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Abstract 

Neuropsychiatric disabilities is a term which is used to describe diagnoses such as ADHD, ADD, 

Aspergers syndrome, Tourettes syndrome and OCD (compulsive disorder). These diagnoses all affect 

the brain’s way of working and can cause difficulties with social skills, motor skills, perception and 

learning among others.  

As personally diagnosed with ADHD, I have experienced difficulties throughout school. Physical 

Education (P.E.) was one of the subjects with which I struggled the most. This created an interest in 

studying what knowledge P.E teachers have regarding neuropsychiatric disabilities and how students 

affected by these diagnoses are described amongst teachers of P.E. The Swedish education act and 

curriculum state that all students, regardless of disability, are entitled to education based upon their 

individual condition.  

The previous research is extremely limited and focuses only at how neuropsychiatric disabilities affect 

students in core subjects. It is also the teachers of core subjects’ ascriptions of students with 

neuropsychiatric disabilities that have been studied. However, the previous research states that 

teachers in general lack knowledge of how neuropsychiatric disabilities affect the student. In addition, 

previous research conclude that teachers tend to ascribe students with neuropsychiatric disabilities as 

deficient rather than seeing a deficient environment which causes difficulties for the individual. The 

limited amount of research and the results of it are causes of great concern which is why it is important 

to further inquire the knowledge and ascriptions of students with neuropsychiatric disabilities amongst 

teachers.  

Therefore, this study seeks to answer what knowledge teachers of P.E have regarding neuropsychiatric 

disabilities and its affect on the student in Physical education. Furthermore, the study also seeks to 

answer how teachers of P.E ascribe students with neuropsychiatric disabilities. The study for this essay 

is based on surveys answered by 12 teachers of P.E and three interviews with teachers of P.E in two 

medium large municipalities in Sweden. The survey has been used to discover exactly what 

knowledge the participants have regarding neuropsychiatric disabilities. This has been done by 

requesting the participating teachers of P.E to identify what features of P.E that could cause 

difficulties for students with neuropsychiatric disabilities. The interviews, however, consisted of 

questions with the purpose of scrutinizing whether the participants ascribed the environment or the 

student with the neuropsychiatric disability as deficient.  

In conclusion, the study which this essay is based upon corresponds with previous research and 

confirms tendencies of teachers lacking knowledge on the subject. The surveys illustrate that the 

participants had major struggle with identifying features that could cause difficulties for students with 

neuropsychiatric disabilities. Furthermore, the interviews revealed, that although the participants have 

great intentions, students with neuropsychiatric disabilities tend to be ascribed as somewhat deficient.  
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Inledning 

Under de verksamhetsförlagda utbildningarna som ingått i min lärarutbildning har jag många 

gånger mött elever med olika typer av svårigheter, både i teoretiska och praktiska ämnen. 

Svårigheter vilka är typiska för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är relativt vanliga 

bland dagens skolungdomar och svårigheterna kan ge eleverna bekymmer i diverse 

skolämnen.  

Som personligen diagnostiserad med ADHD har jag under min skolgång upplevt en rad olika 

problem. Rastlöshet under lektionerna, rädsla för att prestera framför mina klasskamrater, 

rädsla för misslyckande och svårigheter med lärares auktoritet var några av de mest uppenbara 

besvär jag upplevde under både grundskola och gymnasieskola. De svårigheter jag upplevde 

anses typiska för just neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och är också några av de 

svårigheter de elever jag mött har upplevt. Kunskapen om neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar verkar bli allt bättre och lärare i teoretiska ämnen är oftast medvetna 

om hur svårigheterna kan påverka elevens skolgång, dock har jag inte mött denna förståelse 

bland lärare i de praktiska ämnena.  

Idrottsundervisningen var det största bekymret under min skoltid. Jag var motoriskt klumpig, 

hade inte särskilt bra balanssinne och avskydde moment där mina bristande färdigheter 

avslöjades för mina klasskamrater. Tävlingsmoment och i synnerhet bollsporter gjorde mig 

panikslagen då jag aldrig lyckades förstå spelens alla moment och mina ständiga 

misslyckanden resulterade i mobbning, även under gymnasieskolan. Självkänslan blev allt 

sämre och jag insåg till slut att den bästa lösningen var att inte delta i idrottsundervisningen. 

Frånvaro har också varit vanligt förekommande hos flertalet av de elever med svårigheter jag 

mött.  

De idrottslärare som undervisat mig genom åren har varit totalt oförstående för mina problem. 

Lärarna uttryckte kontinuerligt att jag inte ansträngde mig tillräckligt och att jag inte tog 

idrottsundervisningen på allvar. Som lärarstudent har jag mött ett antal idrottslärare under de 

verksamhetsförlagda utbildningar jag haft, som uttryckt liknande gentemot elever som visat 

på svårigheter snarlika mina. Många gånger har lärare jag mött, oavsett ämne, uttryckt att 

diagnoser som ADHD egentligen inte existerar utan problematiken beror istället på omognad 

och avsaknad av intresse.  

Den okunskap och de fördomar jag mött har resulterat i denna uppsats, som har för avsikt att 

studera idrottslärares kunskaper och konstruktioner av elever med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar. Min ambition är att bidra till att öka lärares kunskap och förståelse för 

dessa elever. En förändring startar med ett frö. Det här är mitt frö som förhoppningsvis kan få 

några av de lärare jag kommer att möta i studien att reflektera kring ämnet.  

Med denna inledning vill jag tacka mina föräldrar, som alltid uppmuntrat mig och fått mig att 

inse vilka mina styrkor är, inte enbart som individ men också som framtida lärare. Jag vill 

också rikta ett stort tack till min broder, som under hela min skoltid hjälpt mig med mina 

studier och som även stöttat mig i författandet av denna uppsats.  
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Bakgrund 

Bakgrunden kommer att beskriva begreppet neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och 

vilka diagnoser som inkluderas i begreppet. Vidare kommer diagnosernas orsak och påverkan 

specificeras. Slutligen kommer även en redogörelse för hur skollag och läroplan förhåller sig 

till dessa typer av funktionsnedsättningar.  

Diagnoser 

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är ett samlingsnamn för diagnoser vilka 

påverkar hjärnan och dess sätt att arbeta. Begreppet innefattar diagnoser såsom 

ADD/ADHD, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom och OCD (tvångssyndrom). 

Diagnoserna ger olika svårigheter beroende på individ och aktuell diagnos men kan 

generellt sägas ge svårigheter med bland annat impulskontroll, reglering av aktivitetsnivå 

och uppmärksamhet, sociala samspel, inlärning och motorik (Riksförbundet Attention). 

En utförligare beskrivning av de generella och specifika svårigheterna för en individ med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar förklaras utförligare i avsnittet tidigare 

forskning. 

 

ADHD/ADD 

ADHD är en förkortning av Attention Deficit Hyperactivity Disorder och kan på svenska 

översättas till uppmärksamhetsstörning med överaktivitet. Vid ADHD har nervbanor som 

kontrollerar reglering och styrning en bristande funktion och därför överförs 

nervimpulserna långsammare än för övriga individer. Dessa nervbanor påverkar 

exempelvis vakenhetscentrum, omkopplingscentralen, den medvetna styrningen, 

funktioner för känsloupplevelser, motivation och långtidsminne samt delar av hjärnan 

vilka kontrollerar hämning av impulser och uthållig uppmärksamhet (Duvner 1997:s.21). 

Mer explicit står alltså dessa bristande nervbanor för de typiska symtomen; nedsatt 

koncentrationsförmåga, perception, kognition och motorik vilka alla kan påverka i 

idrottsundervisning (Duvner 1997:s.83-87). Dagens forskning visar på att ca 3-5% av alla 

skolbarn uppfyller de kriterier som används för att fastställa ADHD diagnos och är 

omkring 3-4 gånger vanligare hos pojkar än hos flickor (Kadesjö 2007: s.68-9). Det är 

dock inte möjligt att fastställa huruvida diagnosen faktiskt är vanligare hos pojkar eller 

inte då symtomen mellan könen ofta skiljer sig åt. Pojkar har vanligen ett tämligen mer 

utagerande beteende och deras höga aktivitetsnivå är i större utsträckning mer 

framträdande vilket gör problematiken lättare att uppmärksamma. Flickors symtom består 

vanligen av pratighet, ofta missar viktig information, glömska, oreda osv. Symtomen 

flickor ofta lider av är svårare för lärare att känna igen vilket delvis gör att färre flickor får 

diagnosen ADHD (Nadeau et. Al. 2002: s.24).  
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ADD är likt ADHD en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning men står istället för 

Attention Deficit Disorder och innebär att den drabbade individen upplever likartade 

svårigheter som individer med ADHD, dock utan hyperaktivitet. En individ med ADD 

diagnos är oftare inåtvänd och beskrivs av omgivningen som allmänt disträ och är per 

definition alltså inte utagerande vilket gör problematiken svårare att känna igen 

(Riksförbundet Attention).  

 

 Aspergers syndrom 

Aspergers syndrom är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som klassas som en 

mildare form av autism. Diagnosen är inte lika vanligt förekommande som ADHD/ADD, 

dock finns idag inga exakta siffror på antalet människor med Aspergers syndrom. En 

uppskattning brukar dock vara att 0,7% av skolbarn mellan 7-16 år uppvisar problematik 

typisk för diagnosen (Ehlers & Gillberg 2004:s.6). En individ med Aspergers syndrom är 

normalbegåvad men har ofta stora svårigheter med socialt samspel, motorik, 

kommunikation och perception. Typiskt för Aspergers syndrom är också att barnet har 

säregna intressen samt mycket begränsade beteendemönster (Skolverket 2001:s.9). 
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Skolans ansvar 

Skollagen (SFS 2013:823) 3 kap. 8 § fastställer att alla elever ska ges möjlighet att utvecklas 

utifrån personliga förutsättningar. En elev har rätt till särskilt stöd om de uppstår misstankar 

om att eleven riskerar att inte uppnå målen eller om eleven visar tecken på övriga svårigheter i 

sin skolsituation. Någon fastställd diagnos är alltså inte ett krav för att vara berättigad särskilt 

stöd.  

