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Abstract 
 

I dagens skola finns det elever med Aspergers syndrom som är integrerade. För dessa elever 

krävs ett annat tankesätt hos de verksamma lärarna. Eftersom Aspergers eleverna har 

svårigheter med motoriken, det sociala samspelet och behöver en tydlig struktur för att kunna 

känna sig inkluderade krävs det att lärarna i Idrott och Hälsa tänker utefter dessa elever i sin 

planering.  

Vårt huvudsyfte med studien är att studera hur lärarna i Idrott och hälsa arbetar för att skapa 

en inkluderande idrottsundervisning för elever med Asperger syndrom. Ett delsyfte är att 

studera hur skolmiljön är anpassad utefter elever med Aspergers. Det visar sig i olika tidigare 

studier att lärarna ute på skolorna bör arbeta på vissa sätt för att elever med Aspergers 

syndrom skall känna sig inkluderande. Det är lärarna som skall skapa förutsättningar för att 

eleverna skall känna sig inkluderande i undervisningen. De skall anpassa aktiviteterna utifrån 

alla elevers behov och förutsättningar. Inkludering kan ses på många olika sätt beroende på 

vilken författare man ser till. Någon författare skriver att det räcker att eleverna är med i 

undervisningen, medan andra anser att det är en känsla som finns hos eleven och att det inte 

räcker med att bara vara integrerad i aktiviteterna. Arbetet har inspirerats utefter det 

sociokulturella perspektivet, relationella perspektivet och hermeneutiken. För att få fram data 

har vi gjort intervjuer på tre lärare i Idrott och hälsa och observerat dem på en idrottslektion. 

Resultatet har visat sig vara att lärarna i Idrott och hälsa ser på inkludering som att eleverna är 

med i undervisningen. De anpassar sin undervisning utefter Aspergers eleverna och försöker 

vara extra tydliga i sina instruktioner. Idrottshallarna är relativt anpassade och 

skolbyggnaderna är inte lika anpassad utefter elever med Aspergers syndrom. Det är lärarna 

som får anpassa sig efter miljön och skapa förutsättningar för Aspergers eleverna att kunna 

vara integrerade och bli inkluderade. Idrottshallarna är anpassade på sätt att de har få fönster 

och få dörrar, vilket är bra för elever med Aspergers.  

Nyckelord: Aspergers syndrom, Idrottsundervisningen, Inkludering, Lärare i Idrott och hälsa, 

Skolmiljön 
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Förord 

 

Vi har valt att fokusera på hur lärarna i Idrott och hälsa arbetar för att skapa en inkluderande 

idrottsundervisning och hur miljön på skolorna är anpassade efter elever med Aspergers 

syndrom. Vår undersökning har gjorts på tre lärare i Idrott och hälsa i årskurserna 1-6 där 

elever med Aspergers syndrom är integrerade i den ”vanliga” idrottsundervisningen. 

Anledningen till att ämnet berör oss är att vi i vår framtida yrkesroll antagligen kommer möta 

elever med Aspergers syndrom som är integrerade i den ”vanliga” idrottsundervisningen. 

Eftersom skolans miljö i idrottshallen och skolbyggnaderna är byggda på ett traditionellt sätt 

är det intressant att veta hur elever med Aspergers hanteras och bemöts i denna miljö. Innan vi 

började vår litteratur genomgång visste vi att Aspergers eleverna har sina egna 

specialintressen, men hur lärarna skall arbeta och tänka i sin undervisning visste vi inte. En av 

oss har gått i samma klass som en elev med Aspergers syndrom och visste att de behöver 

samma rutiner, som att sitta på samma plats i klassrummet och ha samma plats i 

omklädningsrummet. Efter vår litteratur genomgång fick vi en större förståelse för vad 

Aspergers syndrom innebär och hur miljön bör anpassas. 

 

Elever med Aspergers syndrom har olika specialintressen och har svårigheter med den sociala 

interaktionen. För att eleverna skall kunna delta i undervisningen behöver läraren anpassa 

aktiviteterna så att alla elever kan vara med utifrån sina behov och förutsättningar. För elever 

med Aspergers skall läraren tänka på att inte ha så många lekar där det sker socialinteraktion. 

För att eleverna skall kunna bli inkluderade i undervisningen är lärarens syn på inkludering 

väsentlig. Räcker det enligt läraren att eleverna är integrerade i klassen sker inkludering på ett 

sätt, men är synen att det är en känsla hos eleven som har med delaktigheten att göra, krävs 

kanske ett annat arbetssätt.    

Vi har fördelat arbetet jämnt mellan oss. Litteraturen letade vi upp gemensamt och delade 

sedan upp böckerna och läste hälften var. Därefter träffades vi och diskuterade vilka delar från 

böckerna som var väsentliga för vårt arbete. Vi har skrivit arbetet ihop och har vi hjälpts åt 

med meningskonstruktion och upplägget på arbetet. Intervjuerna och observationerna har vi 

också delat jämnt mellan oss. Transkriberingarna har vi läst tillsammans och tagit fram 

väsentliga delar utifrån våra frågeställningar. Observationerna har vi gjort på liknande sätt 
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som transkriberingarna. Analysen och diskussionen har vi också gjort gemensamt. Hela 

processen i arbetet har vi hjälpts åt med.  

Vi vill tacka lärarna i Idrott och hälsa som har medverkat i vår undersökning. Utan er hade 

detta inte gått! 

Halmstad 14 december 2011 

Camilla Andersson och Linda Ivarsson 
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1. Introduktion 
 

Alla elever inom skolans värld har rätt att gå i skolan och har lika rätt till lika utbildning 

(Isaksson, 2009). Undervisningen skall anpassas efter elevernas förutsättningar och behov 

(Skolverket, 2011). De poängterar att elever som behöver särskilt stöd i undervisningen har 

rätt till detta och skall ges efter elevens behov. Skolan skall erbjuda alla elever daglig fysisk 

aktivitet. För att elever med Aspergers syndrom skall kunna vara integrerade i undervisningen 

anser skolverket (2009) att läraren skall anpassa aktiviteterna så alla elever kan vara med. När 

anpassningen sker utefter Aspergers eleverna gynnar det även de andra eleverna i klassen 

(Skolverket, 2009). Munir (2004) och Hayes, Stidder (2003) skriver att relationerna i 

undervisningen mellan elev - elev och elev - lärare leder till en större delaktighet för alla 

elever, som i sin tur leder till ett positivt socialt samspel i klassen. Ytterligare en positiv effekt 

är att eleverna i klassen accepterar och bemöter Aspergers eleven på ett bättre sätt både inom 

skolans ram och utanför skolan (Minur, 2004). 

Inkluderingen i undervisningen kan uppfattas på olika sätt. Persson (2008) beskriver 

inkludering som en känsla som finns hos eleven själv. Lärarna i Idrott och hälsa kan inte se på 

eleven om han/hon upplever att inkludering finns, utan frågan måste ställas till eleven själv 

och låta honom/henne ge ett ärligt svar. Karlsson (2007) skriver att det finns en form av svag 

inkludering. Han menar att eleven inte kan inkluderas till 100 % i det som sker i det vanliga 

klassrummet eller i idrottshallen, utan eleven måste gå utanför rummet för att känna 

inkludering. När eleverna skickas ut från klassrumsundervisningen anser Persson (2007) att 

eleven befinner sig i ett kategoriskt perspektiv. Han menar att lärarna kategoriserar eleven 

beroende på hinder, diagnoser, förutsättningar och kunskaper. Lärarna fråntar sig ansvaret 

från eleven och belastar eleven själv med detta. Haug (1998) beskriver inkludering som en 

segregerad intrigering. Han menar att vissa elever behöver vara med i klassrumsundervisning 

och andra inte. Vissa elever behöver enskilda undervisningstimmar med specialpedagog, 

assistent, speciallärare eller sitta i mindre grupper då de skall arbeta. Det viktigaste för 

eleverna är att de befinner sig i en miljö som de trivs i och där de kan utvecklas. Zackari och 

Modigh (2000) skriver om miljöns påverkan på den sociala utvecklingen. Även skolverket 

(2009) poängterar skolmiljöns betydelse för en inkluderande miljö. Jerlinder (2010) anser att 

eleverna är mer inkluderande i idrottsundervisningen idag än vad de var tidigare. För att detta 

skall fungera skriver Fors (2004) att lärarna måste anpassa sin undervisning så att alla kan 

delta. Sker inte detta anser hon att inte någon inkludering sker. Persson (2007) skriver att 

lärarna måste arbeta ur ett relationellt perspektiv för att inkludering skall ske. Detta innebär att 
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läraren bär ansvaret för elevens svårigheter och skall anpassa miljön och undervisningen ut 

efter detta. Ett sorts hjälpmedel som finns inom ämnet Idrott och hälsa är de instrumentella 

stöd som finns (Minur, 2004). Instrumentella stöd kan beskrivas som olika hjälpmedel i 

undervisningen. Enligt Skolverket (2009) är det bra om läraren i Idrott och hälsa anpassar 

omklädningsrummen ur den aspekten att eleven får en bestämd plats i omklädningsrummet. 

Anledningen till detta är att Aspergers eleven är känslig för trängsel och små ytor. En annan 

anledning till detta är för att eleven får rutiner och vet vart den skall ta vägen. I själva 

undervisningen kan läraren enligt Thimo (1998) ta hjälp elevens specialintresse. Skolverket 

(2009) skriver också att läraren kan informera eleven innan lektionen om regler, vad som 

kommer hända och med vem. Att även anpassa aktiviteterna är viktigt så det inte sker så 

mycket socialt samspel poängterar skolverket (2009). 

Aspergers syndrom är ett autismliknande syndrom (Larsson Abadd, 2007). De beskriver 

diagnosen som en mildare variant av autism. Personer med Aspergers syndrom har 

svårigheter i det sociala samspelet med andra människor. Elever med Aspergers syndrom har 

ofta motoriska svårigheter vilket Attwood (1998) skriver. De har svårt att kasta en boll, 

springa, rita och att skriva. Lärarna kan se att eleven vaggar fram, har ryckningar eller gör 

olika grimaser. Det sker när eleven är stressad eller glad. Gillberg (2011) skriver att eleverna 

har svårt att förstå en uppmaning som kan ske i idrottsundervisningen. Eleverna svarar på 

uppmaningen verbalt istället för att utföra det. I skolåldern beskriver Gillberg (2011) att 

elevernas specialintresse kan bli ett problem. Han skriver att läraren skall ta vara på 

specialintresset i undervisningen, men att det för andra elever i klassen kan bli för intensivt.  

En annan svårighet som Aspergers elever har är skolans miljö (Thimo, 1998). När det finns 

många dörrar, korridorer, många fönster och många rum blir det svårt för eleverna att hitta. 

Ett tips som Thimo (1998) ger till lärarna är att sätta upp lappar om vad som sker innanför 

dörrarna och gå gemensamt med eleverna vid klassrumsbyte eller när de skall gå till 

idrottshallen.  
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2. Syfte 

 
Huvudsyftet i examensarbete är att studera hur lärarna i Idrott och hälsa arbetar för att skapa 

en inkluderande idrottsundervisning för elever med Aspergers syndrom. Ett delsyfte är hur 

skolmiljön är anpassad utefter de behov som finns hos elever med Aspergers. 

2.1 Frågeställningar 

- Hur tänker lärarna i Idrott och hälsa i sin idrottsundervisning för att skapa en 

inkluderande miljö för elever med Aspergers? 

- På vilket sätt upplever lärarna att skolmiljön är anpassad efter elever med 

Aspergers syndrom? 
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3. Bakgrund 

I bakgrunden tar vi upp vad inkluderingsbegreppet står för, diagnosen Aspergers, symtom i 

skolåldern, idrottsundervisningen samt lärarens förhållningssätt. Vi anser att detta är 

väsentliga delar för att skapa en helhetsförståelse utifrån vårt syfte och frågeställningar.   

3.1 Inkluderingsbegreppet 
 

Innan inkluderingsbegreppet fick sitt uppsving var det integreringsbegreppet som stod i 

centrum på 60-talet. Integrering innebär att alla elever oavsett behov och förutsättningar skall 

undervisas i skolan tillsammans. I slutet på 80-talet växte inkluderingsbegreppet fram som en 

kritik mot integreringsbegreppet. Integrering fokuserade på de organisatoriska lösningarna i 

skolan istället för helheten och miljön. Eleverna i skolan skulle anpassa sig efter skolan ram 

(Eriksson-Gustavsson, Göransson och Nilholm, 2011). Inkluderingsbegreppet kommer 

ursprungligen från begreppet integrering utifrån Carlsson och Nilholms (2004) tankar om 

begreppet. Integrering beskriver de som att eleven är med i skolan och får anpassa sig efter 

skolans ram, medan inkludering betyder att skolan skall anpassas efter eleverna. Begreppet 

inkludering fick sitt uppsving i USA i början av 1980 talet och slog sedan igenom när 

Salamancadeklarationen kom år 1994. Persson (2008) och Nilholm (2007) anser att 

Salamancadeklarationens svenska översättning på inclusion och inclusive education 

översättning till integration är felaktig. De anser att inkluderingsbegreppet passat bättre in. 

