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Sammanfattning 

 
Syfte och frågeställningar: Syftet var att öka kunskapen om hur idrottslärare utformar 

undervisningen i idrott och hälsa för elever med diagnosen autism. Syftets två fråge- 

ställningar lyder: ”Vilka strategier väljer lärare, då de undervisar elever med autism i ämnet Idrott och hälsa 

på gymnasiesärnivå?” samt ”Varifrån får lärarna sina idéer och ambitioner till de strategier de använder sig 

av?”. 
 

Metod: Semi-strukturerade intervjuer med sju lärare genomfördes. Urvalet av informanter 

baserades på ett strategiskt urval, där kriteriet var att lärarna arbetar/har arbetat med elever 

med autism i gymnasiesärskolan i ämnet Idrott och hälsa i Stockholms län. Samtliga 

informanter hittades via personlig kännedom om de skolor som hade autistiska elever. I 

studien ingår även en observation, vilken enbart ingår som kompletterande informationskälla. 

Två undervisningsmodeller, TEACCH och ABA, har använts för att analysera informanternas 

pedagogiska strategier. 

 

Resultat: Lärarnas strategier bygger på struktur och tydlighet och dessa begrepp 

framträdersom viktiga ledord i undervisningen. Undervisningen sker i små elevgrupper med 

hög personaltäthet. Språket hålls kort och konkret och den fysiska miljön utformas som trygg 

och igenkänningsbar. Lektionerna sker enligt ett strukturerat och likartat upplägg. 

Hjälpmedel, såsom bilder, timerklockor och scheman, används. Som motivator används 

ibland elevens specialintressen eller belöningssystem.Lärarna har lärarutbildning, men ingen 

har en speciallärarutbildning. Några av dem har fått fortbildning inom autism genom kurser, 

studiedagar och föreläsningar. Lärarna finner även inspiration och lärdom hos varandra samt 

hos övrig personal på skolan. Utbytet mellan personal och samarbete runt eleven poängteras 

av lärarna. 

 

Slutsats: De intervjuade lärarna använder sig av element från TEACCH och ABA i sin 

undervisning, trots att få av lärarna kände till modellerna.  Detta kan innebära att viss kunskap 

är personburen och ej dokumenterad, vilket kan försvåra spridningen av kunskapen. Det 

behövs därmed fortsatt forskning som berör undervisning i idrott och hälsa i svenska skolan 

för elever med autism. En ytterligare reflektion från studien är att många anpassningar inom 

autismpedagogiken med fördel borde kunna användas även för elever utan autism. 
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Abstract 
 
 
Aim: The aim was to increase awareness of how teachers design learning environment in 

Physical Education (PE) for students diagnosed with autism in upper secondary school. The 

two research questions were: ”What strategies do teachers select when teaching students with autism in 

the subject Physical Education?” and ”From where do teachers get ideas for the strategies they use?”. 
 

Method: Qualitative interviews with seven teachers were used. They work/had been working 

with students with autism in PE in the upper secondary school in Stockholm. All informants 

were found through personal knowledge. One observation was performed, but only as a com-

plementary source of information. 

 

Two teaching meodels; TEACCH and ABA, were used as analytical tools in the analysis of 

the informants teaching strategies. 

 

Results: Teachers' strategies are based on structure and clarity, and these concepts are emerg-

ing as key concepts in the teaching. Teaching is conducted in small groups of students with a 

high staff support. The language is kept clear, simple and concrete and the physical environ-

ment appears secure and familiar. The lessons take place in a structured and consistent ap-

proach. Tools such as pictures, timer clocks and schedules, are used. Sometimes special inter-

ests or a reward system is used as a motivator. 

 

The teachers are educated PE-teachers, but none of them a teacher educator in special needs. 

Some of them have received further training in autism through courses, seminars and lectures. 

Teachers also find inspiration and learn from each other and from other staff at school. The 

exchange between staff and cooperation concerning the pupil is emphasized by the teachers. 

 

Conclusions: The teachers used elements from the so-called TEACCH and ABA models  in 

their teaching, but few knew about the method. This may mean that some of the knowledge is 

only personally mediated and not documented, which may hamper the spread of knowledge. 

Continued studies on PE in Swedish schools for students with autism are needed. Hopefully 

this study contributes to a growing interest for further research and more extensive studies. A 

further reflection of the study is that adaptations within the autism education may benefit oth-

er students without autism too. 
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1 Inledning 
 

1.1 Introduktion 
 

I mitt privat- och arbetsliv har jag stött på många personer med funktionsnedsättningar. Under 

tidigare praktikperioder har jag intresserat mig för undervisningen för dessa elever, och 

funderat på hur jag kan utforma en bra och meningsfull skolmiljö för elever i behov av 

särskilt stöd. Den svenska skolan beskrivs som ”en skola för alla” och Lpf 94 säger att: 
 

Särskild uppmärksamhet måste ägnas åt de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå 

målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig göras lika för alla. Skolan har ett särskilt 

ansvar för elever med olika funktionshinder.1 

 

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar behov, erfarenheter och tänkande. 

Detta blir särskilt viktigt för elever med funktionsnedsättning, då miljön påverkar graden av 

funktionshinder. Funktionshinder uppstår i förhållande till omgivningen, och bör skiljas från 

ordet funktionsnedsättning, som är förknippad med individens diagnos. Socialstyrelsens 

definition av funktionshinder är:  
 

En begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen.2 
 

Begränsningar kan exempelvis vara svårigheter att klara sig själv i det dagliga livet, i 

sociala relationer, i fritidsaktiviteter och i utbildning. En lärarens kompetens och 

(därmed) förmåga till anpassning, kan vara helt avgörande för om en person blir 

funktionshindrad i sin skolsituation eller ej. Lika självklart som en elev med fysisk 

funktionsnedsättning behöver hjälpmedel och anpassningar (rullstol, hörapparat, 

glasögon, ramper, anpassat ljud/ljus mm etc.) i sin fysiska miljö, behöver många elever 

anpassningar i sin kommunikativa, kognitiva och perceptuella miljö. Personer med 

autism/Aspergers syndrom behöver ofta hjälpmedel i form av bilder, scheman och andra 

strategier för att förstå mening och sammanhang. Berit Lagerheim påpekar att personer 

med autism ofta får ett svårare liv än de skulle behöva ha, just för att kunskapen om 

diagnosen inte är tillräcklig.3 I Autism- och Aspergerförbundets medlemsundersökning 

om skolfrånvaro våren 2010 kan man läsa att:  

                                                 
1 Utbildningsdepartementet, Läroplan för de frivilliga skolformerna (Lpf94) (Stockholm: CE Fritzes AB, 1994). s. 
4. 
2 Socialstyrelsen <socialstyrelsen@socialstyrelsen.se>, Funktionsnedsättning och funktionshinder, användning 
av begreppen, 2000  
<http http://www.socialstyrelsen.se/fragorochsvar/funktionsnedsattningochfunktio> (Acc: 2010-09-01);  
3  Förord av Berit Lagerheim i:  
Theo Peeters, Autism från teoretisk förståelse till praktisk pedagogik. (Falköping: Liber, 1998) s. 12.  
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...hela 59 procent av eleverna med Aspergers syndrom uppges varit hemma från skolan under 

kortare eller längre perioder. Den vanligaste orsaken uppges vara pedagogernas brist på rätt 

kompetens.
4
 

 

Brister i stöd och anpassning gör att eleverna inte får möjlighet att tillgodogöra sig kunskap 

och att nå kunskapsmålen. På omvänt sätt finns det många exempel på lyckade anpassningar 

där eleverna finner en stor lycka i skolans miljö. Skolsituationen kring dessa elever är mycket 

viktig ur såväl pedagogiskt som politiskt perspektiv. Den som har ett annorlunda sätt att 

uppfatta och tänka, behöver en annorlunda och individuellt anpassad pedagogik. Jag vill med 

en studie få en inblick i hur lärare som möter dessa elever har fått tillgång till, och använder 

sig av sina strategier. Tidigare undersökningar visar ett flertal anpassningar som är möjliga att 

genomföra i skolans klassrumsundervisning. Men hur sker anpassningarna i ämnet Idrott och 

hälsa? Kanske finns det en kunskapslucka att fylla, då metoder med fokus på skolidrott för 

personer med autism verkar vara få. Elever med autism har samma behov under skolidrotten 

som under andra delar av dagen. Om det inte sker diagnosspecifika anpassningar i alla 

skolans ämnen riskerar vi att vår ”skola för alla”, blir en skola för ingen. 

 

1.2 Skolans styrdokument  
 

I avsnittet ovan nämns att många elever med autism har svårt att uppnå skolans kunskapsmål. 

Vilka mål det rör sig om, samt ett urval av skolans riktlinjer, presenteras nedan. Eftersom 

denna stuide har utförts år 2010 på särgymnasieskolor, presenteras dåvarande aktuell läro- 

och kursplan för denna skolform.  

 

1.2.1 Lpf 94 
 
I Lpf 94 kan läsas att: 
 

• Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov och särskild uppmärksamhet 
måste ägnas åt de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen.  

 
• Det väsentliga är att skolan skapar de bästa samlade betingelserna för elevernas bildning, tänkande 

och kunskapsutveckling.5 
 

• Läraren ska utgå från den enskilda elevens behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande samt 
stimulera, handleda och stödja eleven och ge särskilt stöd till elever med svårigheter.6 

                                                 
4 Autism- och Aspergerförbundet <info@autism.se>, Autism- och Aspergerförbundets medlemsundersökning 
om skolfrånvaro Våren 2010, 2010 
<http://www.autism.se/RFA/uploads/nedladningsbara%20filer/skolfranvaro2010.pdf> (Acc: 2010-09-05); 
5 Utbildningsdepartementet, s. 4 + 6. 
6 Ibid s. 11-13. 
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• Rektorn har ett särskilt ansvar för att varje elev i dialog med skolan gör upp en individuell studieplan 

och reviderar den vid olika tillfällen under utbildningen, samt att föräldrar får insyn i elevernas 
skolgång.7 

 
 
1.2.2 Kursplan för Idrott och hälsa i gymnasiesärskolan 
 
I kursplanen för Idrott och hälsa för gymnasiesärskolan kan man läsa att: 

genom erfarenheter av ämnet skall eleverna utveckla lust och vilja till fysisk aktivitet. 

Grundläggande för ämnet är den fysiska aktiviteten, utformad så att alla elever skall kunna delta 

och utvecklas på sina egna villkor.  

 

Några av målen i idrott och hälsa är att skolan skall sträva efter att eleven 
• utvecklar ett intresse för regelbunden fysisk aktivitet och tar ansvar för sin hälsa genom att utveckla 

goda vanor 

• utvecklar sin rörelseförmåga, sin lust att röra sig och sin kroppsuppfattning 

• lär känna olika former av idrott och friluftsliv 8 

 
 
1.3 Bakgrund 
 

I detta kapitel presenteras centrala begreppsdefinitioner och fakta om diagnosen autism. 

 

1.3.1 Begreppsdefinitioner 
 

Begreppet autismspektrum används idag ofta som ett samlingsnamn för autism, Aspergers 
syndrom och andra autismliknande tillstånd. Diagnoserna definieras med symtom fördelade 
på tre huvudområden som innebär begränsningar gällande: 

- förmågan att kommunicera (gäller ej Aspergers syndrom) 

- förmågan till socialt samspel 

- repetitiva och stereotypa mönster i beteende, intressen och aktiviteter 9  

 

Alla diagnoser inom autismspektrumet kommer vidare i detta arbete att ingå i definitionen 
Autism, trots att individuella olikheter kan förekomma. Eftersom diagnoserna inom autism 
kan innebära likartade svårigheter i skolsammanhang, skiljs dem här inte åt.  

 
                                                 
7 Ibid s. 16-17. 
8 Skolverket, Kursplan för idrott och hälsa, Gymnasiesärskolan (Lpf94) (Stockholm: CE Fritzes AB, 1994) 
9 Nina Västerbro <autismforum@huh.se>, Hypotesen om ett autismspektrum, 2007-11-19 < 
http://www.autismforum.se/gn/opencms/web/AF/Vad_ar_autism/autismspektrumet/hypotesen_om_ett_autisti
smspektrum/> (Acc: 2010-09-01); 
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1.3.2 Diagnosen autism 
 

En diagnos är en indikation på en funktionsnedsättning, som därmed kan innebära en 

svårighet i skolarbetet. För att förstå pedagogiken kring autism är det relevant att inta ett 

perspektiv utifrån det sätt som personer med autism tänker och uppfattar sin omvärld. 

Diagnosen innebär som ovan nämnt ett annorlunda sätt att kommunicera, samspela samt ett 

annorlunda beteende. Hur symtomen yttrar sig varierar starkt, och beror på personens 

utvecklingsnivå, ålder, temperament, personlighet, ytterligare funktionsnedsättningar etc.10 

Nedan beskrivs flera av de yttringar som riskerar ge svårigheter i skolsammanhang, och som 

därmed kan kräva särskilda pedagogiska insatser. 