 

Även skolverkets läroplan berör individen och dess rätt till utveckling utefter egna 

förutsättningar. I läroplanen konstateras att undervisningen i skolan ska vara likvärdig. 

Begreppet innebär i praktiken inte att undervisningen ska utformas likadant över hela landet 

utan istället anpassas så att den passar alla individer. I likhet med bestämmelserna i skollagen 

tar läroplanen upp att elever med funktionsnedsättningar ska tas särskild hänsyn till och att 

resurser ska sättas in till alla elever vilka har svårigheter med att uppnå målen. I enlighet med 

diskrimineringslagen ska också skolan motverka och direkt agera om diskriminering 

förekommer av bland annat elever med funktionsnedsättningar (Skolverket 2011: s.6). Det är 

av extra stor vikt att uppmärksamma elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar då 

de ofta är utsatta för mobbning på grund av deras säregna egenskaper och beteenden. Dessa 

elever är särskilt sårbara och självkänslan påverkas mycket av mobbningen, vilket kan sägas 

vara en typ av diskriminering (Ehlers & Gillberg 2004: s.9). Vidare betonar läroplanen 

skolans arbete med elevernas självkänsla. Eleverna ska stimuleras till ett intresse för lärande 

utefter individuella förutsättningar. Skolan har dessutom ett ansvar för att förbättra elevers 

självkänsla och positivt påverka elevernas framtidstro (Skolverket 2011: s.8).  

Trots det faktum att skollagen och läroplanen konstaterar att en diagnos inte är nödvändig för 

att en elev ska vara berättigad särskilt stöd förekommer det mycket ofta att skolor kräver 

diagnoser för att sätta in nödvändiga resurser (Jakobsson & Nilsson 2011: s.67). Skolor 

prioriterar idag dessutom fördelningen av resurser på elever med synliga 

funktionsnedsättningar som exempelvis rullstolsburna och extra resurser får de elever med en 

diagnostiserad funktionsnedsättning i jämförelse med elever som visar på svårigheter utan att 

ha en diagnos (Skolverket 2001:s.6).  
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Litteraturöversikt 

I detta avsnitt beskrivs de generella och specifika svårigheter elever med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar kan uppleva i idrottsundervisningen. Vidare beskrivs vad den tidigare 

forskningen säger om lärares kunskaper om och syn på elever med dessa typer av 

funktionsnedsättningar. 

Generell Problematik 

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar innebär flera generella svårigheter vilka anses 

typiska för individer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Dessa generella 

svårigheter förklaras nedan. 

 

Impulskontroll – Barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, ADHD i synnerhet, 

har ofta betydande svårigheter med att hantera impulser. En bristande impulskontroll 

innebär att barnet handlar utan att reflektera över de olika alternativ som finns till hand i 

en viss situation utan väljer det som inte kräver ansträngning. Svårigheterna medför att 

barnet får problem med att vänta utan vill istället handla med en gång och vill omgående 

ha bekräftelse på det denne gör. Den bristande impulskontrollen blir tydlig i olika typer av 

situationer, exempelvis vid hanteringen av sina egna känslor. Ett barn med en 

neuropsykiatrisk funktionsnedsättning har svårare för att hantera sina känslor och reagerar 

därför mycket starkare än övriga barn. Frustration utvecklar sig istället till ilska vilket 

innebär att om ett barn inte klarar av en uppgift omgående reagerar barnet ofta med ilska 

och avbryter arbetet med uppgiften (Kadesjö 2007:s.31-3). 

 

Reglering av aktivitetsnivå – Att reglera sin aktivitetsnivå är för ett barn eller ungdom 

med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning ofta svårt. I en specifik situation krävs ett 

visst mått av ansträngning och nivå av aktivitet vilket barnet inte kan anpassa sig till. 

Aktivitetsnivån är istället ideligen högre än vad som krävs för situationen vilket ofta yttrar 

sig genom att barnet ständigt måste röra på sig eller ständigt måste prata. Lärare och övrig 

skolpersonal kan uppfatta barnet som störande, men också som om att barnet inte 

anstränger sig. Aktiviteter vilka barnet upplever som rutin gör individen omotiverad vilket 

en elev i skolan ofta visar genom att tala om hur tråkigt det är eller kan till och med 

somna. Elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är ofta mycket ojämna i sina 

prestationer i skolan då de vissa dagar och vid vissa uppgifter kan vara mycket alerta och 

prestera på hög nivå. Dock har dessa elever också dagar där de får mycket svårt för att 

vara alerta, ofta en följd av de sömnproblem dessa barn och ungdomar ofta är drabbade av 

(Kadesjö 2007:s.35-7). 

 

Reglering av uppmärksamhet – Elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har 

vanligtvis svårigheter med att reglera sin uppmärksamhet och den är istället tämligen 

ojämn beroende på aktivitet. Är eleven i fråga mycket intresserad av uppgiften är det ofta 

svårt att avsluta eller pausa aktiviteten. Om den neuropsykiatriskt funktionsnedsatta är 

mindre intresserad eller har en dag då det är svårt att komma igång med en specifik 

uppgift leder detta ofta till att eleven blir lättdistraherad och kan reagera på minsta intryck 

i omgivningen, som exempelvis ett ljud (Beckman 2007:s.26).  
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Socialt samspel – Vid neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är det vanligt att eleven 

lider av olika typer av samspelssvårigheter, framförallt elever som har Aspergers 

syndrom. Dessa samspelssvårigheter beror på att eleven inte alltid kan relatera adekvat 

till andra människors kroppsspråk, reaktioner och gester. Konsekvenser av detta blir då 

att eleven upplever bekymmer med att veta vad som är acceptabelt i den sociala samvaron 

och kan inte relatera till omgivningens reaktioner på saker som sägs och görs (Kadesjö 

2007: s.127). Elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har också ofta 

bekymmer med att hantera de impulser eleven utsätts för dagligen. De konsekvenser vilka 

är en följd av impulsivitetssvårigheterna leder ofta till konflikter med kamrater. 

Kamraterna upplever individen som jobbig när denne avbryter i samtal eller liknande. Ju 

äldre eleven med svårigheterna blir desto svårare blir det för individen att hantera de 

sociala situationerna. Eleven är nu medveten om när dennes beteende är opassande, trots 

det faktum att det inte är fullt möjligt för eleven att kontrollera. Medvetenheten leder till 

att individen ser situationen som ett misslyckande och skamkänslor är en mycket vanlig 

konsekvens (Kadesjö 2007:s.35-7). Barn och ungdomar med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar kan även ha svårigheter med att förstå outtalade regler och 

principer i sociala situationer där några tydliga regler inte finns att tillgå. Dessa 

svårigheter skapar en inre osäkerhet hos individen och en konsekvens av detta blir att 

individen tar på sig en viss roll vilken används i majoriteten av de sociala situationer 

eleven hamnar i. Vanliga roller som dessa individer använder sig utav är bland annat att 

vara klassens clown, ledaren, den som vet mest eller den som väljer att aldrig delta. Roller 

som dessa ger slutligen problem i de sociala samspelet då barn och ungdomar förväntas av 

såväl vuxna som andra barn att kunna anpassa sitt beteende beroende på situation 

(Kadesjö 2007:s.43). 

 

    Inlärning – Inlärningssvårigheter som elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

upplever är ofta en konsekvens av den bristande impulskontrollen och regleringen av 

aktivitetsnivån. Generellt har dessa elever svårare för att förstå grundläggande principer, 

uttalade och outtalade regler i olika sammanhang samt abstrakta tankegångar (Kadesjö 

2007:s.41). En individ med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är ofta mycket duktig på 

att identifiera detaljer i diverse moment och situationer, dock är det betydligt svårare för 

individen att skapa en övergripande bild. Utan en övergripande bild försvinner sammanhanget 

och situationen eller momentet som helhet blir oförståelig för individen.  

Vidare har individer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar inte lika stor förmåga att 

återkoppla händelser till tidigare erfarenheter. Återkopplingen är viktig för att kunna lära sig 

av de misstag man gör vilket dessa individer har mycket svårare för att göra. Det tar därmed 

längre tid för barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar att lära sig, 

och förstå saker som övriga barn lär sig efter ett första misstag (Kadesjö 2007:s.61,146). 
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Motorik – De motoriska svårigheter elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

upplever kan vara allt från obetydliga till att ge stor påverkan på elevens livsföring. I de 

lindrigare fallen handlar det främst om mindre koordinationsproblem och mindre 

finmotoriska svårigheter (Socialstyrelsen 2002: s.68-69). För hyperaktiva barn är det 

också vanligt förekommande att ha bekymmer med att kontrollera sina kroppsrörelser. 

Vidare har tester visat på att hyperaktiva barn vanligen har en bristande rytmisk förmåga, 

samt långsamt utförda och överflödiga rörelser vilket också sammankopplats till den 

bristande förmågan att kontrollera sina kroppsrörelser. Utöver bristande förmåga att 

kontrollera kroppsrörelser kan elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ha 

brister i den motoriska utförandefasen, dvs. planeringen av rörelserna. Dessa brister 

medför svårigheter med att kontrollera impulser, anpassa styrka och tempo utefter behov 

samt svårigheter med att göra sig redo för att handla och därigenom inte handla vid rätt 

tidpunkt (Socialstyrelsen 2002: s.69-70).  Elever med diagnosen Aspergers syndrom har 

likt ungdomar med ADD/ADHD ofta bekymmer med att kontrollera sina kroppsrörelser, 

dock i något större utsträckning. De behöver ofta hålla i sig i saker även vid vardagliga 

fysiska aktiviteter som exempelvis gång. Dessa elever är ofta osäkra i större utsträckning 

och är mycket skeptiska till fysiska utmaningar och är mycket okoordinerade vid olika 

typer av idrottsutövningar (Kutscher 2010: s.116).  