Anledningen till att USA tog upp begreppet inkludering var för att de ville ersätta ett begrepp 

som ”mainstreaming”, vilket betyder att eleverna anpassar sig till skolan, vilken egentligen 

inte är avsedd för dessa elever. Det nya begreppet inkludering innebär att skolan skall utgå 

från elevernas förutsättningar och behov (Skolverket, 2006).  

Över åren har inkluderingstanken förändrats en hel del. 1960- talet blev elever med 

funktionsnedsättning integrerade i skolan (Utbildningsdepartementet, 1998). Det var eleverna 

som skulle anpassa sig efter skolan, vilket var integreringstanken. Kraven på att inkludera alla 

elever i skolan ökades. Det var här som starten på inkluderingstanken fick sitt uppsving i och 

med Salamancadeklarationen. Det var som så, att alla elever, oavsett funktionshinder, 

funktionsnedsättning eller diagnos skulle ha lika stor rätt att gå i skolan som alla de andra 

eleverna (Munir, 2004). Detta innebär att skolan befann sig i Perssons (2008) kategoriska 

perspektiv. Han beskriver det som att hjälpen i skolan riktas mot elevens svårigheter och att 

eleven själv bär ansvaret. Här fråntar sig skolan sitt ansvar gentemot eleven.  
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Munir (2004) beskriver inkludering som att alla elever skall göras delaktiga i 

skolansundervisning och inte särskiljas. Isaksson (2009) beskriver det som att eleverna kan 

befinna sig i samma klassrum eller idrottshall, men inte alls känna sig inkluderade. Skall 

lärarna i sin undervisning lyckas med att inkludera alla krävs det att de har kunskapen och 

förståelsen för alla olika individer i klassen.     

Persson (2008) beskriver inkluderingen ur en annan synvinkel. Han ser det som en känsla som 

finns inne hos eleverna själva. Det är svårt för lärarna att se på eleverna om de känner sig 

inkluderade, därför måste frågan ställas till eleverna och låta dem ge ett ärligt svar. Karlsson 

(2007) skriver att det finns en form av svag inkludering, vilket innebär att eleverna inte kan 

inkluderas till 100 % i allt som görs i det vanliga klassrummet eller i idrottshallen, utan måste 

gå ut från rummet för att känna sig inkluderade. När eleverna skickas ut från klassrummet 

anser Persson (2008) att eleverna befinner sig i ett kategoriskt perspektiv. Han menar, att 

lärarna kategoriserar eleverna i olika grupper beroende på deras hinder, diagnoser, 

förutsättningar och kunskaper. Lärarna fråntar sig ansvaret för eleven och belastar eleven själv 

med detta.   

Enligt Haug (1998) finns det något som heter segregerande integrering. Han menar att vissa 

elever behöver vara med i klassens undervisning och andra inte. Vissa elever behöver 

enskilda undervisningstimmar med en specialpedagog, assistent, speciallärare eller sitta i 

mindre grupper när de skall arbeta. Det viktigaste för lärarna är att eleverna befinner sig i en 

miljö som de trivs och utvecklas i, skriver han. Zackari och Modigh (2000) skriver att miljön 

påverkar den sociala utvecklingen. Här är det viktigt att personalen i skolan lyssnar på 

eleverna, ser dem och respekterar dem oavsett hinder, svårigheter och diagnoser som finns. 

Även Skolverket (2009) poängterar skolmiljöns betydelse för en inkluderande miljö. 

3.2 Diagnosen Aspergers 
 

Forskningen tyder på att Aspergers syndrom är likt autism rent diagnosmässigt. Det som 

skiljer diagnoserna åt, är att de med Aspergers inte har några svårigheter med språket eller det 

kognitiva innan de fyllt tre år (Larsson Abbad, 2007). Författaren skriver i sin text att det är 

svårt att sätta diagnosen Aspergers på barnen. Ofta får de först diagnosen autism, sedan 

högfungerade autism och sedan till sist diagnosen Aspergers. När eleven fått diagnosen 

Aspergeres säger Larsson Abbad (2007) att det är en mildare variant av autism. Enligt Attwod 

(1998) har lärarna och föräldrarna en viktig roll vid diagnossättningen. Det är de som kan 



12 
 

informera om hur det ser ut under elevens vardag i skolan och i hemmet, hur de fungerar 

socialt med andra människor, den språkliga förmågan, det kognitiva och den motoriska biten.   

Aspergers syndrom är en störning som finns i utvecklingen och som ingår i gruppen 

autismspektrumsstörningar. Personer som har diagnosen har svårt med den sociala 

interaktionen som berör samspelet med andra människor och med sitt 

kommunikationsmönster. Störningarna eleven har, påverkar deras sätt att fungera i samhällets 

alla situationer (Larsson Abadd, 2007). Något som är speciellt för personer som har Aspergers 

syndrom är att de har olika specialintressen som de lätt fördjupar sig i (Gillberg, 2002). 

Winter (2008) skriver att personer som har Aspergers syndrom kännetecknas inom fyra olika 

områden. De är det sociala samspelet, kommunikationen, mentaliseringsförmågan och 

sensorisk känslighet. Mentaliseringsförmågan innebär att personerna har svårt att förstå vad 

andra människor tänker och den sensoriska känsligheten innebär att dem har svårt att uppfatta 

ljus, ljud, konsistens, beröring, lukt och smak. Winter (2008) beskriver det sociala samspelets 

innebörd som att de har svårt att hantera sociala situationer som uppstår och att de har svårt 

med kommunikationen med andra människor. Detta kan ställa till det i skolans miljö i olika 

situationer (Skolverket, 2009). 

När lärarna i skolan ställer frågor till elever som har Aspergers syndrom kanske de inte förstår 

frågan eller så vill de inte förstå frågan alls. När de inte förstår byter de gärna samtalsämne för 

att komma undan frågan eller, tar det lång tid innan de svarar på själva frågan. Elever med 

Aspergers syndrom har inget problem rent talmässigt. Det de gör är att artikulera mer när de 

pratar än vad andra elever gör. Den kognitiva förmågan hos eleverna fungerar inte riktigt som 

den borde. De har svårt att förstå andra människors tankar och känslor (Gillberg, 2002). 

För att underlätta för lärarna i skolan är det viktigt att lärarna som arbetar på skolan har god 

kontakt med föräldrarna för att kunna prata om hur eleverna fungerar, hur de reagerar på olika 

saker, förändrade rutiner som sker i skolans värd samt kritiken som finns både från skolan och 

från hemmet (Gillberg, 2002). 

Elever med Aspergers syndrom har svårt med motoriken. Kännetecken som finns för detta är 

att eleverna har svårt att kasta boll, springa, rita och att skriva. Det kan hända att eleverna 

vaggar fram, har ryckningar eller gör grimaser när de går. Dessa händelser sker ofta när de är 

stressade eller glada. Eleverna kan även ha ångest och depressioner. Alla elever med 
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Aspergers syndrom har inte dessa symtom, men varje elev har sitt speciella drag av dessa 

olika symtom (Attwood, 1998). 

 För alla elever i skolan är den fysiska aktiviteten viktig ur olika aspekter. Den ger positiva 

effekter fysiologiskt, psykologiskt och den fysiska kapaciteten stärks. Elevernas balans, 

koordination och de motoriska färdigheterna förbättras. Andra delar är att eleverna lär sig 

laganda och utvecklar sin självkänsla och självuppfattning (Sullivan och Andersson, 2000). 

Det har visat sig enligt Eriksson och Lindström (1987) att extra motorisk träning framförallt i 

förskolan ger positiva effekter på elevernas motoriska delar. Både grov- och finmotorik 

utvecklas i positiv riktning. När det finns brister i elevernas motorik påverkar detta eleverna i 

negativ riktning där de får svårt med läs- och skrivutveckling.  

 

3.3 Symtom i skolåldern 
 

Under de tidigare åren i skolan (7-12 års åldern) är symtomen för diagnosen Aspergers 

syndrom mest karaktäristiska (Thimo, 1998). Här börjar eleverna förstå att de inte är som 

andra elever i klassen och på skolan. Lärarna och eleverna i skolan, kan uppfatta att de i 

skolans arbete är ointresserade. Det som gäller för dessa elever i denna ålder är deras 

specialintressen, vilka de lätt går djup in i. Hos elever med Aspergers syndrom kan man i 

skolan se att de har olika tvångstankar, rutiner och ritualer. Gillberg (2011) skriver att detta 

blir extra tydligt i skolåldern. Han menar att tvångstankarna är sådant som kommer när eleven 

skall byta aktiviteter, vilket innebär att eleven måste göra på ett visst sätt varje gång en 

aktivitet avbryts och en annan skall påbörjas. Thimo (1998) beskriver att eleverna har svårt att 

förstå ett samtal på grund av den bristande sociala interaktionen som råder. Eleverna tolkar 

vad andra människor säger bokstavligen. Gillberg (2011) beskriver det som att en uppmaning 

från en lärare eller annan elev låter som en fråga, blir en konkret fråga för eleven som den 

verbalt svarar på. Ett exempel kan vara när en lärare eller annan elev säger följande 

uppmaning: ”Kan du hämta bollen!”. Eleven svarar bara ja och låter bollen ligga.  

Enligt Thimo (1998) vill eleverna oftast inte delta i gruppaktiviteter på raster eller på 

lektionerna och leker gärna med de yngre eleverna på skolan. Anledningen till detta beskriver 

Gillberg (2011) som att de yngre eleverna ser upp till eleven med Aspergers syndrom, medan 

de jämnåriga eleverna ställer högre krav på beteenden som uppstår i den sociala interaktionen. 

Detta innebär att elever med Aspergers syndrom har svårt att skaffa sig kompisar.  
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Det finns tre grupper av barn med Aspergers i skolåldern enligt Thimo (1998). De är: 

”1. De tysta och försynta, 

 2. De utagerande och distanslösa,  

 3. Och till sist en grupp som pendlar mellan tystnad och försjunkenhet och stunder av 

extroverta beteende.” (Thimo, 1998, s 47). 

Gillberg (2011) skriver att eleverna har olika specialintressen, vilket kan bli ett stort problem i 

skolåldern. Som lärare kan man ta vara på det i undervisningen, oavsett vilket ämne man 

undervisar i, men för övriga elever kan det bli för detaljerat och intensivt. När Aspergers 

eleverna ska föra en verbal kommunikation med andra har de svårt med 

avståndsbedömningen. Antingen står de för nära personen som de pratar med och tittar på den 

andras mun eller står för långt ifrån och tittar åt ett helt annat håll. På idrottslektionerna i 

skolan kan man se att de har en lustig gång och rytmiskt vaggande fram eller är dem helt stela 

och saknar medrörelse. Deras finmotorik är nedsatt i de sociala sammanhangen och 

grovmotoriken fungerar inte som den borde. Man kan även se att eleverna har olika tics. Detta 

är inget syntom men är vanligt förekommande för elever som har diagnosen Aspergers.  

 

3.4 Idrottsundervisningen i skolan 

 

Dagens skola skall vara en skola för alla. Jerlinder (2010) beskriver det som att alla elever har 

rätt att gå i skolan. Alla elever skall enligt Salamancadeklarationen (2006) undervisas 

tillsammans i samma rum oavsett svårigheter och olikheter. Jerlinder (2010) skriver också att 

det inte ska spela någon roll vad eleven har för diagnos, svårigheter eller hinder. Haug (1998) 

säger att detta ska ses som en tillgång i klassen att alla elever har sina egna olikheter. 

Assarsson (2009) anser att skolan skall vara inkluderande för alla elever. Den skall ge 

eleverna en gemensam samsyn, gemensamt förhållningssätt samt att elevernas olika hinder 

och diagnoser skall ses som en helhet. Isaksson (2009) poängterar att alla elever har rätt till 

lika utbildning. Detta stärks också genom att Jerlinder (2009) skriver att alla elever skall 

kunna delta i all undervisning som sker inom skolans ram, oavsett ämne. Här har lärarna en 

viktig roll enligt Assarssons (2000) tolkning av Haug. Han tolkar det som att lärarna ska se till 

att undervisningen anpassas utefter alla elever oavsett diagnos, hinder och förutsättningar så 
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att inkludering sker under alla lektioner.  Carlsson och Nilholm (2004) beskriver att 

integrering innebär att eleven är med i skolan och att eleven får anpassa sig efter skolans ram.  

Idag anser Jerlinder (2010) att eleverna är mer inkluderade i idrottsundervisningen än vad de 

var förr. För att detta skall kunna vara möjligt skriver Fors (2004) att lärarna måste anpassa 

undervisningen så alla elever kan vara med. Annars sker det ingen inkludering.  Dock anser 

Hayes och Stidder (2003) att inkluderingen i skolan kan skapa en viss oro för vissa elever. 