 

Kommunikation 

 

Personer med autism är ofta försenade i sin språkutveckling och en del utvecklar aldrig ett 

talat språk. Samtal med andra kan bli svåra att förstå och därmed ointressanta. Förmågan 

mellan att förstå och uttrycka sig kan skilja sig åt avsevärt hos en och samma individ. Det är 

inte ovanligt att personen kan uttala avancerade meningar, utan att förstå innebörden. 

Personen kan uppfattas ha en mycket mer utvecklad språkförmåga och förståelse än vad den 

egentligen har. På omvänt vis kan en person utan språk uppfattas ha lägre förståelse än den 

behöver ha. Det krävs då särskild kompetens för att genomskåda detta, samt förmåga att 

anpassa sitt språk.  

 

Samspel 

 

Personer med autism är ”yngre” socialt, och har en annorlunda förmåga till socialt samspel. 

De kan ha svårt att förstå att människor kan känna, tänka och handla på andra sätt än de 

själva, och därmed förstå avsikten bakom andras beteende. Sociala och kulturella regler, 

normer och värderingar kan bli obegripliga, t ex att vänta på andra, stå i kö, delta i lekar eller 

anpassa sig till gruppen.11  

 

 

                                                 
10 Christoffer Gillberg & Theo Peeters, Autism Medicinska och pedagogiska aspekter. (Finland: Cura, 2002) s. 8. 
11 Nina Västerbro <autismforum@huh.se>, Autistiskt syndrom, 2007-02-23  
<http://www.autismforum.se/ gn/opencms/web/AF/Vad_ar_autism/autisktiskt_syndrom/ samspel_1/> 
Begränsad förmåga till socialt samspel, del 1 (Acc: 2009-09-18); Marita Falkmer & Helene Tranquist, Teorier 
om annorlunda kognition vid autism, (Trollhättan: RFA Utbildningscenter, 2001) 
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Beteenden, intressen och perception 
 

Ofta har personer med autism en mycket stark visuell förmåga. Vanligt förekommande är 

även specialintressen som fokuseras vid speciella föremål eller ämnesområden. Detta kan 

vara ett resultat av svag föreställningsförmåga och svårigheter att förstå tid, vilket är vanligt 

hos personer med autism. Ett specialintresse kan därmed även bero på brister i omgivningens 

struktur. Om personen inte har möjlighet att förstå och förutse sin tillvaro, kan rutinen och 

specialintresset vara den enda strategi och sysselsättning att tillgå. Det blir då ett försvar mot 

en överbelastande omgivning.12 Överbelastning kan även ske genom sinnesintryck, då 

personer med autism ofta har över- eller underkänsligheter gällande att ta in, samordna och 

bearbeta sådana. Sättet att hantera lukt-, syn-, rörelse- och beröringsintryck kan skilja sig 

starkt från andra människor. Vissa personer med autism kan höra ljud som andra inte 

uppfattar, eller uppfatta flera ljud samtidigt. Beröring kan vara ett kritiskt moment, då det kan 

uppfattas som mycket obehagligt.13  
 

Övrigt 
 

Personer med autism har svårt att planera, ta initiativ, lokalisera sig, kontrollera 

uppmärksamhet och anpassa sig till förändrade förhållanden, t ex att sluta, ändra eller 

återuppta något. Ofta fokuserar personerna på detaljer istället för helheten. Tillvaron och 

omvärlden kan bli osammanhängande och svår att förstå. Svårt att se sammanhang innebär 

ofta svårigheter i lärandet.14 Eftersom autism innebär nedsatt förmåga till kommunikation och 

socialt samspel kan skolan bli en komplicerad miljö. Det ställer krav på läraren att reflektera 

över sina strategier med ”autism-ögon”, och anpassa lärandestilen till elevernas sätt att 

tänka.15 Även om studenter med autism skiljer sig åt gällande beteende, brukar deras 

kognitiva processer och sätt att lära in, vara desto mer förutsägbara.16 

                                                 
12 Nina Västerbro <autismforum@huh.se>, Begränsat beteenden och intressen, del 1, 2007-02-23 
<http://www.autismforum.se/ gn/opencms/web/AF/Vad_ar_autism/autisktiskt_syndrom/ intressen_1/> (Acc: 
2009-09-18); Theo Peeters, Code of good practice – on prevention of violence against persons with autism 
(Bryssel : Autism-Europe 1998 b) 
13 Nina Västerbro <autismforum@huh.se>, Autistismspektrumet, 2008-07-16 <http://www.autismforum.se/gn/ 
opencms/web/AF/Vad_ar_autism/autismspektrumet/symtomtriaden/> Symtomtriaden (Acc. 2009-09-18); 
Falkmer, Tranquist, 2001, s.3; Nina Västerbro <autismforum@huh.se>, Autistismspektrumet, 2007-02-23 
<http://www.autismforum.se/gn/ opencms/web/AF/Vad_ar_autism/autismspektrumet/ andra_symtom_1/> 
Andra vanliga symtom, del 1 (Acc. 2009-09-18), Britta Åkerman & Ingrid Liljeroth , Autism möjligheter och 
hinder i ett Undervisningsperspektiv (Nya Tryckeriet: Lycksele, 1998) s. 101; Gillberg, Peeters, s. 13. 
14 Nina Västerbro <autismforum@huh.se>, Annorlunda tänkande, 2007-11-15-2008-07-17 <http://www. 
autismforum.se/gn/opencms/web/AF/Vad_ar_autism/ annorlunda_tankande/> (Acc. 2009-09-18); Peeters, 
1998 a, s. 42 + 45; Mona Holmqvist, En främmande värld (Lund: Studentlitteratur, 1998) s. 66. 
15 Skolverket <skolverket@fritzes.se>, Rapport 334, Skolan och aspergers syndrom Erfarenheter från 
skolpersonal och forskare, 2009 < http://www.skolverket.se/publikationer?id=2282 > (Acc: 2010-09-06) s. 70. 
16 Cathy Houston-Wilson & Lauren J. Lieberman,”Strategies for Teaching Students with Autism in Physical Edu-
cation”, Journal of Physical Education, Recreation & Dance.  Vol. 74(6), (2003) s. 5. 
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1.4 Forskningsläge  
 

Detta avsnitt startar med en presentation över modeller och studier av pedagogiska 

anpassningar för personer med autism. Avsnittet följs därefter av en redovisning av 

kunskapsläget kring skolgången för elever med autism och avslutas med en summering. 

 
1.4.1 Undervisningsmodeller för elever med autism 
 
Två förespråkade modeller för undervisning av elever med autism är Treatment and 

Education of Autistic and related Communication handicapped Children (TEACCH) och 

Applied behavior analysis (ABA). Följande avsnitt behandlar litteratur och studier som 

beskriver de två modellernas struktur samt ger exempel på forskningsstudier som utvärderat 

modellerna. 

 
1.4.1.1 TEACCH-modellen 
 

TEACCH-modellen är utformad i North Carolina, USA. I studien Special education versus 

inclusive education: the role of the TEACCH program undersöktes under tre år hur effektiva 

tre undervisningsmetoder för elever med autism och utvecklingsstörning har varit. Två av 

dessa metoder omfattade TEACCH-modellens strategier. Det tredje tillvägagångssättet 

innebar ett mer traditionellt arbetssätt utan anpassning till autism. Resultatet visade att de två 

metoderna som omfattade TEACCH-modellen, var mycket effektiva. Signifikanta 

utvecklingsframsteg hos eleverna kunde observeras, främst inom imitation, grovmotorik, 

dagliga livsvanor och socialisering. Detta oavsett om eleven var inkluderad i traditionella 

skolan eller ej.17  

 

I Sverige används begreppet tydliggörande pedagogik vid anpassningar inspirerade av 

TEACCH-modellen. Två av de ledande förespråkarna för tydliggörande pedagogik i Sverige 

är Marita Falkmer och Helene Tranquist. Enligt dem är det fem faktorer inom TEACCH som 

bildar ett pedagogiskt arbetssätt anpassat för personer med autism. Det är kunskap, 

individualisering, hjälpmedel, kontinuitet och undervisningssätt/bemötande.18 Dessa beskrivs 

nedan. 

 

                                                 
17 Simonetta Paneari, Marinella Zingale, Grazia Trubia, Maria Finocchiaro, Rosa Zuccarello, Raffalele Ferri  & 
Maurizio Elia, ” Special education versus inclusive education: the role of the TEACCH program”, Journal of Au-
tism and Developmental Disorders. Vol 39(6), (2009) 
18 Marita Falkmer & Helene Tranquist, Ett pedagogiskt arbetssätt anpassat till personer med autism, 
(Trollhättan: RFA Utbildningscenter Autism, 2000) s. 1. 
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KUNSKAP 
 

Enligt flera författare är ett första steg till pedagogiska strategier insikten om att autism 

medför avsevärda pedagogiska konsekvenser och att reflektera över sin egen kunskap. 

Personal behöver fortbildning, handledning och utbildning, då den teoretiska förståelsen är 

nödvändig för det praktiska arbetet. Att vara en god pedagog, är att ha förmåga att ta den 

lärandes perspektiv. Man behöver ha kunskap om det annorlunda sätt att uppfatta och 

bearbeta information som en person med autism har, och att försöka förstå många av de 

obegripligheter som han eller hon kan uppleva i samspelet med sin omvärld.19 

 

INDIVIDUALISERING 
 

Falkmer m.fl. betonar att lärare behöver kunskap om varje elevs egenskaper, färdigheter och 

speciella behov samt kunna använda elevernas naturliga intressen och engagemang. 

Specialintressen kan användas som en tillgång i undervisningen, för att öka motivation och 

förståelse. Elevens starka sidor får gärna uppmuntras, annars riskerar man att eleven ständigt 

får arbeta på ”misslyckandenivå”.20  Eleven behöver förstå meningen med föremål, händelser 

och människor. Den behöver även en individuell utvecklingsplan (IUP) över: vilka mål som 

ska uppnås, hur de ska nås, hur användbart målet är, hur det kan påverka personens vardag 

positivt samt hur det kan öka personens oberoende och grad av egenkontroll. Här 

rekommenderas att ha ett livsperspektiv. Det är viktigt att lära sig vardagsfärdigheter som ger 

möjligheter att delta självständigt i det sociala och praktiska livet.21  

 
HJÄLPMEDEL 
 

Strategierna inom TEACCH gäller för samtliga skolämnen (samt för personernas övriga 

vardag) och det finns rekommendationer som gäller specifikt idrottsämnet. Med TEACCH-

programmet som bas har Schultheis, Boswell och Decker utformat modellen SPA (Sucessfull 

Physical Activity for Students with Autism). Innehållet i SPA fokuseras på fysisk kondition 

och motorisk färdighet. I utformandet av SPA används tre huvudelement: fysisk struktur, 

scheman och uppgiftsorganisation. Nedan presenteras rekommendationer både från TEACCH 

i sin helhet och från SPA.  

                                                 
19 Ibid., s. 3; Rita Jordan & Stuart Powell, Autism leka, lära och leva (Falun: Cura, 1998) s. 14,15,38,52; 
Åkerman s. 158; Mona Holmqvist, En främmande värld (Lund: Studentlitteratur, 1998) s. 18; Gillberg, Peeters 
2002, s. 8+80.  
20 Peeters, 1998 a, s. 206; Jordan 23+52; Åkerman s. 112; Marita Falkmer & Helene Tranquist, Teorier om 
annorlunda kognigtion vid autism, (Trollhättan: RFA Utbildningscenter, 2001), s. 5. 
21 Falkmer,Tranquist, 2000 s. 3;  Peeters, 1998 a, s. 206; Åkerman s. 99.  
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En viktig faktor är att reflektera över vilka hjälpmedel som kan kompensera de 

funktionsnedsättningar som eleven har. Även om en person ”klarar av” vissa saker, kan det 

kräva mycket energi. Ett hjälpmedel ska vara ett redskap för tänkande, självständighet och 

egenkontroll, som tydliggör tid, aktiviteter och sammanhang. Det ska kompensera för 

svårigheter, t ex ge fokus på sådant som är relevant, att förutsäga händelser, organisera 

material och handlingar, underlätta socialt samspel och kommunikation. De ska även ge 

möjlighet till flexibilitet och variation.22   

 

Som tidigare nämnts, har många personer med autism en mycket stark visuell förmåga, och 

hjälpmedlen rekommenderas därför baseras på denna förmåga. Eftersom verbala instruktioner 

kan vara svåra att förstå och minnas (även för elever med hög funktionsförmåga), är det 

värdefullt att förstärka all abstrakt information med bilder, föremål och/eller skrivna ord.23  

 

En annan strategi är att dela lokalerna i tydliga fysiska och visuella gränser, så att 

omgivningen blir förutsägbar. Skolidrotten utövas ofta i en svår perceptuell miljö, där 

lokalerna är stora samt fyllda med utrusning och sinnesintryck. Annorlunda upplevelser av 

perceptionen, särskilt av ljud, ljus, lukt, rörelse och beröring, kan bli extra utmanande på en 

utomhusarena eller i en sim- eller idrottshall. Elever med autism kan lättare och mer 

självständigt identifiera och utföra uppgifter när ytor är visuellt avgränsade för specifika 

aktiviteter, t ex genom rumsavdelare.24 Avgränsningarna minskar även synvidden och antalet 

externa distraktioner. Andra förslag är att eliminera distraherande objekt, ordna 

aktivitetsstationer samt använda väntaktiviteter som eleverna gillar.25 Studien Sucessfull 

Physical Activity for Students with Autism. visar att eleverna lättare kan minnas aktiviteter 

associerade med en tydligt markerad aktivitetsyta. Med hjälp av anpassningar i den fysiska 

miljön kunde de lättare följa sitt schema med färre verbala påminnelser än innan. Även den 

emotionella tryggheten hos eleverna ökade och stereotypa beteendemönster minskade vid 

anpassningar i den fysiska miljön.26 

Inom TEACCH förespråkas även att varje elev har ett individuellt schema utformat av 

konkreta föremål, bilder och/eller text. Schemat syftar till att förstå koncepten av vad, när och 

var. Scheman visar varje elevs aktiviteter samt i vilken ordning de ska utföras. Schemat ger 
                                                 
22 Holmqvist s. 64; Skolverket, Rapport 334 s. 70. 
23 Ibid s. 88; Peeters, 1998 a s. 102; Peeters, 1998 b, s. 8; Falkmer, Tranquist, 2000, s. 3.  
24 Peeters, 1998 a s. 159. 
25 Schultheis, Susan F., Boswell, Boni B. & Decker, Jim, “Succesful physical activity programming for students 
with autism”, Focus on Autism & Other Developmental Disabilities. Vol. 15(3), (2000); Houston-Wilson, Lieber-
man, s. 2. 
26 Schulteis. 
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möjlighet till flexibilitet eftersom personen har möjlighet att förutse förändringar, förutsatt att 

de schemaläggs. Elevernas aktiviteter kan t ex vara uppsatta på en stor tavla i en serie bilder 

som visar ordningsföljd och plats för aktiviteten. Bilderna kan matcha en identisk symbol vid 

den tänkta platsen för aktiviteten eller vara utformade så de kan ” bockas av”, eller flyttas till 

”färdig-sidan”, så man tydligt ser vad man har avslutat.  