 

 

Perception - Bristande perceptionsförmåga är vanligt förekommande bland elever med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Perceptionsförmågan är den förmåga vilken 

hanterar de sinnesintrycken människan dagligen utsätts för och vilka i sin tur påverkar vår 

kroppsliga förmåga. Om den visuella perceptionen är bristande kan exempelvis motoriska 

svårigheter såsom nedsatt öga – hand koordination förekomma (Duvner 1997: s.38-9). 
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Specifika svårigheter 

 

Bollsporter 

Den nedsatta motoriken hos elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kan 

yttra sig på olika sätt under de olika moment idrottsundervisningen innefattar. Vid 

exempelvis bollsporter kan den bristande motoriska planeringen komma till uttryck 

genom att styrkan eleven måste använda för att få iväg en boll inte anpassas till det eleven 

vill åstadkomma och därmed hamnar bollen ofta åt ett helt annat håll än vad eleven tänkt 

sig. Vidare stannar inte eleven i tid och krockar därför ofta med sina klasskamrater under 

bollsportsaktiviteten (Kadesjö 2007: s.33). Omgivningen uppfattar ofta eleven som 

stressat och i behov av att försöka göra flera saker samtidigt.  Isolerade övningar fungerar 

oftast bättre för elever med denna typ av problematik. Under exempelvis 

passningsövningar med färre intryck från omgivningen kan eleven prestera riktigt bra, 

däremot blir prestationen desto sämre under exempelvis en match då intrycken är många 

och flera moment måste hanteras samtidigt. Denna extrema skillnad i prestation som kan 

uppstå beroende på moment står lärare oftast oförstående inför och både lärare och 

klasskamrater får intrycket av att eleven är slarvig och oseriös (Kadesjö: 2007:s.100-101). 

Under matchen måste eleven dessutom samordna de moment som måste utföras samtidigt; 

hen måste hålla koll på var sina lagkamrater befinner sig, var och hur kraftfullt bollen ska 

sparkas och tekniken eleven bör använda vid passning. Intrycken blir i situationen för 

många och resultatet blir att eleven måste fokusera på ett av momenten och därigenom 

tappar sammanhanget. Detta får konsekvenser för elevens sociala umgänge då kamraterna 

ofta reagerar med ilska gentemot eleven (Kadesjö 2007: s.100-1). Flickor har ofta ännu 

svårare för lagsporter än pojkar och har ofta lättare för aktiviteter såsom cykling, simning 

och gymnastik och har ofta potential att bli mycket framgångsrika i dessa sporter (Nadeau 

et. Al. 2002: s.74-5). 

 

Tävlingsmoment 

Ett tävlingsmoment likt lagsporter innehåller flertalet moment vilka en elev med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar inte alltid behärskar. Som nämnt ovan får fokus 

läggas på ett moment vilket ofta skapar osämja mellan kamrater. Vidare ger sig de 

eventuella motoriska bristerna till känna i stor utsträckning under diverse tävlingsmoment. 

Precisa rörelser och samordnande rörelser är ofta väsentliga för att delta i ett 

tävlingsmoment, funktioner som elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar inte 

alltid har (Kadesjö 2007:s.100,224). Idrottsundervisningen har i Sverige haft en elitistisk 

prägel där goda kunskaper i tävlingssammanhang och lagsporter premierats och 

uppmuntrats. En elitistisk undervisning är på grund av de potentiella svårigheterna vid en 

neuropsykiatrisk funktionsnedsättning inte lämpad för dessa elever (Socialstyrelsen 2002). 
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Koordination 

För flickor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar yttrar sig de motoriska 

svårigheterna något annorlunda. Ofta har flickor betydande koordinationssvårigheter, ofta 

i större utsträckning än pojkar, och flickorna har i synnerhet svårt för aktiviteter där höger 

och vänster kroppshalva ska utföra olika rörelser. Koordinationssvårigheterna gör 

flickorna ofta klumpiga och resulterar i diverse misslyckanden där mobbning ofta blir en 

konsekvens vilket i sin tur försämrar flickornas självkänsla (Nadeau et. Al. 2002: s.74-5). 

De motoriska svårigheterna kan också ge pojkar svårigheter med takt och koordination, 

detta gäller trots ovanstående, dock är pojkar ofta påverkade av koordinationssvårigheter i 

mindre utsträckning. Elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har särskilt 

svårt för dessa moment i samvaro med andra. Detta beror bland annat på att mängden 

intryck blir för stort för att individen ska kunna urskilja vilka av dem som är väsentliga, 

och får därmed svårt för att fokusera på sina egna rörelser (Winter 2003:s.21).  

 

 Socialt samspel 

Barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kan ha särskilt svårt 

för moment i samvaro med andra, exempelvis lagsporter och rörelse till musik i grupp. 

Detta beror främst på en rädsla för misslyckande (Winter 2003:s.21). Den misstänksamma 

inställningen vilken elever med i synnerhet Aspergers syndrom har gör eleven särskilt 

känslig för kritik. Särskilt problematiskt blir detta då dessa elever ofta blir kritiserade av 

klasskamrater i samband med idrottsundervisning. Vredesutbrott är en relativt vanlig 

reaktion på kritik vilket ytterligare försvårar det sociala samspelet för elever med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (Ehlers & Gillberg 2004:s.9).  

 

Perception 

Individer med Aspergers syndrom har ofta även en betydande problematik med den 

auditiva perceptionen vilket resulterar i att vissa ljud kan upplevas som mycket obehagliga 

(Winter 2003: s.21).  Då kursplanen för idrott och hälsa har ett mål gällande rörelse till 

musik är det rimligt att anta att elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, i 

synnerhet elever med Aspergers syndrom, kan ha svårigheter med att uppnå dessa mål och 

att just användandet av musik kan vara bekymret likväl som koordinationssvårigheterna. 

Även den visuella perceptionen kan också vara nedsatt för elever med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar. Dessa elever, framförallt elever diagnostiserade med Aspergers 

syndrom, har ofta svårt att avgöra var i en viss miljö eleven befinner sig vilket sannolikt 

kan ge eleven stora svårigheter med moment likt orientering där det krävs god 

rumsuppfattning för att orientera sig utefter en karta (Kutscher 2010: s.116).  
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Allmän motorik 

Som tidigare nämnt, har barn och ungdomar med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar ofta motoriska svårigheter, bland annat i form av att inte kunna 

kontrollera sina kroppsrörelser. En bristande kroppskontroll gör det svårare att bland annat 

utföra precisa rörelser. Vidare kan svårigheter med bedömning av egen styrka orsaka 

bekymmer vid exempelvis kast eller sparkar med boll då eleven inte alltid kan anpassa 

styrkan till vad som behövs i den specifika situationen. Motoriska svårigheter kan 

genomsyra alla rörelser och orsaka svårigheter i de övriga specifika momenten 

(Socialstyrelsen 2002:s.69-70).  

 

Gymnastik 

Ytterligare svårigheter kan även finnas i gymnastiska moment såsom handstående, 

kullerbyttor, balansgång och liknande. Elever med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar är ofta drabbade av balanssvårigheter vilka beror på att individen 

har ett långsamt rörelsemönster samt att hjärnans förmåga att reglera muskelspänning är 

nedsatt hos dessa barn och ungdomar. Individer som har en avvikande motorik kan också 

ha kvar reflexer från spädbarnsålder vilka i normalfall växer bort med åren. (Kadesjö 

2007: s.103).  

 

Självkänsla 

Barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har under sin uppväxt 

mött mycket kritik från både övriga barn och ungdomar men också från vuxna i deras 

omgivning. Kritiken gör individen mycket osäker och tonåren blir därför extra 

problematisk då individen beskriver sig själv i orimligt negativa termer och förväntar sig 

ingen framgång på grund av de misslyckanden som individen tidigare upplevt. 

Misslyckandena resulterar i en djup osäkerhet vilket ofta leder till att en den drabbade 

individen tar på sig en roll vilken den använder sig av i alla situationer. Det är också 

mycket vanligt att dessa elever drar sig undan situationer som upplevs som påfrestande för 

att undvika ytterligare misslyckanden. (Kadesjö 2007: s.44,51). Om en elev då upplevt 

flertalet misslyckanden i idrottsundervisningen är det då mycket troligt att eleven slutligen 

undviker idrottslektionerna. En elev som upplevt stora misslyckanden får ett försämrat 

självförtroende vilket leder till att individen undviker de moment som egentligen behövs 

tränas mest på (Kadesjö 2007:s.219).  
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Inlärning 

Barn och ungdomar med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning har ofta svårt för att 

minnas och förstå muntliga instruktioner, i synnerhet om instruktionerna ges till en större 

grupp (Skolverket 2001:s.14). Detta skulle kunna innebära svårigheter för eleven att ta till 

sig information kring en aktivitet som ska genomföras i idrottsundervisningen samt regler 

för olika idrottsgrenar vilka ofta ingår i skolans idrottsundervisning. Till inlärningen kan 

också minnet inkluderas. En individ med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning kan ha 

ett försämrat långtidsminne. Denna försämring kan göra att eleven inte kan inhämta 

tidigare erfarenheter som går att relatera till en uppgift och därmed kan eleven få svårt att 

upprepa något denne lyckats med tidigare. I långtidsminnet ska ett barn lagra genomförda 

rörelser och därmed utveckla rörelsemönster som kan användas i olika typer av 

sammanhang där en liknande rörelse krävs. Ett brett rörelsemönster är avgörande för att 

kunna utföra specifika rörelser. Även rörelsemönster ett barn lär sig ska lagras i 

långtidsminnet, men då detta kan vara försämrat för ett barn med en neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning är rörelsemönstren inte alltid lika etablerade som hos övriga barn. 

Vidare kan begränsade rörelsemönster bero på det faktum att dessa elever tenderar att 

undvika moment vilka denne uppfattar som jobbigt och därmed inte får dessa 

rörelsemönster inövade (Kadesjö 2007:s.138).  