Anledningen till att denna oro kan uppstå är att det ägnas för mycket uppmärksamhet åt 

inkluderingen i skolan för att nå en skola för alla. Munir (2004) säger att de elever som är 

inkluderade i den vanliga idrottsundervisningen blir mer accepterade av sin omgivning, och 

sedan blir de mer accepterade av sina kamrater för de hinder, svårigheter och diagnoser de 

har. För Elever med Aspergers syndrom är det viktigt att de känner sig inkluderande i 

idrottsundervisningen. Skulle de inte få känna sig inkluderade leder det till en försämrad 

självbild, självförtroende, koncentrationsförmåga och det kan även leda till att det får större 

risk för depression och trötthet (Konstenius, 2006). 

I idrottsundervisningen är det viktigt att arbeta med relationerna mellan lärare - elev och elev - 

elev. Detta leder till ett positivt socialt samspel (Munir, 2004) och att eleverna får kunskaper 

om varandras olikheter (Assarsson, 2000). Enligt Hayes och Stidder (2003) är 

idrottsundervisningen en social inkludering som leder till ett positivt socialt samspel men 

även andra faktorer som Munir (2004) skriver om. Han tar upp faktorer som att eleverna får 

en meningsfull tillvaro, identiteten stärkt, deras status höjs samt att deras självkänsla höjs. 

Som lärare i ämnet Idrott och hälsa poängterar Jerlinder (2010) att de skall tänka på att 

eleverna inte skall dela in lagen själva. Det har visat sig i hennes studie att elever med 

funktionshinder, funktionsnedsättning och diagnoser ofta blir valda sist. Detta leder till att 

dessa elever känner sig sämre än de andra eleverna i klassen, hamnar utanför gemenskapen, 

får lågt självförtroende, självkänslan försämras och att dem känner en ensamhet i gruppen. 

Hon skriver att alla elever skall kunna vara med alla i klassen eller gruppen. En annan 

anledning som barnombudsmannen (2002) tar upp är att dessa elever skall inkluderas i den 

vanliga idrottsundervisningen i skolan för att de ofta blir utanför den fysiska aktiviteten som 

sker på rasterna i skolan. Författaren anser att den fysiska aktiviteten i skolan är lika viktig för 

dem som för alla andra elever. För att detta skall lyckas anser Munir (2004) att lärarna har en 

viktig uppgift som är att anpassa undervisningen utefter alla elevers behov och 

förutsättningar. Lärarna i skolan måste, enligt Persson (2008) arbeta utifrån ett relationellt 

perspektiv. Han beskriver det som att elevernas svårigheter och hinder skall läraren bära 
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ansvaret för och inte eleven själv. Läraren skall anpassa undervisningen och hjälpa eleven och 

komma på olika lösningar åt eleverna. Enligt Munir (2004) kan det behövas instrumentellt 

stöd för dessa elever. Med instrumentellt stöd menar han praktiska hjälpmedel. Skulle 

instrumentellt stöd inte finnas i idrottshallen skulle elever segregeras från 

idrottsundervisningen (Isaksson, 2009). 

För att få med alla elever i undervisningen oavsett vad de har för funktionshinder, 

funktionsnedsättning eller diagnos är det viktigt att arbeta utifrån begreppet anpassad fysisk 

aktivitet.  Begreppet kommer från USA och myntades för att låta alla elever få vara 

integrerande i skolans idrottsundervisning. Syftet med begreppet var att främja hälsa och 

motion (Sherrill, 2004). I slutet av andra världskriget spred sig begreppet i Europa. Inom 

anpassad fysisk aktivitet är det fysiska, psykiska och sociala välbefinnandet några 

framgångsrika faktorer inom begreppet. Under senare delen av 1900-talet forskades det fram 

flera olika faktorer som är positiva för personer med funktionshinder att vara integrerade i 

idrottsundervisningen. Det var faktorer som pekade på hälsofrämjande effekter, som ökad 

livskvalitet och ökade livsförväntningar (Kristén, 2010). I juni 1989 kom definitionen i 

Europa som innebar att den fysiska aktiviteten och idrotten skall ha särskild tonvikt på 

intressen och möjligheter för de elever som har någon funktionsnedsättning, hälsonedsättning 

eller diagnos (Sherrill, 2004). Begreppet syftar idag på ”individuella olikheter och 

miljömässiga samspel”(Kristén, 2010, s163). Detta skall ses som en bred synd på hälsa 

utifrån det fysiska, psykiska, sociala och andliga planet skriver författaren i sin text. Inom 

skolan skall lärarna ta vara på elevernas vilja att delta i den fysiska aktiviteten som sker inom 

skolan ram. Detta leder enligt Kristén (2010) till positiva effekter inom det sociala, fysiska, 

psykiska och andliga.  

När Jerlinder, Danemark och Gill (2010) pratat med lärare som har ämnet Idrott och hälsa ute 

på skolorna är de positiva till en inkluderande idrottsundervisning. Anledningen är att de fått 

en bra utbildning, bra träning av att ha grupper med elever med olika behov, bra med tid för 

klassens lektioner, klarar av att hantera stressen som uppstår inombords, får ett stort stöd från 

skolan övrig personal och rektor samt får möjlighet att gå olika fortbildningar inom området.   

För elever med Aspergers syndrom kan idrottslektionerna bli jobbiga om det sker mycket 

socialt samspel eller om idrottshallen har många dörrar och fönster. Det som händer utanför 

fönstret stör eleverna och om där är många dörrar gör det att eleverna inte hittar så lätt. Elever 

med Aspergers är hjälpta i sin idrottsundervisning om det inte sker mycket lekar med socialt 
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samspel vilket gör att de blir mer integrerade och kan känna sig mer inkluderade (Thimo, 

1998). Som lärare i Idrott och hälsa anser skolverket (2009) att läraren skall ge information 

om reglerna i idrottshallen för dagens lektion innan lektionen börjar. För att detta skall ske 

skriver de att det är viktigt att läraren i Idrott och hälsa har en tydlig planering och håller sig 

till den. 

 

3.5 Lärarens förhållningsätt 
 

I Vickerman (2007) står det att det behövs en sammanhållen plan för lärarna i skolan som ger 

dem kunskaper om elever i behov av särskilt stöd. Att inkludera eleverna utan denna kunskap 

anser de är svårt. I England har det gjorts en undersökning för att ge en enhetlig ram för att 

förbereda idrottslärare för att inkludera barn i behov av särskilt stöd. Konsekvenserna av att 

föreslå en sådan ram är inte att den skall bli för detaljerade med det specifika innehållet i 

lärarutbildningen, utan att lyfta fram vad som kan betraktas som viktiga faktorer och problem 

som måste lösas när det gäller att förbereda lärarna i Idrott och hälsa att inkludera barn i 

behov av särskilt stöd. En viktig del är att lyfta den positiva attityden till eleverna genom att 

planera effektivt för integration, att samarbeta med varandra, att vara flexibel i sin 

undervisning och att sätta eleverna i centrum.  

Eftersom elever med Aspergers har svårt med skolans miljö där det finns många dörrar, 

korridorer och många olika rum är det bra att läraren sätter upp schema med tider och 

uppgifter på olika ställen på skolan t.ex. i idrottshallen, vilket även gynnar övriga elever på 

skolan. Läraren bör se till att eleven hittar ordentligt på skolan när eleverna ska transportera 

sig till idrottshallen eller mellan olika lokaler. En annan viktigt del i idrottshallen är att läraren 

visar eleven att de skall byta om innan idrotten, duscha efter och hur de beter sig i ett 

omklädningsrum (Thimo, 1998). Skolverket (2009) skriver att läraren bör utse en speciell 

plats i omklädningsrummet för elever med Aspergers. Anledningen är att eleverna är känsliga 

för beröring, trängsel och duschens yta kan stressa elever och skapa en jobbig känsla. Det är 

viktigt att alla lärare som har elever med Aspergers i sin undervisning har en tydlig planering 

(Thimo, 1998) och utgå från allas olikheter och anpassa undervisningen, vilket gynnar alla 

elever i klassen (Skolverket, 2009). Eleverna behöver veta i förväg när det ska göra en viss 

sak, vad de ska göra, med vem, hur länge samt vad som händer sen. För att detta ska hjälpa 

eleven på bästa sätt är det bra om lärarna verbalt förklarar för Aspergers eleverna om vad som 
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kommer att hända (Thimo, 1998). För att kunna ge eleven verbala förklaringar på vad som 

händer krävs det enligt skolverket (2009) en tydlig planering. Dock kan de verbala 

förklaringarna vara svåra för Aspergers eleverna att komma ihåg och förstå.  

En hjälp för lärarna som har elever med Aspergers är att ingå i ett arbetslag där de kan 

diskutera olika strategier, bolla olika tankar och ge varandra olika idéer. För att förstå eleven 

på bästa sätt är det viktigt att lärarna som har eleven integrerade i sin undervisning sätter sig 

in vad diagnosen Aspergers innebär. Ett samarbete med föräldrarna är att föredra för att få 

veta mer om diagnosen och det specifika för just deras barn (Thimo, 1998). 

Idrottsundervisningen kan vara jobbig för elever med Aspergers syndrom för den sociala 

interaktionen som sker. Här är det viktigt att lärarna inte tvingar in dem i en grupp utan att 

acceptera eleven (Thimo, 1998). 

Som klasslärare är det viktigt att vara positiv till elever med särskilda behov vilket Saloviita 

(2003) poängterar. Enligt honom är många verksamma lärare positiva till inkludering av 

elever med särskilda behov. Några saker som lärarna behöver tänka på är att inte arbeta själv 

utan att ta hjälp av arbetskollegor och olika stödgrupper, vilket även Thimo (1998) tagit upp. 

Det positiva med dessa stödgrupper och att ta hjälp av arbetskollegor är att lärarna kan bilda 

gemensamma uppfattningar och ta hjälp av varandra med undervisningens planering. 

Nackdelen är att grupperna kan bli för stora och mötena allt för många och långa. Skolverket 

(2009) ser en negativ del med att eleverna exkluderas från övriga elever i klassen. 

Anledningen de anger är att resurspersonen som står mellan personalen på skolan, måste vara 

med i all planering som berör eleven för att inkludering skall ske.   

När lärarna pratar med en elev som har Aspergers syndrom ska de tänka på att tala till dem på 

samma sätt som till de andra eleverna i klassen. Eleven med Aspergers skall behandlas i den 

verkliga åldern den befinner sig i. Det kan vara svårt för lärarna att veta hur eleverna är i just 

den åldern. Lärarna på skolan kan iaktta de andra eleverna i klassen för att få svar på hur 

eleven är i den åldern. Det är viktigt att tänka på att alla elever är olika, men att alla är lika 

viktiga. När det finns en elev med särskilda behov i klassen skall läraren inte lägga över 

ansvaret på någon annan vuxen i skolan som en assistent eller speciallärare. Det är 

klassläraren som är lärare för eleven och inte en annan vuxen på skolan. I de fall då 

klassläraren fråntar sig ansvaret påverkas elevens inlärning i en negativ riktning. För elever 

med Aspergers syndrom är det lätt att hamna utanför klassens gemenskap. Här har lärarna en 

viktig roll. De ska se till att alla elever är en del av klassen och att alla får vara med i alla 
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aktiviteter som i skolan. För att eleven skall lyckas så bra som möjligt i skolan är det viktigt 

att föräldrarna är aktivt deltagande i barnets skolgång (Thimo, 1998). 

Idrotten i skolan är en form av ”organiserad fysisk aktivitet” (Ringa & Wingell, 1991, s 3) och 

är till för att tillfredställa elevernas behov av rekreation och att de skall hålla sig i form. 

Idrottsundervisningen bör vara terapeutisk, vilket författarna beskriver som att kompensera de 

nedsatta funktionerna som finns och tillfredställa de socioemotionella behoven som finns, den 

bör vara utvecklande. Med utvecklade menar de att undervisningen skall ge eleverna en fysisk 

och psykisk kondition. Undervisningen skall också vara anpassad utefter elevernas behov och 

förutsättningar (Ringa & Wingell, 1991). På idrottslektionerna är det viktigt att läraren 

anpassar aktiviteterna så att alla kan vara med. En anpassning som Skolverket (2009) 

beskriver är att inte ha så många aktiviteter där det sociala samspelet behövs. Enligt Ringa 

och Wingell (1991) kan undervisningen anpassas genom att de tillsätter en assistent för eleven 

eller anpassar miljön utefter elevens behov och förutsättningar. Det är viktigt att läraren i 

Idrott och hälsa tar reda på hur eleven fungerar i alla sammanhang, för att kunna anpassa sin 

idrottsundervisning. De problem som kan uppstå ute på skolorna inom den anpassade fysiska 

aktiviteten är att skolorna saknar idrottshall. Idrottshallen och skolbyggnaderna är dåligt 

anpassade för elever i behov av särskilt stöd och att specialutrustning fattas både i 

skolbyggnaden och i idrottshallen (Ringa & Wigell, 1991). 

