning 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur en integrering av barn med autism kan se ut i 

ämnet idrott och hälsa och hur den upplevs av en lärare i idrott och hälsa.   

1. Hur kan en integrering se ut i ämnet idrott och hälsa? 

2. Hur påverkas lärarens undervisning av en integrering av barn med autism i ämnet? 

3. Vad anser läraren i idrott och hälsa om integrering av barn med autism i ämnet? 

 

Metod 

I uppsatsen har en kvalitativ forskningsansats använts, med observationer och intervjuer som 

metod. Ostrukturerade observationer har genomförts för att undersöka hur en integrering av 

barn med autism kan se ut i ämnet idrott och hälsa, jag har även genomfört kompletterad 

intervjuer till den delen av uppsatsen. Mer djupgående intervjuer har genomförts med läraren i 

idrott och hälsa för att besvara resterande två frågeställningar.  

 

Resultat 

Resultatet av observationerna visade att integreringen av barn med autism skiljde sig åt 

oberoende på individ. Två av barnen i studien deltog på alla lektioner som den klass de 

tillhörde hade och deltog i alla moment i idrott och hälsa. De tre andra barn med autism var 

inte alltid med på idrott och hälsa lektionerna som deras klass hade, dessa barn hade också en 

lektion i veckan där enbart barn med autism deltog. Vidare uppgav läraren i idrott och hälsa 

under våra intervjuer att han påverkas tidsmässigt och innehållsmässigt av att ha barn med 

autism i sin undervisning. Övriga barn i klassen kunde också påverkas av integreringen och 

även undervisningen påverkades av de integrerade barnens pedagoger. Läraren i idrott och 

hälsa uppgav också effekten av integreringen var delad, det var positiv för barnet med autism 

men det kunde gå ut över de andra i klassen.  

Slutsats 

Bilden av integreringen av barn var delad, det var både en segregerande integrering och en 

inkluderande integrering. Läraren i idrott och hälsa tar själv inget tydlig ställningstagande för 

någon av de båda typerna av integrering. Utan läraren anser att båda kan vara bra beroende på 

individ. Den inkluderande integreringen uppger läraren i idrott och hälsa har störst påverkan 

på lektionsinnehållet, eftersom läraren inte kan genomföra de moment som denna skulle vilja 

använda i sin undervisning.  
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1. Inledning 

 

I denna uppsats ska jag undersöka hur en integrering av barn med autism kan gå till i ämnet 

idrott och hälsa. I läroplanen för grundskolan, förskolan och fritidshem 2011 kan vi läsa 

följande citat;  

 

”Undervisningen ska skapa förutsättningar för alla elever att under hela sin 

skoltid kontinuerligt delta i skolans fysiska aktiviteter och bidra till att eleverna 

utvecklar en god kroppsuppfattning och tilltro till sin egen fysiska förmåga.” - 

(Skolverket 2011, s 51) 

 

Att skapa förutsättningar för alla elever att kunna delta kan ske på olika sätt och är även det 

som jag ska undersöka i uppsatsen, hur en integrering av barn med autism kan se ut i ämnet 

idrott och hälsa och hur den upplevs av en lärare i idrott och hälsa.  

 

Utefter mina intervjuer med de inblandad i undersökningen har de förmedlat att denna skola, 

som denna undersökning är genomförd på, är en av få skolor i Sverige som integrerar barn 

med autism i skolans alla ämnen. Det har därför varit väldigt intressant att få genomföra 

denna undersökning, eftersom jag upplever det som en unik chans, på grund av att antalet 

skolor som arbetar på detta sätt begränsat. Jag är även tacksam att de valt och tilldelat mig 

denna chans att få skriva uppsatsen om deras integrering. För tillfället är forskningsområdet 

kring barn med autism som integrerar i idrott och hälsa väldigt bristfälligt, därför hoppas jag 

att denna uppsats ska kunna bidra med att öka förståelse för hur en integrering av barn med 

autism i ämnet idrott och hälsa kan gå till. 
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2. Bakgrund 

Nedan presenterar litteratur som hänvisar till ämnet autism, integrering, hur undervisning kan 

anpassas för att bäst lämpa barn med autism, samt styrdokumenten som berör barn med 

autism som integreras. Jag har valt att börja presentera styrdokumenten först för att påvisa 

vilka krav de ställer på läraren och dennes undervisning. Vilket i sin tur påverkar barn med 

autism och den miljö som de integreras i.  

 

2.1 Styrdokument 

I skolan styrs alla som arbetar av Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet. Den påvisar och vägledar alla i skolan hur de ska arbeta och vad som ska 

förmedlar och läras ut i de olika ämnena. I läroplanen finns det tydliga direktiv för att alla ska 

kunna delta i skolan och att ingen får exkluderas, nedan följer några citat ur läroplanen för att 

påvisa mer exakt vad det är som står i läroplanen.  

 

”Den (Skolväsendet red. Anm.) ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en 

livslång lust att lära. Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället 

vilar på. Var och en som verkar inom skolan ska också främja aktning för varje människas 

egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö.” - (Skolverket 2011, s 7) 

 

”Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna 

delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet.” - (Skolverket 2011, s7) 

 

Läroplanen reglerar även mer specifikt vilka kunskaper en elev ska få i skolan, och hur en 

lärare ska arbeta för att tillgodo se dessa. Nedan är några fler utdrag ut detta avsnitt i 

läroplanen, angående hur en lärare ska förmedla kunskap och till vilka.  

 

” Ta hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och 

tänkande,” -(Skolverket 2011, s 14) 

 

”stimulera, handleda och ge särskilt stöd till elever som har svårigheter,” - 

(Skolverket 2011, s 14) 
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Djupare in i läroplanen regleras sedan alla skolämnen, vad de ska lära ut och vilka 

kunskapskrav som det ställs på eleverna. Inom ämnet idrott och hälsa delas kunskapskraven in 

i tre delar; rörelse, hälsa och livsstil samt friluftsliv och utevistelse. Det är alltså dessa tre 

delar som läraren i min studie måste ta hänsyn till vid sin planering kring lektionerna med de 

integrerade barnen, samt med övriga klasser. Denna del i läroplanen betonar också vikten av 

att alla ska kunna delta i undervisningen, vilket leder till att läraren i min uppsats måste ta 

hänsyn till detta i sin planering för de autistiska barnen som integreras i ämnet idrott och 

hälsa, se nedan.  

 

”Undervisningen ska skapa förutsättningar för alla elever att under hela sin skoltid 

kontinuerligt delta i skolans fysiska aktiviteter och bidra till att eleverna utvecklar en god 

kroppsuppfattning och tilltro till sin egen fysiska förmåga.” - (Skolverket 2011, s 51) 

2.2 Integrering 

Enligt Emanuellsson (2004) är integrering en ideologiskt motiverad målsättning för samhället. 

Eftersom alla har rätt till hel och fullt deltagande och att alla är lika värda. Detta är 

grundpelarna i integrering och detta kan ses som en utvecklingsprocess som leder mot målet 

integration. Vidare menar även Emanuellsson (2004) att motsatsen till integrering är 

segregering, vilket står för avskilja eller särskilja. Han menar att för att bäst förstå begreppet 

Segregering är det enklast att se till dess motsats, integrering vilket då leder till att segregering 

är ett hot mot utvecklingen av integrationen. Integrering som mål är främst en utmaning för 

dem som har makt och en förutsättning att påverka samhället. Ett samhälle som utvecklas mot 

segregering eller mot integrering ses bäst i hur de behandlar sina svaga medborgare. Får de en 

chans till deltagande eller blir de segregerade (Emanuellsson 2004).  

Emanuellsson (2004) skriver att i skolans värld är det lärare och specialpedagoger som har 

makten och ansvaret ligger hos dem att driva utvecklingen i skolan mot det integrerande 

hållet. Vanligt förekommande i skolan har varit att begreppet integrering används på ett sådan 

sätt att det blivit missvisande . Istället för att vara ett begrepp för den ideologiska 

målsättningen, en skola för alla som en väl integrerad gemenskap (Emanuellsson 2004). 

Därigenom en utveckling mot segregerade tendenser och de ”normala” grupperna.  

Har begreppet kommit att återspegla olika organisationers försök eller åtgärder och 

placeringar av individer. Integrering har blivit en benämning på försök att flytta in enskilda 

handikappade eller andra avvikande elever, eller grupper av elever, i den vanliga klassen. På 

grund av detta talar man ofta om elever eller grupper som enskilda individer som integreras. 
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En form av segregering genom att kategorisera dem som integrerade och på så sätt särskilja 

dem från de andra eleverna (Emanuellsson 2004). Vidare menar även Emanuellsson (2004) att 

det går tydligt att se från olika rapporter som gjorts om integrering att det har tagit för stort 

fokus på vad som händer individen som integreras och inte vad som hänt i gruppen, eller som 

Emanuellsson (2004) skriver, inte har hänt i gruppen eller miljön där integreringen skulle 

utvecklas i strävan att nå den ideologiska målsättningen.  

 

Emanuellsson (2004) menar också att ; 

 

”Det är först när man får sammanhållna grupper med individer med olika förutsättningar 

som man fullt ut kan upptäcka, och utmanas av, de dilemman som uppstår. Det är först då 

som man på allvar kan anta utmaningen att söka åstadkomma en väl integrerad gemenskaps- 

integrering” – (Emanuellsson 2004, s 107).  

 

Jan Rocksén (2007) skriver ett intressant förord till boken, Därför inkludering. Han beskriver 

den bild om jag har återgett ovan genom ett besök i en skolan, där de pekar ut en individ som 

den integrerade och för honom är det att segregera. Vidare menar Rocksén (2007) att allt fler 

har börjar använda det nya ordet, inkludera, istället för integrering.   

Emanuellsson (2007) skriver att vi inte enbart kan byta begrepp mot inkludering istället för 

integrering och på så sätt ändra förutsättningarna och villkoren för begreppet. Utan vi måste 

förstå och gemensamt skapa oss en bild i arbetslaget av vad inkludering står för.  

Integrering tenderar att se på elever som, elever med svårigheter som ska integreras, vilket 

han menar är att göra dem mer normala för att kunna vara med i den vanliga klassen.  

Men om vi ser på eleverna som elever i svårigheter i stället för elever med svårigheter, ser vi 

till orsaken av svårigheten. Eleven har inte eller är med svårigheter, utan det är skolan som 

skapar svårigheter för eleven, skolan klara inte av att möte den naturliga variation mellan 

elever med olika förutsättningar för skolarbetet.  Det är denna syn som det nya begreppet 

inkludering står för, det är inte elever med svårigheten, utan svårigheterna skapas i skolmiljön 

(Emanuellsson 2004).  

  

2.3 Autism 

Enligt Frith (1998) beror autism på en specifik störning i hjärnan. Störningen kan bero på 

någon av följande tre generella orsaker, genetisk skada, hjärnskada eller hjärnsjukdom. Det är 
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även så att autism innebär en störning i utvecklingen och därför varierar beteendet med ålder 

och begåvning. Vanligt förekommande tecken för en person med autism är försämrad 

förmåga till socialisation och kommunikation samt bristande föreställningsförmåga.    