 

Struktur och rutiner 

En skoldag innefattar flertalet växlingar mellan olika aktiviteter vilket ofta förvärrar barns 

koncentrationsförmåga, i synnerhet för barn med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar. En idrottslektion består ofta av växling av aktiviteter samt en 

relativt ostrukturerad miljö där valalternativ ofta förekommer. Då barn och ungdomar med 

en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning ideligen har svårigheter med att själva skapa en 

ordning och struktur kan en idrottslektion i sig möjligen skapa svårigheter (Kadesjö 

2007:s.61).  

 

Dusch & Omklädning 

Elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kan ofta finna situationen i 

omklädningsrummet som mycket jobbig. Barn och ungdomar med Aspergers syndrom har 

ofta mycket svårt att förstå hur den personliga hygienen ska tas om hand. Eleven har ofta 

svårt att förstå hur och när man bör duscha och byta kläder (Ehlers & Gillberg 2004:s.14). 

Detta kan resultera i ett undvikande av dusch efter idrottslektionen eller en slarvigt utförd 

sådan. Individer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kan också ha en lägre 

smärttröskel än övriga barn och en duschstråle kan upplevas som mycket obehaglig 

(Beckman 2007:s.30). Vidare innehåller ett moment såsom omklädning och dusch mycket 

olika typer av intryck då många elever befinner sig där samtidigt, intrycken blir i denna 

situation svårare att hantera då den är synnerligen ostrukturerad och obevakad (Kadesjö 

2007:s.200).  
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Hälsa hos individer med Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

Idrottsämnet kan upplevas som ett av de svårare ämnena för elever med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar; dels på grund av koordinationssvårigheter och färre automatiserande 

rörelser, men också på grund av den ostrukturerade miljö en idrottslektion ofta innebär med 

en mängd olika intryck (Juul 2005: s.28). För elever med Aspergers syndrom blir dessa 

svårigheter ofta värre med åren och som mest uppenbara i övre tonåren (Winter 2008: s.20), 

medan barn och ungdomar med ADHD/ADD är som mest påverkade av de motoriska 

svårigheterna i tidigare år (Kadesjö 2007: s.99). 

Fysisk aktivitet är av ännu större vikt för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

än för övriga elever då fysisk aktivitet är ett bra sätt för dessa elever att få utlopp för sin 

hyperaktivitet och rastlöshet (Kadesjö 2007: s.35). Skolverkets (2011) kursplan för idrott och 

hälsa konstaterar att ” Undervisningen ska skapa förutsättningar för alla elever att under hela 

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

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

Vidare syftar idrottsämnet till att ge eleverna tilltro till sin egen förmåga vilket konstateras i 

ovanstående citat ur kursplanen. Dock har ett flertal elever med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar upplevt diverse misslyckanden i olika typer av sammanhang, även i 

idrottssammanhang vilket försämrar elevens bild av sig själv. Den dåliga självkänslan kan få 

allvarliga följder för individen även senare i livet vilket gör att denna blir extra viktig att 

arbeta med (Kadesjö 2007: s.148).  

Det är av största vikt att elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar undervisas i 

exempelvis hur sömn och kost påverkar hälsan och hur det påverkar deras 

funktionsnedsättning. Dessa barn och ungdomar har vanligen problem med att somna och 

sover mycket ytligare än övriga barn. Om eleven har stora svårigheter med sin sömn påverkas 

livsföringen och eleven får allt svårare för att hantera konsekvenserna av sin 

funktionsnedsättning (Kadesjö 2007: s.37). Individer med Aspergers syndrom kan också ha 

stora svårigheter med kosten. På grund av sitt behov av kontinuitet föredrar barnet ofta ett 

begränsat antal maträtter och avstår från att äta om det inte är dessa rätter som serveras 

(Ehlers & Gillberg 2004: s.14). Skollunchen skulle därför kunna bli ett problem för dessa 

barn. Vidare föreligger risken att de rätter barnet föredrar inte innehåller tillräckligt med 

näringsämnen vilket i sin tur kan leda till näringsbrister och följdsjukdomar. Då utbildning i 

och om kost och sömn ingår i kursplanen för idrott och hälsa ska detta inkluderas i 

idrottsundervisningen vilket följande citat påvisar. ”Eleverna ska också ges möjlighet att 

utveckla kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan och hur man kan påverka sin 

hälsa genom hela livet. Eleverna ska även ges förutsättningar för att utveckla goda 

levnadsvanor samt ges kunskaper om hur fysisk aktivitet förhåller sig till psykiskt och fysiskt 

välbefinnande” (Skolverket 2011).  
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Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar påverkar ofta individen även i vuxen ålder. 

Undersökningar som gjorts visar att dessa individer generellt har en sämre psykisk och fysisk 

hälsa och drabbas oftare av exempelvis hjärt- & kärlsjukdomar. Idrottsundervisningen blir 

därför extra betydelsefull för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar då det är 

av största vikt att utbilda dessa elever i och om hälsa för att ge eleverna de bästa 

förutsättningarna för en god hälsa i vuxen ålder (Statens folkhälsoinstitut 2010:s.9,26).  
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Teoretiska perspektiv 

Specialpedagogiken innefattar två olika perspektiv på hur elever med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar konstrueras, dvs. beskrivs av andra. Det traditionella perspektivet, 

även kallat det kompensatoriska perspektivet, ligger tonvikten på bristerna hos en individ med 

exempelvis en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Perspektivet innebär att en 

identifikation av problematiska egenskaper och bristande förmågor är av största vikt där 

bristerna sedan tillskrivs den enskilda individen. Skolans uppgift blir därmed att kompensera 

eleven för sina specifika brister vilka anses ha en neurologisk eller psykologisk förklaring 

(Nilholm 2003:s.15-16).  

Det relationella perspektivet, även kallat det kritiska perspektivet, lägger dock tonvikt på 

eventuella brister i omgivningen. Perspektivet anser bland annat att en individs misslyckande i 

skolan inte bör tillskrivas individen utan bör istället tillskrivas skolan då skolan har till uppgift 

att vara en god miljö för alla barn, oavsett svårigheter. Vidare påverkar andra sociala 

processer huruvida specialpedagogik behöver användas eller inte då ett hinder uppstår i större 

sociala sammanhang. Perspektivet skildrar alltså huruvida specialpedagogik behövs eller inte, 

om särskilda sociala förändringar sker (Nilholm 2003:s.57-9).  

Då både det traditionella och relationella perspektivet kritiserats flitigt har ytterligare ett 

perspektiv uppstått; dilemmaperspektivet. Perspektivet redogör för de dilemman vilka de 

övriga perspektiven resulterar i, dvs. att erbjuda alla elever likvärdig utbildning men som 

också ska anpassas utefter elevers pluralism (Nilholm 2003:s.85).  Då denna studie har för 

avsikt att identifiera idrottslärares konstruktioner av elever med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar diskuteras därför resultatet utifrån de traditionella respektive 

relationella perspektivet.  

 

I en studie utförd av skolverket där man undersökt kärnämneslärares och föräldrars syn på 

elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har man funnit att bilden av dessa elever 

skiljer sig åt. Skolpersonal uttryckte att elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

inte når målen i kärnämnena på grund av inlärningssvårigheter beroende på 

funktionsnedsättningen, personalen intar alltså ett traditionellt perspektiv. Föräldrar och elever 

däremot, betonar att lärares oförståelse för funktionsnedsättningen försvårar måluppfyllelse då 

samspelet brister (Skolverket 2001:s.5-6), de i sin tur har alltså ett relationellt synsätt på dessa 

elever. Kärnämneslärares uppfattningar om elever med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar skiljer sig till vis del beroende på om läraren är yrkesverksam i 

grundskola eller gymnasieskola. Lärare i grundskolan berättar oftare om att 

inlärningssvårigheterna som medföljer elevens funktionsnedsättning gör det betydligt svårare 

för eleven att uppnå målen, medan lärare i gymnasieskolan oftare talar om motivation som det 

betydande dilemmat (Skolverket 2001:s.17).  
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Lärares uppfattningar av elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar skiljer sig 

givetvis åt, dock har studier visat på att lärare har ett större avståndstagande till dessa elever 

och upplever det mycket svårt att bibehålla ett professionellt förhållningssätt, i synnerhet om 

diagnos inte är fastställd. Trots detta, upplever lärare ofta att det blir svårare att urskilja de 

framsteg en elev gör om denne har en diagnos och tilltron till denne elevs förmåga blir 

därmed begränsad (Jakobsson & Nilsson 2011:s. 75,80,81). 

Trots det faktum att forskningen på detta område är mycket begränsad, är det konstaterat att 

lärare generellt inte har tillräckliga kunskaper om elever med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar och deras svårigheter. I studier som gjorts vittnar både lärare och 

föräldrar till barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar om en bristande kunskap hos 

pedagoger och önskar dessutom mer utbildning på ämnet (Skolverket 2001:s.6). Skolpersonal 

upplever att kompetensen kring vilka sociala och pedagogiska konsekvenser en 

neuropsykiatrisk funktionsnedsättning medför är låg (Skolverket 2001:s.18).  

Rektorer, lärare och föräldrar berättar alla att de önskar en ökad kompetens, förslagsvis 

genom fortbildning eller diverse utbildningsdagar vilket visar på ett intresse för att förbättra 

situationen för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Lärare uttrycker också i 

studier som gjorts att ett ökat professionellt stöd hade underlättat i deras arbete och de önskar 

även ytterligare information. Även staten har numer engagerat sig i frågan och redan 1998 

förslog staten att skolverket skulle satsa mer på att utveckla lärares kompetens gällande elever 

med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar men också satsa på att utbilda skolpersonal om 

vikten av ett bra bemötande till dessa elever (Skolverket 2001:s.46). 
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Problemformulering 

Skollagen (SFS 2013:823) 3 kap. 8 § fastställer att alla elever ska ges möjlighet att utvecklas 

utefter sina egna förutsättningar, oberoende av vilka svårigheter eleven upplever och i vilka 

ämnen svårigheterna yttrar sig. Hur idrottslärare hanterar elever med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar eller vilka kunskaper idrottslärare besitter finns ingen tidigare -

forskning på vilket denna uppsats ämnar bidra med. Forskning gjord på kärnämneslärares 

kunskaper om och bilder av elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar visar på en 

bristande kompetens och en bild av eleven som bristande (Skolverket 2001: s.46). 