 

3.6 Teoretisk referensram 
 

Vi kommer att använda följande två teoretiska perspektiv vilka är sociokulturella perspektivet 

och det relationella perspektivet. Eftersom elever med Aspergers syndrom har svårigheter 

med det sociala samspelet är perspektiven relevanta. En viktig del är att studera om skolan 

anpassar sig efter eleven eller eleven får rätta sig i skolans värd. Hermeneutiken har vi valt 

som metod för att kunna få en djupare mening inom ämnet.  
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3.6.1 Sociokulturella perspektivet 

 

Säljö (2000) skriver att lärandet är en komplex situation där samspelet inom den sociala 

gemenskapen är den stora grundpelaren. Det sociokulturella perspektivet innebär att eleverna 

lär i samspel med varandra och kommunikationen är ett centralt medel för inlärningen.  

Säljö (2000) har konstruerat det sociokulturella perspektivet utifrån Vygotskijs tankar om 

lärande. Han förklarar det som att vi människor växer upp i en social värld där etnicitet, kön 

och ålder är några faktorer som påverkar vårt lärande. Eftersom vårt lärande sker i samspel 

med andra har dessa faktorer en avgörande roll. När eleverna ser helheten och när de har en 

kommunikation med andra vuxna eller med andra elever sker lärandet enligt Säljö (2000). För 

att lärande skall ske är det viktigt enligt Säljö (2000) att sammanget har en stor betydelse för 

elevernas lärande. Han beskriver även elevernas kunskaper utifrån utvecklingszonen. Den 

innebär att eleverna först har en uppnådd kompetens (det de redan kan). Sedan skall de ligga i 

utvecklingszonen för att ta in ny kunskap. I den sista zonen lär sig eleverna av varandra. Det 

kan vara av eleverna eller lärarna. En annan del som Säljö (2000) beskriver som behövs för 

inhämtning av ny kunskap är olika artefakter. Artefakter innebär saker som tex penna, papper 

och bil, det vill säga alla de verktyg som hjälper oss i vår vardag. Språket är ett viktigt 

redskap inom det sociokulturella perspektivet. Det är genom utbytet av kunskaper som 

eleverna lär sig nya saker, både av eleverna och av lärarna.  

Elever med Aspergers syndrom är väldigt beroende av hur skolmiljön ser ut (Thimo, 1998). 

Säljö (2000) poängterar att miljön har en stor påverkan för eleverna i deras inlärning. 

Beroende på hur skolmiljön ser ut kan det ge negativa konsekvenser för elever med Aspergers 

syndrom. Dessa negativa konsekvenser sker när eleverna inte vet hur de ska bete sig eller 

agera i den miljön de befinner sig i och att de inte känner sig hemma i miljön. Det är lärarna 

ute på skolan som skall förmedla en del av den kunskap som skall ske och reda ut vad som 

hindrar eleverna i deras inlärning. Uppgiften för läraren blir att ta bort de hinder som hindrar 

elevernas inlärning.  

Enligt Säljö (2000) är förutsättningarna för en inkluderande undervisning att alla elever möts i 

olika situationer. Detta sker i de sociala sammanhangen som sker i undervisningen. Teorin 

innebär att inkluderingsbegreppet har en stor betydelse av gemenskap, kommunikation och 

samspel. Detta är tre viktiga delar för en inkluderande miljö ute på skolorna. 
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3.6.2 Relationella perspektivet 

 

Det relationella perspektivet beskrivs utifrån Persson (2007). Han beskriver att eleverna i 

skolan är lika i vissa lägen och olika i andra. Eftersom eleverna är så pass olika/lika skall 

lärarna se detta som en variation och som en viktig del i mångfalden. Han skriver att 

utbildningen skall vara likvärdig för alla elever vart de än går i Sverige samt att 

undervisningen skall anpassas utefter elevernas behov och förutsättningar. Idag kan det i 

skolan förekomma att eleverna får en annan undervisning än den som sker med övriga i 

klassen. Han anser att det bör ske en interaktion med de övriga eleverna i klassen och den 

pedagogiska verksamheten som bedrivs där och ingen annanstans. Med det relationella 

perspektivet menar Persson (2007) att det är skolan som bär ansvaret för elevens svårigheter 

och hinder. Det är lärarna i skolan som skall förändra miljön, undervisningen och 

omgivningen på skolan så att eleven kan vara med i undervisningen i klassen som alla andra 

elever kan. Han beskriver det som att förhållandet, interaktionen och samspelet i 

undervisningen är viktig mellan oss människor. Skulle det vara så att lärarna och skolan inte 

ser på verksamheten ur det relationella perspektivet ser lärarna det utifrån det kategoriska 

perspektivet, vilket är motsatsen till det relationella perspektivet. Här är det eleven som bär 

ansvaret och får snällt rätta sig in i skolans miljö och i undervisningen. Lärarna och skolan 

fråntar sig ansvaret över problemen som finns i detta perspektiv. Tabellen nedan redogör 

skillnader i de olika perspektiven och beskriver vad varje perspektiv mer står för: 

 Relationellt perspektiv Kategoriska perspektiv 

Uppfattning av pedagogisk 

kompetens 

Förmåga att anpassa 

undervisning och stoff till 

skiljda förutsättningar för 

lärande hos eleverna 

Ämnesspecifik och 

undervisningscentrerad 

Uppfattning av 

specialpedagogisk 

kompetens 

Kvalificerad hjälp att 

planera in differentiering i 

undervisning och stoff 

Kvalificerad hjälp direkt 

relaterad till elevens 

uppvisade svårigheter 

Orsaker till 

specialpedagogiska behov 

Elever i svårigheter. 

Svårigheter uppstår i mötet 

med olika företeelser i 

uppväxt- och 

utbildningsmiljön 

Elever med svårigheter. 

Svårigheter är antingen 

medfödda eller på annat sätt 

individbundna 

Tidsperspektiv Långsiktighet Kortsiktighet 

Fokus för 

specialpedagogiska åtgärder 

Elev, lärare och lärandemiljö Eleven 

Förläggning av ansvaret för 

specialpedagogisk 

verksamhet 

Arbetsenheter (-lag) och 

lärare med aktivt stöd från 

rektorn 

Specialläraren, 

specialpedagoger och 

elevvårdspersonal 
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Konsekvenser för skolans specialpedagogiska verksamhet beroende på perspektiv (Persson, 

2007, s. 167). 

 

3.6.3 Hermeneutik 

 

Hermeneutiken är en metod som innebär att vi som forskare gör tolkningar av meningar och 

texter och analyserar det insamlande materialet i dess delar och helhet. Hermeneutiken 

kommer från latin och betyder att tolka (Kvale och Brinkmann, 2009). Det är viktigt att 

forskaren har en förförståelse innan intervjuerna görs och insamlingen av data sker (Birkler, 

2008). Han menar att vår förförståelse om ett visst fenomen kan vara olika fördomar som 

finns hos oss innan vi tar reda på tidigare forskning. Under forskningen kan våra fördomar 

antigen bekräftas eller ändras. Detta är en del av den hermeneutiska cirkeln. Under 

forskningen som sker får forskaren en nyhet i sin förförståelse. Detta leder till att cirkeln 

snurrar och leder till helheten. Det är viktigt att vår förförståelse tolkas tillsammans med den 

helhet som råder (Birkler, 2008). I undervisningen är hermeneutiken viktig enligt Gallagher 

(1992). Tanken är att förförståelsen och erfarenheten leder till en större helhet av vår 

förförståelse genom den tolkning som sker.  

I vår studie är den tidigare forskning vår förförståelse och det är den som ligger till grund för 

vår analys och insamling av data. I hermeneutiken utgår forskaren från den hermeneutiska 

cirkeln. Kvale och Brinkmann (2009) beskriver det som att forskaren tolkar delarna, sätter 

delarna i helheten och delar sedan upp det i delarna igen och så fortsätter hela bearbetningen. 

Delarena och helheten skall enligt Birkler (2008) förstås av varandra vilket gör att analysen 

blir på en djupare nivå. Eftersom förförståelsen ligger till grund i tolkningen blir analysen på 

en djupare nivå och förförståelsen blir då objektiv (Birkler, 2008). Cirkeln ska ses som en god 

cirkel som skapar en djupare förståelse av det insamlade materialet. Birkler (2008) beskriver 

den hermeneutiska cirkeln som om den syftar på den förståelse som skapas och finns hos 

forskaren.  
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4. Metod 

 

Vår undersökning bygger på en kvalitativ metod där intervjuer och observationer är den 

grundläggande delen i insamlingen av empiri, vilket Kvale och Brinkmann (2009) skriver. De 

skriver att forskaren skall göra olika intervjufrågor och observationsprotokoll för att få fram 

relevanta resultat utifrån syfte och frågeställningar. Kvalitativa studier bygger på en 

beskrivande del och inte av siffror som reslutat. För att arbeta utifrån denna metod har vi 

använt oss av hermeneutiken för att förstå vårt insamlade material. Det innebär att vi fått en 

förförståelse genom vår litteraturgenomgång och sedan samlar in empiri genom intervjuer och 

observationer som vi sedan analyserar utifrån delar och helheter. Detta innebär att vi skapar 

en djupare förståelse för hur det ser ut på dessa tre skolor. 

 

4.1 Urval 
 

Vårt urval bygger på bekvämlighetsurvalet (Eliasson, 2006) som innebär att man ”tager vad 

man haver”.  Vi började med att skick e-post till de lärarna i Idrott och hälsa där vi vet har 

elever med Aspergers syndrom integrerade i sin idrottsundervisning. Utöver de två lärare som 

vi visste frågade vi muntligt våra kurskamrater om de visste någon och fick tips om ytterligare 

en lärare. När vi sedan insåg att vi inte hittade fler på egen hand kontaktade vi olika lärare 

som vi trodde skulle kunna hjälpa oss med fler. Vi fick e-post adresser till verksamma lärare 

för att fråga om de hade elever med Aspergers syndrom integrerade i sin idrottsundervisning. 

Det visade sig att ingen av de verksamma lärarna kunde hjälpa oss. Ett annat försök var att e-

posta olika personer på kärnhuset i Halmstad och e-post adresser vi fick av vår handledare för 

att få tips om verksamma lärare, men de kunde inte hjälpa oss. Någon person gav oss en e-

post adress till en annan på kärnhuset som de trodde skulle kunna hjälpa oss, vilket hon tyvärr 

inte kunde. 

Utifrån dessa tre lärare, två i Skånelän och en i Hallandslän, som undervisar i ämnet Idrott och 

hälsa gjordes först intervjuer och sedan observationer på idrottslektionen. Dessa tre lärare har 

olika erfarenheter av att undervisa elever med Aspergers. En har sex års erfarenhet, en har en 

termin och den sista har ett års erfarenhet. Deras arbetslivserfarenhet varierar. Två har varit 

lärare i över 20 år och sen sista i snart ett år. Anledningen till att vi intervjuade och 
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observerade dessa tre lärare var för att de hade elever med Aspergers syndrom integrerade i 

sin idrottsundervisning.  

 

4.2 Intervjuer och observationer 
 

Vi har gjort intervjuer på tre lärare i Idrott och hälsa. Intervjuerna har byggt på lärarnas tankar 

om en inkluderande idrottsundervisning och deras tankar om skolmiljöns utformning utifrån 

elever med Aspergers syndrom. Frågorna har varit semistruktrerad där frågorna har besvarats 

i ordning där breda svar kunnat ges. Frågorna är uppbyggda utefter vårt syfte och våra 

frågeställningar. Vi har valt att dela in frågorna i olika kategorier. Det är bakgrundsfrågor som 

berör lärarens arbetserfarenhet och uppgifter på skolan, deras agerande i 

idrottsundervisningen för att skapa en inkluderande undervisning för elever med Aspergers 

syndrom. Den sistnämna kategorin innehöll frågor om deras kunskaper om Aspergers, hur de 

ser på inkludering och hur de rent praktiskt arbetar för inkludering. En annan kategori var hur 

miljön anpassas för Aspergers eleverna. Som avslutning på intervjun fick lärarna beskriva hur 

deras drömmiljö på skolan skulle se ut för elever med Aspergers. Se bilaga 2. Enligt Kvale 

och Brinkman (2009) blir vi som forskare resenärmetaforer där vi intervjuar och analyserar 

den kunskap och erfarenheter som finns hos lärarna i ämnet Idrott och hälsa. 

Det finns olika intervjuvariationer inom kvalitativa studier. Vår intervju har präglats av vad 

dem kallar ”intervju med eliter”. Dessa intervjuer görs med personer som är experter inom ett 

visst område. Våra lärare i Idrott och hälsa blir experter i vår studie. Intervjuerna som görs 

skall spelas in genom en ljudbandspelare för att komma ihåg allt intervjupersoner har sagt och 

sedan transkriberas säger Kvale och Brinkmann (2009). 

För att rent praktiskt se hur lärarna i Idrott och hälsa arbetar för en inkluderande 

idrottsundervisning har vi gjort observationer på dem under en idrottslektion. Vi har utgått 

från en mall vi själva konstruerat. Den är indelad i två spalter där den ena består av det som vi 

ser och den andra som är en reflekterade och analytiskt del av det vi såg. För att veta vad vi 

skulle studera skrev vi några punkter överst på sidan som berör miljön, gruppindelning, 

bemötande, anpassning och förklaring. Se bilaga 3. Något som forskaren skall tänka på vid 

observation är att den observerade personen kan medvetet agera annorlunda eftersom 

forskaren studerar, vilket benämns som haloeffekten. Enligt Björndal (2010) gör vi som 

forskare i denna studie en observation av den första ordningen. Här har vi den primära 
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uppgiften att observera läraren i Idrott och hälsa. Något som forskaren skall tänka på vid 

observation är att inte fylla i information som fattas, utan studera det som verkligen sker. För 

att kunna göra observationer på likvärdiga sätt skall forskaren utgå från ett 

observationsprotokoll, vilket vi gjort i vår studie. 