Även Gillberg (1992) skriver han om tre diagnoskriterier som gäller för en person med 

autism. Han menar också att i Sverige har vi försökt att enas om en klassificering kring autism 

och barnpsykos är den övergripande benämningen och infantil autism är en undergrupp, samt 

den största undergruppen. Infantil autism är att symptomen, eller de tre diagnoskriterierna, 

påträffas vid tidig ålder ofta innan barnets tvåårsdag. De tre diagnoskriterierna är; 

 

”1. Svår störning ifråga om social interaktion 

 2. Svår störning av kommunikation inklusive störningar i språkförståelse, 

gestförståelse, symbolförståelse samt svårigheter och avvikelser när det gäller 

förmågan att uttrycka sig verbalt och icke-verbalt.  

 3. Svår störning av beteendet med begränsning i beteenderepertoaren, 

utstuderade ritualbeteenden, märkliga rutiner eller extremt avvikande 

lekbeteende.” - Gillberg (1992, s 18).  

 

Vidare skriver Gillberg (1992) att det är vanligt förekommande i samband med autism att 

barnet och vuxna har någon form av utvecklingens störning eller ett begåvningshandikapp. 

Därför kan det vara svårt att särskilja barn med autism och utvecklingens störning, eftersom 

det är svårt att skilja på vad som är autism och vad som är utvecklingens störningar. Men det 

finns även barn och vuxna med autism som har en normalbegåvning och det är även de 

barnen jag kommer att fokusera på i denna uppsats.   

 

Powell och Jordan (1998) beskriver fyra sammanlänkade nyckel begrepp som beskriver 

autism hos en person. Det första begreppet är perception, en person med autism uppfattar inte 

stimuli från omgivningen på samma sätt som en person utan autism. Ett barn med autism kan 

till exempel ha svårt att lyssna till en lärares muntliga instruktioner eftersom barnets 

hörselsignaler varierar i styrka, vilket medför att det blir svårt att koncentrera sig på dessa. 

Powell och Jordan (1998) menar också att det kan vara så att verbala instruktioner förbi ses 

eftersom verbal information inte har någon särskild social eller kulturell innebörd, vilket leder 

till att de verbala instruktionerna inte blir mer framträdande än något annat eftersom de saknar 

meningsfullhet.  
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Det andra begreppet är, att uppfatta världen. Personer med autism upplever sin omvärld, ljud, 

visuella intryck osv. Men de kan uppleva detta på ett starkare sätt än en person utan autism. 

Powell och Jordan (1998)  menar också att personer med autism är medvetna om att saker 

sker omkring dem, men de är inte medvetna om att det sker dem. Med andra ord kan en 

person med autism ha svårt att förstå relationen mellan jaget och situationen. Vilket kan leda 

till att det uppfattas som att en person med autism har svårt att uppföra sig eller att en identisk 

situation kan skilja sig mellan hur en person med autism har uppfattat den och en person utan 

autism uppfattat situationen.  

Det tredje begreppet är minnet, en person med autism minne skiljer sig ganska markant från 

en person utan autism. Det kan till exempel vara så att en person med autism kan återge en 

specifik händelse för mer än ett år sedan i exakt detalj, men kan ha svårt att svara på vad 

denne åt till frukost samma dag. Detta beror att en person med autism kan ha svårt att skilja på 

minnen med sig själv i fokus och minnen av mer specifika intressen. Det är troligare att 

personer med autism kommer ihåg situationer med sitt specifika intresse i fokus och detta får 

personen att minnas, än att personen ser sig själv i fokus och kan på så sätt minnas.   

Det sista begreppet är, känslor. Powell och Jordan (1998) menar att personer med autism 

upplever känslor, men det är mindre säkert att de kan reflektera kring känslor och använda 

känslor för att bedöma situationer och fylla dem med en personlig mening. Vidare menar de 

att en person med autism kan ha svårt att knyta an personliga känslor till det man sett och 

tänkt, vilket leder till att tänkandet snarare blir objektivt än subjektivt. Detta skiljer sig från en 

person utan autism som vanligtvis använder sig av subjektivt tänkande.  

 

2.4 Lek och dans för en person med autism 

Jordan och Libby (1998) skriver om TEACCH-programmet och hur det kan användas för att 

utveckla barn med autisms lek. TEACCH-programmet går ut på att upprepning begränsar 

barnets utforskning av omvärlden och barnets flexibilitet, i detta program förändras ett 

element i taget i en uppgift för att behålla något förutsägbart men även för att introducera 

något nytt för att öka flexibiliteten hos barnet.  

Detta kan göras genom lek enligt Jordan och Libby (1998), de menar att om ett barn tycker 

om en viss bil och att köra den på ett vist sätt, kan barnet uppmuntras att använda ett annat 

fordon men fortfarande köra det på samma sätt. Senare kan man uppmuntra att köra på ett 

annat sätt men med samma fordon osv. Ett element förändras då hela tiden i taget för att öka 

flexibiliteten hos barnet.  



12 

 

Jordan och Libby (1998) menar också att många lärare som arbetar med barn med autism ofta 

använder sig av mer formella lekar, detta för att barnet ska kunna reglerna och samspela med 

andra barn som också kan de lekarna. Men vidare menar de även att dessa lekar övar 

turtagning, samarbete, tävling och kommunikation. Denna del kan idrott och hälsa vara med 

att utveckla till stor del, eftersom det är vanligt förekommande att det är formella lekar som 

används på idrott och hälsa lektioner och på detta sätt kan de interagera med de andra barnen. 

 

Dans är vanligt förekommande i idrott och hälsa undervisningen och även ett ämne som Lord 

(1998) skriver om. Hon menar att barn med autism behöver lära sig att skapa och att vara 

fantasifulla och detta kan barn med autism lära sig i dansen. Genom att upprepa och utveckla 

detta i nya situationer. Genom dansen kan ett barn med autism utveckla kroppsmedvetenhet, 

rumsmedvetenhet, dynamisk medvetenhet och relationsmedvetenhet. Vi inlärning måste extra 

hänsyn tas vid det speciella autistiska inlärningssättet.  

Lord (1998) menar inte att barn med autism behöver helt anpassad undervisning för dem, men 

hon menar att undervisningen behöver anpassas efter deras förmåga och behov, vilket kan 

göras i dansen.  

Vidare skriver Lord (1998) att undervisningstakten är viktig vid inlärning för barn med 

autism. Undervisningen måste förtydligas och processen måste ske i en takt som passar barnet 

med autism, även om de processer som ingår i lärandet även sker hos barn utan autism kan 

undervisningstakten behövas anpassas för barnet med autism så barnet förstår processen och 

kan ta till sig lärandet.  

 

2.5 Undervisning 

Åkerman och Liljeroth (1998) beskriver hur pedagoger som arbetar med barn med autism kan 

anpassa sin undervisning för att det ska passa dessa barn. Den pedagogiska metodik som 

riktar sig till elever med autism bör använda sig av och anpassa sig efter de förutsättningar 

som en autistisk person har. Jag skrev tidigare om de tre diagnoskriterier, det är dessa tre som 

Åkerman och Liljeroth (1998) anser att pedagoger bör anpassa sin undervisning utefter. Om 

en pedagog bygger sin undervisning på detta kan det vara användbart men enbart ge resultat 

på ett ytligt plan. Åkerman och Liljeroth (1998) menar att om vi i stället bygger vår 

undervisning med utgångspunkt i en allmängiltig kunskap om människan och hennes 

utveckling. Genom denna undervisning kan pedagogiska kunskaper fördjupas och nya idéer 
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komma fram, vilket i sin tur kan leda till att vi i framtiden kan vidga våra insatser och förnya 

vår kunskap om barn med autism (Åkerman och Liljeroth 1998).  

 

Vilket förhållningssätt vi använder oss av i undervisningen är av stor vikt, Åkerman och 

Liljeroth (1998) menar att förhållningssätt har blivit ett allmänt använt ord men som oftast 

inte definieras. Vidare menar de att kärnan i förhållningssätt är de tankemönster som 

individen styrs av. Tankemönstren byggs upp under hela livet och dessa påverkas av allmänt 

gällande uppfattningar, utbildningar, personer som är förebilder osv. Den centrala funktionen 

i förhållningssättet är tänkandet, tankemönstret avgör vilka intryck och budskap vi tar emot 

medan tänkandet bearbetar informationen både inifrån och utifrån personen själv (Åkerman 

och Liljeroth 1998).  

 

Förhållningssätt eller tankemönster som förekommer bland pedagoger som arbetar med barn 

eller personer med autism kan vara att de tror att människor med autism lever i tomhet. De 

anser säker därför att dessa måste fyllas med kunskap och färdigheter menar Åkerman och 

Liljeroth (1998). Men detta förhållningssätt är inte möjligt att använda sig av menar Åkerman 

och Liljeroth (1998). Eftersom det inte är möjligt att fylla eller stoppa in kunskap i någon, det 

som går att göra är att skapa förutsättningar i miljön, kommunikation och upplevelser, så att 

individen tar till sig det som erbjuds och på så sätt omvandlar det till kunskap och färdigheter. 

De menar att det är viktigt att väcka viljan hos personen, att vilja lära sig. Detta är en av de 

stora svårigheterna i arbetet med personer med autism, eftersom de inte har så stort intresse 

för sin omgivning och de personer som fyller den (Åkerman och Liljeroth 1998).  

Vidare anser Åkerman och Liljeroth (1998) att om undervisningen ska ge 

utvecklingsmöjligheter krävs det att läraren eller pedagogen är kreativ och inkännande. De 

behöver en äkta och djup förståelse och en förmåga att leva sig in i andra, med andra ord 

krävs stor empati. Detta arbete är ofta tungt och risken för utbrändhet är stor. Därför är det bra 

att kunna ta saker humoristiskt och vara fri från tungsinne, detta gör vardagen lättare och det 

kan bidra till en stödjande atmosfär bland kollegorna (Åkerman och Liljeroth 1998).  

Viktigt att tänka på är också autistiska personers brist på kommunikation, vilket kan leda till 

att läraren eller pedagogen tappar intresset för ett visst moment. Eftersom de inte får något 

gensvar från individen och på så sätt vet de inte om kunskapen har nått fram menar Åkerman 

och Liljeroth (1998). Men det är lönt att arbeta vidare vid en utveckling av en förmåga. 

Eftersom det finns som för alla barn ett nästa steg i utveckling. Ditt kan läraren eller 
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pedagogen enbart nå om de fortsätter att arbeta och inte drar slutsatsen att det inte är lönt 

eftersom det ofta förekommer en brist i kommunikationsförmågan, vilket leder till, som jag 

var inne på tidigare, att läraren eller pedagogen inte tror att personen med autism inte tar till 

sig kunskapen (Åkerman och Liljeroth 1998).  

 

2.6 Anpassad fysisk aktivitet 

I ämnet idrott och hälsa, så väl som i alla ämnen i skolan ska alla kunna delta. Men eftersom 

ämnet är av det praktiska slaget har det tagits fram en modell av idrottsutövande som 

benämns, anpassad fysisk aktivitet. Detta innebär att en ”vanlig” lektion i ämnet idrott och 

hälsa anpassas så att alla kan delta oavsett förmåga, vilket kan definieras som en inställning, 

ett handlande och kunskap. Rintala (2002) skriver att för det första är anpassad fysisk aktivitet 

en fråga om attityd, det sätt som en lärare väljer att undervisa i en integrerad miljö och i en 

segregerad miljö. Läraren ska tro på det denna gör och tillämpar en sådan undervisning att 

den motsvarar de olika individernas behov och förmåga, samt ser till att varje elev lyckas.  