Ovanstående gör det intressant att vidare studera även idrottslärares kunskaper och syn på 

dessa elever.   

 

Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka kunskaper idrottslärare har om 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Vidare ämnar studien granska hur elever med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar konstrueras av idrottslärare, dvs. vilka egenskaper 

eleverna tillskrivs och vilken inställning idrottslärare har till eleven och dess svårigheter.  

 

 

Frågeställningar 

Ovanstående syfte har resulterat i två frågeställningar vilka uppsatsen ämnar besvara: 

 Vilken kännedom har idrottslärare om de svårigheter som kan uppstå i 

idrottsundervisningen för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar? 

 Hur beskrivs elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar av idrottslärare? 
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Metod 

I detta metodavsnitt kommer tillvägagångssättet för denna studie att redogöras för dvs. hur 

tillvägagångssättet och plats valts samt hur studien genomfördes. Vidare kommer avsnittet 

behandla hur de forskningsetiska principerna har applicerats på denna studie, vilka 

avgränsningar som gjorts samt vilken reliabilitet och validitet studien kan tänkas ha.  

 

Val av metod 

I denna studie har kvantitativ och kvalitativ metod kombinerats, detta för att få både en 

överblick över idrottslärares kunskaper generellt men också för att synliggöra idrottslärares 

beskrivningar och attityder gällande elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 

Vid kvantitativa forskningsmetoder är syftet att uppmärksamma en frekvens av ett fenomen 

(Esaiasson 2012: s.284), detta gör enkätundersökning till en valid metod då man kan nå ett 

stort antal människor vilka ges möjlighet att besvara enkäten i lugn och ro på en plats som 

passar dem själva. Vidare besvarar respondenterna likadana frågor vilket gör resultatet av 

enkätundersökningen lätt att tolka (Ejlertsson 2005: s.11) . Till studien som ligger till grund 

för detta arbete har en enkätundersökning genomförts där respondenterna besvarar frågor 

gällande frekvensen av elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar de mött, vilka 

svårigheter de upplever att de mött samt vilka kunskaper idrottslärarna upplever sig ha. 

Frågorna avser ge en övergripande bild om antalet idrottslärare vilka besitter kunskaper och 

antalet idrottslärare vilka önskar mer kunskaper om elever med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar.  

Den kvalitativa undersökningen skulle initialt baseras på fokusgruppsintervjuer. Valet av 

denna metod grundade sig i att då fånga ett större antal idrottslärare och deras attityder till och 

beskrivning av elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. På grund av lågt intresse 

fick metoden istället utgöras av samtalsintervjuer.  

Samtalsintervjuer har fördel i att det är en vanlig metod att använda då man ska utforska ett 

område vilket inte har granskats särskilt mycket förut. Detta för att forskaren inledningsvis 

möjligen inte känner till vad som är relevant för studien och det finns därför möjlighet att 

avgränsa eller förändra studiens inriktning under tidens gång (Esaiasson 2007:s.285). Detta 

har dock inte gjorts i denna studie utan de initiala syftet har bibehållits. Vidare används 

samtalsintervjuer just för att studera hur människor uppfattar sin vardag och sin omgivning, 

detta för att sedan kunna tolka och förstå respondenternas egen upplevelse av deras situation 

(Esaiasson 2007:s.286). Då ett av de huvudsakliga syftena med denna studie är att studera hur 

idrottslärare upplever arbetet med elever med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning samt 

vilka egenskaper dessa elever tillskrivs validerar detta ytterligare valet av samtalsintervju som 

metod för den kvalitativa delen av studien.  
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Genomförande 

Studien inleddes med ett uppsökande av tillgängliga idrottslärare i de kommuner vilka var 

intressanta för studien. Därefter togs en inledande kontakt med alla skolors expeditioner för 

att därigenom kunna få e-post adresser till idrottslärarna på de olika skolorna. Responsen från 

expeditionerna var mycket god och adresser till samtliga idrottslärare frambringades.  

Nästa steg var att skicka ut en deltagarförfrågan till idrottslärare för grundskolans senare år 

och gymnasieskolan med information om studien, hur den skulle genomföras och vilka etiska 

principer som applicerades på studien. Deltagarförfrågan skickas ut till totalt 30 idrottslärare. 

Första responsen på detta utskick var mycket svag och endast ett fåtal lärare visade intresse 

för att delta i studien, där några av de idrottslärare som svarade var lärare vilka sedan tidigare 

fanns en relation till. På grund av det låga gensvaret erbjöd sig de deltagande lärarna att delge 

ytterligare idrottslärare en enkät för att sedan överlämna till mig. Relationerna idrottslärarna 

emellan gynnar deltagandet i studien då de som inte besvarat deltagarförfrågan får en muntlig 

påminnelse av en lärare som själv deltagit i studien. Dock medför denna mellanhand 

konsekvenser; lärarna får möjlighet att diskutera enkätens innehåll med någon som redan 

besvarat den, vilket skulle kunna påverka resultatet. Vidare utlovas inte dessa deltagare 

konfidentiellitet i lika hög utsträckning likt de idrottslärare som besvarade deltagarförfrågan. 

Mellanhanden gör att ytterligare en lärare kan ta del av resultatet men då den deltagande 

accepterar denna variant upplevs det rimligtvis inte som ett bekymmer. 

Då ytterst få lärare kunde tänka sig ställa upp på en fokusgruppsintervju skulle det materialet 

inte vara tillräckligt för denna studie, därför fick metodvalet ändras till samtalsintervju, som 

tidigare nämnt. Då deltagarförfrågan berörde fokusgruppsintervjuer skickades ett nytt e-mail 

till de lärare som uttryckt intresse för att delta i en intervju där metodförändringen 

informerades om, och lärarna tillfrågades istället om att delta i denna typ av intervju.  

Av de idrottslärare som tillfrågades om deltagande i samtalsintervju var det tre som kunde 

tänka sig att delta. Övriga tillfrågade beskrev tidsbrist som orsaken till att de inte kunde delta i 

en samtalsintervju. Även de deltagande respondenterna berörde tidsbristen vilket föranledde 

relativt korta intervjuer på respondenternas begäran. Intervjuerna genomfördes alla på 

respektive respondents arbetsplats, detta för att få respondenten att känna sig så bekväm med 

situationen som möjligt. Samtalsintervjuerna spelades in och transkriberades omgående efter 

genomförd intervju.  Önskvärt hade varit att genomföra en pilotintervju som förberedelse för 

samtalsintervjuerna, dock var detta inte möjligt att genomföra på grund av den svaga respons. 

Intervjuguiden, vilken använts i samtalsintervjuerna som ligger till grund för denna studie, 

utformades specifikt för denna studie. Fokus låg på att få respondenterna att berätta om sina 

erfarenheter och upplevelser relativt fritt då respondenternas motivation till att berätta 

påverkas av frågornas utformning. Då syftet med samtalsintervjun var att studera 

idrottslärares egna erfarenheter och upplevelser bestod intervjuguiden av fyra tematiska 

frågor. Tematiska frågor innebär att frågorna är öppna till sin natur där intervjupersonen 

påverkar i minsta möjliga mån för att få respondenten att få berätta fritt (Esaisasson 

2007:s.298). Frågorna behandlade idrottslärarnas kunskap, elevernas måluppfyllelse, 

svårigheternas orsak samt respondenternas syn på anpassning av idrottsundervisningen. 
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 Då respondenterna gav olika svar på frågorna och i olika stor utsträckning ställdes 

uppföljningsfrågor vilka var relevanta för att förtydliga respektive respondents svar. Frågor 

likt dessa vilka ämnar framkalla ett utförligaste svar. För att säkerställa att respondentens svar 

blev korrekt uppfattade ställdes även tolkande frågor vilka till viss del upprepar respondentens 

svar för att få en bekräftelse på att svaret uppfattades korrekt (Esaiasson 2007:s.299).  

 

Databearbetning och analysmetod 

I enkätundersökningen deltog totalt 13 idrottslärare, dvs. 43 procent av de tillfrågade 

idrottslärarna. Vidare utfördes samtalsintervju med totalt 3 idrottslärare.  

Enkäterna samlades in och bearbetades sedan genom att sammanställa de svar de deltagande 

idrottslärarna lämnat. Frekvensen av de olika svarsalternativen uträknades och skillnader samt 

likheter mellan grundskole- och gymnasielärare identifierades. 

 

Resultatet av undersökningarna har analyserats utifrån två olika metoder. Den kvantitativa 

delen av studien har analyserats med hjälp av en deduktiv strategi vilket innebär att resultatet 

analyseras gentemot den tidigare forskningen (Hassmen & Hassmen 2008:s.34). Resultatet 

från enkätundersökningen har alltså analyserats utifrån den tidigare forskningen om lärares 

kunskaper kring specifika svårigheter och har jämförts med de svårigheter den tidigare 

forskningen beskriver. Vidare jämförs den tidigare forskningens resultat angående ökad 

kunskap och lärares syn på elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar med de 

resultat som framkommit i enkätundersökningen.  

Den kvalitativa undersökningen däremot har analyserats utifrån en induktiv strategi dvs. att 

resultatet inte analyserats utifrån en teori. Den induktiva strategin skapar istället en teori och 

metoden används främst när forskningen på området är mycket begränsad (Hassmén & 

Hassmén 2008:s.34), vilket den är inom detta område. Samtalsintervjuerna har därför 

analyserats öppet och gjorts en tolkning av. Denna analys och tolkning kan i sin tur leda fram 

till en möjlig teori. Den öppna analysen har dock utgått från de två specialpedagogiska 

perspektiven; traditionella perspektivet och relationella perspektivet. De resultat som 

framkommit under samtalsintervjuerna har ställts i relation till de två perspektiven för att på 

så sätt identifiera idrottslärares perspektiv på elever med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar.  
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Urval 

Lärarprogrammet vid Uppsala Universitet har ett stort antal studenter vilka alla någon gång 

skriver ett självständigt arbete, även studenter vilka läst kursen idrott och hälsa. Studenterna 

har, liksom jag ämnar göra, genomfört olika typer av studier på idrottsundervisning och 

idrottslärare i Uppsala. Då ett stort antal studier genomförts där en mängd idrottslärare 

deltagit föreligger en risk att Uppsalas idrottslärare inte är särskilt engagerade och villiga att 

delta i ytterligare en studie vilket i sin tur skulle kunna påverka resultatet.  