För att vårt instrument skall kunna ge svar på det som den är avsedd att göra har vi gjort en 

pilotundersökning på våra intervjufrågor för att se om våra frågor ger bra svar (Eliasson, 

2006). Pilotundersökningen gjordes på en lärare i Idrott och hälsa som har en elev i klassen 

med Down sydrom. Anledningen till att vi inte tog en lärare i Idrott och hälsa som har en elev 

med Aspergers syndrom är att vi har haft svårt att hitta lärare som har elever med Aspergers i 

sin klass. Varför vi valde en lärare som har en elev med Down syndrom är för att Aspergers 

syndrom är ett autismliknande tillstånd, vilket även Down syndrom är. När vi gjorde 

undersökningen kände vi att det var en fråga som vi ville justera. Justeringen var en följdfråga 

som innehöll frågan varför. Anledningen till att detta tillägg behövdes var för att få en djupare 

förståelse på frågan och ett bredare svar. Någon pilotundersökning på observationsprotokollet 

gjorde inte. 

 

4.4 Datainsamling 
  

Vi började med att skriva ett informationsbrev (bilaga 1) till tre lärare som undervisar i Idrott 

och hälsa som vi vet har eleven med Aspergers syndrom inkluderade i sin idrottsundervisning 

och till kärnhuset i Halmstad. Kärnhuset i Halmstad kunde tyvärr inte hjälpa oss. När lärarna 

svarat att de ville delta i vår undersökning gav vi olika alternativ på dagar som vi kunde 

komma och intervjua och observera dem. Till slut kunde vi hitta lämpliga dagar.  När frågorna 

var klara skickade vi e-post till lärarna så de kunde tänka ut i förväg vad de skulle svara och 

ge dem en chans att vara förberedda. Därefter besökte vi lärarna på skolorna och genomförde 

vår intervju och observation. Intervjuerna tog ca 15 minuter att genomföra och 

observationerna varade 60 minuter (en lektion). Intervjuerna spelade vi in med våra 

mobiltelefoner och sedan transkriberade vi dem ordagrant. Anledningen till att vi 

transkriberade ordagrant var för att göra en närmare analys av materialet. Vi skrev inte ut 

pauser som uppstod i intervjun, utan bara det muntliga som blev sagt. På observationen var vi 

med från början till slut för att få ett helhetsintryck av hur lärarna gör för att skapa inkludering 
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av elever med Aspergers syndrom och hur miljön ser ut. När vi var klara med observationen 

gick vi hem och renskrev våra anteckningar och analyserade materialet. 

 

4.5 Forskningsetik 
 

Vi har utgått från följande krav som finns inom den vetenskapliga forskningen utifrån 

Vetenskapsrådet (2012). Under datainsamlingen är det viktigt att de medverkande lärarna vet 

om vad det finns för etiska förhållningssätt inom forskningen. Vi har informerat lärarna om att 

vi är dem enda som kommer att läsa deras intervjusvar och bara vi som kommer läsa detta. 

Anledningen är att det skall bli rätt etiskt ur det informationskrav som finns inom 

forskningen. Lärarna har fått veta att de kan dra sig ut undersökningen när dem vill och att det 

är frivilligt att delta. En annan viktig del som forskare skall informera är att arbetet kommer 

att publiceras, vilket Kvale och Brinkmann (200) skriver om i sin bok. För att vi som forskare 

skall uppnå samtyckeskravet har vi informerat våra intervjupersoner att dem själva får vara 

med och bestämma vilket material som de vill skall vara med och vilket som de inte skall vara 

med. De har haft möjlighet att meddela oss om de inte vill att vi skall spela in deras intervju. 

För att intervjupersonerna skall vara individskyddade har vi informerat dem att vi kommer 

använda oss av fiktiva namn i texten, inte ange kommun eller skola. När materialet samlats in 

har lärarna fått informationen om konfidentialitetskravet. Vilket innebär att vi som forskare 

inte låter obehöriga ta del av det insamlade materialet (Vetenskapsrådet, 2002). För att uppnå 

detta kommer det inte komma fram exakt vilken lärare som sag vad eftersom vi sätter fiktiva 

namn på intervjupersonerna. Kvale och Brinkmann (2009) poängterar vikten av att skydda 

identiteten hos intervjupersonerna genom att inte avslöja vem eller var dem arbetar i texten. I 

brevet har det även poängterats att vi som forskare inte får använda det insamlade materialet 

till annat än vad det är avsett för. Detta kallar Vetenskapsrådet (2002) för nyttjandekravet. 

Se bilaga 1. Samtliga lärare har gett oss tillstånd att använda deras svar i arbetet om vi inte 

skriver ut deras riktiga namn så någon kan spåra vilka tre lärare vi intervjuat. 

 

 

 



27 
 

4.6 Dataanalys 

 

Vi har analyserat vårt insamlade material utifrån den hermeneutiska cirkel, vilket Birkler 

(2008) och Kvale och Brinkmann (2009) beskriver. Författarna beskriver det som att delarna 

skall ses till helheten. Det blir som en cirkel eller spiral. Det som vi förstår, förstår vi utifrån 

vår förförståelse som vi har fått när vi har läst tidigare forskning inom området. Något som är 

viktigt i denna cirkel är att vara öppen och ödmjuk inför möjligheten att man eventuellt inte 

får sin förförståelse bekräftat genom materialet. Den hermeneutiska cirkel skall enligt Kvale 

och Brinkmann (2009) ses som en god cirkel. Eftersom vi i vår studie skall göra intervjuer är 

metoden relevant i och med att vi gör tolkningar och analyserar det insamlade materialet.  

När vi transkriberat våra intervjuer satte vi oss ner och strök över med olika färger utifrån 

våra frågeställningar. Vi hittade både likheter och skillnader, men mest likheter. Det var 

likheter som att lärarna planerar extra noga när de har elever med Aspergers syndrom i 

klassen och att miljöerna ser olika ut. Några har idrottshall på skolan, medan andra får åka 

buss. Vi tittade efter relevanta delar för våra frågeställningar och syfte. Utefter dem hittade vi 

sedan olika underrubriker och satte tillsist huvudrubrikerna. När vi hittat dessa började vi 

analysera observationerna. Vi utgick från frågeställningar och syfte och sammanställde dessa 

under rubriken resultat och analys.  

Vi har presenterat det insamlade materialet i olika rubriker som vi fått gemensamt under vår 

analys. Underrubrikerna är följande: inkludering, tydlighet, socialt samspel, planering och 

miljön i idrottshallen och skolmiljön. För att få en tydlig struktur gjorde vi ett analysschema.  

Mening/text Nyckelord Kategorier 

”/…/ det handlar om det 

sociala och jag intelligent 

mässigt /…/” (Pelle) 

Socialt samspel Lärarens förhållningsätt 

”/…/ dem är vilse i 

verkligheten /…/ snöar in sig 

på grejer” (Anna) 

Socialt samspel Lärarens förhållningsätt 

”/…/  få möjlighet att vara 

med /…/ anpassa lektionen 

/…/” (Olle) 

Inkludering Lärarens förhållningsätt 

 

För hela analysschemat se bilaga 4.  
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5. Resultat och analys  

Vi presenterar resultat och analys efter våra kategorier som vi har kommit fram till under vårt 

analyserade av det insamlade materialet. Kategorierna har skapats genom vårt analysschema. 

För att veta vilka lärarna i Idrott och hälsa är har vi inlett med att presentera dem. 

 

5.1 Intervjupersonerna 
 

”Pelle” är en nyutbildad lärare som arbetat på skolan i ett år. Han har idrott med 2:an, 3:an, 

4:an, 5:an och 6:an samt uteskola med 2:an och 3:an. Pelle har två elever med Aspergers 

syndrom i samma klass och har undervisat dem i idrotten en termin då eleverna tidigare hade 

egen idrott. 

”Anna” har arbetet som lärare i 24 år och lika länge på denna skola. Hon är ansvarig för 

materialrummet på skolan och är med i utvecklingsgruppen för F-6 och 7-9. Anna har 

eleverna i klass fyra i alla ämnen förutom slöjd och teknik. Hon har haft två elever med 

Aspergers integrerade i sin undervisning fast i två olika omgångar. Hon har då totalt haft 

Asoergers elever i sex år där hon följt dem från fyran till sexan.  

”Olle” är en erfarenhet lärare som arbetet i 20 år. Skolan han idag arbetar på har han varit på i 

ca 7 år. Han är klasslärare i årskurs 4 och undervisar i svenska, SO samt hjälper till på 

mattelektionerna. Olle har undervisat Aspergers eleven i ca ett år.  

 

5.2 Lärarens förhållningsätt  

5.2.1 Inkludering 

 

Lärarna i Idrott och hälsa har poängterat att deras syn på inkludering innebär att eleverna är 

med i klassens undervisning. Under intervjun säger lärarna följande:  

”För mig betyder det att de eleverna verkligen ska få möjlighet att vara med, att man 

verkligen försöker anpassa lektionen mer på den nivån som just detta barnet är på och vad 

den klarar av och bygga därifrån” (Olle).  

” Ja, det är ju att de skall vara med i klassen så mycket som möjligt” (Anna). 
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Alla lärare i Idrott och hälsa poängterar att deras inkluderingstanke bygger på att eleverna 

skall vara med i klassens undervisning. De tänker inte på att integreringsbegreppet finns och 

vad det betyder. När lektionerna anpassas efter Aspergers elevernas nivå är det lätt att 

glömma de andra elevernas nivå. De kanske befinner sig på en högre eller lägre och även dem 

behöver utmaningar. Lärarna poängterar också att det är de som måste anpassa 

undervisningen så alla elever kan vara med. När lärarna bara tänker på att anpassa 

undervisningen utefter Aspergers eleverna glöms de andra eleverna bort, och även de är lika 

viktiga att tänka på. När lärarna undervisar i Idrott och hälsa peppar de eleverna mycket i det 

de gör. De berömmer dem muntligt och ser till så att alla elever trivs. Det lärarna själva som 

delat in lagen och grupperna under lektionerna. Detta poängterar Pelle under intervjun. 

” Nu har vi inte gjort just fotboll. Vi har inte haft så mycket lagindelning över huvud taget. 

Men nee, Ja, hur har jag gjort? Jag har nog inte placerat dem på något speciellt sätt. /…/ Ja 

det är jag som gjort det och jag delar alltid in dem i grupper” (Pelle). 

Här blir ingen elev utanför eller vald sist av sina kamrater, utan det är läraren som bestämmer 

så ingen mår dåligt. En nackdel med att läraren alltid delar in lagen är att eleverna inte själva 

får ta detta ansvar och lära sig. Lärarna visar i sin undervisning att alla är lika värda eftersom 

de gör lagindelningarna helt spontant. De gör lagen och grupperna slumpmässigt. 

 

5.2.2 Sociala samspelet 

 

De intervjuade lärarna i Idrott och hälsa har varierande kunskaper om Aspergers syndrom. 

Två av lärarna anser att de har goda kunskaper om Aspergers syndrom, medan den tredje inte 

känner samma.  

”Ja, alldeles för lite. Men jag vet att det handlar om det sociala och ja intelligentmässigt och 

därför. Jag känner att jag känner till tillräckligt för att kunna ha men dem i min undervisning, 

men skulle gärna vilja veta mer” (Pelle). 

”Alltså ganska mycket. Em… skall jag berätta vad jag känner till nu?/…/ Alltså det som 

påverkar mycket är ju det här att dem ej hittar att dem är vilse i verkligheten. Å att de snöar 

in på vissa grejer och ska bara jobba med. Så” (Anna). 
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Samtliga tre lärare vet att Aspergers syndrom handlar om att eleverna har svårigheter med det 

sociala samspelet som sker. Olle och Pelle känner att de behöver mer kunskap om Aspergers, 

medan Anna känner sig säker på innebörden och kan mycket. Anledningen till att Anna 

känner sig ha goda kunskaper kan beror på att hon haft Aspergers elever inkluderade i sin 

undervisning i sex år. Hon har då kunnat få lite mer erfarenhet och kunskaper genom detta. 

Olle och Pelle har inte lika stor erfarenhet och kunnat få lika mycket kunskaper som Anna. 

Något som lärarna inte har koll på som berör elevernas svårigheter är den motoriska biten. 

Ingen av de intervjuade lärarna har tagit upp detta. Antingen vet lärarna inte detta eller så har 

de glömt och ta upp det under intervjun. I undervisningen syns det att lärarna känner till denna 

svårighet med det sociala samspelet för de förklarar tydligare och ger extra instruktioner till 

Aspergers eleverna. De gör även lekar som inte innehåller så mycket socialt samspel.  