För det andra är anpassad fysisk aktivitet en service, i vilken läraren upptäcker problem på det 

psykomotoriska området och försöket avhjälpa dessa. Vidare menar Rintala (2002) att service 

också borde inkludera en planering av ett personligt program. Som bör bygga på en 

utvärdering av de motoriska färdigheterna och en undervisning som bygger på den.  

För det tredje är anpassad fysisk aktivitet, kunskap menar Rintala (2002). När ett barn 

behöver hjälp i en normal klass eller i en specialklass kan tillräcklig kunskap identifiera 

problemet och underlätta för dem med psykomotoriska metoder.  

 

2.7 Funktionshinder  

Larsson (2007) menar att funktionshinder betyder, begränsning av en individens fysiska eller 

psykiska funktionsförmåga.  

I ett socialkulturellt perspektiv är det inte först och främst funktionshindret som utgör 

problemet, utan det är i första hand miljön eller den situation som gör funktionshindret 

påtagligt. Det är även så att alla ska kunna delta i ämnet idrott och hälsa, utefter sin egen 

förmåga och oavsett funktionshinder (Larsson 2007).  
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3. Tidigare forskning 

inom området för uppsatsen har jag inte hittat någon forskning, integrering av barn med 

autism i idrott och hälsa. Istället har jag enbart hittat närliggande områden, vilka jag kommer 

att presentera i denna del av uppsatsen.  

 

3.1 Autism 

Holmqvist (1995) skriver om hur samhällets syn på autism har förändrats över tiden. 

Autismen har gått från att ha varit en psykisk sjukdom till ett biologiskt orsakat handikapp. 

Autism uppfattas idag därför inte som en sjukdom utan som ett handikapp.  

Behandlingen av personer med autism har även den förändrats menar Holmqvist (1995). Förr 

ansåg man att autism uppkommit genom en kärlekslös uppfostran, mamman hade inte lyckats 

få kontakt med barnet och brutit igenom den mur som barnet byggt upp. Därför behandlades 

de på institutioner med andra psykiskt störd, eftersom det ansåg som en psykisk störning då. 

Idag använder vi oss av specialpedagogik som behandlingsform, barn med autism bor även 

hemma hos i sina föräldrar i den grad det är möjligt. 

Vidare skriver Holmqvist (1995) att;  

 

”Autistiska personer uppfattar sin omvärld som fragmentariserad och konkret. De 

tycks i större eller mindre omfattning sakna förförståelse och förmåga att se 

samband. ”- (Holmqvist 1995, sid 218).  

 

Holmqvist (1995) menar också att personer med autism har en oförmåga att koppla ihop olika 

kunskapsområden och erfarenhetsområden. Vilket leder till att de kan ha områden med väldigt 

god kunskap, men samtidigt som grundläggande kunskap och färdigheter saknas inom 

området. Holmqvist (1995) nämner matematik som exempel och menar att det finns de 

personer med autism som klarar av komplicerade matematiska uträkningar, men de kan inte 

betala sina egna varor i en affär.  

 

3.2 Autism och skola  

Holmqvist (1995) skriver att det finns likheter sinsemellan olika autistiska personer med att 

ytterst få autistiska barn svarar på exakt samma undervisning. Hon menar att varje individ är 



16 

 

unik och att använda sig av sina erfarenheter från arbetet med ett autistiska barn sedan tidigare 

snarare kan vara till nackdel än till pedagogens fördel. Om pedagogen genom sina 

erfarenheter generaliserar personer med autism utefter en smal bild eller utefter hur det 

tidigare barnet var med autism. Därför måste pedagogen möta varje individ öppet och 

utforskande och inte ta någonting för givet (Holmqvist 1995).  

Holmqvist (1995) beskriver också en integrering modell som jag har valt att använda mig av i 

denna uppsats för att ge en bild av hur det kan gå till, från diagnos till skolan, se nedan.  

 

 

Kvalificerad handledare 

 

När ett barn med autism får sin diagnos, får också ofta barnet och familjen en specialpedagog 

eller en kvalificerad handledare, jag har valt att använda mig av handledare vidare i texten för 

läs vänlighetens skull.  

Den ska fungera som handledare för familjen och även ge viss utbildning till familjen och 

dess omgivning. Handledaren kan också utbilda personalen i daghemmet eller på förskolan. 

Tillsammans med familjen börjas det även planeras på en framtidsplan, börjar barnet närma 

sig skolåldern tas det kontakt med den betänkta skolan. Oftast får familjen en chans att besöka 

skolan under lov och liknande för att bekanta sig med miljön i och kring skolan innan 

skolstarten (Holmqvist 1995).  

Under tiden går barnet kvar på sitt daghem eller sin förskolan. Men det anställs en pedagog 

som hela tiden kan vara till förfogande för barnet och sköta kontakten med hemmet för att få 

ett närmare samarbete.  

 

Steg 1, förberedelse för skolstarten 

 

Innan skolstart bestäms klasstillhörighet, positivt för barnet menar Holmqvist (1995) är om 

klassläraren och specialläraren är positiva till integrering, önskvärt och positivt är även 

integrering med barn som barnet möt tidigare i daghemmet eller förskolan. Det är också 

önskvärt med så liten klass som möjligt och skola på nära gångavstånd till fritidshem eller 

med fritidshem i skolan. 

En bred informationskampanj bör också genomföras till skolpersonal, föräldrar och elever. 

Hur integreringen kommer att gå till och information kring handikappet,detta ansvarar 
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handledaren för. Detta genomförs för att minska negativa attityder till integreringen.  

Pedagogen som är anställd för barnet börjar med individuella förberedelser i förskolan för att 

göra barnet förtrogen med handlingar och övningar som kommer att utföras i skolan. 

Önskvärt är även att pedagogen som anställts till barnet följer med till skolan och blir 

personlig assistent (Holmqvist (1995).  

 

 

Steg 2, skolstarten 

De handlingar och övningar som pedagogen, den som blir personlig assistent, började med i 

förskolan förs över till skolan och detta genomförs i ett enskilt rum med en specialläraren. 

Detta görs för att övningarna ska vara bekant i en ny miljö med en ny person. Den personliga 

assistensen närvara hela tiden, och kan i vissa fall inleda övningarna för att successivt tas över 

av specialläraren, detta för att enbart miljön ska bli ny efter som att byta lokaler och personal 

kan vara påfrestande för barnet. (Holmqvist 1995).  

När detta är etablerat och specialläraren har hand om undervisningen, med den personliga 

assistenten hela tiden närvarnade, börjar eleven integreras med andra elever till viss del. 

Vanligt förekommande är att integrera barnet under raster eller dylikt med uppsikt av den 

personliga assistensen (Holmqvist 1995).  

 

Steg 3, vidareutveckling 

 Eleven integreras i större utsträckning, har rast med de andra eleverna, äter lunch med dem 

och delar i övningsämnen (idrott, musik och slöjd). Barnet genomför också enskilda uppgifter 

i klassen som specialläraren har tagit fram (Holmqvist 1995).  

Vidare menar Holmqvist (1995) att barnet ska övriga klassen i så stor utsträckning som 

möjligt. Detta tar tid och i vissa fall är det inte möjlig med en total integrering på grund av 

barnet handikapp. Det kan vara till hjälp i integreringen att skapa en mindre grupp med elever 

från klassen för att sedan ta in fler och fler tillsammans med barnet, för att skapa en hel 

integrering. 

 

Steg 4, utvärdering 

Holmqvist (1995) menar att utvärdering ska ske kontinuerligt både i skolan och på 

fritidshemmet. Det bör utvärderas hur undervisningen ser ut och hur individ anpassade den 

och hela skoldagen är. Tillsammans med skolan och fritidshemmet bör det också skapas 
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långsiktiga och kortsiktiga mål under handledningar av handledaren som tilldelats redan när 

diagnosen ställts.  

 

3. 4 Inklusion i ämnet idrott och hälsa 

Jerlinder (2010) skriver i sin avhandling om inklusion och skola, och menar att inklusion är 

när elever med funktionsnedsättning ges likvärdiga möjligheter till deltagande och delaktighet 

i den vanliga undervisningen. Det ska finnas stöd och hjälpinsatser, likväl som rätten till 

personliga val (Jerlinder 2010).  

Det är skolans uppdrag att tillämpa olika arbetsmetoder för att individualisera lärandet. 

Jerlinder (2010) menar att inklusion inte handlar om att göra lika, utan undervisningen kan 

aldrig utformas lika för alla om utgångspunkten är att undervisningen ska erbjuda lika 

möjligheter till deltagande.   

Vidare menar Jerlinder (2010) att det finns forskningsresultat som visar att fasta eller 

permanenta lösningar kring inkludering i undervisningen och en ensidig identitetsbild av 

elever med rörelsehinder i idrott och hälsa undervisningen inte är gångbar, eller som Jerlinder 

(2010) skriver, inte verkar fruktbar.  

Istället är ett mer flexibilitet förhållningssätt att föredra. Men Jerlinder (2010) menar att det 

måste måste vara vissa förhållanden innan denna flexibilitet i undervisningen i ämnet idrott 

och hälsa kan genomföras.  

Det första som Jerlinder (2010) lyfter fram är att det behövs både kunskap om enskilda 

individers specifika behov och att ett generellt erkännande av alla människors rätt till 

utbildning i ämnet idrott och hälsa blir verklighet, för att det ska bli en rättvis 

utbildningssituation. 

 

Det andra förhållandet som Jerlinder (2010) lyfter fram är fördelen med ett teoretiskt synsätt 

på möjligheter till delaktighet , där identitet inte betraktas som något statiskt (Jerlinder 2010).  

Med det menar hon att en eleven som för tillfället är i behov av stöd kanske inte alltid 

kommer vara en elev med behov av särskilt stöd eller hjälpmedel.  

Som exempel lyfter Jerlinder (2010) fram en elev med svårigheter i siminlärningen. Hon 

menar att om en elev ännu inte lärt sig simma måste eleven ha extra stöd vid siminlärningen, 

eller när simundervisningen genomförs. Vidare menar Jerlinder (2010) att elevens bristande 

förmåga i simundervisningen inte behöver ha ett samband med elevens kapacitet i andra 
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lärandesituationer, som till exempel att hantera en boll. Jerlinder (2010) menar att en eleven 

inte automatiskt är en elev i behov av särskilt stöd, eftersom eleven har behövt extra stöd eller 

på grund av sin funktionsnedsättning.  

Det sista och tredje förhållandet som Jerlinder (2010) skriver om är attityder hos pedagogerna 

som arbetar med inklusionstanken i praktisk undervisningsvardag. Jerlinder (2010) menar att 

det har slagit fast i flera studier att lärare är nyckelaktörer när det gäller att ta fasta på och 

påverka attityder till mångfald och att följa inklusionstanken i undervisningen.  

Jerlinder (2010) menar också att resultat från internationella studier inom inklusion i idrott 

och hälsa, visar att lärare i ämnet idrott och hälsa känner sig oförberedda och att det var 

osäkra att möta barn med funktionsnedsättning i behov av särskilt stöd.  