Studien som ligger till grund för detta arbete har därför genomförts i två medelstora 

kommuner i mellersta Sverige. Valet av kommun har gjorts utifrån två aspekter; i kommunen 

finns ett mindre lärarprogram med begränsat antal ämnesinriktningar där idrott är ett av de 

ämnen vilket inte är tillgängligt på lärarprogrammet. Då det inte finns några 

idrottslärarstudenter i kommunerna, har majoriteten av idrottslärare säkerligen inte deltagit i 

en studie tidigare vilket förhoppningsvis innebär ett större intresse för att delta.  

Vidare har mina personliga erfarenheter av dessa kommuner pekat på en bristande kompetens 

hos idrottslärare gällande neuropsykiatriska funktionsnedsättningar vilket gör det än mer 

intressant att genomföra studien där ur ett personligt perspektiv. Personliga kopplingar till 

kommunerna och god lokalkännedom underlättar kontakttagande med pedagoger och kanske 

även motiverar dem ytterligare till att delta. 

 

Avgränsningar 

Denna studie har avgränsats till att enbart behandla idrottslärares kunskaper och bilder av 

elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Önskvärt hade dock varit att genomföra 

en studie på vilka faktiska svårigheter och upplevelser elever med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar har av idrottsundervisningen i skolan. Då en sådan studie inte hade 

rymts inom tidsramen för detta arbete avgränsas därför studien till just idrottslärare och deras 

erfarenheter.  

Vidare behandlas i denna studie diagnoserna AD(H)D och Aspergers syndrom då det mot 

ovanstående bakgrund framkommer att de är dessa diagnoser vilka kan resultera i störst 

svårigheter i samband med idrottsundervisning. Studien kunde även behandlat övriga 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och dess påverkan på idrottsundervisning men på 

grund av tiden som står till förfogande för detta arbete, är det ytterligare en avgränsning som 

gjorts.  

 

Validitet och reliabilitet 

Holme & Solvang (1997: s.30) poängterar att samhällsvetenskaplig forskning inte kan ses 

som en direkt sanning. Värderingar och utgångspunkter hos personen som genomför en studie 

påverkar resultat i olika stor utsträckning beroende på hur medveten personen i fråga är om 

detta fenomen. Då denna studie är genomförd på grund av ett intresse grundat på personliga 

erfarenheter är det rimligt att anta att även denna studie påverkas av detta då de personliga 

erfarenheterna resulterar i en viss utgångspunkt och ett visst resultat förväntas fås. Denna 

påverkan kan i sin tur sänka studiens reliabilitet.  
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Studiens validitet påverkas dock positivt på grund av valet av metod. Genom att kombinera 

kvantitativ och kvalitativ metod får resultatet än högre giltighet, i synnerhet om de båda 

metoderna visar på samma resultat. Vidare visar också ett liknande resultat vid kombinerade 

metoder på att metodredskapen i sig inte påverkat resultatet. Om de olika metoderna som 

använts ger olika resultat behöver detta nödvändigtvis vara ett tecken på ett olämpligt 

metodval utan kan istället ge en mångsidig bild vilket ger bättre underlag för vidare forskning 

på ämnet (Holme & Solvang 1997: s.86).  

Metodvalen i den här studien bör mot bakgrund av ovanstående inte påverka validiteten eller 

reliabiliteten av de resultat som framkommit i denna studie. Dock är det möjligt att olika 

aspekter av genomförandet kan ha försämrat studiens validitet och reliabilitet. Som tidigare 

beskrivits, genomfördes inte alla enkätundersökningar på likadana premisser. Några av 

respondenterna mottog enkäten av en idrottslärare till vilken de redan har en relation, denna 

idrottslärare fungerade därigenom som en mellanhand för att öka antalet deltagande till 

studien. Genom att använda en mellanhand finns risk för att sänka studiens reliabilitet och 

validitet eftersom enkäten kan ha diskuterats emellan respondenten och mellanhanden.  

Då omfattningen av denna uppsats är relativt liten används mycket få respondenter i 

undersökningen som gjorts vilket i sin tur påverkar validiteten i de resultat som framkommer. 

Det är dock inte möjligt att konstatera i hur stor utsträckning då ingen studie på detta område 

gjorts tidigare.  
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Etiska överväganden 

Vid forskning skall alltid forskningsetiska principer tillämpas. Individskyddskravet är en av 

dessa principer och innebär att respondenten ska skyddas från kränkningar och skada. (VR 

2011: s.18). Då denna studie inte berör specifika känsliga ämnen är risken för kränkning och 

skada mycket liten. De tillfrågade ska dessutom informeras om forskningen som ska 

genomföras och allra helst även godkänna sitt deltagande skriftligen (VR 2011: s.42), vilket 

gjorts även i denna studie. Inledande information angående studien som ligger till grund för 

denna uppsats bifogades i deltagarförfrågan vilken skickades ut via e-post. Där informerades 

även respondenterna kortfattat om de forskningsetiska principer som tillämpas i studien samt 

vad studien skulle beröra. Vid ett eventuellt deltagande ombads respondenten att besvara 

deltagarförfrågan för vidare information och bestämmelser vilket också behandlades som ett 

skriftligt godkännande om inget annat uppgavs i efterhand. Det skriftliga godkännandet är i 

enlighet med samtyckeskravet vilket innebär att respondenterna måste godkänna sitt 

deltagande, allra helst skriftligen (VR 2011). 

Respondenterna som deltagit i enkätundersökningen har inte lämnat några personuppgifter på 

enkäten vilket gör att det inte går att identifiera vem som fyllt i vilken enkät. Detta för att 

säkerställa rätten till konfidentiellitet, vilket också är en av de forskningsetiska principer som 

applicerats på studien. Inte heller vid samtalsintervjuerna uppgavs respondenternas namn eller 

övriga personuppgifter. Då inga personuppgifter angetts av respondenterna, och då 

kommunerna i vilka studien är genomförd inte specificeras säkerställs respondenternas rätt till 

konfidentiellitet, vilket innebär att ingen information kan härledas till respondenterna (VR 

2011).  
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Resultat och analys 

Denna rubrik kommer presentera de resultat som framkommit ur den genomförda studien. 

Den kvantitativa studien i form av en enkätundersökning redovisas statistiskt medan den 

kvalitativa studien i form av intervjuer kommer redovisas genom att presentera de svar vilka 

framkommit, vilka är mest intressanta i förhållande till frågeställningarna.  

 

Enkätundersökningen 

Resultatet som presenteras nedan baseras på de 13 deltagande i enkätundersökningen. Alla de 

13 respondenterna är utbildade lärare i idrott och hälsa och har alla besvarat likadana frågor. 

Endast två av respondenterna uppger att specialpedagogik var en del av lärarutbildningen. Tio 

av respondenterna arbetar i grundskolans senare år medan tre av respondenterna arbetar i 

gymnasieskolan. Respondenterna vittnar alla om att de mött elever med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar. Majoriteten av idrottslärarna uttrycker att de mött ett stort antal 

diagnostiserade elever samt misstänkt att ett stort antal elever har en neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning. De tre respondenter som endast mött ett fåtal elever med en 

neuropsykiatrisk funktionsnedsättning är också de lärare som varit yrkesverksamma kortast 

tid.  Resultatet som framkommit ur enkätundersökningen ställs i förhållande till den tidigare 

forskningen.  

Utifrån den tidigare forskningen som studerats inför detta arbete, är det möjligt att identifiera 

12 specifika moment vilka kan upplevas som problematiska för elever med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar. Svårigheterna berör; bollsport, tävlingsmoment, takt & koordination, 

socialt samspel, ljudkänslighet, orientering, allmänna motoriska färdigheter, gymnastik, 

balans, självkänsla, struktur & rutiner samt dusch & omklädning.  

 

Tio av respondenterna upplever sig ha kunskap om hur neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar kan uttrycka sig i idrottsundervisningen och det är också tio 

respondenter som uppfattar att de har kännedom om specifika moment i idrottsundervisningen 

vilka ofta är problematiska för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.  
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Den tidigare forskningen pekar dock på kunskapsbrister hos lärare gällande elever med 

svårigheter av denna karaktär. Vid närmare granskning av enkätundersökningen tyder även 

den på en bristande kännedom om svårigheterna vid en neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning. Kunskapsbristerna framkommer då respondenterna har svårt för att 

identifiera problematiska moment. Åtta av respondenterna identifierar tre av de tolv specifika 

momenten som kan orsaka problem, fyra av respondenterna kan identifiera endast ett moment 

och enbart en av respondenterna kan identifiera fem av de 12 möjliga problematiska 

momenten. Flertalet idrottslärare har identifierat inlärningsaspekten som ett område vilka 

skapar stora svårigheter men har då delat in denna i olika subkategorier, exempelvis 

svårigheter med att förstå instruktioner och svårigheter med att förstå regler.  

  
Lodrät linje markerar antal idrottslärare som identifierat momentet längs den vågräta linjen som problematiskt.  

Som framkommer i ovanstående diagram är inlärningsaspekten också den vilka flest 

respondenter identifierat. 