 

5.2.3 Tydlighet 

 

Alla lärare är tydliga med sina direktiv till eleverna och har tydliga hållpunkter innan, under 

och efter idrottsundervisningen. Pelle måste åka buss till sin idrottshall och har gjort som så 

att eleverna samlas vid en grind innan de stiger på bussen. 

”Vi har idrott på en annan skola och innan dess samlas vi vid grinden för att pricka av alla. 

Då går Aspergers eleverna på bussen tidigare och jag prickar av dem först.” (Pelle) 

De andra lärarna samlar sina elever vid klassrummet och följer med klassen till hallen. Detta 

gör det tydligt för alla elever och Aspergers eleverna behöver aldrig tänka på hur de skall gå 

för att komma till idrottshallen och får en tydlig struktur. De vet om att när de är samling 

utanför klassrummet skall de gå till idrotten. 

Samtliga lärare poängterar vikten av att vara tydlig gentemot Aspergers eleverna. 

”Det är väl lite som jag sa lite innan att, visst det ska vara press eller lite press, krav. Men 

man får ju akta sig den får ju vara rimlig, det måste vara rimligt. Sen måste man vara tydlig, 

måste vara förberedd alltså man får ju inte tro att ett sånt här barn inte löser en uppgift pang 

på som en annan elev, denna elev måste ha, VAD, VARFÖR och HUR. Alltså det är väldigt 

många aspekter som du måste väva in i det hela” /…/  ”Nu är det ”Oskars” tur att vara 

räknare” (Olle). 
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”Extra tydlig med regler, vad de börjar och vad som händer sen och var de slutar så att de får 

hela bilden framför sig”/…/ ”På denna station skall man skjuta. Vad skall man tänka på då? 

/…/ Precis. Använda vristen som sitter här, denna pendling och sedan skjuter man” (Pelle). 

I undervisningssammanhang förklarar lärarna extra tydligt. De ställer kontrollfrågor till 

eleverna och låter de svara på dem. Då får eleverna höra ett svar som är på deras nivå och 

läraren kan sedan återberätta med andra ord. De är tydliga när de skall visa vad, hur och 

varför de skall göra aktiviteterna. De ger extra instruktioner till Aspergers eleverna och 

påminner dem under aktiviteten vad de skall göra. Detta kan bli uthängande för eleven, men 

är till stor hjälp samtligt. Lärarna visar eleverna tydligt hur de skall göra vid varje moment. En 

nackdel med detta kan vara att eleverna inte själva får prova sig fram till vad som är bästa 

lösningen på momenten. Ett exempel är hur Pelle visar eleverna hur man skjuter på en fotboll. 

Hen ger ”svaret” på hur de skall göra och de behöver inte testa sig fram. Ett bevis på att 

lärarna måste vara extra tydliga på vad de säger kunde vi se i Olles undervisning. Han bad 

eleverna sätta sig i mitten och då satte sig Aspergers eleven exakt på mittpunkten i 

idrottshallen. 

 

5.2.4 Planering 

 

Lärarna i Idrott och hälsa som vi intervjuat tar alla upp vikten av att planera noga på alla dess 

plan. De säger att de måste tänka på aktiviteterna, nivån och inte glömma någon viktig detalj.  

”Ja det var ju att vi gör inga sådana stora livliga saker som skeppsbrottet och så. Å så väldigt 

tydlig med regler och kolla av med att så han hade förstått, Emm. Å så från början var det 

inte så mycket reglerlekar /…/ Å sen dubbel tjeck, dubbel tjeck, trippel tjeck, när man är ute 

så att man inte blir av med dem ” (Anna). 

”Jag försöker att tänka på att se vilken, vad är det för typ av aktiviteter i idrotten som han 

klarar av /…/ Sen att aldrig lägga in kraven, de får inte vara något som belastar. Det får vara 

ganska krav löst och att många gånger inte sätta pressen, nu skall du. Så att titta känn dig 

för, studera in hur dem andra gör, kom successivt in, så att det inte blir den här pressen, 

kravet för då blir de på helt borta” (Olle).   

Lärarna har i åtanke att göra aktiviteter där eleverna kan vara med. Anna har i tankarna att 

inte göra så livliga lekar under sina lektioner. Anledningen är nog att det skall bli en lugn 
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miljö i idrottshallen för eleverna och att det skall bli en tydlig struktur över vad de skall göra. 

Det händer inte många moment samtidigt i de lugnare lekarna. Olle däremot tänker mer på 

nivån eleverna befinner sig på i detta uttalande. Här kan det lätt bli att de andra eleverna som 

är på en högre eller lägre nivå inte får samma utmaningar och aktiviteter som passar dem. 

Pelle planerar sina lektioner noga och lägger upp vad han ska säga. Han gör ingen special 

undervisning för Aspergers eleverna utan anpassar aktiviteterna så att de inte hindrar eleverna 

från att vara med. Samtidigt säger Olle följande: 

”Det blir ju det ju, lite gran. Men jag får ju inte glömma dem andra de ska också få sin 

utmaning också. Så det gäller att hela tiden, den vågskålen /…/ Balansgången så att dem 

andra får en tillregla sig en utmaning, för att kunna utmana sitt kunnande. Men att de också 

barnet får sina utmaningar som då och tillåtelserna att de är skillnader på att vi är så, att vi 

är olika”(Olle).  

Här finns tanken om att inte glömma de andra eleverna, men att det kan vara svårt att hitta en 

bra balans. Detta ska alla lärare ha i åtanke vid planering. Det är ingen lätt uppgift att planera 

så det passar alla elever i klassen. Samtliga lärare poängterar vikten av att vara tydlig med 

sina regler. Detta hjälper alla elever i klassen och inte bara de med Aspergers syndrom.  

 

5.3 Skolans organisation 
 

Här kommer resultatet av hur skolans organisation bidrar till miljön för Aspergers eleverna. 

Vi har valt att dela in i två underkategorier vilka är, skolmiljön och miljön i idrottshallen. 

 

5.3.1 Skolmiljön 

 

Alla lärare anser att skolmiljön inte är bra för elever med Aspergers syndorm. De säger att 

byggnaderna är för lika och röriga, men att de gjort så gott de kan utifrån dessa 

förutsättningar.  

”Ja en sådan här skola med så många byggnader hit och dit, alltså de går ju vilse /.../ sen 

behöver dem små klasser där de kan ha lugn och ro och avskiljt och skärmar /…/ och dem 

stora rummen och alla dem intrycken som händer på en gång” (Anna). 
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”Vi har gjort vad vi kan i detta huset. Men det är inte optimalt så utifrån dem 

förutsättningarna tycker jag det verkar bra /…/ skolsammanhang möter jag dem inte så ofta” 

(Pelle). 

När en skola har många byggnader att eleverna kan gå vilse och inte hittar kan läraren göra 

små lappar att sätta på dörrarna. Lapparna skall då visa vad som händer innanför varje dörr 

med en liten text och en bild. Detta gör det tydligt för alla elever på skolan att hitta. Även de 

som kommer på besök till skolan hittar lätt. Lärarnas önskningar om hur skolbyggnaderna ska 

se ut för Aspergers eleverna innebär att alla skolor måste rivas och byggas om. Detta är inte 

logiskt att genomföra, utan varje skola får hitta sina lösningar. 

 

5.3.2 Miljön i idrottshallen 

 

Olle och Anna har idrottshallen på skolgården. De går gemensamt från klassrummet till 

idrottshallen. Pelle har idrott på en annan skola och måste åka buss dit.  

”Nu har vi gjort så att dem går före på bussen, för att dem inte skall behöva stå kvar då jag 

ropar upp eleverna, utan jag prickar av dem innan dem går på /…/ Det omklädningsrummet 

är stort och bra så där är gott om plats. ” (Pelle). 

Lärarna transporterar sig till idrottshallarna på olika sätt. Olle och Anna går dit medan Pelle 

får samla sina elever vid en grind och sedan ta bussen till idrottshallen. Pelle har gjort det  

bästa han kan för Aspergers eleverna för han låter dem gå på bussen under tiden han samlar 

resten av klassen. Detta innebär att Aspergers eleverna får en tydlig struktur och en trygg 

miljö då de kan sitta på samma platser varje gång de åker till idrottshallen.  

”Den är ju inte anpassad så det kan jag inte påstå, det är ju en vanlig idrottshall. En 

traditionell /…/ men det har fungerat med dem traditionella sakerna faktiskt” (Olle). 

Samtliga lärare upplever att idrottshallarna inte är anpassade efter elevernas behov, men att de 

klarar av att bedriva undervisningen trots allt.  

Då vi besökte hallarna var de små, trånga, kalla med få dörrar och fönster. Detta har både sina 

för- och nackdelar för Aspergers elever. Fördelarna är att de få dörrar och fönster som finns 

stör inte eleverna i undervisningen. Nackdelarna är att det inte kommer in så mycket ljus från 

fönster, hallarna är kalla och trånga. De trånga hallarna kan göra att Aspergers eleverna 
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känner sig intränga. Omklädningsrummen är alla stora och rymliga. Detta gör att Aspergers 

eleverna kan få samma plats i omklädningsrummet på varje lektion och att stora utrymmen 

finns.  
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6. Resultatdiskussion  

 

I resultatdelen har vi fått svar på våra frågeställningar som handlar hur läraren i Idrott och 

hälsa arbetar för att inkludera elever med Aspergers syndrom i sin idrottsundervisning. Även 

vår andra frågeställning som rör skolmiljöns anpassning utefter Aspergers eleverna har vi 

också fått svar på genom våra intervjuer och observationer.  

Lärarna i Idrott och hälsa anser att inkludering är när eleverna är med i klassens undervisning. 

De utgår från Munirs (2004) tankar om inkludering att eleverna inte skall särskiljas från 

gruppen. Något som lärarna inte tänker på är det som Persson (2008) skriver om, att 

inkludering är en känsla som finns inne hos eleven själv. Därför kan lärarnas syn på 

inkludering skapa en exkludering. Lärarnas tankar om inkluderingsbegreppet är snarare en 

tanke på integreringsbegreppet eftersom Eriksson-Gustavsson (2011) beskriver begreppet som 

att eleverna är med i klassens undervisning. När lärarna låter eleverna vara med i 

undervisningen arbetar de utifrån ett relationellt perspektiv vilket Persson (2008) skriver om. 

Detta innebär att läraren bär ansvaret för elevernas svårigheter i undervisningen och anpassar 

den efter dem. När lärarna har denna inställning till inkludering uppnår de 

Salamancadeklarationens (2006) rekommendationer att alla elever skall vara tillsammans 

oavsett svårigheter och olikheter. För att inkludering skall ske enligt lärarnas syn på 

inkludering måste de, vilket de gör, anpassa undervisningen efter elevernas behov och 

förutsättningar (Skolverket, 2011). Här arbetar lärarna utifrån Perssons (2008) relationella 

perspektiv och efter det sociokulturella perspektivet enligt Säljö (2000) att lära tillsammans av 

varandra. 

Under intervjuerna framkom varierande kunskaper om Aspergers syndrom. Pelle och Olle 

uttrycker att de har för lite kunskaper om Aspergers syndrom men lyckas ändå inkludera 

eleverna i undervisningen. Den ena läraren har endast haft elever med Aspergers integrerade i 

sin undervisning en termin och den andra i ca ett år. Anna som upplever sig har goda 

kunskaper har undervisat elever med Aspergers i sex år. Detta gör att läraren bygger på nya 

kunskaper varje dag. Enligt Avramdis och Norwich (2002) i Vickerman (2007) behöver 

lärarna kunskaper om elever med behov av särskilt stöd för att kunna inkludera eleverna, även 

Ringa och Wigell (1991) tar upp faktorer som har med lärarens kunskaper om diagnosen. De 

menar att läraren måste ta reda på fakta om diagnosen och skaffa sig kunskaper om hur just 

denna elev fungerar i olika situationer för att det skall kunna bli en anpassad undervisning i 
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Idrott och hälsa. Detta har Anna fått under alla år hon haft elever med Aspergers syndrom 

integrerade i sin undervisning.  

En annan del som bidrag till lärarnas inkluderande idrottsundervisning är lärarnas sätt att vara 

tydliga gentemot eleverna. Både på intervjuerna och under observationerna framkom vikten 

av tydlighet gentemot elever med Aspergers syndrom. Olle bad eleverna sätta sig i mitten. Då 

satte sig Aspergers eleven exakt på mitten i hallen. Här var inte Olle tillräckligt tydlig för att 

eleven skulle förstå vad han menar. I detta fall tolkade Aspergers eleven Olles uppmaning 

bokstavligen. Detta beskriver Gillberg (2011) som en typisk aspekt för elever med Aspergers. 