 

Bryan och Gast har i en studie kallad Teaching On-Task and On-Schedule Behaviors to High-

Functioning Children with Autism Via Picture Activity Schedules utvärderat en successiv 

introduktion av visuella akvititetsscheman för elever med autism. Studien utfördes i elevernas 

egen klassrumsmiljö. Användandet av de visuella aktivitetsschemana utvärderades genom att 

forskarna observerade hur studenterna fortsatte med sina planerade uppgifter under det att 

scheman introducerades respektive avlägsnades ett upprepat antal gånger. Schemasystemet 

visade signifikant ökad prestationsförmåga och uppgiftsutförande hos eleverna samt ökad 

självständighet och interaktion mellan eleverna. Utan scheman minskade aktiviteten. 

Studenterna lärde sig snabbt och kunde även generalisera sitt nya beteende till andra 

aktiviteter.  Studiens slutsats var att användning av visuella aktivitetsscheman och hjälpmedel 

gynnar utvecklingen av självständighets hos elever med autism.27 

 

Även genom arbetsordningar eller bruksanvisningar kan personen själv dra slutsatser om 

vad som ska göras, när aktiviteten är slut och vad som kommer sedan. En dagbok eller 

kontaktbok med ritade, fotograferade eller skrina berättelser kan ge personen möjlighet att 

minnas, återberätta och reflektera det man varit med om.28 

 

Uppgiftsorganisering underlättar elevens visuella vägledning, tidsuppfattning och möjlighet 

att avsluta en uppgift såsom är lättast för dem. Här används objekt, bilder, färger, siffror eller 

ord. Några exempel på rekommendationer: 
• använd en timer för att indikera hur länge en uppgift ska vara och när den är slut 

• ha material och uppgifter förberedda innan eleven kommer till lektionen och ha bara material som är 

nödvändig för uppgiften framlagd 

• lägg fram det exakta antalet av ett material som behövs för att fullborda en uppgift, t ex sex bollar om 

man ska sparka en boll sex gånger. 

• Ordna individuella platser både för början och slutet av lektionen, t ex en cirkel med elevernas bild 

och/eller namn 

                                                 
27 Linley C. Bryan & David L. Gast, ”Teaching On-Task and On-Schedule Behaviors to High-Functioning Children 
with Autism Via Picture Activity Schedules”, Journal of Autism and Developmental Disorders, v30(6), (2000)  
28 Peeters, 1998 a, s. 38 + s. 161; Falkmer, Tranquist, 2000, s. 2; Holmqvist s. 91. 
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• Använd både verbala och visuella demonstrationer för varje aktivitet 29 

 
KONTINUITET 
 

För att kunna generalisera färdigheter till andra miljöer krävs ett fortlöpande sammanhang här 

och nu, men även framåt. Förutsättningen för denna kontinuitet är samarbete med övrig 

personal, habilitering och framför allt med elevens föräldrar.30 Eftersom personer med autism 

kan ha svårt att förstå att människor beter sig olika i olika situationer, rekommenderas att alla 

personer runt eleven ser denne ur samma perspektiv, så att förhållningssättet blir 

gemensamt och kan upprätthållas.31  

 

BEMÖTANDE 
 

Här rekommenderas att reducera antalet personer kring eleven, eftersom instruktioner i 

grupp kan vara svårt.32 För en person med autism innebär struktur och förutsägbarhet 

trygghet.33 En funktionsnedsättning gällande kommunikation och socialt samspel, blir ett 

funktionshinder först i relationen mellan människor. Den ”starka” parten behöver anpassa 

budskapet till mottagarens förutsättningar att tänka och förstå. Yttranden kan t ex hållas korta 

och konkreta.34 

 

1.4.1.2 Övriga funna studier 
 

Resultat från ovanstående litteratur och forskning stämmer väl med några funna svenska 

studier. Resultaten från dessa bör tolkas med försiktighet, men eftersom tre (av varandra 

oberoende) examensarbeten samt tre studier från Skolverket respektive Föreningen Autism 

visar på liknande resultat, har jag valt att kort sammanfatta deras slutsaster nedan:  
o Tydlighet och struktur är nyckeln till framgång. Detta innebär t ex scheman, som förbereder eleven 

på vad som ska hända och som tydliggör rum, tid och personer för eleven. Eleven bör veta vad som 

förväntas, hur länge, samt vad som ska ske efter aktiviteten.35 

                                                 
29 Schultheis; Houston-Wilson, s. 2. 
30 Powell s.52; Åkerman s.158; Jannik Beyer & Lone Gammeltoft, Autism och lek (Kristianstad: Liber, 2000) s.3 
31 Peeters, 1998 b, s. 10.  
32 Åkerman s. 133; Jordan s. 51; Falkmer, Tranquist, 2000, s. 3. 
33 Powell s. 23; Åkerman s. 190-131. 
34 Åkerman s. 56+91; Falkmer, Tranquist, 2001, s. 5; Peeters, 1998 b, s. 12; 
35 Erika Björåker & Susanne Erlandsson, , ”Det går inte att sätta barnet med autism i ett hörn…” Undervisning, 
integrering och bedömning av barn med autism i ämnet Idrott och Hälsa, Examensarbete 10 p vid 
Lärarutbildningen på Växjö Universitet, 2007 (Växjö: Växjö Universitet, 2007); Lisa Bang & Veronica  Boij, 
Autism och kommunikation - en kvalitativ intervjustudie med 7 pedagoger inom förskolan och särskolan, 
Examensarbete 10 p Göteborgs universitet, 2006 (Göteborg: Göteborgs universitet, 2006); Ericsson, Johan & 
Sjögren, Christina, Autism – Idrott och hälsa – hur bedrivs idrottsundervisningen för elever med diagnosen 
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o Personer med autism behöver en väl anpassad pedagogik från lärare med specialkompetens för att 

få det stöd de behöver och för att få godkända betyg/nå målen. Skolan och lärarna måste tillägna sig 

förståelse, erfarenhet, utbildning, stöd, handledning och goda kunskaper om autism samt om 

elevens individuella begränsningar och förmågor.36 

o Utbyte mellan lärare och samarbete runt eleven vad gäller skola, hem och habilitering är av tydlig 

vikt för att eleverna med autism ska få så bra skolgång som möjligt. 37 

o För att veta vilken form av särskilt stöd som behövs krävs att skolan gör en utredning. IUP ska vara 

en självklarhet, vilken bör inkludera idrottsundervisningen.38 

 
1.4.1.2 ABA-modellen 
 
En belöningsmodell som används för personer med autism är Applied Behavior Analysis, 

ABA. Modellen härstammar från beteendevetenskapen. Principerna går ut på att öka, 

bibehålla eller minska ett beteende. Det nya beteendet ska bidra till ökad självständighet och 

livskvalitet. Man ska helst sträva efter enkla och naturliga belöningar såsom en ”high-five”, 

beröm, en klapp på axeln eller att vinna ett spel. Det går ut på att försöka hitta belöningar som 

är unika för eleven. Mer komplexa och konkreta saker som pengar, klistermärken eller mat 

används också. Ett syfte med systemet är att minska det verbala stödet och därmed beroendet 

av omgivningen. Det kan handla om att lära sig en uppgift med fysiskt stöd, eller visuellt, 

istället för verbalt. Poängen är att eleven till slut ska kunna utföra uppgiften utan stöd alls.39 

 

Belöning i skolidrotten 
 

Om ett belöningssystem har utarbetats av elevernas klasslärare, rekommenderas idrottsläraren 

anamma detta system, eftersom konsistenta belöningar ger större effektivitet. I klassrummet 

kan belöning t ex vara att få se sin favoritfilm eller att få leka med sin favoritleksak, men i 

idrottsundervisningen kan aktiviteterna vara belöning i sig. Många barn med autism tycker 

exempelvis om repetitiva aktiviteter som att studsa en boll eller kasta bollar i basketkorgar. 

Finner man ett sådant intresse i en fysisk aktivitet kan det användas som belöning, t ex att få 

studsa en basketboll i två minuter om man utför en bestämd uppgift först.40  

 

En studie som särskilt studerar belöning och visuella hjälpmedel är Increasing Physical 

Activity in Individuals With Autism; där studenter med autism deltog i ett sex månader långt 
                                                                                                                                                         
autism lämpligast?, Examensarbete 10 p Lärarprogrammet vid Högskolan i Halmstad 2007 (Halmstad: 
Högskolan i Halmstad, 2007)   
36 Ibid + Skolverket, rapport 334, 2009 
37 ibid + Norén 
38 Houston-Wilson, s. 7. 
39 Cindy Szapacs ”Applied behavior analysis”, Teaching Elementary Physical Education, Vol. 17(6),(2006) s.1. 
40 Houston-Wilson, s. 4-5. 
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program. Elevernas uppgift var att gå med snöskor och jogga. En "självobserverande skärm”, 

verbal peppning (”bra jobbat” t ex) samt ätbara belöningar (godis) användes i studien. På 

skärmen kunde eleverna placera bilder med ett glatt ansikte (en smiley) för varje avslutat 

varv. Skärmen användes under hela perioden, medan verbala peppningen och de ätbara 

belöningarna minskade i omfång. Resultaten visade att studenterna blev mer självständiga 

under studiens gång, kunde generalisera aktiviteterna till andra miljöer och eleverna ökade 

under tiden som studien pågick sin fysiska aktivitet. Studien diskuterar vad som motiverade 

eleverna. I början kan det ha varit de ätbara belöningarna, men även efter att minskat dessa 

och till slut tagit bort dessa, fortsatte ändå ökningen av den fysiska aktiviteten. Även 

peppningen och uppmärksamheten kan ha verkat motiverande, men en fråga studien lämnar 

efter sig är om eleverna skulle ha uppnått samma resultat utan skärmen. Skärmen lyftes fram 

som den starkaste motivatorn.41 Den fungerade som en belöning och liknade deussutom ett 

visuellt hjälpmedel, där studenten genom egen kontroll kan hålla reda på antalet varv den 

utfört.  