 Hela åtta respondenter nämner inlärningsaspekten som ett moment vilket kan orsaka stora 

svårigheter. Då kunskaperna gällande neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna är större i 

de teoretiska ämnena där inlärningsproblematik är än mer tydlig är det möjligt att 

respondenterna identifierar inlärningsaspekten pga. att den är generellt mer känd och omtalad 

än de svårigheter vilka är specifika för idrottsundervisningen. Utöver inlärningsaspekten är 

det tre övriga aspekter vilka respondenterna urskiljer. Tävlingsmoment, koordination och det 

sociala samspelet är de moment vilka idrottslärare upplever kan utgöra ett problem för elever 

med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, då dessa aspekter nämndes av fem 

respondenter vardera. Inlärning, socialt samspel, tävlingsmoment och koordination är alltså 

de fyra specifika moment vilka ger upphov till svårigheter för elever med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar vilka respondenterna generellt är medvetna om. De åtta övriga 

idrottsmomenten vilka kan orsaka svårigheter berörs av enstaka individer. 

 

 Dock är det en av ovanstående aspekter som inte benämns utav någon respondent; nämligen 

självkänslan. Möjligen klassificerar respondenterna inte självkänsla som ett specifikt moment 

i idrottsundervisningen som kan skapa svårigheter då det inte är ett konkret moment likt 

bollsport. Dock inkluderar respondenterna övriga mer abstrakta moment, såsom socialt 

samspel. Därav borde respondenterna berört självkänslan i enkätundersökningen om de 
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upplevt elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som negativt påverkade av sin 

självkänsla, eller om kännedomen om sambandet mellan självkänsla och neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar varit god.  

Analys 

Som tidigare nämnts var det enbart tre gymnasielärare i idrott och hälsa som deltog i 

enkätundersökningen. Tämligen intressant var dock att det var dessa tre respondenter vilka 

inte upplever sig ha kännedom om vilka specifika moment som kan orsaka svårigheter i 

idrottsundervisningen för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Tidigare 

forskning talar för att barn och ungdomar med ADHD har svårigheter i störst utsträckning i 

yngre åldrar för att sedan uppleva färre svårigheter i högre ålder. Detta skulle kunna tänkbart 

vara en rimlig förklaring till varför gymnasielärare inte upplever sig ha särskilt god kännedom 

gällande svårigheter i idrottsundervisningen, då eleverna i fråga inte längre upplever särskilt 

stora svårigheter. Resultatet är baserat på ytterst få enkäter vilket gör en generalisering av 

detta material illegitimt men visar på tendenser att gymnasielärare i idrott och hälsa upplever 

sig ha mindre kunskaper om ämnet.  

Vidare har den tidigare forskningen indikerat att skolpersonal önskar mer utbildning gällande 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och dess påverkan på eleven. Trots det faktum att 

majoriteten av respondenterna i enkätundersökningen upplever sig ha goda kunskaper både 

generellt om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar men också om specifika svårigheter i 

idrottsundervisningen, efterfrågar också en majoritet mer kunskap. Vilket tydligt framkommer 

i diagrammet nedan.  

 
Lodrät linje indikerar antalet respondentsvar. Generell utbildning innefattar allmän kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

medan idrottsspecifik utbildning innebär hur funktionsnedsättningarna yttrar sig i idrottsundervisning. På denna fråga var det möjligt att 

ange fler svarsalternativ.  
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Det är tämligen intressant att respondenterna önskar ytterligare utbildning trots det faktum att 

en övervägande majoritet önskar ytterligare utbildning. En potentiell förklaring skulle dock 

kunna vara att respondenterna upplever att det vore fel att inte uttrycka en önskan om 

ytterligare utbildning. Dock överrensstämmer alltså denna enkätundersökning med den 

tidigare forskningen gällande önskan om utbildning.  

Enkätundersökningen överrensstämmer tydligt med den tidigare forskningen. Då 

respondenterna hade stora svårigheter med att identifiera moment vilka kan orsaka svårigheter 

för en elev med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning är det rimligt att konstatera att 

kunskaperna är bristande. Trots detta upplever sig deltagande idrottslärare att de har goda 

kunskaper samtidigt som de önskar vidare utbildning. Detta skulle möjligen kunna bero på att 

respondenterna upplever sig lämna ett felaktigt svar om de inte önskar vidare utbildning. En 

annan tänkbar förklaring är att respondenterna är medvetna om det faktum att kunskaperna är 

begränsade men anser möjligtvis inte att kunskapsbristen påverkar undervisningen. Dock bör 

önskan om ökade kunskaper, vilket även den tidigare forskningen visas, uppfattas som 

positivt.  
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Samtalsintervjuerna 

Till grund för den kvalitativa delen av studien ligger, som tidigare nämnt, tre 

samtalsintervjuer. Intervjuerna är gjorda med tre idrottslärare som arbetar vid tre olika skolor 

och lärarna har alla besvarat enkäten, vilket innebär att respondenterna har en viss 

förförståelse för vad intervjun kommer att behandla.  

I de tre intervjuerna framkommer, liksom i enkätundersökningen, att lärares kunskaper om 

elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och eventuell problematik i 

idrottsundervisningen är tämligen begränsad. Kunskapsbristerna blir tydliga då 

respondenterna ombads identifiera problematiska moment.  Respondenterna saknar till viss 

del teoretiska kunskaper och betonar att erfarenhet är det som gett respondenterna de 

kunskaper de besitter. Två av respondenterna uttrycker sig snarlikt i de allra flesta frågor 

medan en av respondenternas svar skiljer sig markant från övrigas i de flesta frågor. Vad som 

dock kan konstateras är att respondenterna delar en allmän välvilja med elevernas bästa i 

intresse.  

I intervjuerna ombads respondenterna att specificera vilka svårigheter de upplevt att elever 

med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar besvärats av. Respondenterna nämner 

instruktioner, tävlingsmoment, koordination samt bollsporter som de moment vilka orsakar 

bekymmer. Detta överrensstämmer alltså med resultatet av enkätundersökningen där 

inlärning, tävlingsmoment och koordination var de moment vilka flest idrottslärare 

identifierade. Det faktum att respondenterna inte urskiljer specifika moment som potentiellt 

problematiska, tenderar att peka på bristfälliga teoretiska kunskaper hos idrottslärarna. Dock 

innebär inte teoretiska kunskapsbrister nödvändigtvis en sämre undervisning eller ett sämre 

bemötande gentemot eleverna med svårigheter. När respondenten i samtalsintervju 3 blev 

ombedd att identifiera problematiska moment blev svaret: 

 ”Det beror på hur man undervisar de här eleverna”.  

Citatet kan alltså innebära att respondenten anser att undervisningsstilen har betydelse för 

huruvida svårigheter märks av eller inte. Frågan förflyttar sig då från vikten av teoretiska 

kunskaper till att en viss typ av undervisningsstil potentiellt kan eliminera elevens svårigheter. 

Intressant blir då hur man skulle kunna göra en distinktion mellan okunskap och effektiv 

undervisningsstil, och i hur stor utsträckning teoretiska kunskaper faktiskt är relevanta.  

Utifrån de specialpedagogiska perspektiven kan man i citatet identifiera ett starkt relationellt 

perspektiv. Undervisningsstilen och därigenom läraren uttrycks påverka huruvida elevens 

svårigheter blir framträdande eller inte, dvs. omgivningen. Det relationella perspektivet 

respondenten intar blir än tydligare under intervjuns gång. I synnerhet då faktorer som 

påverkar den personliga utvecklingen hos en elev med en neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning diskuteras: 

”Jag tror ju att mötet i omgivningen är… visar övriga förståelse och inte tänker på att den är 

annorlunda eller den är si eller den är så utan har man en stor acceptans då är det inga bekymmer, 

men finns det ingen acceptans, då är det tungrott. Vi har ju flera elever här som har olika 

funktionsnedsättningar och så vidare, men dem fungerar ju jättebra i grupper där acceptansen är stor. 

Så att, det beror mycket på gruppsammansättningen.” 
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Gruppsammansättningen och dess påverkan på en elev med en neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning återkopplas till kontinuerligt under intervjun. Respondenten betonar 

vikten av att arbeta med gruppen om den inte fungerar innan man arbetar vidare med annat för 

att det underlättar för samtliga elever och leder generellt till bättre resultat.  

Återigen blir frågan om teoretiska kunskaper en annan. Om svårigheterna framträder i mindre 

utsträckning av en särskild undervisningsstil, i så pass liten utsträckning att idrottslärare inte 

kan identifiera de moment som benämns svåra i forskning, av hur stor relevans är den 

teoretiska kunskapen? Med ett relationellt perspektiv på elever med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar där svårigheterna anses uppstå i mötet med omgivningen skulle 

teoretiska kunskaper kunna vara av mindre vikt. Enligt respondenten handlar arbetet handlar 

istället om att anpassa omgivningen och arbeta med gruppsammansättning för att minska 

individens svårigheter snarare än att göra anpassningar specifika för den drabbade eleven. 

Respondenterna ombads spekulera i huruvida omgivningen eller funktionsnedsättningen i sig 

orsakar svårigheter i idrottsundervisning. De två övriga respondenterna beskriver båda att 

både individens funktionsnedsättning och mötet med omgivningen påverkar elevens 

utveckling och betonar dessutom att svårigheterna är högst individuella för alla elever med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Vidare beskriver de vikten av att samtala med 

eleven och visa empati. Respondenterna beskriver också att många av de svårigheter eleverna 

är drabbade av beror på tidigare erfarenheter eleven har och att det är av största vikt att ha 

förståelse för detta.  

”Jag tror att det kan vara både och. Alltså, utifrån tidigare erfarenheter och misslyckanden och hur 

man har blivit bemött.” 

”Jag tror i alla fall att det finns ett problem här och den eleven får svårigheter av att den har det här 

problemet. Det är viktigt att se individen för sig och problemen för sig.” 

De två ovanstående citaten vilka är tagna ur intervju ett och två visar tydligt att 

respondenterna intar både ett traditionellt perspektiv och relationellt perspektiv då varken 

individ eller omgivning beskrivs som den enskilda faktorn vilken kan orsaka svårigheter. 

Respondenterna ser istället ett samband mellan tidigare erfarenheter och tidigare bemötande. 