Vidare menar Jerlinder (2010) att svenska lärare i ämnet idrott och hälsa var positiv intsällda 

till inklusion och inkluderande idrottsundervisning. Lärare som hade erfarenhet av att möta 

och jobba med barn med rörelsehinder hade en mer positiv attityd än lärare som saknade 

erfarenhet. De lärare med erfarenhet kände sig mer förberedda och rustade för att arbeta med 

barn med rörelsehinder enligt Jerlinder (2010).   

 

3.5 Hur elever i behov av särskilt stöd konstrueras 

Isaksson (2009) skriver i sin avhandling om hur elever i behov av särskilt stöd konstrueras på 

olika nivåer i samhällets, han har tagit fasta på den skolpolitiska dokument och hur de 

påverkar urvalet, samt på en mer vardaglig nivå i skolan, interaktionen mellan skolpersonal 

och interaktionen mellan skolpersonal, elever och deras föräldrar. I denna uppsats har jag tagit 

fast på den senare nivå och kommer att förklara den mer ingående. Eftersom jag anser att den 

har större anknytning till uppsatsens syfte. 

Isaksson (2009) skriver i sin avhandling om hur konstruktionen av elever i behov av särskilt 

stöd går till i praktiken, och utifrån vilka kriterier identifieras skolsvårigheter av 

skolpersonalen (Isaksson 2009).  

Isaksson (2009) menar att identifieringen och konstruktionen kan förstås utifrån tre olika 

modeller, dessa tre modeller relaterar till skolans kunskapsmål, elevens sociala situationen 

och anpassningssvårigheter, samt sjukdom eller hälsa (Isaksson 2009).  

Vidare menar Isaksson (2009) att dessa tre modeller påverkade skolpersonalens förståelse och 

begriplig görande av de skolsvårigheter som eleven uppvisade. Eftersom skolpersonalen 

utgick från redan etablerade kategorier menar Isaksson (2009) att skolpersonalen missade det 
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egentliga sökandet som bör göras och att de borde utgå från de aktuella svårigheter eleven 

uppvisar.  

 

4. Teoretisk utgångspunkt 

 

4.1 En skola för alla och inkluderande integrering och segregerande 

integrering. 

Peder Haugs har utvecklat en teori kring begreppet ”en skola för alla”. I denna teori använder 

Haug (1998) begreppen ”integrering” och ”individualisering” för att beskriva innebörden av 

en skola för alla. Vidare beskriver Haug (1998) ”en skola för alla” som en skola där alla barn 

är välkomna oavsett förutsättningar, erfarenheter och behov och alla barn ska känna sig 

involverade i gemenskapen.  

Han anser också att alla barn ska involveras i en klass och få en individanpassad 

undervisning.  

Haug (1998) har delat upp begreppet ”integrering” i två delar i sin teori, inkluderande 

integrering och segregerande integrering.  

Med segregerande integrering menar Haug (1998) att det centrala är att försöka hitta den 

optimala miljön för den enskilda eleven. För att uppnå detta behövs hjälp av sakkunniga.  

Det som behövs och är lönsamt för barnet bestäms av den sakkunnigas diagnostisering av 

barnets behov, den sakkunnigas värderingar påverkar även vilken slags organisation som 

passar bäst för barnet (Haug 1998).  

De organisatoriska alternativ som kan vara aktuella menar Haug (1998) är att barnet är med i 

klassen tillsammans med de andra barnen, får enskilda undervisningstimmar, får vara i en 

mindre grupp utanför klassen, får vara i särskola.   

Tyngdpunkten i detta begrepp gällande undervisning är att få ut maximal ämnesinriktad 

inlärning och prestation. Skolan anses som ett primärt ställe där man lär sig (Haug 1998).  

Den andra delen i teorin, inkluderande integrering menar Haug (1998) att; 

 

”undervisningen ska ske inom ramen för den klass där barnet är inskriven som 

elev” (Haug, 1998, sid. 21).  
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Detta på grund av uppfattningen om socialrättvisa som lika rätt till deltagande utifrån 

kollektiva demokratiska värden (Haug 1998). Med detta menar Haug (1998) att man bedömer 

det som mest rättvist och bäst för den enskilda eleven och samhället att alla oberoende av 

förutsättning och intressen, samt prestationsförmåga får delta i samma samhällsgemenskap. 

Barnen ska också få samma gemensamma undervisning från unga år. 

  

5. Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur en integrering av barn med autism kan se ut i 

ämnet idrott och hälsa och hur den upplevs av en lärare i idrott och hälsa.   

5.1 Frågeställningar 

1. Hur kan en integrering av barn med autism se ut i ämnet idrott och hälsa? 

2. Hur upplever läraren i idrott och hälsa att undervisning påverkas av en integrering av barn 

med autism i ämnet? 

3. Vad upplever läraren i idrott och hälsa om integrering av barn med autism i ämnet? 

 

6. Metod 

6.1 Val av metod 

Valet av metod till uppsatsen var för mig ganska självklart, Bryman (2002) beskriver den 

kvalitativa forskningen som en mer tolkande forskningsstrategi, vilken har fokus på en 

förståelse av den sociala verklighet utifrån hur deltagarna tolkar denna verklighet i en viss 

miljö.  

Därför valde jag att använda mig av den kvalitativa forskningsmetoden eftersom jag anser att 

den lämpar sig bäst för det forskningsområde som jag har valt. Johansson och Svedner  (2010) 

skriver att det är klok att på förhand bestämma upplägg för uppsatsen, med upplägg menar de 

vilka kombinationer av olika metoder för datainsamling som används i ett vetenskapligt 

arbete. Vidare skriver de att lärarstudenter som enbart valt en metod, exempelvis enkäter eller 

kvalitativa intervjuer, ofta är missnöjda och att de tyckte att resultatet hade liten eller ingen 

yrkesrelevans. Men de som valt flera metoder ansåg också att deras studie hade högre 

yrkesrelevans (Johansson och Svedner 2010).  
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Med detta i åtanke valde jag att använda mig av fallstudie som upplägg eftersom i detta 

upplägg är det vanligt förekommande att kombinera olika metoder och att använda dessa för 

att gå på djupet i ett eller flera fall. Johansson och Svedner (2010) skriver att fallstudiers 

undersökningsobjekt kan till exempel vara en elev i behov av särskilt stöd, en avgränsad del 

av en undervisningsmetod eller en skola med en viss pedagogik.  

Eftersom jag undersökte hur elever med autism kan integrerar i ämnet idrott och hälsa anser 

jag att detta upplägg är relevant att använda sig av, på grund av att det är ett fall i sig hur 

eleverna integreras och jag valde även att ha fokus på hur läraren upplevde integreringen. 

Vilket i sin tur förde med sig att jag använda mig av två olika metoder för att genomföra 

undersökningen, observationer och kvalitativa intervjuer.  

 

Jag valde att genomföra observationer för att jag ville skapa mig en egen bild av hur 

integreringen av barn med autism går till på skolan, till dessa observationer kompletterade jag 

med intervjuer, men det kommer jag till senare.  

Patel och Davidson (2011) skriver att observationer är framför allt användbara vid insamlande 

av information gällande beteenden och skeenden i naturliga situationer. Därför valde jag att 

använda mig av observationer. Självfallet skulle jag kunna intervjua personal och barnen med 

autism angående hur integreringen går till, men jag tror att, som Patel och Davidson (2011) 

skriver; beteende och skeende i naturliga situationer, gjorde att jag genom observationera fick 

se hur integreringen verkligen gick till igenom någon utomståendes ögon. Ett stor problem 

och avgörande att jag valde observationer var även att det är svårt att intervju barn med 

autism om vi ser till det som presenterats i tidigare delar av uppsatsen, bakgrund och tidigare 

forskning.  

Patel och Davidson (2010) skriver också om hur observationer ofta ligger till grund för vidare 

studier med andra metoder, vilket även var fallet i min uppsats men det kommer jag till 

senare.  

 

Valet av kvalitativa intervjuer gjorde jag för att jag ansåg att det kompletterande 

observationerna på ett bra sätt. Kvalitativa intervjuer var även lämpliga med tanke på mitt 

syfte och mina frågeställningar som kräver mer djupgående intervjuer och mer nyanserande 

svar, vilket jag fick genom att använda mig av kvalitativa intervjuer, istället för kvantitativa 

intervjuer. Johansson och Svedner (2010) skriver att kvalitativa intervjuer ofta ger intressanta 

resultat om till exempel barn/elevers attityder, i detta fall intervjuade jag enbart vuxna men 
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valet av kvalitativa intervjuer var grundade på att det kunde ge svar på en persons attityder 

vilket krävdes för att besvara mina frågeställningar, nummer två och tre.  

 

6.2 Urval och avgränsning 

Avgränsningar 

Autism som jag skrev om tidigare bidrar inte till något förståndshandikapp, men det är ofta 

förekommande i kombination med autism. I denna uppsats har jag valt att fokusera på de barn 

som har autism men inte något förståndshandikapp, dessa barn går i skolan och följer 

Läroplanen för grundskolan 2011 (LGR 11), vilket medför att de integreras i skolan. Därför 

har jag valt att göra en avgränsning mot de elever som går i särskolan men till viss del 

integreras i ämnet idrott och hälsa och valt att fokusera på de barn med autism som följer 

LGR 11 och integreras i ämnet idrott och hälsa.  

Avgränsningen att enbart undersöka integreringen i ämnet idrott och hälsa beror på att, som 

jag skrev om tidigare i tidigare forskning, att en integrering ofta start i övningsämnen.  

De personer som har intervjuats i studien har varit de som har haft ett övergripande ansvar, 

antingen har personen varit ansvarig för idrott och hälsa undervisningen och dess planering 

och genomförande eller varit ansvarig för de barn med autism som integrerats i ämnet idrott 

och hälsa. Jag har valt att använda denna avgränsning eftersom jag inte har haft möjlighet att 

intervjua alla inblandade pedagoger, eftersom varje barn med autism har en egen pedagog 

eller personliga assistent, utan två av barnen som har personen som jag intervjuat som sin 

pedagog. Detta skulle generera i för många intervjuer för mig att administrera och jag anser 

även att det är mer relevant att genomföra observationer istället för flertalet intervjuer, med 

tanke på mina frågeställningar, där av denna avgränsning.  

Urval 

Skolan jag valde att göra min undersökning på kom jag i kontakt med genom mina studier till 

fritidspedagog, jag hade verksamhetsförlag utbildning (praktik) på den skolan som ingår i 

lärarutbildningen. I min lärarexamen blir jag både lärare med inriktning idrott och hälsa och 

fritidspedagogik, där av verksamhetsförlagd utbildning som fritidspedagog. 

Därför började jag att prata med idrott och hälsa läraren i personalrummet innan perioden när 

denna uppsats skulle skrivas, jag visste då att jag skulle skriva uppsats och att det fanns barn 

med autism på skolan. Jag frågade honom om de integrerades i ämnet idrott och hälsa vilket 
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de gjorde och han uppgav då att det var väldigt ovanligt, honom vetligen. Därför valde jag ut 

denna skola och den läraren i idrott och hälsa, således var även kontakten upprättad och 

genom honom kom jag i kontakt med övriga i uppsatsen.  