 

1.4.2 Elevernas skolsituation  
 
Flera studier visar att skolgången för elever med en autismdiagnos är komplicerad. I 

Skolverkets rapport Skolan och Aspergers syndrom – erfarenheter från skolpersonal och 

forskare, står att det under senaste decenniet skett en påtaglig ökning av insatser som 

uppmärksammar skolsvårigheter förknippat med Aspergers syndrom. Undersökningen visar 

att det finns storavariationer i hur skolor organiserar och genomför undervisningen för elever 

med Aspergers syndrom.42 Liknande resultat hittas i Autism- och Aspergerförbundets 

medlemsundersökning om skolfrånvaro. I denna beskrivs att man som elev är beroende av att 

pedagoger och annan skolpersonal har en särskild, autismspecifik kompetens, vilket ofta 

saknas. Enkäten i denna studie besvarades av 628 stycken föräldrar till barn/ungdomar med 

diagnosen autism i skolåldern. Det mest påfallande resultatet var att 59 procent av eleverna 

med Aspergers syndrom uppges ha varit hemma från skolan under kortare eller längre 

perioder och att den vanligaste orsaken uppges vara pedagogernas brist på rätt kompetens.43 

Denna slutsats stämmer väl med överens med ytterligare en enkätstudie gjord av Föreningen 

Autism där 338 föräldrars uppfattning om undervisningen i skolan och särskolan för deras 

                                                 
41 Reid, & Todd, “Increasing Physical Activity in Individuals With Autism”, Focus on Autism & Other Develop-
mental Disabilities. Vol. 21(3), (2006) 
42 Skolverket <skolverket@fritzes.se>, Rapport 334, Skolan och aspergers syndrom -  Erfarenheter från 
skolpersonal och forskare, 2009 <http://www.skolverket.se/publikationer?id=2282 > (Acc: 2010-09-06); 
43 Autism- och Aspergerförbundet <info@autism.se>, Autism- och Aspergerförbundets medlemsundersökning 
om skolfrånvaro Våren 2010, 2010 
<http://www.autism.se/RFA/uploads/nedladningsbara%20filer/skolfranvaro2010.pdf> (Acc: 2010-09-05); 
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barn med autism undersöktes. I studien påpekas att det strider mot grundskoleförordningen att 

inte ha en IUP (Individuell utvecklingsplan), vilket enligt författarna även kan tyda på 

bristande pedagogiska ambitioner. Några resultat som kan lyftas fram från denna enkätstudie 

är: 
o 43 % av de elever som fick betyg var godkända och 47 % av eleverna uppnådde de särskilda målen 

o 28 % av föräldrarna tyckte inte att eleverna fick det stöd de hade behövt i skolarbetet 

o 78 % av de föräldrar vars elever hade lärare med utbildning inom autism tyckte att undervisningen 

för sociala och kommunikativa färdigheter fungerade bra. Motsvarande siffra för lärare utan 

utbildning inom autism var 56 %.  

o 86 % av lärarna med specialkompetens inom autism hade också IUP för eleverna, samt 56 % för 

lärare utan specialkompetens inom autism .  

o mindre än hälften av föräldrarna svarade att det fanns ett särskilt åtgärdsprogram och en av tre 

föräldrar tyckte inte att de kunde påverka den individuella utvecklingsplanen fullt ut.44 

 

I den tidigare nämnda rapporten från Skolvereket (Skolan och Aspergers syndrom – 

erfarenheter från skolpersonal och forskare), kan man läsa att just Idrott och hälsa ofta 

innebär stora svårigheter i genomförandet för elever med autism, även efter långtgående 

anpassningar. Försök att intressera och motivera eleverna har ibland upphört, då eleverna inte 

längre anslutit till undervisningen. På vissa håll har både idrott- och hälsaundervisning och all 

praktisk estetisk verksamhet tagits bort. I vissa skolor erbjuds eleverna enskild 

idrottsundervisning och på vissa håll erbjuds friskvård eller promenad som kompensation. En 

problematik i samband med undervisningen i idrott och hälsa var situationerna kring ombyte 

och dusch.45  

Tyvärr utreder inte denna rapport potentiella orsaker till svårigheterna. Eventuellt kan det 

handla om misslyckade, eller uteblivna, försök till stöd och anpassning.  

 
1.4.3 Summering av forskningsläget 
 

Forskningsläget visar att skolgången för elever med en autism- eller Aspergerdiagnos kan 

vara komplicerad. Vissa elever har låg trivselnivå, hög frånvaro och/eller uppnår inte 

kunskapsmålen. Ämnet idrott och hälsa kan innebära svårigheter i genomförandet. På vissa 

håll har idrottsundervisning tagits bort helt. Lärarnas arbetssituation eller pedagogiska 

ambitioner, kan spegla elevernas skolsituation gällande närvaro, trivsel och möjlighet att 

                                                 
44 Geraldine Norén, Caroline Nordgen , Elisabeth Narrowe & Suzanne Gardelius < 
foreningen.autism@swipnet.se >, ”Enkätsvar från föräldrar om skolan för barn och ungdomar med autism och 
aspergers syndrom – en undersökning genomförd av FA Stockholm om medlemmarnas åsikter om skolan och 
särskolan”, 2007-03-15 < 
http://www.autism.se/RFA/uploads/stockholm/Rapport_skolan_Stockholm_070315.pdf > (Acc. 2010-01-25); 
45 Skolverket, Rapport 33. 
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uppnå kursplansmålen. För att utöva en fungerande undervisning, lyfter litteratur och studier 

fram:  
o förståelse, erfarenhet, utbildning, specialkompetens och kunskap 

o samarbete lärare emellan, samt mellan hem och skola och i vissa fall habilitering 

o en tydlig, visuellt, individuell och väl strukturerad pedagogik anpassad till diagnosen autism samt IUPs. 

 

Det finns inte en enda enskild metod eller ”lösning”, men det är viktigt att känna till de 

modeller som finns tillgängliga och förstå deras möjligheter och begränsningar.46 Två 

förespråkade modeller för detta arbete är TEACCH och ABA. Syftet har varit att udersöka 

hur informanterna arbetar i relation till ovanstående forskningsresultat, samt varifrån lärarna 

får sina idéer till de anpassningar de gör. För fler rekommendationer om pedagogik för 

personer med autism i idrottsundervisning, se bilaga 3.  

 

1.5 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet är att öka kunskapen om hur idrottslärare utformar undervisningen i idrott och hälsa för 

elever med diagnosen autism. Syftet har lett till följande frågeställningar: 

 

o Vilka strategier väljer lärare, då de undervisar elever med autism i ämnet Idrott och 

hälsa på gymnasiesärnivå? 

o Varifrån får lärarna sina idéer och ambitioner till de strategier de använder sig av? 

 

1.6 Teoretiskt ramverk 
 

De två modellerna TEACCH och ABA kommer att användas som analytiskt verktyg . I 

analysen av informanternas utsagor analyseras i vilken mån dessa berör TEACCH, ABA eller 

andra strategier. Detta samlas här inom begreppet autismpedagogik. Figur 1 nedan illustrerar 

modellen. 

 

                                                 
46 Jordan s. 9+42; Marita Falkmer & Helene Tranquist, Ett pedagogiskt arbetssätt anpassat till personer med 
autism, (Trollhättan: RFA Utbildningscenter Autism, 2000) s. 3; Åkerman s. 53+87. 
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Figur 1 - Autismpedagogik 

 
Resultatavsnittet delas in i temaområdena kunskap, individualisering, hjälpmedel, 

kontinuitet, bemötande samt belöning.  
 

2 Metod 
 

Den valda metoden är kvalitativa intervjuer, med observation som kompletterande 

informationskälla. Intervju väljs för att kunna utröna, upptäcka, förstå, eller lista ut 

beskaffenheten eller egenskapen hos någonting samt för att erhålla en datainsamling baserad 

på åsikter, uppfattningar, känslor och erfarenheter som behöver utforskas på djupet.47 

Intervjuer kan ge intressanta och lärorika resultat om lärarens syn på elever, undervisning, 

förhållningssätt, målsättningar och planering. Vid rätt användning av intervjun kan den ge 

kunskap som är direkt användbar i läraryrket.48 I denna studie används kvalitativ semi-

strukturerad intervju, vilket innebär att en färdig lista med frågor används som intervjuguide. 

Frågeområdena för intervjuguiden har hämtats från forskningsgenomgång och det teoretiska 

ramverket.  

 

Kvalitativa intervjuer och kvalitativa observationer är den primära metod som används vid 

examensarbeten inom lärarutbildningar.49 För att verifiera det lärarna sagt mot deras praktiska 

arbetssätt och för att få fördjupad insikt i det som undersöks, planerades komplimenterande 

observationer. Observationer förlitar sig inte på vad människor säger att de gör, utan på ögats 

notering av händelser. Man befinner sig närmare den faktiska handlingen. Ambitionen var att 

observera lärarna i sin naturliga miljö för att nå situationer som sannolikt skulle utspelat sig 

oberoende av min närvaro.50 Av praktiska skäl kom antalet observationer att begränsas till en.  

 

                                                 
47 Per-Gunnar Svensson, Bengt Starrin, Kvalitativa studier i teori och praktik (Lund: Studentlitteratur, 1996)  
s. 53; Denscombre, Martyn, Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom 
samhällsvetenskapen (Lund: Studentlitteratur, 2010) s. 233. 
48 Bo Johansson & Per Olov Svedner Examensarbetet i lärarutbildningen : undersökningsmetoder och språklig 
utformning (Uppsala: Kunskapsföretaget, 2006) s. 41-43. 
49  Johansson. s. 41-43. Denscombre s. 235. 
50 Ibid. s. 271. 
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2.1 Urval 
 

Ett urvalskriterium för studiens informanter var att man skulle arbeta (eller ha arbetat) som 

idrottslärare med elever/elevgrupper med diagnosen autism på gymnasiesärnivå. Detta 

eftersom min egen studieinriktning är mot elever i den äldre åldersgruppen. Det fanns inget 

krav på hur länge man skulle ha arbetat med målgruppen, eller att man skulle arbeta med 

renodlade ”autismgrupper”. En annan avgränsning var skolor i Stockholms län. Detta för att 

kunna utföra intervjun på plats samt för att underlätta för observation eller annan 

kompletterande information. Genom att utnyttja min tidigare kunskap om skolor där det fanns 

elever eller elevgrupper med diagnosen autism skedde ett riktat urval i bemärkelsen att det 

inte skedde slumpmässigt. En utgångspunkt för urvalet i kvalitativa studier är att de som väljs 

ut medvetet väljs för att de har något att bidra med, det vill säga har en unik inblick eller 

särskild position. Därtill har syftet inte varit att finna generaliserbara resultat, utan att få en 

fördjupad insikt i och ökad kunskap om de intervjuade lärarnas undervisning.51  

 

2.2 Informanterna  
 

Antalet idrottslärare som valde att ställa upp på intervju är sju stycken. Den lärare som arbetat 

med elever med autism längst har arbetat i ca 15 år med elevgruppen. Läraren som arbetat 

kortast har jobbat ett halvår. Samtliga av lärarna har lärarutbildning, men ingen av dem har 

speciallärarutbildning. Några av informanterna undervisar/har undervisat i grupper där det 

enbart ingår personer med autism. Andra har haft personer med autism inkluderade i övriga 

särskolegrupper. Det har dock betonats i intervjuerna att de anpassningar intervjun fokuserat 

på enbart har gällt elever med diagnosen autism, ej övriga elever.  

 

2.3 Procedur  
 

Den första kontakten med informanterna skedde via e-post. I brevet (se bilaga 2) beskrivs 

syfte och frågeställningar, för att låta informanten bli medveten om vad han/hon väljer, eller 

inte väljer, att delta i. Dessutom informerades vad besöket skulle fokuseras kring så att 

informanten kunde fundera över vad han/hon vill beröra. Inger mer specifik information gavs 

innan besöket, gällande t ex specifika frågor.  

 

                                                 
51 Ibid. s. 251. 
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Intervjuerna genomfördes med en viss flexibilitet gällande frågornas ordningsföljd samt hur 

utförligt informanten ville utveckla sina svar. Den intervjuade tilläts först berätta fritt om sin 

undervisning, och sedan styrdes samtalet medvetet mot att beröra frågeställningarna. I Bilaga 

4 presenteras de förutbestämda intervjufrågorna. Ordningsföljd och eventuella följdfrågor 

blev beroende av vad och hur den intervjuade svarar och vilka aspekter som tas upp. Den 

intervjuade fick även möjlighet att beröra egna frågeställningar.   

 

Alla intervjuerna spelades in, eftersom ljudupptagning innebär en permanent dokumentation 

som kan kontrolleras i efterhand. Under intervjun fördes samtidigt anteckningar. Detta för att 

under intervjuen kunna återgå till frågor för fördjupning eller förtydligande samt för att den 

intervjuade får en större chans att ge ett mer uttömmande svar. En tyst paus medan man 

antecknar blir naturlig och den som svarar ges mer betänketid att fortsätta utveckla sitt svar. 

Syftet med en kvalitativ intervju är att få så uttömmande svar som möjligt.52 Enligt Jan-Axel 

Kylén är intervjuer om 40-60 minuter en rimlig tid inom vilken man kan klara flera 

frågeområden och fördjupa sig på det mest intressanta.53 Samtliga intervjuer pågick i ca 60 

minuter.  

 

För att behålla fokus på frågeställningarna samt agera så neutral som möjligt i tolkningarna av 

vad som skedde under lektionen utformades ett observationsschema, se bilaga 5. Huvudfokus 

var lärarens: Anpassningar i den fysiska miljön, Anpassningar till elevens perception, 

Användning av visuella hjälpmedel, Anpassat språk och bemötande samt Användning av 

belöningssystem. Dock var enbart en observation möjlig att genomföra. Jag försökte att vara 

så diskret under observationen genom att hålla mig på avstånd. Observationsschemat 

användes genom att kryssa i då ett fynd som kunde kategoriseras in i schemat, alternativt då 

någon övrig anpassning till eleverna med autism observerades. Önskvärt vore att ha utfört fler 

observationer, vilket inte var möjligt på grund av svårigheter att få till en observation 

tidsmässigt. Men även på grund av de svårigheter med förändringar som många elever har. 

Studien blev därför utformad så att observation inte är ett nödvändigt komplement, eftersom 

det är verksamheten och lärarens undervisning, inte elevernas deltagande, som ska observeras. 