Under övningarnas gång var samtliga lärare väldigt tydliga i sina instruktioner och ställde 

frågor till eleverna som bekräftade deras instruktioner och lät dem ställa frågor när de inte 

förstod. Detta skapar en tydlighet för eleverna och det sociokulturella perspektivet blev den 

del av elevernas kunskaper och förståelse för aktiviteten. När lärarna bekräftade elevernas ord 

om hur de skulle göra tog de hjälp av olika artefakter, vilket Säljö (2000) beskriver som olika 

verktyg och hjälpmedel, för att illustrera hur eleverna skulle utföra aktiviteterna. Lärarna hade 

tydliga samlingspunkter när de skulle gå till idrottshallen. Två av lärarna samlade sina elever 

vid klassrummen och gick gemensamt medan den andra läraren samlade sina vid grinden 

innan de steg på bussen. För Aspergers eleverna blev detta extra tydligt och de behövde inte 

vara rädda för att inte komma i tid eller hitta till idrottshallen. Samtliga lärare har tagit upp 

vikten av att informera Aspergers eleverna vad som kommer att hända, hur det skall göra och 

varför. Detta poängterar Thimo (1998) är viktigt för Aspergers eleverna. Lärarna låter 

eleverna få ställa frågor under genom gången på idrottslektionen och de ställer även 

kontrollfrågor till eleverna som de får svara på. Här arbetar lärarna med ett sociokulturellt 

perspektiv när eleverna skall lära sig av varandra.  

Skolverkat (2009) poängterar att lärarnas anpassning innebär att de aktiviteter de gör inte ska 

innehålla så mycket socialt samspel. Detta för att inkludering skall ske för elever med 

Aspergers syndrom. Lärarna i Idrott och hälsa gjorde inte många lekar i sin undervisning där 

socialt samspel krävs och har anpassat undervisningen utefter Aspergers eleverna. En annan 

sak lärarna kan ha i åtanke är det som Gillberg (2011) skriver om är att ta del av Aspergers 

elevens specialintressen i undervisningen, vilket vi inte fick fram under intervjun eller kunde 

se i observationen. Detta kan dock bli för intensivt för övriga i klassen.  
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Vid gruppindelningar gjorde samtliga lärare indelningarna. Detta gör det tydligt för eleverna 

var de skall vara och med vem de skall vara med. Enligt Jerlinder (2010) ska läraren dela in 

grupper för att ingen elev skall känna sig sämre än någon annan, hamna utanför gemenskapen, 

få lågt självförtroende och känna en ensamhet i gruppen. Läraren gör detta arbetas det från ett 

relationellt perspektiv vilket Persson (2008) skriver om. Det är läraren som bär ansvaret så 

ingen elev känner sig utanför på grund av funktionsnedsättning, hinder eller diagnos. För att 

Aspergers eleverna skall kunna veta i förväg vad som skall hända med vem, hur länge och vad 

som skall hända sen är det viktigt enligt Thimo (1998) att ha en tydlig planering. 

Samtliga lärare i Idrott och hälsa anser att skolbyggnaderna inte är anpassade utefter 

Aspergers elevernas behov och förutsättningar. När skolan har många dörrar, fönster, 

korridorer och rum är det lätt att Aspergers eleven känner sig vilsen (Thimo, 1998). Alla 

lärare har gjort anpassningen att skaffa en assistent till eleven. Dock har inga hjälpmedel på 

skolan satts upp. Enligt Thimo (1998) kan scheman med tider och uppgifter sättas upp på 

olika ställen på skolbyggnaden. Lappar och bilder på vad som händer innanför varje dörr är 

också ett bra hjälpmedel. Skolverket (2009) skriver att hjälpmedel gynnar alla elever i klassen 

och på skolan. När skolan har tillsatts en assistent har de tänkt ur ett relationellt perspektiv, 

men anpassningen av hjälpmedel har skett ur ett kategoriskt perspektiv. Persson(2008) 

förklarar det som att elever med Aspergers syndrom får anpassa sig efter skolans byggnader 

och komma på lösningar själv.  

Samtliga idrottshallar har få fönster och få dörrar. Idrottshallarna är bra utformade i den 

aspekten att de inte har många dörrar och fönster. Detta gör att eleverna inte blir störda av vad 

som händer utanför (Thimo, 1998). En nackdel med få dörrar och fönster är att det inte 

kommer in så mycket ljus utifrån och hallarna blev mörka. Idrottshallarna är inte anpassade 

utefter Aspergers eleverna enligt lärarna. Dock kan de bedriva undervisningen i dem. 

Idrottshallarna är utformade utifrån ett kategoriskt perspektiv där eleverna och lärarna får 

anpassa sig efter miljön och materialet som finns.  

Om miljön på skolan skall kunna anpassas fullt ut efter elever med Aspergers syndrom krävs 

en stor omorganisering. Skolorna måste byggas om. 
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6.2. Metoddiskussion  
 

Vårt val av att göra en kvalitativ studie har varit bra. Vi har fått en bredare förståelse för hur 

lärarna arbetar för att skapa en inkluderande idrottsundervisning för elever med Aspergers 

syndrom.  När vi har kunnat göra intervjuer har vi fått svar på hur de verksamma lärarna gör 

och sedan kunnat se rent praktiskt hur de hanterar undervisningen under observationerna. 

Detta innebär att vi fått en större förståelse för de verksamma lärarna.  

Att göra intervjuer och observationer har gett oss en bredare syn än om vi bara gjort ett av 

dem. Validitet beskriver Denscombe (2004)  genom att visa hur forskaren kan vad han/hon 

säger stämmer överens med vilken metod som används. Enligt Eliasson (2006) blir validiteten 

större när forskaren genomför både intervjuer och observationer. Detta benämner han som 

triangulering. Vår studie har fått denna triangulering och får då en större validitet. I vår studie 

blir validiteten dock inte så stor då vi endast har tre intervjupersoner. Kvale och Brinkmann 

(2009) skriver att intervjufrågor är det centrala i hermeneutiken för att kunna säkerställa 

validiteten. Forskaren måste ha kunskaper om sin förförståelse för att kunna ha hög validitet 

på sina frågor. Vi har kunnat se hur lärarnas tankar om en inkluderad idrottsundervisning syns 

under lektionen. För att kunna ta reda på hur skolmiljön ute på skolorna ser ut är det av största 

validitet att genomföra observationer på skolan och under en idrottslektion. Då får vi en 

bredare bild av hur lärarna upplever miljön genom intervjuerna och får se det konkret själva 

genom observationerna. Här har den hermeneutiska cirkeln varit till hjälp då vi kunnat ta 

delarna i intervjuerna och sätta dem i helheten på observationerna. Eftersom vi först har 

intervjuat lärarna har deras svar påverkat vår observation utan att vi har tänkt på det. 

Observationerna drogs mycket åt att se om läraren gör som den sagt. Vi har endast kunnat 

göra tre intervjuer och tre observationer på verksamma lärare inom Idrott och Hälsa. 

Anledningen till detta är att vi inte fått tag på lärare som har Aspergers elever integrerade i sin 

idrottsundervisning. Detta bidrar till att vi inte kan dra en generell slutsats av hur det ser ut i 

hela Sverige bland lärare som har Aspergers elever integrerade i sin undervisning, utan endast 

hur dessa tre lärare arbetar. Detta innebär att vi inte kan dra en nationell slutsats eftersom vi 

har ett fåtal intervjuer och observationer. Den slutsats som vi kan dra är hur dessa tre lärare 

arbetar för att inkludera Aspergers elever i sin idrottsundervisning och hur deras miljö på 

skolan ser ut. 
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För att få fram bästa möjliga resultat av våra intervjuer genomförde vi en pilotundersökning 

på en lärare som har en elev med autism inkluderad i sin idrottsundervisning. Detta bidrog till 

att vi inte fick korrekta svar på våra intervjufrågor, utan vi fick byta ut Aspergers syndrom till 

autism. Anledningen till att vi valde denna lärare är att vi inte hittade fler lärare som har 

Aspergers elever i sin idrottsundervisning och resonerade att denna lärare fungerar då 

Aspergers är en typ av autism. Anledningen till att vi genomförde denna pilotundersökning 

var för att få god reliabilitet i vårt insamlade material. Vi ville mäta och se om vårt instrument 

mätte det som vi hade tänkt, vilket det gjorde efter en liten korrigering i frågorna som innebar 

varför. Detta för att få ett bredare och tydligare svar. Reliabilitet menas med det instrument vi 

valt att insamla vårt material med och hur tillförlitligt instrumentet är (Denscombe, 2004). 

Birkler (2008) skriver att reliabiliteten inte blir så hög då bara frågor används som 

mätinstrument. Eftersom vi har använt både intervjuer och observationer får vi en högre 

reliabilitet. Dock kan svaren skilja sig om någon annan genomför samma studie eftersom 

förförståelsen kan skilja sig åt. Vår intervjuguide har en stark tillförlitlighet då vi genomfört 

en pilotstudie (Eliasson, 2006). Varför vi inte gjorde en pilotundersökning på vårt 

observationsprotokoll var för att vi i tidigare arbeten gjort observationer på samma sätt utifrån 

samma protokoll.   
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7. Slutsatser och implikationer 
 

Utefter våra intervjuer och observationer har vi kommit fram till att de studerande lärarna i 

Idrott och hälsa bidrar till en inkluderande undervisning för elever med Aspergers på snarlika 

sätt. De planerar lektionerna noga, pushar och berömmer eleverna, är tydliga vid instruktioner 

och visar noga hur eleverna skall göra. För att skapa en inkludering i undervisningen ställer de 

frågor till eleverna som de sedan bekräftar med andra ord. Här arbetar de ur ett sociokulturellt 

perspektiv. Eleverna får vara med och delge sina kunskaper och när läraren visar rent 

praktiskt används olika artefakter för att lättare förstå. Lärarna arbetar också utefter ett 

relationellt perspektiv då ansvaret för elevens svårigheter ligger på lärarens ansvar. Det är 

lärarna som skall se till så eleverna kan vara integrerade och känna sig inkluderade i 

idrottsundervisningen och inte eleven själv som skall skapa detta.  

Miljön på de studerande skolorna anpassas inte efter Aspergers elevernas behov och 

förutsättningar. Idrottshallarna är alla traditionella hallar där inga anpassningar har gjorts 

utefter Aspergers eleverna. Hallarna är bra, ur den synvinkeln att de har få dörrar och få 

fönster. Skolbyggnaderna är inte heller anpassade. Lärarna har inte gjort något för att hjälpa 

eleverna. Skolorna har däremot tillsatt assistenter till eleverna. Skolmiljön är i ett kategoriskt 

perspektiv där eleverna får anpassa sig utefter skolan.  

Några praktiska tillämpningar som lärare ute på skolorna kan göra är att sätta upp lappar på 

vad som händer innanför varje dörr. Det kan vara lappar som visar vilka klasser som går i 

vilka klassrum eller att här inne har vi slöjd. Dessa lappar bör innehålla bild och text. Lärarna 

i Idrott och hälsa kan anpassa undervisningen så att det inte blir så vilda lekar och göra lekar 

där det sker en liten social interaktion. Lekar där det sker liten social interaktion är lekar som 

”det onda ögat”.  Det är bra för Aspergers eleven att veta i förväg vad som kommer att hända, 

regler, med vem, vad och vad som händer sen. Därför är det viktigt att läraren planerar sina 

lektioner noga och informerar Aspergers eleverna innan olika aktiviteter sker, oavsett vilket 

ämne det berör.  

Vidare forskning som kan göras inom ämnet är att hur lärare i Idrott och hälsa som inte har 

Aspergers elever i sin klass hade agerat för att skapa en inkluderande idrottsundervisning. En 

annan del som kan forska vidare på är hur Aspergers eleverna upplever/upplevde 

integreringen och inkluderingen i Idrott och Hälsa under sin skolgång samt hur elever med 

Asbergers uppfattar skolmiljön utifrån sin diagnos. 



41 
 

8. Referenslista 
 

Andersson, B. & Thorsson, L. (2007). Därför inkludering. 

www. butiken.spsm.se/produkt/katlog_filer/Inkl_bokTOT.pdf Hämtad (2011-10-

03 kl.10.07). 

Assarsson, I. (2009). Talet om en skola för alla. Pedagogernas meningskonstruktion i ett

 politiskt uppdrag (Diss) Doktorsavhandling. Malmö: Högskola. 

Attwood, T. (2000). Om Asperger syndrom: Vägledning för pedagoger, psykologer och

 föräldrar. Stockholm: Natur och Kultur. 

Barnombudsmannen. (2002). Barnombudsmannens årsrapport; Många syns inte men finns

 ändå. Stockholm: Reuter och Reuter Förlag AB. 

Björndal, C. (2002). Det värderande ögat. Liber AB. 

Denscombe, M. (2004) Forskningens grundregler. Samhällsforskningens handbok i tio 

punkter Lund: Studentlitteratur 

Eliasson, A. (2006). Kvantitativ metod från början. Studentlitteratur: Lund. 

Eriksson-Gustavsson, A., Göransson, K. & Nilholm, C. (2011). Specialpedagogisk 

verksamhet i grundskolan. Lund: Studentlitteratur. 

 

Ericsson, E. & Lindström, E. (1987). Uppföljning och utvärdering av MUGI- projektet.

 Lunds universitet, institutionen för tillämpad psykologi. 