 

Barn med autism som deltagit i uppsatsen har varit fem stycken i årskurs ett till två, 

avgränsningen årskurs ett till två beror på ovanstående anledning i avgränsning, att deras 

undervisning utgick i från LGR 11. Dessa barn har enbart observerats, även detta på grund av 

ovanstående anledning i delen observationer.  

Personer till intervjuerna har valts ut både som komplement till observationerna, men också 

för att besvara mina frågeställningar. Jag genomförde tre intervjuer med två personer, var av 

en intervjuades två gånger men det kommer jag till senare i genomförande.   

 

6.3 Genomförande 

De observationer jag genomförde var under tre veckor och jag deltog på alla lektioner som 

barnen med autism hade under den perioden. Varje enskilt barn med autism hade idrott och 

hälsa två gånger i veckan och varje lektion var en timme.  

I början på den första lektionen, under denna tidsperiod, presenterade läraren i idrott och hälsa 

mig och sa att jag skulle vara med på lektionerna en tid framöver och att jag skulle titta på när 

de hade idrott.  

Under observationer var jag deltagande och känd observatör för gruppen (Patel och 

Davidsson 2011). Även om gruppen inte visste exakt vad jag observerade så visste de att jag 

observerade dem, och således var jag känd och deltagande. Men jag var inte deltagande i den 

bemärkelsen som Patel och Davidsson (2011) skriver;  

 

”En deltagande observatör tar aktiv del i den situation som ska observeras och 

går in som medlem i den aktuella gruppen.” - (Patel och Davidsson 2011, 98). 

 

Jag hade ingen aktiv roll i gruppen, utan jag observerade dem längsmed en av vägarna i 

gymnastiksalen, men jag kände en del av eleverna sedan tidigare så de tog kontakt med mig 

och jag hjälpte också till om jag bedömde att det behövdes och inte läraren i idrott och hälsa 

var i närheten. Därför anser jag att jag ändå var deltagande, men med en mer icke deltagande 

roll. Patel och Davidsson (2011) skriver att när den icke deltagande observatören är i en 
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observationssituation är dennes roll klart definierad som en observatör.  

Som jag skrev tidigare såg inte eleverna mig helt som en observatör och således fick jag inte 

rollen som icke deltagande observatör och därför står jag fast vid att jag var en deltagande 

känd observatör.  

Observationer som jag genomförde var ostrukturerade observationer. Patel och Davidsson 

(2011) menar att ostrukturerade observationer ofta används i utforskande syfte för att inhämta 

så mycket information som möjligt om ett problem område. Därför valde jag att använda mig 

av ostrukturerade observationer framför strukturerade observationer, eftersom mitt syfte med 

uppsatsen inte var så preciserat att det gick att kategorisera i en observations mall (Patel och 

Davidsson 2011). Vidare skriver Patel och Davidsson (2011) att vid ostrukturerade 

observationer registrera ofta observatören nyckelord. Detta gjorde jag under mina 

observationer, kontinuerligt gjorde jag små anteckning på ett block som jag hade i närheten av 

min observationsplats. De nyckelord jag observerade var, hur integreringen kunde se ut, vilka 

roller barnen med autism fick i gruppen, hur vuxna bemötte dem, samt hur de blev bemöta 

och hur de samspelade med andra barn. Jag hade också fokus på hur många vuxna som var 

närvarande och för vem de ansvarade och hur de vägledde de barn med autism som de var 

ansvariga för.  

 

Innan jag började min undersökning på skolan ställde jag en del frågor via mail till läraren i 

idrott och hälsa, som sedan blev till grund för en kortare intervju. Detta för att ge mig en bild 

av hur integreringen gick till i ämnet idrott och hälsa och vilka metoder jag skulle välja för att 

kartlägga fenomenet. När en vecka hade passerat av observationen gjorde jag en kvalitativ 

intervju med en av pedagogerna som hade ett övergripande ansvar över barnen med autism 

som integrerats. Detta var på en onsdag den 2/5 klockan 14.00, intervjun varade i 30 minuter, 

jag förde anteckningar under intervjun. Intervjuerna hade en låggrad av strukturering, 

informanten gavs utrymme att svara med egna ord på frågorna och jag ställde frågorna i den 

ordning jag ansåg passade samtalet bäst (Patel och Davidsson 2011). 

Den andra intervjun som jag genomförde med läraren i idrott och hälsa var den 9/5 klockan 

14.00, jag förde anteckningar under intervjun. Denna intervju var semistrukturerad, eftersom 

jag till detta samtal visste vad jag ville ha ut av samtalet och hade väl förberedda frågor, som 

jag hade bestämt att ställa i en bestämd ordning för att försöka förstå vad läraren i idrott och 

hälsa ansåg om integreringen och hur den påverkade hans undervisning (Patel och Davidsson 

2011).  
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I resultat delen kommer jag att presentera de två intervjupersonerna som läraren i idrott och 

hälsa och pedagogen. Vilken är pedagogen med övergripande ansvar över barnen med autism 

som integreras.  

 

6.4 Databearbetning och analysmetod 

Innan jag började med observationer och intervjuerna bestämde jag mig för att observationer 

skulle svara på frågeställning nummer ett, tillsammans med en kompletterande intervju. Den 

sista intervjun jag gjorde med läraren i ämnet idrott och hälsa skulle syfta till att besvara 

frågeställningarna två och tre. Nedan är en sammanställning av hur databearbetning gick till 

för observationer respektive intervjuerna;  

 

Efter varje observationspass renskrev jag mina anteckningar och försökte skilja på egna 

anteckningar och observerade anteckningar. Sedan tog jag alla mina anteckningar och 

placerade dem i kronologisk ordning utefter datum som de genomfördes och läste igenom 

dem för att försöka skapa en helhets bild och en tidslinje.  

Eftersom jag försökte observera, hur kan en integrering se ut i ämnet idrott och hälsa, var det i 

mitt tycke konkret information som enbart skulle tolkas och mina anteckningar var av det 

slaget.  

När allt var sammanställt försökte jag att göra en övergripande bild av hur en integrering kan 

se ut i ämnet idrott och hälsa, den presenteras i resultat delen.  

 

Intervjun som jag gjorde med den ansvarige pedagogen, använde jag som stöd och för att 

undersöka ytterligare den bilden jag hade sammanställt av integreringen, och om den 

sammanstrålade med den bilden som informanten uppgav om hur integreringen gick till.  

Jag gjorde en kort transkribering av de delar som jag ansåg vara av intresse för frågeställning 

och kommer att presentera det i samband med observationer i resultat delen.  

Den sista intervjun med läraren i idrott och hälsa kompletterande jag med anteckningar efter 

intervjun, då jag hade den färsk i minne (Patel och Davidsson 2011). Sedan transkriberade jag 

hela intervjun och delade in den i två kategorier. En kategori som besvarade frågan; hur 

integreringen påverkade lärarens undervisning och en kategori som besvarade frågan; vad 

läraren ansåg om integrering. Dessa två kategorier kommer att presenteras åtskilda i resultat 

delen.  
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6.5 Tillförlitlighetsfrågor  

 

Eftersom jag i denna uppsats har valt att använda mig av kvalitativa forskningsmetoder 

skriver Patel och Davidsson (2011) att som kvalitativ forskar använder vi sällan begreppet 

reliabilitet, eftersom det ofta i kvalitativ forskning är sammanflätat med begreppet validitet. 

Att mäta reliabilitet är svårt eftersom kvalitativ forskning måste mäta reliabilitet mot den 

unika situationen, därför har jag valt att fokusera på validitet begreppet i denna uppsats.  

 

Validitet i kvalitativ forskningen genomsyrar hela forskningsprocessen enligt Patel och 

Davidsson (2010). Vidare skriver de att god validitets kan yttra sig i hur väl forskaren förmår 

att tillämpa och använda sin förförståelse i hela forskningsprocessen.  

Vilket jag anser att jag har gjort genom att jag innan jag började mina observationer läste in 

mig på den litteratur som har används i bakgrunden, tidigare forskningen och teoretisk 

utgångspunkt. Jag använde mig även av mina förförståelser vid utformningen och under mina 

intervjuer, likväl som i utformningen av övriga uppsatsen.  

Vidare skriver Patel och Davidsson (2011) om datainsamlingen och hur den kopplas till 

validiteten och om forskaren lyckas återge en trovärdig bild av som har studerats.  

Detta anser jag mig ha gjort, både dels genom att använda mig av intervjuer och genom att 

använda mig av observationer. Vilka tillsammans skapade den bild som jag återger i arbetet 

och genom att det som jag har observerat stämde överens med det som pedagogen uppgav 

under intervjuerna.  

Patel och Davidsson (2011) menar att som kvalitativ forskare kan vi använda oss av 

triangulering för att till viss del säkerställa validiteten. Triangulering är att använda sig av 

olika datainsamlingsmetoder, för att sedan väga samman dessa för att ge en så fyllig bild som 

möjligt. Detta har jag gjort i min uppsats, som jag skrev om tidigare, jag har samman vägt 

observationerna med en av intervjuer, vilket jag anser säkerställer validiteten för denna 

uppsats.  

En fara för validiteten i denna studie och som även Patel och Davidsson (2011) skriver om är 

att vid transkriberade av ostrukturerade intervjuer kan det ske att forskaren vägen in egna 

värdering, eller gör en pause där det inte ska vara eller tappar en betoning. Detta kan ändra 

hela utfallet av intervjun. I mitt fall har jag varit medveten av detta och försökt att vara så 

objektiv som möjligt, jag har även renskrivit intervjun direkt efter för att inte lägga in egna 

värderingar i efterhand, eller egna efterkonstruktioner.  
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Ytterligare ett begrepp som kan säkerställa validiteten är kommunikativ validiteten, detta 

innebär att forskaren återger en så fyllig bild av det studerade som möjligt. Detta för att 

utomstående ska kunna bilda sig en uppfattning om det är rimlig det som forskaren skriver 

(Patel och Davidsson 2011). Vidare menar de att forskaren även kan be informanterna läsa ett 

utkast av uppsatsen för att säkerställa att det som sagts under intervjun stämmer överens med 

det som informanten ville ha sagt. Till viss del har jag gjort detta i min uppsats, jag har 

renskrivit intervjuerna efter att de ägt rum, och sedan frågat den intervjuade om jag har gjort 

en rättvis bild av intervjun i renskrivningen. I båda fallen har jag fått medhåll av mina 

informanter.  

 

6.7 Etiska aspekter 

Bryman (2002) skriver om de etiska principerna som ska använda vid forskning såväl som vi 

uppsats skrivande, nedan ges en kort presentation av vilka de är och hur jag har använt mig av 

dessa i min uppsats.  

Informationskravet innebär att de som deltar i studien vet syftet med uppsatsen och att det är 

frivilligt att delta och när som helst sluta att närvara i undersökningen. Alla som har deltagit i 

undersökningen har blivit informerade att om informationskravet, men eftersom en del av 

mina informanter är autistiska är jag inte helt säker på om de var helt införstådda med vad det 

innebär. Men detta diskuterar jag vidare i metoddiskussions delen av uppsatsen.  