På två skolor gavs dock en möjlighet till en genomgång av idrottshallen med dess material, 

förråd, omklädningsrum etc. tillsammans med läraren. Detta gav information, om än inte en 

                                                 
52 Johansson, s. 43. 
53 Jan-Axel Kylén, Fråga rätt vid enkäter, intervjuer, observationer, läsning (Stockholm: Kylén förlag AB, 1994) 
s. 38. 
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likartad sådan, om hjälpmedel och val av strategier. I resultatet berörs intryck från observation 

och materialgenomgång, men resultatet baseras i första hand på intervjuerna.  

 

2.4 Validitet och reliabilitet 
 

Upplevelser och erfaranden är subjektiva och personliga. Det finns inget sätt att verifiera om 

informanterna talat sanning. Resultaten bör inte generaliseras, då antalet informanter är få och 

därmed aldrig kan representera den ”stora massan”. Kanske svarar bara de som anser sig ha 

utbildning, kompetens och som gör framgångsrika pedagogiska anpassningar. Hade 

undersökningen gjorts i en skola där det bara går någon enstaka elever med autism, skulle 

troligtvis utfallet bli annorlunda. Dessutom sker säkerligen anpassningar som inte berördes 

just under intervjun. Dessa eventuella felkällor hade kunnat uppstå med andra 

undersökningsmetoder också. Informanter kan alltid välja att inte svara, vinkla sina svar, eller 

råka ha särskilt homo- eller heterogena erfarenheter. Risken för vinklade svar kan vara större 

vid intervjuer än vid andra undersökningsmetoder, då man kan känna sig utpekad och 

ifrågasatt. En annan risk är att frågorna uppfattas som ledande eller att man som intervjuare 

vinklar frågorna så att inte alla aspekter av frågeområdet belyses.54 Detta gäller förstås även 

observationerna. Vid observationer kan det hända att man som observatör bara registerar eller 

väljer att redovisa sådant som man tar för givet är intressant för den egna undersökningen. 

Som Denscombre påpekar så är både vårt minne och vår perception selektiv och påverkas av 

våra tidigare erfarenheter, vårt nuvarande tillstånd samt vår förmåga till tolkning.55 

 
2.5 Databearbetning 
 

Alla intervjuer spelades in och transkriberades. I textmaterialet kategoriserades svaren utifrån 

frågeställningarna och sedan utifrån analyskategorierna. Därefter valdes citat från utsagorna 

ut som illusterar viktiga resultat i studien. Alla intervjuade lärare är representerade med 

utsagor i resultatredovisningen. Lärarna benämns vidare som Lärare 1-7 med förkortningen 

”L1, L2” osv. Jag själv anges som Intervjuaren, förkortat ”I”.  

Genomgångarna av lokaler och material antecknades på papper samt fotograferades och 

bearbetades via en genomgång av observationsschemat. Denna empiri används enbart som 

kompletterande beskrivande data. 

 

                                                 
54 Johansson, s. 44. 
55 Denscombre, s. 273-274. 
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3 Resultat 
 

Resultaten presenteras utifrån de två frågeställningarna samt utifrån de sex kategorier som 

presenterades i teoretiskt ramverk: Kunskap, Individualisering, Hjälpmedel, Kontinuitet, 

Bemötande samt Belöning.  

 
3.1 Vilka strategier väljer lärare, då de undervisar elever med autism i ämnet 

Idrott och hälsa på gymnasiesärnivå?  

 
Resultaten nedan behandlar, såsom rubriken lyder, frågeställning 1.  

 
3.1.1 Hjälpmedel 
 
I utsagorna framträder att hjälpmedel används frekvent av informanterna. Lärarna anger 

exempelvis att de använder visuella hjälpmedel som stöd i sin undervisning för personer med 

autism, t ex bilder. En av lärarna nämner detta direkt när den introduktionsvis pratar om sin 

undervisning.  
 

L1: jag har ju väldigt svaga ungdomar nu men det funkar med bilderna ...  jag hade en klass, så 

skulle de ut i spåret och springa. Då var det en kille, han ville inte ut, han slängde sig på golvet varje 

gång, stor och kraftig kille så att det var ju inte att tänka på liksom att börja dra i någon person […] 

men då fick jag just tipset att ”Ta ett kort på spåret”, så jag gjorde så och då ”Jaha!” och då reste 

han sig upp liksom och gick ut och så sprang vi.  

 
Några lärare både beskriver och visar bildexempel på foton, pictogrambilder och 

egenritade bilder. Hos en lärare har eleverna själva ritat sina bilder. Ibland används även 

bilderna i sekvenser för att anordna en aktivitetsordning eller schema för eleverna. En 

lärare säger att de flesta elever har med sig ett schema hela dagen i form av pictogram-

bilder. En annan säger att:  
 

L1: jag upplever att alla mår bra av de här bilderna, faktiskt, och sen så om man radar upp dem, så 

drar man bort dem eftersom så ser de ju också hur timmen går. För det är ju svårt det där med tiden, 

och i vissa fall har jag en timstock också och det var en upplevelse. 

 

Timstock/timglas/timerklocka, för att ange när en aktivitet börjar eller slutar, är ett vanligt 

visuellt hjälpmedel som nästan alla lärare kommit i kontakt med.  
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L5: vi har ju sådana här timglas där man kan se tiden ticka ner så man vet hur lång tid det är kvar på 

träningen innan vi ska börja stretcha eller hur lång tid vi ska träna avslappning eller så, så att man 

verkligen kan se tiden.  

 

En av lärarna uttrycker det som att eleverna själva har med sig sina hjälpmedel till idrotten. 
 

L4: Ja, det är ju ingenting som… det här med timerklocka har aldrig varit någonting som liksom 

varit med i diskussionen kring utan det är bara någonting som har funnits där. Det är aldrig 

någonting man själv behöver ha reflekterat kring. 

 
Andra strategier som lärarna berättar att de använder sig av är att eleverna t ex får plocka eller 

lägga ifrån sig ett visst antal ärtpåsar, bollar, lagband eller liknande för att markera hur länge 

en aktivitet ska pågå. En av lärarna poängterar hur konditionsmaskiner uppskattas av eleverna 

med autism, eftersom maskinerna ofta har ett inbyggt visuellt redskap där man genom tid, 

diagram eller prickar ser längden på en aktivitet. Samma lärare har även provat att använda 

sig av egna visuellt stöd som att blinka med lampor när en aktivitet ska påbörjas eller 

avslutas. Läraren berättade även om hur denne märkt ut vissa redskap med klisterbilder på 

djur för att tydliggöra ytterligare. Två av lärarna visar och berättar om liknande sätt att arbeta 

visuellt, t ex genom att använda sig av färger eller siffror för att märka ut redskap, 

styrketräningsmaskiner, aktivitetskort etc.  
 

L5: ...för vissa, de tycker att det är spännande och kul med siffror och bokstäver och så där medan 

andra kanske kan fastna för färger så vi har även märkt viktmagasin och så med olika färger, så för 

dem som det passar bättre att fylla i en färg på sitt träningsschema, så… 

 
En lärare nämner elevernas kontaktböcker som skolan skriver i till elevens boende. Samma 

lärare nämner andra hjälpmedel för att eliminiera störande sinnesintryck.  
 

L7: han hade ju alltså hörselkåpor på sig för det blev för jobbigt för honom. Och sedan så gjorde 

jag… han kunde inte koncentrera sig, det hände så mycket… han var sådär överallt, och jag ville att 

han skulle titta framåt. Vi höll på med en uppgift och jag ville att han skulle bara titta framåt, så jag 

tog ett par sådana här… sådana här glasögon som man har… skyddsglasögon som ser ut ungefär 

som cyklop. 

 
3.1.2 Bemötande 
 
Alla lärarna beskriver att undervisningen sker i små grupper.  

L7: igår gick det jättebra, då hade vi fyra elever samtidigt, det var ett experiment, men det gick bra. 

[…] Vissa andra kanske klarar av att vara två, men inte mer, så det beror på konstellationerna, det 

går inte att säga att ”Den här eleven kan alltid vara med fyra” för om det är någon som är väldigt 

känslig för ljud, vilket många faktiskt är, då funkar det inte. 
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Lärare 2 beskriver undervisningen för elever med autism som ”väldigt uppstrukturerad ... för 

alla mår ju bra av tydligheten och strukturen”. Så gott som alla lärarna berättar att de ofta har 

ett likartat upplägg på sina lektioner för elever med autism. Två av lärarna nämner detta 

introduktionsvis när de pratar fritt om sin undervisning. 
 

L3: vi samlas alltid på ett sätt och avslutar på ett sätt ... vi kör i olika moment så man håller på med 

varje moment 3-4 gånger. ... utan då kör van ungefär samma övningar hela tiden. Kanske byter ut 

någon övning, någon… ja, eller två. 

 
L7: Men det måste vi göra länge, det kan vi inte göra en gång och så byter vi och dansar nästa gång, 

det funkar inte med den här gruppen.  Så jag tar tre eller fyra olika moment per år då …  Ja, för de 

måste känna igen sig, det är nästan skulle jag säga genomgående för alla de eleverna […] med det 

handikappet behöver samma… ofta under en längre period.  

 

Flera lärare berättar och visar hur de anpassar den fysiska miljön för sina elever med autism. 

Bland annat för att de ska känna igen sig och veta vad som förväntas av dem.  
 

L1: Ja, alltså nu har vi rensat gympasalen och plockat undan så att vi inte har så mycket prylar 

framme, det stör ...  och så att sakerna gärna är på samma ställe varje gång. Då kan de till slut gå 

och hämta varje grej själv. 

 

Lärarna nämner poängen med att ha en avskalad och igenkänningsbar miljö. En lärare berättar 

hur den får hänga upp filtar och tygstycken framför speglar, då dessa kan vara väldigt 

distraherande. Två lärare betonar poängen med att kunna avgränsa ytan, t ex genom 

vikväggar. En av dem nämer att det ger en större trygghet bland eleverna. Samma lärare 

berättar även om hur denne ofta anpassar ljudnivån, t ex genom att spela musik på lägre nivå 

än den gör med andra klasser. Alla intervjuade lärarna är överens om att man bör begränsa 

språket.  
 

L1: Ja, inte prata så mycket. Utan man liksom, man bara säger välkommen och så säger man det 

som står på tavlan. Och så får man vänta, man ska inte brodera ut och förklara en massa. 

I: Använder ni mycket tecken? 

L1: Ja, mycket tecken.  

 
Under observationen var den språkliga anpassningen ofta förekommande. Läraren verkade 

inte prata mer än nödvändigt med eleverna. Flera använder sitt kroppsspråk och några av dem 

använder teckenspråk som stöd då de undervisar. En lärare poängterar dock hur man får vara 

försiktig med att använda kroppskontakt med eleverna. 
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L3: Jo, vissa är mer… tycker om mer kroppskontakt och vissa tycker inte om det alls. Men i 

undervisningen får man ju, man får liksom känna av det med varje individ, vad tycker den här 

personen om? 

 
3.1.3 Kontinuitet 
 
Särskilt en lärare betonar hur viktigt det är att ha ett framtidstänk med sin undervisning. 

 

L7: för mitt mål med min undervisning, det är inte här och nu utan det är här och om tjugofem år. 

Det är liksom min målsättning, jag är inte bara här för dem idag, utan jag vill hjälpa dem att hitta 

någonting som de kan göra när de slutar skolan, för då kommer ingen att hjälpa dem. 

 

En förutsättning för kontinuitet är samarbete. En lärare berättar hur viktigt och vanligt det är 

med föräldrakontakt, vanligare än på ”vanligt gymnasium”. Alla lärarna beskriver att de har 

assistenter som medverkar på lektionerna för eleverna som har autism. 

 
L6: assistenterna, det är de som gör det stora jobbet. Alltså, som är med hela tiden och… mitt 

största tack när jag var klar med dem eller när jag slutade, det var verkligen till assistenterna, för jag 

hade aldrig fixat min undervisning om jag inte hade haft hjälp av dem och jag använde mig av dem 

också. 

 

Under observationen deltog en assistent per elev. Flera lärare beskriver även vikten av att ha 

nära samarbete med elevernas klasslärare och övrig personal. 

 
L5: ju mer man hinner prata desto bättre kan vi göra det för eleven. Och som sagt var att jag tror på 

att det är bra att man har liknande strukturer oavsett vad det är för ämne. ...  jamen som sagt, liksom 

prata med övriga lärare och andra assistenter och så där också. Så nära samarbete, all personal 

liksom kring eleverna. 

 
3.1.4 Individualisering 
 
Ett sammanhang där några lärare beskriver att det upprätthålls kontakt med elevens föräldrar 

är vid upprättandet av elevens Individuella utvecklingsplan, IUP. Ibland var föräldrarna inte 

delaktiga alls. Det var lite olika ifall idrottslärarna själva var med och skrev i elevernas IUP, 

samt oklart vad i idrottsämnet som IUPn behandlade. Däremot betonar flera av dem 

betydelsen av individualisering:  
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L7: de är ju individer allihopa, så det går ju liksom inte att säga att ”Han har autism och då jobbar 

jag så här” eller ”Hon har Downs syndrom och då jobbar jag så här”, utan man måste se till 

individerna hela tiden. 

 

Flera lärare berättar även hur man kan använda elevens specialintressen som en slags 

motivator i undervisningen. 
 