Fors, E (Red.). (2004). Passa mig! – inkluderande idrottsundervisning. Stockholm: SISU

 idrottsböcker 

Gallagher, S. (1992). Hermeneutics and education. New York: State University of New York 

Press. 

http://www.google.com/books?hl=sv&lr=&id=MSz6IAv0zpIC&oi=fnd&pg=PR9&dq=h

ermeneutics+and+education&ots=rVwl20jfk0&sig=lE7gz8_0qb3W_7aBeCI7txptTNE#v

=onepage&q&f=false Hämtad: 19/12-11 Kl 09.28 

 Gillberg, C. (2011). Barn ungdomar och vuxna med Aspergers syndrom – normala geniala,

 nördar? Studentlitteratur Lund. 

http://www.google.com/books?hl=sv&lr=&id=MSz6IAv0zpIC&oi=fnd&pg=PR9&dq=hermeneutics+and+education&ots=rVwl20jfk0&sig=lE7gz8_0qb3W_7aBeCI7txptTNE#v=onepage&q&f=false
http://www.google.com/books?hl=sv&lr=&id=MSz6IAv0zpIC&oi=fnd&pg=PR9&dq=hermeneutics+and+education&ots=rVwl20jfk0&sig=lE7gz8_0qb3W_7aBeCI7txptTNE#v=onepage&q&f=false
http://www.google.com/books?hl=sv&lr=&id=MSz6IAv0zpIC&oi=fnd&pg=PR9&dq=hermeneutics+and+education&ots=rVwl20jfk0&sig=lE7gz8_0qb3W_7aBeCI7txptTNE#v=onepage&q&f=false


42 
 

Gillberg, C. (2002). A guide to Asperger Syndrome. Cambridge University Press. 

Kristen, L. (2010).  Anpassad fysisk aktivitet för barn och ungdomar med funktionshinder. 

(Red.) I Hallberg, L. (2010). Hälsa och livsstil – forskning och praktiska 

tillämpningar. Studentlitteratur AB: Lund. 

Haug, P. (1998). Pedagogiskt dilemma – specialundervisning. Skolverket, Stockholm. 

Hayes, S. & Stidder, G. (2003). Social inclusion in Physical Education and sport. Themes and

 perspectives for practitioners. I Hayes, S. och Stidder G. (Red.) “Equitity and

 inclusion in physical education and sport. Contemporary issues for teachers,

 trainees and practitioners”. London: Routledge. 

Isaksson, J. (2009). Spänningen mellan normalitet och avvikelse. Om skolans insatser för

 elever i behov av särskilt stöd. Umeå: Print och Media. 

Jakobsson, I-L. (2002). Diagnos i skola – En studie av skolsituationer för elever med

 syndromdiagnos. ACTA Universitatis Gothoburgernsis. Doktorsavhandling. 

Jerlinder, K. (2010). Social rättvisa i inkluderande idrottsundervisning för elever med

 rörelsehinder – en utopi? (Doktorsavhandling.) Örebro Universitet.  

Jerlinder, K., Danermark, B. & Gill, P. (2010). European Journal of Special Needs Education.  

Karlsson, Y. (2007). Att inte vilja vara problem – social organisering och utvärdering av

 elever i en särskild undervisningsgrupp. Linköping: LiU tryck.  

Kostenius, C. & Lindqvist, A-K. (2006). Hälsovägledning - från tanke till ord och handling.

 Studentlitteratur.  

Larsson Abbad, G. (2007).  "Aspergern, det är jag”: en intervjustudie om att leva med

 Asperger syndrom. Institutionen för Handikappvetenskap, IHV. Linköping:

 Unitryck. 

Munir, D. (2004). Unga människor med rörelsehinder utanför arbetsmarknaden. Om

 barriärer, sociala relationer och livsvillkor. Licentiatavhandling. Örebro:

 Universitetsbiblioteket. 

Nilholm, C. (2006). Inkludering av elever ”I behov av särskilt stöd” – vad betyder det och

 vad vet vi? Forskning myndigheten för skolutveckling. 



43 
 

Nilholm, C. (2007). Perspektiv på specialpedagogik. Lund: Studentlitteratur. 

Persson, B. (2009). Elevers olikheter och specialpedagogisk kunskap (2:a upplagan). 

Stockholm: Liber. 

Persson, B. (2008). Elevers olikheter och specialpedagogisk kunskap. Stockholm: Liber. 

Ringa, A & Wigell, K. (1991). Anpassad idrottsundervisning i skolan. Åbo Akademi, Vasa. 

Sainsbury, C. (2000). Martian in the playground. Understanding the schoolchild with

 Asperger’s syndrome. Bristol: Lucky Duck. 

Saloviita, T. (1999). En skola öppen för alla - Elever med särskilda behov inom

 allmänundervisningens ram. Fram AB. 

Seaman, C, Corbin & Pangrazi (1999). Physical Activity and fitness for persons with

 disabilities. Research Digest serie 3 nr 5. Whashington DC: President`s council

 on physical fitness and sports. 

Sherrill, C. (2004). Adapted physical activity, recreation and sport. Crossdisciplinary and

 lifespan. McGraw-Hill Education, Boston. 

Skidmore, D. (2004). “Inclusion: the dynamic of school development” Berkshire: MacGrac

 Hill Education. 

Skolverket. (2006). Inkludering av elever. http://www.skolverket.se/publikationer?id=1824

 Hämtad (2011-11-23, kl 10.56). 

Skolverket. (2009). Skolan och Aspergers syndrom - Erfarenheter från skolpersonal och 

forskare. 

http://www.spsm.se/Documents/R%C3%A5d%20och%20st%C3%B6d/kompete

nsomr%C3%A5den/ADHD/Skolverket_Rapport%20334.pdf Hämtad(2011-11-

23, kl 13.47). 

Skolverket. (2011). Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 

Edita, Västerås. 

Sullivan J.A. & Andersson S.J (2000). Care of the Young Athlete. American Academy of

 Orthopedic Surgeons, American Academy of pediatrics. 

http://www.skolverket.se/publikationer?id=1824
http://www.skolverket.se/publikationer?id=1824
http://www.spsm.se/Documents/R%C3%A5d%20och%20st%C3%B6d/kompetensomr%C3%A5den/ADHD/Skolverket_Rapport%20334.pdf
http://www.spsm.se/Documents/R%C3%A5d%20och%20st%C3%B6d/kompetensomr%C3%A5den/ADHD/Skolverket_Rapport%20334.pdf


44 
 

Svenska Unescorådet, (2006). Salamancadeklarationen och Salamanca +10.  

www.spsm.se (2011-05-12). 

SOU 2004:98: För oss tillsammans ‐ Om utbildning och utvecklingsstörning. 

http://www.regeringen.se. Hämtad (2011-10-04, kl.11.02). 

Säljö, R. (2000). Lärande I praktiken: ett sociokulturellt perspektiv. Stockholm prisma. 

Thimo, A-C. (1998). Bråkiga ungar och snälla barn. Förlag: Skyttmo Förlag AB. 

Utbildningsdepartementet. (1998:66). FUNKIS – funktionshindrade elever i skolan. Norstedts 

tryckeri AB. Stockholm 

Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. 

Vickerman, P., Hayes, S & Whetherly, A (2003). Special educational needs and National

 Curriculum physical education. I Hayes, S. och Stidder G. (Red.) “Equitity and

 inclusion in physical education and sport. Contemporary issues for teachers,

 trainees and practitioners”. London: Routledge.   

Vickerman, P. (2007). Teaching physical education to children with special educational

 needs. Routeledge. 

Winter, M. (2008). Aspergers syndrom: Vad lärare behöver veta Stockholm: Liber. 

Zackari, G. & Modigh, F. (2000). Värdegrundsboken om samtal för demokrati i skolan. 

Stockholm: Regeringskansliet. 

 

 

 

 

 

 

http://www.spsm.se/
http://www.regeringen.se/


45 
 

10. Bilagor 
 

Bilaga 1 
Hej! 

Vi är två lärarstudenter från högskolan i Halmstad som heter Camilla Andersson och Linda 

Ivarsson. Vår inriktning på utbildningen är lek, rörelse, idrott och hälsa, där hela vår 

utbildning omfattar 210 hp. Vi går vår sista termin på lärarutbildningen och skriver just nu ett 

examensarbete om inkludering i idrottsundervisningen samt skolmiljön för elever med 

Aspergers syndrom. Vår önskan är att du som idrottslärare ställer upp på en intervju som 

handlar om dina tankar om en inkluderande idrottsundervisning och din syn på skolansmiljö. 

Intervjun kommer vi att spela in och sedan transkribera. Informationen kommer att behandlas 

konfidentiellt (bara vi kommer läsa informationen av er). Önskar du att inte bli inspelad så 

meddela gärna detta innan besöket. Efter intervjun önskar vi få vara med på en idrottslektion 

och observera dig som idrottslärare hur du praktiskt i undervisningen inkluderar eleven med 

Aspergers. I vårt arbete kommer det inte att stå några namn på varken intervjuperson, skola 

eller kommun. I stället kommer vi att beteckna intervjupersonernas riktiga namn har vi hittat 

på fiktiva namn. Arbetet kommer att läggas ut på skolans databas.   

 

Har ni frågor så var inte rädda att höra av er någon till oss: 

Camilla Andersson 073XXXXXXX camand08@student.hh.se 

Linda Ivarsson 070XXXXXXX liniva08@student.hh.se 

 

Handledare: 

Lars Kristén 035- XX XX XX lars.kristen@hh.se 

Åke Nilsén 035- XX XX XX ake.nilsen@hh.se 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor till pedagogerna 

 

1. Bakgrundsfrågor: 

 

Vad heter du? 

Hur länge har du arbetat som pedagog? 

Hur länge har du arbetat på skolan? 

Vad har du för arbetsuppgifter?  

 

2. Hur agerar läraren i sin idrottsundervisning för att skapa en inkluderande miljö för elever 

med Aspergers syndrom? 

Vad känner du till om Aspergers syndrom? 

Hur påverkar det dig att du har en elev med Aspergers syndrom i klassen? 

 Varför? 

Vad betyder inkludering för dig? 

Hur arbetar du för att inkludera elever med Aspergers syndrom i din idrottsundervisning?

  Hur tänker du? Ge ett exempel? 

Tänker du annorlunda i din idrottsplanering när du har en elev med Aspergers syndrom i 

klassen? Varför? 

 

3. På vilket sätt anpassas miljön för Aspergers elever? 

Hur upplever du att skolmiljön är anpassad utefter elever med Aspergers syndrom? 

Hur hjälper du eleven med Aspergers syndrom att känna sig tryggare i skolmiljön?

   Ge exempel? 

Framtidsfråga. 

Hur ser din dröm skolmiljö ut för elever med Aspergers syndrom? 
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Bilaga 3 

Observationsprotokoll 

Vi tittar på: 

 Miljön – fönster, dörrar, korridorer, scheman, bestämd plats 

 Grupper - indelning 

 Pedagogen – bemötandet, kommunikationen, transport, assistent, anpassning, 

förklaring innan 

Pedagog:  

Handling: Tolkning: 
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Bilaga 4  
Analysschema 

Mening/text Nyckelord Kategorier 

”/…/ det handlar om det 

sociala och jag intelligent 

mässigt /…/” (Pelle) 

Socialt samspel Lärarens förhållningsätt 

”/…/ dem är vilse i 

verkligheten /…/ snöar in sig 

på grejer” (Anna) 

Socialt samspel Lärarens förhållningsätt 

”/…/  få möjlighet att vara 

med /…/ anpassa lektionen 

/…/” (Olle) 

Inkludering Lärarens förhållningsätt 

”/…/  vara med i klassen så 

mycket som möjligt” (Anna) 

Inkludering Lärarens förhållningsätt 

”/…/ vi samlas vid grinden 

och där prickar jag av dem. 

Aspergers eleverna går på 

före /…/” (Pelle) 

Tydlighet Lärarens förhållningsätt 

”/…/ inga sådana stora 

livliga saker /…/ väldigt 

tydlig med regler och kollar 

av med att så att han har 

förstått/…/” (Anna) 

Planering Lärarens förhållningsätt 

”/…/ försöker att tänka på 

och att se vilken, vad det är 

för typ av aktiviteter i 

idrotten som han klara av 

/…/” (Olle) 

Planering Lärarens förhållningsätt 

”/…/ det är jag som har gjort 

det och jag delar alltid in 

dem i grupper” (Pelle) 

Inkludering Lärarens förhållningsätt 

”/…/ försöker anpassa de vi 

gjort så han kan vara med” 

(Anna) 

Planering Lärarens förhållningsätt  

”/…/ inte anpassad /…/ en 

vanlig idrottshall” (Olle) 

Miljön i idrottshallen Skolans organisation 

”/…/ med så många 

byggnader hit och dit, alltså 

de går ju vilse /…/” (Anna) 

Skolmiljön Skolans organisation 

”Vi har gjort vad vi kan i 

detta huset /…/” (Pelle) 

Skolmiljön Skolans organisation 

”Extra tydliga med regler 

/…/” (Pelle) 

Tydlighet Lärarens förhållningsätt 

”/…/ vad, varför och hur 

/…/” (Olle) 

Tydlighet Lärarens förhållningsätt 

 

 