 

Samtyckeskravet innebär att deltagarna i undersökningen själv har rätt att bestämma över 

deras deltagande. Detta blev de också informerade om, men även i detta fall är det tveksamt 

om de faktiskt kunde bestämma över sitt deltagande själva, se metoddiskussionen.  

Konfidentialitetskravet innebär att alla platser, personer och dylik som ingår i undersökning är 

skyddade. Detta krav har jag tagit stor hänsyn till och byt namn på alla platser och alla 

inblandade i studien. Jag vill inte att någon i efterhand som deltagit i studien ska känna sig 

utsatt eller kränkt. Därför har jag hela tiden dubbelkollat med de som intervjuats att det som 

jag kommer att skriva i uppsatsen stämmer med det som de upplever att de har sagt.  

Gällande observationerna har jag inte observerat personer och återger inte specifika personers 

handlingar i uppsatsen, utan jag har enbart studerat en fenomen, integrering, under mina 

observationer och det är detta som jag har återspeglat i uppsatsen.  

Det sista kravet nyttjandekravet innebär att empirin i studien enbart används till denna 



29 

 

undersökning. Vilket jag återigen har informerat de inblandade och tagit hänsyn till under 

utformningen av uppsatsen (Vetenskapsrådet 2012).   

 

7. Resultat  

7.1 Resultat  

Hur kan en integrering se ut i ämnet idrott och hälsa? 

 

Resultatet från min undersökning kommer att delas in efter frågeställningarna och de olika 

metoderna som jag har använt, se metod delen.  

 Skolan där jag har genomfört min undersökning ligger nordväst om Stockholm och är en 

relativt liten grundskola. Men i samma enhet ingår också en förskola, med andra ord är alltså 

skolan, en förskola upp till årskurs fem. Med anledning av tidigare nämnda avgränsningar 

fokuserade jag enbart på grundskolan. De barnen med autism har gått i denna skola redan från 

förskolan och hela vägen till den årskurs de nu går i. Speciellt för denna skola är att de har en 

speciell avdelning för barn med autism, denna är i sin tur delad i två grupper/avdelningar. En 

med barn som går utefter LGR 11 och en med barn som går utefter särskolans kursplan. 

Särskolans elever har varsin pedagog, men antalet pedagoger bland barnen som följer LGR 11 

varierar. 

Totalt har mitt fokus för observationerna varit på fem stycken barn;  

 

Två barn med autism i årskurs ett, jag kallar dem för Kalle och Johan.  

Tre stycken barn med autism i årskurs två, jag kallar med för Mia, Tobias och Emil.  

De två barnen med autism som går i årskurs ett hade en gemensam pedagog eller personlig 

assistensen, det är även denna person som jag har intervjuat och som har ett övergripande 

ansvar över de övriga integrerade.  

De tre barnen med autism som går i årskurs två har olika antal personliga assistenter beroende 

på moment och ibland dag. 

Antalet timmar som barnen med autism hade i idrott och hälsa var två timmar i veckan, i 

denna tid är en timmes speciell undervisning för alla barn med autism, oavsett kursplan 

inkluderad. Men Kalle och Johan i årskurs ett var inte med på denna timme eftersom de 

ansågs inte behöva denna extra träning, och de klarade av att vara helintegrerade i klassen 

enligt deras pedagog.  
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Nedan presenterar jag schemat för hur de två timmarna i veckan var fördelade för barnen med 

autism;   

 

Kalle och Johan har idrott och hälsa på tisdagar mellan kl 13-14 och på fredagar 10-11.  

Tobias, Emil har idrott och hälsa på tisdagar 12-13 och är med på timme för barn med autism 

på onsdagar mellan 10-11 

Mia har idrott och hälsa på onsdagar för barnen med autism klockan 10-11 och är med Kalle 

och Johan i årskurs ett på deras idrott och hälsa lektion på fredagar 10-11.  

 

Kalle och Johan har idrott och hälsa med den klassen de är inskrivna i och ingår i all deras 

idrott och hälsa undervisning. 

Under de observationer som jag har genomfört var enbart den pedagogen närvarande under i 

idrott och hälsa lektionerna. Kalle behövde ingen hjälp vare sig vid instruktioner eller vid 

genomförande av pedagogen, men Johan behövde desto mer hjälp.  

Ett exempel som är värt att lyfta fram är från mina observationer är en speciell lektion, där 

barnen i årskurs ett skulle få prova på karate med en inhyrd karatetränare. Närvarande var 

karatetränaren, pedagogen och idrott och hälsa läraren. Lektionen var i halv klass, med andra 

ord var det 17 barn varav två barn med autism. Noterbart är också att karatetränaren inte 

använde sig av svenska uttryck för de olika övningarna, och förklarade mest genom att visa 

kroppsligt. Se observationen nedan.  

 

Karatetränaren står framför hela gruppen som har placerats ut med en meters avstånd och i tre 

rader. Kalle står i mitten i den andra raden och Johan står längst bak, längst ut till vänster.  

Karatetränaren börjar slå med handen rakt u i luften och säger ord på japanska, antar jag att 

det var hade inte möjlighet att fråga, sedan förväntar sig hon att gruppen ska göra likadant. 

Övriga gruppen härmar karatetränar säger ordet på japanska, kalle gör likadant som gruppen 

och säger likadant, Johan gör också likadant som gruppen men med en viss fördröjning.  

Detta pågår ett tag och sedan byter karatetränar till att göra både slag med armen och sedan 

spark med benen och avslutar med ett ord på japanska. Kalle fixar även detta utan problem 

och jag tänker för mig själv att det är svårt att utskilja honom från den övriga gruppen rent 

motoriskt. Men nu börjar Johan få problem, han fixar slaget, men när han ska sparka blir det 

antingen en spark eller ett ord. Han lyckas inte med hela serien.  

När karatetränar sedan går vidare och använder sig av samma serie men utvecklar den genom 
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att visa hur slaget ska gå till, med en vridning i axel och en speciell böjning av knäleden i 

sparken börjar Johan få stora problem. Kalle klarar fortfarande av övningen utan några 

problem.  

Pedagogen går fram och försöker handgripligen vissa Johan hur han ska utföra övningen utan 

framgång. Detta leder bara till att han enbart sparkar eller enbart slår och missar helt att säga 

det japanska ordet. På detta sätt får pedagogen hjälpa Johan resten av övningarna som blir 

svårare och svårare.  

Efter ett tag byter karatetränaren övning och de får individuellt slå och sparka på en madrass, 

detta klara Johan av då han får välja hur han själv ska gör och lyckas i bland till och med få 

med ordet. Kalle har inte haft några problem under hela lektionen och inte fått någon hjälp av 

pedagogen.  

 

Vid ett annat tillfälle observerade jag Kalle och Johan under en utomhus lektion i idrott och 

hälsa. De var ute på en stor fotbollsgrusplan och i ena hörnet av denna plan hade lärare i idrott 

och hälsa ställt ut en brännbollsplan. Läraren i idrott och hälsa gick igenom alla instruktioner 

muntligt och delade in barnen i lag. Kalle och Johan blev i samma lag och började som 

innelag, eller det laget som ska slå ut bollen i brännboll. Kalle var duktig på att slå och 

träffade bollen ibland, medan Johan inte lyckades träffa bollen överhuvudtaget. Som tur var 

kunde fick alla barnen kasta om de inte lyckades slå på tre försök. Detta var Johan duktig på 

och fick sedan springa. Både Kalle och Johan kunde båda springa runt banan utan problem, de 

var inte först i kön så jag antog under mina observationer att de såg hur de andra barnen 

sprang banan och sprang därför inte fel.  

Sedan var det dags att byta från innelag till utelag, det laget som ska fånga bollen och bränna 

innelaget. Vare sig Johan eller Kalle förstod riktigt vad de skulle göra och de blev mest 

stående, ingen av dem blev heller erbjudna att vara brännare.  

 

Mia, Tobias och Emil deltar alla tre på idrotten för barn med autism på onsdag, men sedan har 

Tobias och Emil idrott och hälsa idrott med sin jämnåriga i årskurs två på tisdagar, men Mia 

har idrott med årskurs ett på fredagar. Detta trots att även hon går i årskurs två. Anledningen 

till denna indelning har varit att Mia inte anses klara av att ha idrott och hälsa med sin 

jämnåriga och får därför ha den lektionen med årskurs ett, uppgav pedagogen med 

övergripande ansvar som jag intervjuade. Vidare menar pedagogen att;  
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”Anledning till att Mia, Tobias och Emil är med på idrotten för barn med autism 

(Detta lektionspass kallas egentligen något annat på skolan, men jag kallar det 

för detta namn för att inte bryta mot sekretessen) är för att de ska känna att de 

lyckas. De har svårt att sortera sinnes intryck när de deltar på de andra 

lektionerna”. 

 

Nedanstående är en observation från ett lektionspass för barnen med autism. Under detta 

lektionspass deltar tio stycken barn med autism, var av tre av dem går efter LGR 11 övriga 

tillhör särskolan. Varje barn från särskolan har varsin pedagog eller personlig assistent och de 

tre barn som följer LGR 11 har en pedagog som ansvar för dem.  

 

När barnen kommer in i gymnastiksalen har läraren i idrott och hälsa byggt upp en stor banna 

med redskap i hela gymnastiksalen. Barnen samlas i en ring och ett av barnen visar hur banan 

ska gå till med läraren i idrott och hälsas hjälp, detta barn är Tobias.  

Sedan får barnen själva testa redskapsbanan, och Mia, Tobias och Emil klara allihop av 

redskapsbanan utan problem. En egen notering som jag skrev under observationen var att de 

verkade glada och tycka att det var roligt med redskapsbanan. Jag såg även vad som jag ansåg 

vara intentioner till ett skratt från Mia.  

 

Nästa tillfälle som jag observerade var även denna gång brännboll utomhus på grusplanen. 

Denna gång var enbart Tobias och Emil med eftersom de har idrott och hälsa med årskurs två. 

De klarade båda av momentet jätte bra, men fick kasta ibland då ingen av dem lyckats träffa 

bollen. Men båda visste vilket varv de skulle spring runt konerna och när de skulle stanna osv. 

Ingen av dem behövde hjälp av pedagogen som var närvarande.  

Som utelag blev både Tobias och Emil stillastående och verkade inte riktigt veta vad de skulle 

göra, som jag tolkade det hela.  

Dessvärre fick jag aldrig chans att observera Mia i när hon deltog i årskurs ett, jag försökt få 

fram anledning till att hon inte närvarade. Men varken läraren i idrott och hälsa kunde svara 

på detta och pedagogen som var ansvarig för henne gav mig inget rakt svar på varför hon inte 

deltog, utan det var av olika anledningar som hon inte var med, men hon brukade vara med 

för det mesta uppgav pedagogen. Men under den tre veckors period jag var där närvarade inte 

Mia en ända gång på idrott och hälsa lektionerna för årskurs ett.  
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Noterbart är också att lektionen som jag beskrev ovan, karatetränaren, fick vare sig Tobias, 

Emil eller Mia vara med på. Dessa tre fick istället gå ner till grusplanen och träna på att träffa 

bollen med brännbollsraketerna eftersom de skulle spela brännboll med sin klass nästa vecka. 

Jag frågade idrott och hälsa läraren varför och han uppgav att det inte var hans beslut utan det 

var pedagogen som hade bestämt detta.  