L5: Och en annan kille kanske man håller på med i flera veckor bara att få in i gymmet, och då 

väldigt mycket locka på… man får försöka hitta deras… svagheter är det väl inte, men intresse 

liksom, sätt att lura in dem. Det var en kille till exempel, han var inte ett dugg intresserad av det där 

med gymmet, men däremot tyckte han mycket om bilar och framför allt biltvättar, så då fick 

löpbandet bli en biltvätt, då körde vi små bilar på löpbandet så till slut då kunde han bli bilen då och 

liksom köras runt på löpbandet. Så sådana knep får man lura till med. 

 

3.1.5 Belöning 
 
Elevernas specialintressen används ibland som ett sätt att få belöning.  
 

L1: Alltså ibland måste man ju använda specialintressen, vet man att någon som älskar boll så är det 

klart att man måste hitta på någonting med boll. Sen kan det ju bli… som jag har en kille som bara 

vill cykla, då får man ju försöka, då får man ha som lockbete att nu får du göra det här och sen får 

du cykla eller någonting sådant. Även så med bollen att, nu får göra det här och sen får du ta bollen. 

 

Samma lärare berättar även hur belöningssystem kan användas för att ändra ett visst beteende:  
 

L1: Alltså ja, och när jag tänker på det så är det kanske någon som behöver ändra ett beteende och 

då har man jobbat med belöningssystem. Men då måste man verkligen tänka till att vad är målet, 

vad är det som är godkänt för att ge den här belöningen. 

 

Ett annat sätt kan vara att samla på sig positiva markörer, t ex genom att samla på sig ”kryss 

eller prickar” för att t ex få extra datortid. En annan lärare säger att: 
  

L5: Så jobbar jag med mycket liksom… i alla ämnen, också att när man gör det man ska så blir man 

belönad med det man… och man förväntar sig en belöning, i gymmet då så kanske det är att man 

får sätta på sin låt och i andra ämnen är det något annat. Men att vi försöker jobba lika även så, så 

att de känner igen sig under de olika lektionerna även om det är helt olika ämnen… 

 
Under observationen gav läraren eleverna mycket verbal beröm när eleverna deltog i 
aktiviteterna.  
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3.2 Varifrån får lärarna sina idéer och ambitioner till de strategier de 
använder sig av? 
 
Resultaten nedan behandlar såsom rubriken lyder frågeställning 2.  

 
3.2.1 Kunskap 
 

När lärarna ombad berätta fritt om sin undervisning började två av dem berätta om sin tidigare 

utbildning. Den lärare som arbetat med elever med autism längst har arbetat i ca 15 år med 

elevgruppen. Läraren som arbetat kortast har jobbat ett halvår. De två lärare som arbetat 

kortast har angett minst antal anpassningar om man räknar antalet. Samtliga av lärarna har 

lärarutbildning, men ingen av dem har speciallärarutbildning. Flera av dem har gått kurser 

inom specialpedagogik och i några fall kurser inom autism. En beskriver hur man första året 

som anställd får internutbildning där man går igenom de flesta vanliga 

funktionsnedsättningarna med mycket fokus på autism. En annan berättar om liknande 

upplägg: 
 

L5: Nej, alltså vi läste… inte mer än specialpedagogiken på GIH, och sedan har vi ju liksom haft, 

ja, men det är ju internutbildning så eller vad man ska säga, om vi fortbildar varandra liksom, 

autismenheten håller i… ja, men så där när vi har pedagogiska caféer … 

 

Lärarna berättar även om studiedagar och föreläsare som kommit till skolan. På en av 

skolorna gjordes en rejäl satsning där all personal som möter eleverna med  

autism fick utbildning 1-1 ½ timme i veckan under ett halvår.  
 

L1: jag har väl fått fortbildning under åren, men just förra året var det en massiv satsning på autism 

så att alla skulle ha en grund. 

I: Alla lärare på hela skolan? 

L1: Och assistenter också. Alla skulle liksom ha samma grund [...] all personal! Städare. Just det ... 

alla som möter det... Och även kökspersonal, för det är ju viktigt. För maten måste ibland se ut på 

ett visst sätt för eleverna.  

 
Några lärare nämner hur de kan finna inspiration och lärdom hos varandra, hos klassläraren 

eller från assistenterna. På två av skolorna finns pedagogiska handledare som är kunniga 

inom autism och fortlöpande stöttar lärarna i sitt arbete. 
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L5: hon är specialpedagog och en jätteresurs och hon sitter med mycket så när vi har, ja, möten 

kring elever och sådant där och hjälper oss att liksom... jamen som bollplank så, få oss in på nya 

tankebanor. 

 

När jag frågar om specialkompetens inom autism är nödvändig, samt om lärarna känner 

att de fått tillräckligt med utbildning inom området svarar en lärare:  
 

L3: Jag tror att det är rätt bra att veta vad det innebär att ha autism, för då tror jag att det kan 

förenkla i undervisningen, då vet man kanske hur man ska lägga upp det, för det finns ju så många 

olika typer av autism också [...] jag skulle nog vilja ha lite mer kunskap kring det. Men det är mitt 

eget ansvar också att ta reda på information kring det. 

 

En annan lärare säger att:  
L1: Det är ju skönt att slippa göra misstag, att slippa misslyckas eleven, det blir ju så katastrofalt ... 

det är klart att ju mer förkunskap, ju bättre är det ju. Men det är nog lite farligt ändå att tänka sig att 

man har läst 40 poäng om autism och Aspergers och då kan jag de här eleverna […], att stoppa in 

någon i ett fack och etikettera någon… 

 

Fler av lärarna vill poängtera att utbildning inte automatiskt är lösningen, utan att 

individualisering är nödvändigt. När jag frågar vad anpassningarna ger för resultat 

anger lärarna att det ger positiva resultat såsom ”bättre flyt” och hur det kan bli 

”pannkaka”, ”katastrofalt” eller ”kaos” när något inte fungerar i 

undervisningssituationen.  
 

L5: Ja, men det kan man ju märka om det blir någonting att… jamen säg att någons bilder… eller 

någonting skulle försvinna och det inte blir som det brukar, som man förväntar sig, då kan det ju lätt 

bli… då är det lätt att det blir kaos. 

 
Flera av informanterna nämnde att de inte innan intervjun reflekterat särskilt mycket 

över vilka anpassningar de gör och exakt varifrån idéerna till dem kommer. 

 

4 Diskussion 
 

Studiens syfte var att öka kunskapen om hur idrottslärare utformar undervisningen i idrott och 

hälsa för elever med diagnosen autism. I följande avsnitt diskuteras och analyseras resultaten 

utifrån de två frågeställningarna: 
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o Vilka strategier väljer lärare, då de undervisar elever med autism i ämnet Idrott och 

hälsa på gymnasiesärnivå? 

 

o Varifrån får lärarna sina idéer och ambitioner till de strategier de använder sig av? 

 
 
4.1 Sammanfattning av resultat 
 

Struktur och tydlighet är viktiga ledord i undervisningen. Undervisningen sker i små 

elevgrupper med hög personaltäthet. Verbalt språk hålls kort och konkret, och den fysiska 

miljön utformas trygg och igenkänningsbar. Lektionerna sker enligt ett strukturerat och 

likartat upplägg. Hjälpmedel, såsom bilder, timerklockor och scheman, används. Som 

motivator används ibland elevens specialintressen eller belöningssystem.   

 

Lärarna har lärarutbildning, men ingen har speciallärarutbildning. Det sistnämnda framkom i 

samband med intervjuerna. Några av informanterna har fått fortbildning inom autism genom 

kurser, studiedagar och föreläsningar. Lärarna finner även inspiration och lärdom hos 

varandra samt hos övrig personal på skolan. Utbyte mellan personal och samarbete runt 

eleven poängteras. 

 
4.1 Analys av resultat 
 
För att hålla en röd tråd genom uppsatsen markeras de tidigare angivna temakategorier med 

versaler i fet stil.  

 

Enligt studiens forskningsgenomgång gynnar ofta visuella aktivitetsscheman och 

HJÄLPMEDEL självständighetsutvecklingen hos elever med autism.56 Det påpekas även att 

många personer med autism har en mycket stark visuell förmåga och att det därför är 

värdefullt att förstärka all abstrakt information med bilder, föremål och/eller skrivna ord.57 

Flera intervjuade lärare anger att de använder visuella hjälpmedel som stöd i sin undervisning 

för personer med autism, t ex bilder. Man kan även läsa att varje elev bör ha ett individuellt 

schema med konkreta föremål, bilder och/eller text.58 Lärarna som arbetat länge beskriver 

hur bilderna används i sekvenser för att anordna en aktivitetsordning eller schema för 

eleverna. En lärare sa att ”jag upplever att alla mår bra av de här bilderna, faktiskt”. Läraren 
                                                 
56 Bryan. 
57 Skolverket, Rapport 334, s. 88; Peeters, 1998 a s. 102; Peeters, 1998 b, s. 8; Falkmer, Tranquist, 2000, s. 3  
58 Peeters, 1998 a, s. 38; Falkmer, Tranquist, 2000, s. 2; Holmqvist s. 91 
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syftar på alla sina elever med autism, men min egen reflektion är att man kanske borde 

använda bilder mer generellt i undervisning, dvs. även för personer utan autism. En bild säger, 

enligt ordspråket mer än tusen ord, och min personliga gissning är att fler elever skulle 

reagera positivt ifall bilder fick komplettera verbal eller skriftlig information. Många elever 

med diagnoser inom autismspektrumet är idag inkluderade i traditionella klasser och de 

behöver samma stöd där. Där finns även andra elevgrupper som skulle kunna finna stöd i 

bilder, t ex elever med andra diagnoser, koncentrationssvårigheter, kognitiva 

funktionsnedsättningar eller elever med svag förståelse av verbalt (svenskt) språk, t ex dem 

med utländsk härkomst, hörselnedsättning eller svag språkförståelse. Kanske är bildstöd en 

förutsättning för inkludering. 

 

Alla intervjuade lärarna är även överens om att man i sitt BEMÖTANDE bör begränsa 

språket samt antalet elever i undervisningsgrupperna. I teoriavsnittet kan läsas att yttranden 

kan hållas korta och konkreta.59 Kanske skulle även detta underlätta för många andra elever, t 

ex dem beskrivna ovan? Åkerman m.fl. beskriver hur det kan vara bra att reducera antalet 

personer kring eleven.60 Även om detta kan vara helt avgörande för en person med autism, 

skulle mindre grupper sällan vara till nackdel generellt i skolan En av lärarna i 

undersökningen säger ”för alla mår ju bra av tydligheten och strukturen”. Ett annat exempel 

är den fysiska miljön som gärna får utformas trygg och igenkänningsbar. För eleverna med 

autism verkade detta gynna självständigheten, då eleverna på så sätt kan hämta fram 

materialet själv (se s. 24). Vet man var saker finns och vad lektionen ska innehålla, är det 

lättare att vara delaktig och självständigheten ökar. I de artiklarna av Bryan, Houston-Wilson 

m.fl lyfts fram att elever med autism mer självständigt kan identifiera och utföra uppgifter när 

ytor är visuellt avgränsade för specifika aktiviteter, till exempel genom rumsavdelare eller 

genom att eliminera distraherande objekt.61  

 

I vissa fall är det tydligt att anpassningarna är specifikt utformade för personer som har svårt 

med en viss förmåga, t ex tidsbegreppet. I ovan nämnda artiklar rekommenderas att man 

använder en timer för att indikera hur länge en uppgift ska pågå.62  Detta verkar vara ett 

hjälpmedel som så gott som alla intervjuade lärare kommit i kontakt med. Ett liknande 

exempel gav läraren som beskrev införandet av en timstock som ”en upplevelse”. Av 

                                                 
59 Åkerman s. 56+91; Falkmer, Tranquist, 2001, s. 5; Peeters, 1998 b, s. 12. 
60 Åkerman s. 133; Jordan s. 51; Falkmer, Tranquist, 2000, s. 3. 
61 Bryan; Houston-Wilson, s. 2. 
62 Ibid. 
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sammanhanget att döma var det en mycket positiv upplevelse. Ett annat exempel var läraren 

som fick en elev delaktig genom att ta ett foto på löpspåret (se s. 22). Det var först då som 

eleven förstod, eller kände sig trygg i vad som skulle hända och vad som förväntades. Det kan 

vara tryggare att vägra än att delta i något man inte vet vad det innebär. Möjligen är det 

undervisningssituationer som dessa som kan spegla orsaker till den stora frånvaron i 

idrottsundervisningen bland elever med Aspergers syndrom. Jag har upplevt liknande 

exempel när personal genom att verbalt tilltala/uppmana en person (t ex att gå på toaletten) 

inte får någon respons, alternativt ”vägran” som svar. Men när personen förtydligat 

informationen genom en bild (t ex på en toalett) eller gest (att peka på toalettdörren), har 

personen raskt utfört uppgiften. Orsaker till ”vägran” eller icke-önskvärt beteende kan kanske 

finnas i miljön oftare än man kan ana. Det kan också höra samman med att en medvetenhet 

om behovet av att rikta sin pedagogiska strategi från en uppmärksamhet på sig själv till 

förhållningssätt eller omständigheter i miljön. Man kan reflektera kring huruvida elevern ska 

anpassas till undervisningen eller om undervisningen snarare ska anpassas till eleven. 

 

Att använda hjälpmedel handlar om INDIVIDUALISERING och att bygga på elevernas 

starka sidor, vilket lyfts av flera författare i teoriavsnittet. I samma avsnitt lyfts även fram hur 

viktigt det är att varje elev har en individuell utvecklingsplan, IUP .63 Kring detta område var 

svårast att få uttömmande svar av idrottslärarna. Några lärare hade IUPs som även omfattade 

idrottsämnet för eleverna. Dock var det oklart hur den används. Eventuellt ställdes inte 

tillräckligt ingående frågor kring IUPn för att besvara detta. En annan möjlighet är att IUPn 

uppfattas som ett ”nödvändigt ont”, och något man lägger mindre energi på och som inte 

känns lika lustfyllt att diskutera. Om så är fallet så kan kontinuiteten bli lidande, då man utan 

framtida utvceklingsmål för eleven kan sakna ett fortlöpande sammanhang. Dessa mål kan 

dock finnas utan att vara dokumenterade.  

 

En annan form av individualisering var att använda elevernas specialintressen som en 

tillgång i undervisningen, för att öka motivation och förståelse.64  Flera av de intervjuade 

lärarna berättar hur de använder elevens specialintressen i undervisningen. Ibland används 

även specialintressen som ett sätt att få belöning. Det gäller att försöka hitta BELÖNINGAR 

som är unika för eleven, vilket beskrivs i Cindy Szapacs artikel.65 De lärare som använder 

belöningar verkar hålla med. En fördel med idrottsundervisning är att aktiviteterna kan vara 

                                                 
63 Falkmer, Tranquist s.3 m.fl. 
64 Peeters, 1998 a, s. 206; Jordan 23+52; Åkerman s. 112; Falkmer, Tranquist, 2001, s. 5. 
65 Szapacs, s. 2. 
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belönande i sig, enligt Huston-Wilson. I samma artikel lyfts fram att även om ett 

belöningssystem har utarbetats av andra lärare, bör idrottsläraren anamma detta system.66  En 

av lärarna som berättade om belöning nämnde hur viktigt det är att belöning sker i alla ämnen 

samtidigt. Belöningssystem kan enligt Szapacs handla om att öka, bibehålla eller minska ett 

beteende.67 Samma lärare berättar också hur belöningssystem kan användas för att ändra ett 

beteende. Men läraren betonar samtidigt att det är viktigt att vara medveten om sina strategier 

och ha ett syfte med belöningssystemen. Förmodligen kräver det en del erfarenhet och 

kunskap för att kunna använda belöningssystemen på ett optimalt sätt..  

 

Angående KUNSKAP verkar informanterna hålla med om att personal behöver fortbildning, 

handledning och utbildning, och att den teoretiska förståelsen är nödvändig för det praktiska 

arbetet.68 Det varierar dock hur länge lärarna har arbetat med elever med autism. Den som har 

arbetat längst har jobbat i cirka 15 år med elevgruppen. Läraren som arbetat kortast har jobbat 

ett halvår. I den här studien är de som arbetat kortast också de som anger sig ha minst 

utbildning, och återgett minst antal anpassningar. Det behöver dock inte innebära att färre 

anpassningar görs, även om detta skulle kunna vara en indikation på att mer utbildning 

resulterar i fler anpassningar, vilketpåpekas i flera studier. Skulle detta vara en kvantitativ 

studie där man räknade antalet anpassningar per intervjuobjekt och jämförde med grad av 

utbildning och erfarenhet skulle skillnaderna i detta fall vara avsevärda.  I denna studie 

stannar jag vid att konstatera att det fanns en skillnad, och att denna skillnad  likväl kan vara 

en tillfällighet. 

 

Samtliga intervjuade lärare har lärarutbildning, men ingen av dem har speciallärarutbildning. 

Det är därmed svårt att jämföra svaren mellan lärare i studien med eller utan 

specialistkompetens, men det är heller inte studiens syfte. Denna studie är fokuserar på vilken 

kompetens man har inom just autism, inte inom specialpedagogik som helhet. Dock kan man 

tänka sig att en speciallärare i sin utbildning fått en del kunskap om autism som andra lärare 

får skaffa sig på egen hand. Ifall ett sådant förhållande råder vore det intressant att jämföra. 

Det lämnas till framtida studier. Flera av de intervjuade lärarna har fått fortbildning inom 

autism genom studiedagar, föreläsningar m.m. På en av skolorna gjordes en rejäl satsning där 

all personal som möter eleverna med autism fick utbildning 1-1 ½ timme i veckan, vilken 

inkluderade all den personal som möter eleverna, både lärare, assistenter, städpersonal, 

                                                 
66 Houston-Wilson, s. 4-5. 
67 Szapacs, s.2 
68 Falkmer, Tranquist 2000, s. 3; Jordan s. 14,15,38,52; Åkerman s. 158; Holmqvist s. 18; Gillberg, Peeters 
2002, s. 8+80.  
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kökspersonal m.fl. Detta tyder på ett tydligt helhetstänk och går i linje med Theo Peeters 

rekommendation: eftersom personer med autism har svårt att förstå att människor beter sig 

olika i olika situationer, bör alla personer runt eleven se denne ur samma perspektiv, så att 

förhållningssättet blir gemensamt.69 Intressant var att insatsen omfattade all personal, även 

städ- och kökspersonal, så att de kunde ha ett ”autism-perspektiv” i sin daliga uppgift. 

Skolsituationen ska kanske inte bli alltför tillrättalagd, men att till exempel inte kunna få i sig 

skolmat på grund av sin funktionsnedsättning kan förstås få allvarliga konsekvenser, vilket 

riskerar drabba undervisningssituationen. Av egen erfarenhet äter många personer med autism 

t ex ogärna blandad mat. En tänkbar åtgärd blev kanske att separera maten i skolmatsalen. En 

annan tänkbar åtgärd skulle kunna vara att minimera distraherande objekt i skolmatsalen samt 

göra lokalerna igenkänningsbara. En person med autism kan som bekant ha svårt att känna 

igen sig och hitta i rummet ifall det ser olika ut från dag till dag. Här kan städpersonal med 

autismperspektiv till exempel se till att rummen lämnas likartat varje dag.  En reflektion från 

mig är att det återigen framträder exempel på särskilda anpassningar som få andra elever eller 

personal skulle missgynnas av. För en person med autism kan säkerligen ”fel” skolmat eller 

en skolmatsal med många sinnesintryck påverka en hel skolsituation. Kanske kan till synes 

”bagateller” vara orsaken till att eleven med autism inte förmår att ta sig till skolan alls. 

Orsaken till den högra skolfrånvaron kan vara många, men i fallet elever med autism kan det 

finnas anledning att leta orsaker i skolmiljön. I intervjuerna gavs dock inget uttryck för att 

undervisningen för elever med autism är fullt så problematisk som somliga rapporter 

beskriver (se s.6 och 14). Dock ska man vara medveten om att de personer som ställer upp på 

intervjuer kan vara de som känner att de har kompetens och bedriver lyckad undervisning.  

 

En pedagogisk strategi bland infomrnaterna var även förutsättningen att upprätthålla en 

KONTINUITET. Flera forskare poängterar att utbyte mellan lärare och samarbetet runt 

eleven vad gäller skola, hem och habilitering är av betydelsefullt för att eleverna med autism 

ska få så bra skolgång som möjligt.70 Även detta håller informanterna med om. De betonar 

samarbete med elevernas klasslärare och övrig personal. ”Ju mer man hinner prata desto 

bättre kan vi göra det för eleven”, säger en lärare. Gör man det bättre för eleven, så gör man 

det förmodligen bättre även för sig själv. Elev och lärare påverkar varandra, eller som lärare 6 

uttryckte det: ”då blir de ju bara helt snurriga och… då blir jag ju också snurrig”. Stukturen 

är förlorad, både för eleven och för läraren.  

 

                                                 
69 Peeters, 1998 b, s. 10.  
70 Ibid + Norén 

 35



Inspiration till pedagogiska strategier i form av anpassningar hämtas även inifrån. Några 

lärare nämner hur de kan finna inspiration och lärdom hos varandra, hos klassläraren eller 

från assistenterna. På två av skolorna finns pedagogiska handledare som fortlöpande stöttar 

lärarna i sitt arbete, vilket verkar mycket uppskattat. Vid frågan om specialkompetens inom 

autism är nödvändig samt om lärarna känner att de fått tillräckligt med utbildning inom 

området, svarar en lärare att det även är eget ansvar att ta reda på information om det. Hur 

mycket utbildning man får handlar både om hur mycket som ledningen på skolan anordnar, 

men även hur mycket man förmår ta till vara. Flera av lärarna vill samtidigt poängtera att 

utbildning inte automatiskt är lösningen, utan att det främst handlar om en förmåga till 

individualisering. Självklart ska man inte bemöta alla elever med autism likadant. Det som 

fungerar för en elev, behöver inte göra det för en annan. Elever med autism är individer och 

alla behöver inte bilder, timglas, scheman eller små grupper. Dock är min uppfattning att få av 

dem skulle missgynnas av det, även dem som  inte har ett märkbart eller uttalat behov. Vid 

frågan vad anpassningarna ger för resultat uttrycker lärarna att det är svårt att få 

undervisningen att fungera utan dem. Undervisning med inslag av TEACCH verkar vara att 

föredra, vilket bekräftas av tidigare forskning,.D där de metoder som omfattade TEACCH-

modellen var mycket effektiva.71  Användning av belöningssystem och ABA var inte lika 

förespråkat som den tydliggörande pedagogik med tillhörande strategier som TEACCH 

innebär. 

 
Intressant var att endast en intervjuad person nämnde elevernas kontaktböcker. En kontaktbok 

där eleven med hjälp av text (och/eller bilder) kan visa/berätta vad den gjort under dagen är 

ett slags hjälpmedel som jag uppfattar är relativt vanligt inom särskolan. Det ställdes inga 

specifika frågor under någon av intervjuerna kring kontaktböckerna. Men ovissheten kring 

detta gör mig nyfiken. En kontaktbok är både ett stöd för elevens minne och för samarbete 

(samt därmed kontinuitet) mellan hem och skola. Detta är något jag hoppas få lära mer om i 

framtida studier. En annan anpassning som enbart en lärare nämnde var detta med att anpassa 

kroppskontakt (se s. 25). Möjligen gör fler lärare anpassningar, men det sker så förtroget att 

man inte nämner det om frågan inte specifikt ställs. Kanske är även detta förklaringen till att 

många lärare inte exakt vet var de lärt sig sitt förhållningssätt, utan att det blivit till en 

självklarhet under resans gång.  

 

Avslutningsvis kan man säga att det i studien framkommer att ett första steg till pedagogiska 

strategier i form av anpassning är insikten om att funktionsnedsättningen medför avsevärda 
                                                 
71 Paneari. 
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pedagogiska konsekvenser, samt behovet av att reflektera över sin egen kunskap. Att ställa 

upp på intervju innebär ett tillfälle att reflektera och dela med sig av sin egen kunskap. 

Eventuellt kan man bli medveten om att man gör fler anpassningar än man reflekterat över, 

vilket i förlängningen kan förstärka anpassningarna. Flera av informanterna nämnde att de 

inte innan intervjun reflekterat särskilt mycket över vilka anpassningar de gör och exakt 

varifrån idéerna till dem kommer. Frågeställning 2 – varifrån lärarna får sina idéer, är därmed 

till viss del obesvarad. Men kanske är det så med kunskap som är förtrogen, den har redan 

reflekterats och blivit en självklarhet. I mångt och mycket undrar jag hur mycket anpassningar 

som är så ”självklara” för personer som arbetar med elever med autism är att man inte ens 

reflekterar över företeelsen som en anpassning. Som en lärare yttryckte det kring timer-

klockor: ” det är bara någonting som har funnits där. Det är aldrig någonting man själv 

behöver ha reflekterat kring”. Detta indikerar även att eleven har med sig sina hjälpmedel i 

flera ämnen, vilket innebär kontinuitet. Dock kan man alltid reflektera över ett hjälpmedel, då 

det är en indikation om en funktionsnedsättning. Det kan vara aktuellt att reflektera över vilka 

ytterligare anpassningar som kan vara lämpliga.  

 
4.2 Vidare forksning 
 

En studie väcker alltid nya frågor, och en naturlig fortsättning på denna studie skulle vara 

observera fler lärare och deras tillvägagångssätt då de undervisar. Det vore även intressant 

med en mer kvantitativ studie där man kunde jämföra frekvensen av anpassningar relaterat till 

utbildning och erfarenhet. Eller att undersöka lärare som arbetar med elever med autism som 

är inkluderade i traditionella skolan jämfört med elever i särskolan. En utökning av föreslagna 

studier vore även att tillfråga eleverna samt personer i deras omgivning (föräldrar, assistenter 

m fl) om deras åsikter om undervisningen. 

 

Undervisning med inslag av TEACCH verkar vara att föredra vid undervisning av elever med 

autism.72 En motsvarande studie baserad på svenska skolförhållanden hade varit intressant att 

ta del av i framtida forskning. 