Men trots att Mia fick träna extra på att slå med både ett runt och ett platt brännbollsraket fick 

hon inte var med när årskurs ett skulle spela brännboll, det är denna klass som hon har idrott 

och hälsa med som jag nämnt tidigare.  

 

Hur påverkas lärarens undervisning av en integrering av barn med autism i ämnet? 

 

Vidare i resultat delen kommer jag att redovisa intervjuerna med läraren idrott och hälsa, även 

denna del är indelat utefter frågeställningarna, och den som jag börjar med är;  

Hur påverkas lärarens undervisning av en integrering?, och kommer att kalla denna del för ett 

och den andra frågeställning för del två. 

 

”Jag planerar min undervisning utifrån gruppen, till viss del anpassar jag för de 

integrerade barnen men mest anpassar jag för dem (syftar på gruppen, 

redaktörens anmärkning). Det tar mer tid att ha integrerade i gruppen, men jag 

låter dem vara med på gruppens premisser. Det är pedagogernas ansvar att få 

dem ( barnen med autism, red anm.) att funka i gruppen.” 

 

Läraren i idrott och hälsa anser de integrerade barnen med autism inte har så stor påverkan på 

hans undervisning, han uppger under intervjuerna att han planerar för hela klassen och individ 

anpassar inte lektionen för de barn med autism. Utan de får vara med så gott de kan och sedan 

är det upp till deras pedagoger att hjälpa dem så de klara av lektionen. 

 

” Enbart en integrerad per klass, kanske två beroende på hur bra de är. Är de 

själva tvingas de in i gruppen och kan få en egen roll”. 

 

”Att arbeta med många olika pedagoger hela tiden påverkar mig, de delar men 

jag planerar. Det kan bli rörigt om de pratar vid genomgångar, barnen tappar 

fokus om de vuxna pratar.”  
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”Beroende på individen, vissa kan klara sig utan handledaren (Pedagogen, red. 

Anm.) men en del måste ha handledare. Annars tar det för mycket fokus om de var 

själva”.  

 

 

Vidare diskuterar vi under intervjuerna hur läraren i idrott och hälsa skulle vilja att 

integreringen skulle se ut för att inte påverka undervisningen. Han uppgav då att önskvärt från 

hans sida skulle vara att ha ett integrerat barn med autism i tag, under varje lektion. På detta 

sätt menar han att de snabbare integreras i klassen.  

Pedagogerna kunde också de vara ett störande moment som påverkade hans undervisning. 

Läraren i idrott och hälsa uppgav att de ibland kunde prata med varandra under hans 

genomgångar vilket kunde leda till att barnen tappade fokus på hans genomgång.  

Beroende på hur duktiga motoriskt barnen med autism var ansåg också läraren i idrott och 

hälsa att de skulle kunna delta utan handledare, men han uppgav också pedagogerna var av 

storvikt för de barn som hade det lite svårare och att det annars skulle ta för mycket fokus av 

honom om de var utan handledare. 

 

”Allt skulle gå snabbare, vissa delar faller bort. Kortare tid att leka/spela. Alla 

skulle förstå instruktionerna muntligt på direkten, lite smidigare.” 

 

”Vissa moment, typ bollspel gör vi när de integrerade inte är med.”  

 

”Simning och orientering är de delar med konkreta mål som de ska klara av. De 

klara de nästa, kan vara det ämnet (idrott och hälsa, red. Anm.) där de är 

närmast.”  

 

”De får inget extra stöd att klara av målen, idrotten förbi ses och fokus är på 

svenska och matematiska.” 

 

 

Som avslutande del under den sista intervjun pratade vi om hur läraren i idrott och hälsa 

trodde att hans undervisning skulle se ut om han inte hade några integrerade barn med autism 
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i sin undervisning och om de integrerade barnen med autism skulle klara målen i idrott och 

hälsa.  

Om läraren inte skulle ha några integrerade barn med autism trodde han att allt skulle gå 

snabbare och att han skulle fokusera mer på vissa delar som annars har fallit bort ur hans 

undervisning. Ett moment som han lyfte fram var att bollspel och han uppgav att den lektion 

med årskurs två som Emil, Tobias och Mia inte var med på brukande han fokusera mer på 

bollspel. Instruktioner var också något som han trodde skulle gå mycket enklare om det inte 

var integrerade barn med autism, alla skulle då förstå instruktioner muntligt uppgav läraren i 

idrott och hälsa.  

De mål som läraren i idrott och hälsa själv hade suttit upp för barnen i årskurs ett och två 

trodde han att de skulle klara. Men en stor svårigheter för många av barnen med autism var att 

de inte kunde simma, och hade väldigt svårt att lära sig detta. Ett annat moment som var svårt 

att lära ut och som han inte trodde de skulle klara var orienteringen.  

 

Vad anser läraren i idrott och hälsa om integrering av barn med autism i ämnet? 

 

Nedan presenterar jag resultaten från intervjuerna med utgångspunkt i ovanstående 

frågeställning.  

 

”Delat, bra för barnet som integreras. Accepteras av gruppen. Men det går ut 

över gruppen. De övriga eleverna lär sig ta hänsyn.”  

 

”Integreringen är bra för att de kommer ut i verkligheten.”  

 

”Delat, integrering och i liten grupp är bra. De börjar leka med andra i vardagen 

och lär sig vanliga lekar i helklass. Vissa (barn med autism, red. Anm.) drar sig 

tillbaka i hel klass men tar för sig på Saturnus- (heter egentligen något annat, 

men är stödlektionen för barn med autism, red. Anm.) gympan.” 

 

Om integreringen är positiv eller negativ för barnen med autism, frågade jag läraren i idrott 

och hälsa. Läraren anser att det är delat, det är bra för barnen med autism och de accepteras av 

gruppen som de integreras i. Men det påverkar också undervisningen som de integreras i, 

vilket går ut över gruppen anser läraren i i idrott och hälsa. Eleverna lär sig att ta hänsyn för 
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andra och då framförallt gentemot de barn med autism.  

Vidare anser läraren i idrott och hälsa att integreringen är bra för barnen med autisms 

utveckling och att de får komma ut i verkligheten.  

När jag ställde frågan om läraren i idrott och hälsa skulle föredra integreringen eller den lilla 

gruppen, stöd lektionen för barn med autism, svarade läraren att det var bra att de både var 

integrerade och att de hade en liten grupp. Anledningen var att barnen med autism lär sig leka 

med de andra barnen i klassen och då inte enbart under idrott och hälsa lektionerna, utan även 

under raster och dylikt. De lär sig också vanligt förekommande lekar när de integreras i 

klassen. Men visa av barnen med autism som integreras drar sig tillbaka i klassen, men de tar 

för sig under stöd lektionerna i idrott och hälsa.  

7.2 Analys 

Hur kan en integrering se ut i ämnet idrott och hälsa? 

 

Som vi kan se ovan kan en inkluderande integrering ibland tendera att bli en segregerande 

integrering beroende på lektions innehåll och hur väl ett barn med autism kan utföra övningar 

som jämnåriga barn klarar av. I Kalles fall stämmer Haugs (1998) teorietiska begrepp 

inkluderande integrering väl in, han delar på allt som klassen gör och han kan delta som alla 

andra, efter samma premisser.  

Men i Johans fall anser jag att det kan tendera åt att bli en segregerande integrering, eftersom 

han inte alltid kan delta helt på egen hand. Men jag anser att om läraren i idrott och hälsa är 

noggrann i sin planering skulle även Johans fall bli en inkluderande integrering. Eftersom om 

läraren skapar moment som Johan klarar av, som att kasta bollen istället för att slå, kan även 

Johan delta till helt på egen hand. Därför anser jag att det är upp till läraren att anpassa sin 

undervisning för att skapa en inkluderad integrering, men självfallet beror det också på 

individens förmåga.  

Ovanstående text är tydliga exempel på en segregerande integrering enligt Haugs (1998) 

teoretiska begrepp. De åtskiljs från sina klasser minst en gång i veckan, i Mias fall åtskiljs hon 

helt från sin klass under idrott och hälsa lektionerna. Vilket även det är ett tydligt exempel på 

segregerande integrering. Jag tror att dessa barn skulle kunna integreras mer än vad de gör, 

men detta är bara min personliga åsikt. Eftersom jag tycker att Emil och Tobias klarade av 

brännbollen minst lika bra som Kalle gjorde och om inte bättre än Johan. Men ändå åtskiljs 

Emil och Tobias från sin klass en gång i veckan under idrott och hälsa lektionerna. Gällande 
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Mia har jag svårt att skaffa mig en uppfattning eftersom jag aldrig fick observera henne i 

klassen utan enbart under idrott och hälsa lektionerna för barn med autism.  

Men enligt pedagogen med övergripande ansvar som jag intervjuade var Mia mycket gladare 

och verkade trivas mer på lektionerna för barn med autism.  

Detta har jag tyvärr ingen egen uppfattning om, eftersom jag aldrig fick observera henne i 

både lektionen med årskurs ett och under lektionen för barn med autism. Utan jag får anta att 

så var fallet och kanske en av anledningarna till att Mias integrering såg ut som den gjorde i 

ämnet idrott och hälsa.  

 

Hur anser läraren i idrott och hälsa att undervisning påverkas av en integrering av barn med 

autism i ämnet? 

Vad anser läraren i idrott och hälsa om integrering av barn med autism i ämnet? 

 

Läraren i idrott och hälsa uppger flertalet gånger under intervjuerna att det tar mer tid av 

lektionen att ha integrerade barn, se ovan. Han uppger också att handledaren ibland påverkar 

lektionen mer än vad hjälper och att en del barn med autism skulle klara sig själva. Att fråga 

en bakvänd fråga, hur läraren i idrott och hälsa trodde att hans undervisning skulle se ut om 

han inte hade några integrerade barn med autism i sin undervisning, öppnade upp läraren och 

han svarade att det är tidskrävande att ha barn med autism i sin undervisning och att han valt 

bort momentet bollspel, när barnen med autism är integrerade i hans lektioner. Under 

intervjuerna återger inte läraren något tydligt ställningstagande mellan en segregerande 

integrering eller en inkluderande integrering gällande barn med autisms integrering i ämnet 

idrott och hälsa. Lärarens undervisning påverkas också vilket kan ses som en tendens för en 

segregerande integrering, eftersom om barnen med autism inte skulle vara närvarande i 

läraren i idrott och hälsas undervisning skulle denne inte behöva anpassa undervisningen för 

dem. Utan läraren skulle kunna genomföra de moment som denne själv skulle vilja ha i sin 

undervisning, exempelvis bollspel, se resultat. 

Han anser att båda delar kan vara bara för barnen med autism, men en del svar som 

presenteras i resultatet från intervjuerna kan tendera åt att läraren anser att en segregerande 

integrering kan gynna barnen med autism. Gällande läraren i idrott och hälsas inställning till 

integrering av barn med autism var den ganska tvärdelad, det var bra för individen men 

gruppen kunde bli lidande.  

Läraren uppgav också att det kunde hjälpa barnen i andra situationer under skoldagen genom 



38 

 

att vara integrerade i idrott och hälsa, vid exempelvis raster. Barnen med autism lärde sig 

lekar under idrott och hälsa lektionerna som de kunde leka med övriga barn på rasten. Detta 

ansåg läraren var positiv och bra för dessa barn. Läraren i idrott och hälsa uppger inget tydlig 

ställningstagande mellan en segregerande integrering eller en inkluderande integrering, utan 

läraren anser att båda typer av integrering kan vara bra för barnen med autism.  