 

4.3 Metodkritik 
 

                                                 
72 Paneari. 
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Min ambition var att bidra med ett svenskt underlag kring pedagogiska strategier hos lärare i 

idrott och hälsa som undervisar elever med autism. Förmodligen finns mer svensk forskning 

om man använt sig av utökade sökmetoder.  

 

Genom intervjuerna med de sju lärarna framkommer ett stort spektrum av anpassningar. Ser 

man till var och en så skiljer sig antalet anpassningar per lärare. Inom vissa kategorier anger 

somliga lärare inga anpassningar alls, medan andra nämner många exempel. Självklart kan 

svar ha vinklats vid intervjutillfället och viljan att finna anpassningar kan påverka den 

intervjuade. Men skulle inga anpassningar råda tror jag knappast man skulle komma på att 

prata om dem. Anpassningarna finns uttryckta i informanternas utsagor och förhoppningen är 

att de även utövas i praktiken. Studiens resultat på lärarnas utsagor och det finns utöver den 

enda observationen få bevis på hur undervisningen verkligen går till. En lärdom är att 

arrangera observationerna långt i förväg för att öka möjligheten att kunna genomföra dem. 

 

Även om studien ger en uppfattning om hur idrottsundervisning för elever med autism 

bedrivs, så kan inga resultat generaliseras då underlaget är för litet. Det skulle kräva en 

mycket mer omfattande studie med en utökning av både intervjupersoner och observationer.  

 

4.4 Slutsats 
 

De flesta av studiens informanter använder sig av olika former av pedagogiska strategier och 

anpassningar, men de kände inte till begreppet TEACCH alls eller enbart vagt.Ändå visar 

studien att lärarna många gånger använde sig av TEACCH- och ABA-modellernas 

rekommenderade anpassningar. Möjligen har de hämtat inspiration från fortbildningar, 

föreläsningar även om dessa kanske inte haft en uttalad utgångspunkt i TEACCH- eller ABA 

modellerna. Troligt är också att vissa anpassningar och strategier naturligt växer fram i arbetet 

med elever med autism, och att dessa är  inom ramen för hur TEACCH och ABA har 

utformats. Lärarna märker vad som fungerar och ”går på känn” oavsett om det finns en 

teoretsik modell för detta eller ej. Dock vore det önskvärt att nyanställda lärare fick ta del av 

modellerna direkt, och inte behövde ”uppfinna hjulet” på nytt. Därmed blir en annan slutsats 

av studien att mycket kunskap verkar personburen och inte finns dokumenterad. Det finns mer 

praktik än teori. Detta försvårar spridningen av kunskap. Det behövs fortsatt forskning som 

berör idrottsundervisning inom svenska skolan för elever med autism. Jag hoppas genom 

denna studie kunna bidra till ett ökat intresse för fortsatt forskning inom området. Det är ett 

viktigt och angeläget ämne som behöver dokumenteras.  
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Avslutningsvis är min förhoppning att få ta del av studier som inkluderar observationer. 

Verbal information är inte lika tillförlitlig och inte lika konkret. Vid observation är man 

närmare den faktiska handlingen. Precis som man är när man använder bilder istället för talat 

språk. En bild säger mer än 1000 ord, även till oss utan autism. Specialpedagogik är en del av 

dagens skola, och i vissa fall borde den mer allmänna pedagogiken med fördel finna 

inspiration i autismpedagogiken. Autismpedagogiken gynnar många, men stjälper få. Kanske 

är skolorna som bedriver autismpedagogik dem som borde benämnas som ”en skola för alla”? 
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Bilaga 1 - KÄLL- OCH LITTERATURSÖKNING 
 

Syftet var att öka kunskapen om hur idrottslärare utformar undervisningen i idrott och hälsa 

för elever med diagnosen autism.  

 

Frågeställningar: 

o Vilka strategier väljer lärare, då de undervisar elever med autism i ämnet Idrott och 

hälsa på gymnasiesärnivå? 

o Varifrån får lärarna sina idéer och ambitioner till de strategier de använder sig av? 

 

Vilka sökord har du använt? 

Autism, autism + teacch, autism + skola, autism + skolelever, autism + skola + idrott, autism 

+ school + physical activity, autism + physical activity, autism + school + sports, autism + 

school + health, autism + school + physical education, 

 

 

Var har du sökt? 

CSA, GIH:s bibliotekskatalog, Stockholms Stadsbibliotek, Google, Uppsatser.se  

 

Sökningar som gav relevant resultat 

CSA: autism + school + physical education (peer-reviewed) 
CSA: autism + teacch (peer-reviewed) 
CSA: autism + school (peer-reviewed) 
GIH:s Bibliotekskatalog: Autism 
Stockholms Stadsbibliotek: Autism 
Google: Autism + skola 
Uppsatser.se: Autism + Idrott och hälsa 
Uppsatser.se: Autism + skola 
Uppsatser.se: Autism + skolelever 
 
 

Kommentarer 

Jag har genom mina sökningar hittat relativt få undersökningar om autism i skolan, i 
synnerhet med koppling till idrottsundervisningen samt relaterad till svenska förhållanden.  
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Bilaga 2 – KONTAKTMEJL  
Ämne (subject): Anpassningar i idrottsundervisningen för elever med autism 

 

Hej [NAMN]! 

 

[Varje brev inleddes personligt riktat meddelande hur det kommer sig att jag kontaktar just 

denna informant, till exempel: Jag fick din mailadress av XXX, en före detta klasskamrat till 

mig.] 

 

Jag är sistaårsstudent på GIH, och skriver för tillfället D-uppsats inom Idrott och 

hälsa/Autismpedagogik. Jag har en syster med autism, och har därför under min 

lärarutbildning fördjupat mig inom specialpedagogik/autism. Jag är därför mycket intresserad 

av hur ni arbetar på [XXX-skolan], och undrar om jag kan få komma och göra en intervju 

med dig samt eventuellt observera en eller flera lektioner i Idrott och Hälsa? Hoppas det!  

 

 Min främsta frågeställning är: 

Vilka pedagogiska anpassningar och förhållningssätt väljer lärare, då de undervisar elever 

med autism i ämnet Idrott och hälsa? 

 

Terminen börjar ju lida mot sitt slut, men hoppas att det finns möjlighet för ett besök ändå. 

Intervjun tar ca 60-80 minuter. Finns det även möjlighet att observera en eller flera lektioner 

då eleverna med autism/Asperger undervisas är det en bonus, men det är inget krav.  

 

Tack på förhand! 

 

 Hälsningar Maja Öberg 

 

[Kontaktuppgifter] 
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Bilaga 3 -  Fler rekommendationer 

 

Fler rekommendationer inom autismundervisning: 
• Ta reda på vilka sensoriska stimuli barnet är känsligt för, och eliminera dessa. Använd t ex en 

handsignal istället för visselpipa, ifall barnet är ljudkänsligt. Eller låt det använda hörselkåpor.73 

• Idrottsaktiviteter handlar ofta inte bara om vad man ska utföra, utan också om outtalade sociala regler. 

Många elever med autism skulle behöva få information om spelregler och aktiviteter i förväg.  

• Små grupper eller enskilda fysiska aktiviteter framför större grupper. Minska lagidrotter. Förutom 

social interaktion kräver de även kroppskontakt, och anpassningar till andra personer och till regler.74 

• Repetitivt arbete kan fungera bra, t ex cykling på mobil eller stationär cykel, trappmaskin, löpband etc 

• Tyst miljö är viktigt för att fokusera på aktiviteten 

• Progressioner – t ex bollkastning, kasta först med en person, sen med en person i rörelse, sen till flera 

personer, och slutligen till en större grupp. 

• Demonstrationer fungerar oftast bra, t ex videoband av någon som utför uppgiften, är en bra form av 

visuell input. Även fysisk assistans kan fungera bra. 

• Använd bildserier för att förstå sekvenser i fysisk träning. Bilder kan även användas för att göra val. 

• Rutiner är viktiga men inse när gamla kan tonas ut och ersättas av nya. Ha alltid möjlighet att delta i 

något välbekant, särskilt innan man presenterar nya aktiviteter 

• Eliminera väntetider, håll studenten aktiv 

• Vid stationsträning använd riktningspilar och håll turordningen konstant. Ge varje elev en individuell 

färg efter eget val och använd på hans väst, vägg, golv och annat aktivitetsutrustning. Detta gör det 

möjligt för eleven att komma igång direkt med verksamheten eftersom han hon kan förutsäga var han 

ska gå och vilken utrustning han ska använda. Ge varje elev en individuell golvplats för varje station. 

Öka successivt tiden för varje station.75 

• Barn med autism gör bäst när samma rutiner följs varje gång. En enkel, konsistent och välbekant 

uppvärmning kan vara bra, särskilt då nya aktiviteter ska introduceras.  Ett tydligt slut på lektionen är 

viktigt och  hjälper eleven i övergången från idrotten till nästa aktivitet. En variant kan vara att  

eleverna hjälper till att plocka bort material, sitter på en förutbestämd plats, stretchar eller har 

avslappning . 

• Utforma ett vilo-område fritt från distraktioner och stimuli där man kan gå undan vid behov.  Andra 

former av vila kan vara att få gå ifrån och ta en promenad, ligga ner på en gym-matta eller få massage.76 

• Håll verbala instruktioner korta och enkla.  Undvik traditionella idrottsligametaforer såsom ”flyg 

fram”, håll ett öga på målet, nå ända upp till taket. Dessa kan tolkas bokstavligt och bli förvirrande.77 

 

                                                 
73 Houston-Wilson, s.4-5 
74 Skolverket, rapport 334, s. 73; Reid. 
75 Reid. 
76 Ibid + Houston-Wilson s 2-5  
77 Houston-Wilson  s. 1+3 
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Bilaga 4 - INTERVJUFRÅGOR 

Nedan följer de frågor som kan bli aktuella under intervjun.  

 

Frågeställning 1 - Vilka pedagogiska anpassningar och strategier väljer lärare, då de 

undervisar elever med autism i ämnet Idrott och hälsa?  

 

1. Berätta fritt om din undervisning i idrott och hälsa för elever med autism.  

2. Hur planerar, organiserar och genomför du undervisning för elever med autism? 

3. Finns fler, ännu ej förverkligade, ambitioner? Vilka? 

4. Hur många elever och personal deltar på idrottslektionerna? 

5. Vilka anpassningar i den fysiska miljön? 

6. Gör du anpassningar till elevens sätt att uppfatta sinnesintryck? 

7. Har eleverna tillgång till några visuella hjälpmedel? Vilka? 

8. Hur anpassar du ditt språk och bemötande?  

9. Vad ger anpassningarna för resultat? 

10. Uppfattar du att det sker mindre anpassningar och hjälpmedel i undervisningen i Idrott och 

hälsa än i klassrummen? 

11. Samarbetar du med elevernas klasslärare gällande gemensamma strategier och hjälpmedel? 

12. Om eleven har specialintressen, hur kan dessa användas i innehållet i undervisningen?  

13. Ge exempel på undervisning i simning, friluftsliv och dans som är anpassad för elever med 

autism. 

14. Finns IUP utformad för varje elev? Är du, elev och föräldrar delaktiga i utformandet av den? 

15. Hur fungerar samarbete med elevens hem och övriga verksamheter (föräldrar/personal)? 

16. Är eleverna, och/eller deras anhöriga, delaktiga i planering och utvärdering? Är eleverna och 

deras anhöriga medvetna om skolans mål och arbetsmetoder? 

17. Finns det något belöningssystem utformat för eleverna? Hur fungerar det? 

18. Uppnår eleverna med autism skolans mål i samma omfattning som eleverna utan diagnosen? 
 

Frågeställning 2 - Varifrån har lärare fått idéer och ambitioner till de anpassningar och 

strategier som de använder sig av? Exempel på frågor: 

 

1. Hur länge har du undervisat elever med diagnosen autism? 

2. Hur viktigt anser du attfördjupad kunskap om autism är för att elever med diagnosen?   

3. Har du fått någon sådan fördjupad utbildning? Berätta. 

4. Anser du ha fått tillräcklig kunskap om autism för att undervisa dessa elever? 

5. Om du behöver stöd i din undervisning gällande eleverna med autism, vem vänder du dig till 

då? 
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Bilaga 5 – OBSERVATIONSSCHEMA 

 

Datum och tidpunkt:   Plats:    

 

Min placering:   Deltagare:  

 

Observationsfokus  Förekomst/antal   Beskrivning 

 

Anpassningar i lokalens fysiska miljö,  

t ex rumsavdelare, visuella avgränsningar, 

viloområde, undvikelse av köbildning, 

etc. 

 

  

 

Anpassningar till elevernas perception,  

t ex begränsing av ljud-/ljus-/ lukt-

/känsel-/sinnesintryck.  

 

 

  

 

Användning av visuella hjälpmedel, 

t ex scheman, bilder, föremål, text, 

arbetsordning, pilar etc.  

 

 

  

 

Anpassat språk och bemötande,  

t ex förenkling av språket, fysisk 

assistans, gester etc. 

 

 

  

 

Användning av belöningssystem,  

t ex beröm, mat, mutor, smileys, tillåtelse 

att få utföra sin favoritaktivitet etc.  
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