 

8. Diskussion  

8.1 Resultatdiskussion  

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur integrering av barn med autism kan se ut 

i ämnet idrott och hälsa, samt att undersöka om lärarens undervisning påverkas av att barn 

med autism integreras i dennes undervisning och vad läraren återger för bild av integreringen.  

Bilden kring integrering av barn med autism i idrott och hälsa som har återspeglats i 

uppsatsen har varit att integreringen av barn med autism har skett efter två olika teoretiska 

begrepp, segregerande integrering och inkluderande integrering. Utefter dessa två begrepp 

anser jag att skillnaden har varit tydlig, vilket även har presenterats i resultatet. Två av barnen 

med autisms integrering har varit en inkluderande integrering, där de har deltagit under alla 

lektioner i idrott och hälsa som den årskursen som de har varit integrerade i har haft, under 

den tidsperioden som jag gjorde min undersökning.  

De andra tre barnen med autisms integrering har varit en segregerande integrering eftersom de 

vid flertalet tillfällen och rutinmässigt exkluderas från den klassen som de tillhör, årskurs två.  

Läraren i studien uppger att undervisningen påverkas tidmässigt och innehållsmässigt, vilket 

jag skrev om i sammanfattning av intervjuerna, läraren återger också att barnen med autisms 

pedagoger kan påverka undervisningen genom att prata vid genomgångar. Vilket tar fokus 

från genomgången.  

Läraren i idrott och hälsas inställning har också varit delad i undersökning, han anser att det är 

bra för barnen med autism att integreras, men att det kan bli på bekostnad av de övriga 

eleverna i klassen.  

Intressant för studien hade varit att använda sig av inklusion, som Jerlinder (2010) skriver om, 

se tidigareforskning. Jerlinder (2010) menar att inklusion är när elever med 

funktionsnedsättning ges likvärdiga möjligheter till deltagande och delaktighet. Vidare menar 

Jerlinder (2010) att det inte alltid handlar om att göra lika, utan undervisningen kan aldrig 

formas lika för alla, om intentionen är att undervisningen ska erbjuda alla lika möjligheter till 
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deltagande.  

Jag anser att resultatet blivit ett helt annat om inklusion använt som teoretiska utgångspunkt, 

istället för den teorin som jag valde. Eftersom skolan som jag studerade vid flertalet tillfällen 

inte gjorde lika för alla, och jag då tolkade detta som segregerande integrering, på grund av att 

jag använde mig av den teorin.  

Hade jag istället använt inklusion hade jag uppfattat deras arbetssätt, att ibland särskilja 

eleverna som något mer positivt, till exempel integrera Mia i årskurs ett istället för i årskurs 

två. Vilket för henne skulle vara att möjliggöra deltagande i idrott och hälsa, men jag tolkar 

detta istället som segregerande och värderar detta som något negativt, eftersom i den valda 

teorin ska vi alltid sträva mot en inkluderande integrering. Men frågan är om inte valet att 

integrera Mia i årskurs ett var bra för henne och det som krävdes för att kunna skapa 

deltagande utefter hennes egna förutsättningar i idrott och hälsa.  

 

Emanuellsson (2004) skriver om hur en integrering kan skapa en segregering genom att den 

pekar ut de elever som integreras, eller kategoriserar dem som den integrerade. Detta anser 

jag var vanligt förekommande på skolan som jag gjorde min undersökning på, men frågan 

som väcks är om inte alltid en integrering blir segregerande?  

Anledningen kring ovanstående fråga är att jag tror att en integrering alltid kräver en 

specialpedagog eller en enskild pedagog för det barnet. Vilket även Holmqvist (1995) skriver 

om och menar att det är ett steg i ledet från att få diagnosen till att bli integrerad, se 

integrerings modellen som presenteras i tidigareforskning, att få en personlig assistent.  

Om barnet har en personlig assistent är barnet åtskilt från de ”normala grupperna” 

(Emanuellsson (2004), vare sig barnet vill ha en assistent eller inte.  

Läraren i idrott och hälsa uppger även han vikten av att barnen med autism har en pedagog 

eller personlig assistent, som Holmqvist (1995) benämner det, eftersom det annars skulle ta 

för mycket fokus av honom och gruppen skulle då bli lidande. Därför anser jag att det är svårt 

att integrera barn och benämna dem som integrerade, utan att segregera dem. Eftersom en 

integrering för med sig per automatik förhållanden som segregerar barnet.  

Men att bli segregerad är ett steg mot att bli integrerad, anser jag. Eftersom om barnet aldrig 

blir segregerat, får en egen handledare eller till och med integreras utefter premisserna i en 

inklusion. Kan aldrig barnet få ta steget till att bli integrerat, detta kräver arbete och en 

utformning av undervisningen för att passa individen, Jordan och Libby (1998) skriver om att 

barn med autism ofta får lära sig formella lekar för att kunna leka med andra barn. Läraren i 
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idrott och hälsa styrker detta ytterligare och uppger att även han lär barnen formella lekar 

under idrott och hälsa lektionerna. Detta för att de ska kunna komma ut i verkligheten, som 

läraren i idrott och hälsa uppger i en av intervjuerna.  

Men för att de ska kunna lära sig de formella lekarna krävs de att de har en pedagog till deras 

hjälp, enligt ovanstående anledningar. Att ha en pedagog för sig själv blir då segregerande 

men som jag ser det ett nödvändigt steg för att bli integrerad. 

  

8.2 Metoddiskussion  

Valen av metoder till denna uppsats anser jag mig besvara frågeställningarna, och jag tror att 

observationer och intervjuer var till min fördel. Jag skulle kunna ha besvarat 

frågeställningarna i uppsatsen enbart genom att genomföra intervjuer med ansvariga personer 

för integreringen av barnen med autism och intervjuat läraren i idrott och hälsa. Men jag tror 

inte att bilden som förmedlats i uppsatsen av integreringen skulle ha varit den samma, 

exempelvis tror jag inte att de som jag skulle ha intervjuat hade uppgett att Mia inte var 

närvarande på en enda lektion under tre veckor med årskurs ett.  

Men de hade säkerligen uppgett en tillräckligt informerande bild av hur integrering såg ut 

teoretisk och som skulle kunna ha varit tillräcklig för att besvara frågeställning nummer ett. 

Men jag tror att mitt val att observera gav en mer rättvis bild av hur integreringen såg ut, men 

som jag var inne på tidigare i resultatdiskussion, påverkas denna bild av det valdra teorietiska 

perspektivet. Som jag skrev tidigare tror jag att resultatet hade blivit ett helt annat om jag valt 

en annan teoretisk utgångspunkt.  

 

Den avslutande delen på frågeställningen, Hur påverkas lärarens undervisning av en 

integrering? Valde jag att ställa en fråga bakvänt medvetet för att få ut nya svar av läraren i 

idrott och hälsa, om han inte hade några integrerade, för att på så sätt få svar på vad han ansåg 

om hur integreringen påverkade hans undervisning. Men ändå kunna svara positiv och 

hypotetisk för att läraren skulle känna att denne klagade på sin egen undervisningssituation. 

Detta anser jag vara ett bra val, men en aning kontroversiellt. Eftersom det är inte helt säker 

att läraren i idrott och hälsa svara utefter sin egen undervisning och hur det påverkar att ha 

integrerade barn med autism i sin undervisning. Utan läraren skulle likväl kunna ha uppgett en 

utopisk bild av hur hans undervisning skulle kunna ha varit, jag tror att sådan inte var fallet. 

Eftersom jag observerat lärarens undervisning och utefter de intryck han förmedlade under 
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intervjun. Därför tror jag att han snarare besvarade frågeställningen än återgav en utopisk bild. 

Avslutningsvis är jag nöjd med mina val av metod och hur resultatet föll och att allt gick 

relativ enkelt att genomföra. Utan några stora hinder på vägen.  
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10. Bilaga 1  

10.1 Intervjufrågorna 

 

1. Hur planerar du för de integrerade barnen? 

 

2. Tycker du att integreringen är negativ/positiv  

 

3. För vem är integreringen bra, klassen eller de integrerade barnen? 

 

4. Integrerade barn med autism eller barn med autism i enskild grupp? 

 

5. Positiva/negativa effekter av integreringen? 

 

6. Hur påverkas du av att arbeta med barnen med autisms pedagoger? 

 

7. Bidrar pedagogerna eller inte? 

 

8. Klarar barnen med autism målen i idrott och hälsa? 

 

9. Hur påverkas undervisningen av att ha barn med autism integrerade? 

 

10. Hur skulle integreringen se ut om du fick välja? 

 

11. Får barnen med autism extra stöd för att klara av målen? 

 

12. Tidsmässigt, hur påverkar integreringen? 

 

13. Påverkar integreringen något som du skulle vilja göra? 

 

14. Hur skulle din undervisning se ut om du inte hade integrerade barn, tror du? 
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11. Bilaga 2 

11.2 Litteratursökning  

 

I bilagan Litteratursökning ska du återge de sökningar du har gjort för att hitta tidigare 

forskning inom ditt ämnesområde. Litteratursökningen ska finnas med som en bilaga i din 

uppsats. 

 

Syftet med att redovisa litteratursökningen är att läsaren av ditt arbete ska kunna återskapa 

dina sökningar och på så sätt kunna hitta intressanta dokument. Redovisningen hjälper också 

läsaren att kunna bedöma om du sökt på relevanta ämnesord utifrån dina frågeställningar och 

om du genomfört sökningarna på ett bra sätt.  

 

Använd denna mall när du gör din bilaga. Det gör ingenting om bilagan blir längre än en sida. 

 

Syfte och frågeställningar: 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur integrering av barn med autism kan gå till i ämnet 

idrott och hälsa, samt att undersöka om lärarens undervisning påverkas av att barn med autism 

integreras i dennes undervisning och vad läraren återger för bild av integreringen. 

Frågeställningar 

1. Hur kan en integrering se ut i ämnet idrott och hälsa? 

2. Hur påverkas lärarens undervisning av en integrering av barn med autism i ämnet? 

3. Vad anser läraren i idrott och hälsa om integrering av barn med autism i ämnet? 

 
 

Vilka sökord har du använt? 
Här skriver du vilka sökord/ämnesord du har använt, både de svenska och engelska. 
Autism, anpassad fysisk aktivitet, idrott och hälsa, idrottsdidaktiska utmaningar, inkludering, 

rörelsehinder, elever i behov av särskilt stöd 

 

Var har du sökt? 
Libris  

 

Sökningar som gav relevant resultat 
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Libris; alla ovanstående ord, en i taget.  

Libris; Autism, valde avhandlingar 

Libris, Rörelsehinder, valde avhandlingar 

Libris, Elever i behov av särskilt stöd, valde avhandlingar 

 

Kommentarer 
Libris var bra och enkel att använda. Började med att skriva ner ord och söka på dem på 

Libris för att skriva bakgrunden. Sen när jag skulle skriva tidigare forskning, kunde jag välja 

avhandlingar vid min sökning på libris.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