Respondent två är också noga med att särskilja individ och problem vilket tyder på ett starkare 

relationellt perspektiv. Uppenbart är att de båda respondenterna är välmenande och har insikt i 

om vilka känslor och erfarenheter en elev med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kan 

ha.  
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Dock förekommer uttalanden av både respondent ett och två vilka snarare visar tendenser till 

ett mer traditionellt perspektiv där eleven ses som något bristande.  

”Sen kan de bli frustrerade för att dem inte klarar av vissa saker och så, men det ligger ju också i 

diagnosen.” 

”Som jag nämnde förut då så att ha fysisk kontakt med en annan person kan ju de tycka är 

jättebesvärligt och sen som jag skrev i enkäten så får man ju bortse de, för det ligger ju i deras 

diagnos och det kommer de ju aldrig komma över.” 

De två ovanstående citaten är hämtade ur intervjun med respondent ett och uttrycktes när 

respondenten ombads beskriva vilka svårigheter hen upplevt bland elever med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Respondenten har ett tydligt empatiskt tankesätt där 

en förståelse för eleven lyfts fram. Vid första anblick är det möjligt att se uttalandena som ett 

intagande av det relationella perspektivet då eleven som individ inte beskrivs som bristande 

per definition. Dock beskrivs diagnosen tillika svårigheterna som faktorer vilka orsakar 

svårigheter snarare än omgivningen vilket rimligen beskrivs som det traditionella 

perspektivet.  

”Men, kommer man väl dit och har kläder med sig så, så brukar man lyckas att nå målen sen kanske 

man inte kommer jättehögt upp i betyg.” 

Respondent två uttrycker ovanstående vid en diskussion angående huruvida elever med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har svårare för att uppnå målen än övriga elever. 

Citatet visar på ett starkt traditionellt perspektiv då respondenten beskriver att elevens 

svårigheter, vilka är en konsekvens av funktionsnedsättningen, gör det svårare för eleven att 

uppnå ett högre betyg.  

I intervju med respondent ett och tre kommer PYS paragrafen på tal i samband med frågan 

om huruvida dessa elever har svårare för att uppnå målen än övriga elever. PYS paragrafen är 

en undantagsbestämmelse i skollagen vilken berättigar lärare att bortse från enstaka delar av 

kunskapskraven. Paragrafen kan användas om det är en funktionsnedsättning som gör att ett 

visst kunskapskrav inte kan uppnås. Respondent ett betonar återigen att en neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning är högst individuell och därmed yttrar sig svårigheterna på olika sätt 

beroende på individ. Respondenten uttrycker att PYS paragrafen bör användas om en 

svårighet starkt går att koppla till elevens funktionsnedsättning. Dock uttrycks samtidigt att 

respondenten aldrig reflekterat över huruvida elever med en neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning skulle ha svårare för att uppnå målen än övriga elever. Det faktum att 

PYS paragrafen benämns som en potentiell lösning på en svårighet kan dock rimligtvis tyda 

på att respondentens erfarenheter talar för att elever med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar har svårare för att uppnå målen än övriga elever.  
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Respondent tre däremot, är av en annan åsikt. Respondenten uttrycker att PYS paragrafen inte 

är nödvändig för elever med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Likt tidigare under 

intervjun betonar respondenten vikten av att skolan erbjuder eleven rätt stödinsatser då alla 

elever har rätt att gå ur grundskolan med ett betyg i idrott och hälsa. Respondenten uttrycker 

även att en funktionsnedsättning inte ska spela någon roll för huruvida en elev får ett godkänt 

betyg eller inte, utan att det istället är läraren som är skyldig att erbjuda en undervisning 

utefter elevernas egna förutsättningar. Det är dock inte möjligt att konstatera huruvida PYS 

paragrafen bör användas gällande elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eller 

inte. Paragrafen har utformats då det rimligtvis uppfattats som det funnits behov av en 

undantagsbestämmelse. Dock kan ett användande av PYS paragrafen visa på tendenser på ett 

intagande av det traditionella perspektivet då läraren vilken använder paragrafen sannolikt 

anser att elevens svårigheter inverkar på måluppfyllelsen.  
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Diskussion 

Diskussionen kommer att presentera de fynd som gjorts i studien i förhållande till bakgrund 

och tidigare forskning. Det är i synnerhet intervjuerna som kommer att diskuteras då det 

möjligen är mest intressant att diskutera idrottslärares attityder gentemot elever med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.  

Syftet med denna uppsats var att undersöka vilka kunskaper idrottslärare har gällande 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och dess påverkan på idrottsundervisningen samt att 

undersöka hur elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar blir konstruerade. Likt 

den tidigare forskningen konstaterade även denna studie att lärare saknar vissa teoretiska 

kunskaper och att en majoritet av respondenterna beskriver eleverna som bristande. Intressant 

blir då att diskutera huruvida bristfälliga kunskaper och konstruktionen av elever med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som bristande har ett samband eller inte.  

För att kunna förstå neuropsykiatriska funktionsnedsättningar generellt och specifikt i 

idrottsundervisning bör teoretiska kunskaper vara nödvändiga. Utan kunskaper bör det alltså 

inte vara möjligt att förstå hur funktionsnedsättningen kan yttra sig i idrottsundervisningen. 

Respondenterna uppvisar därför alla en grundläggande kunskap då de lyckas identifiera 

moment vilka kan orsaka problematik, om än bara ett fåtal. Den grundläggande kunskap 

respondenterna har kan mycket väl vara tillräcklig för att respondenterna ska uppleva sig ha 

kunskap, dock inte tillräcklig för att respondenterna inte skulle se att de vore gynnsamt med 

ytterligare utbildning. Vid avsaknad av teoretiska kunskaper har respondenterna rimligtvis 

anskaffat sig kunskaper i form av erfarenhet. Denna erfarenhet skulle kunna vara förklaringen 

till ett traditionellt perspektiv. Utan teoretiska kunskaper vilka kan ge en djupgående 

förklaring till potentiella svårigheter och hur de kan arbetas med, saknas underlag till att 

komma till insikt i huruvida omgivningen påverkar en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. 

Detta skulle därmed kunna förklara sambandet mellan bristande kunskap och en konstruktion 

av eleven som bristfällig. Idrottslärares erfarenheter skulle därför kunna leda till ett 

traditionellt perspektiv då eleverna de mött, haft svårigheter vilka idrottslärarna möjligen inte 

kunnat relatera till eller hantera på grund av bristande kunskaper. Är det inte möjligt att 

relatera till eller hantera en svårighet trots försök är det inte orimligt att se svårigheten som 

något permanent vilket är en konsekvens av en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.  

Det relationella perspektivet behöver inte heller vara ett tecken på goda teoretiska kunskaper, 

däremot konstrueras inte eleven som bristande med detta synsätt. Den respondent som i 

samtalsintervju intog ett starkt relationellt perspektiv hade också svårigheter med att 

identifiera potentiellt problematiska moment. Dock identifierade respondenten fler moment än 

övriga respondenter. Tilläggas bör att övriga respondenter även de benämnde omgivningen 

som en problematisk faktor, dock framträdde ett tydligare traditionellt perspektiv i övriga 

sammanhang. Skillnaden mellan ett traditionellt och ett relationellt perspektiv är dock att det 

blir svårare med ett relationellt perspektiv att urskilja huruvida kunskapsbrister föreligger eller 

om undervisningsstilen är så pass effektiv att svårigheterna inte är lika framträdande. 

 



35 
 

 Då det relationella perspektivet lägger tonvikt på omgivningens betydelse bör läraren 

rimligtvis vara medveten om sin egen roll och dess påverkan på en elev med en 

neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Fokus på omgivningen och den egna rollen som lärare 

borde därav leda till en undervisningsstil och ett lektionsupplägg där den neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningen inte blir lika framträdande. Anpassning bör rimligen göras utefter 

gruppens samlade svårigheter, om än mycket komplicerat att genomföra. 

Det är sannolikt omöjligt att konstatera huruvida det traditionella eller relationella 

perspektivet ger bäst förutsättningar för en lyckad undervisning eller ett bra bemötande. Ett 

försök till detta blir istället en moralisering av det perspektiv en individ själv förespråkar. Hur 

en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning tar sig i uttryck i idrottsundervisning är högst 

individuell ,vilket potentiellt kan innebära att en lärare kan inta olika perspektiv beroende på 

elev. Då det kan finnas ett samband mellan kunskapsbrister och ett traditionellt perspektiv kan 

det dock vara till nytta att känna till respektive perspektiv och därefter reflektera kring sitt 

eget ställningstagande. Teoretiska kunskaper om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

borde kunna konstateras vara av stor vikt för all skolpersonal men en reflektion kring de två 

perspektiven och det personliga ställningstagandet bör inte undermineras.  

 

 

 

 

 

Konklusion 

Här sammanfattas uppsatsens viktigaste fynd i relation till tidigare forskning. Förslag ges 

även på möjliga fortsatta studier relaterade till denna uppsats.  

I denna uppsats har idrottslärares kunskaper om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

undersökts, samt hur elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar konstrueras av 

idrottslärare. Respondenterna i studien upplever sig ha goda kunskaper men resultatet av 

enkätundersökningen visar tendenser på motsatsen. Samtalsintervjuerna åskådliggör att 

majoriteten av idrottslärarna i studien tenderar att beskriva eleverna med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar som bristande individer och har därmed ett traditionellt synsätt på 

elever med funktionsnedsättningar.  

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är relativt vanliga i dagens samhälle och debatten 

kring dessa blir allt intensivare, dock kvartstår mycket arbete. Studier som gjorts omfattar 

skolans kärnämnen medan ämnen som idrott och hälsa inte studeras. Detta trots det faktum att 

elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är i större behov av idrottsundervisning 

än övriga elever.  
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Dagens idrottsundervisning ska ge barn och ungdomar kunskaper och verktyg för att kunna 

ansvara för sin egen hälsa och därmed kan grunden läggas för att förbättra den allmänna 

folkhälsan redan i skolan. Det är därför av största vikt att idrottslärare är medvetna om hur en 

neuropsykiatrisk funktionsnedsättning kan påverka i idrottsundervisningen. På så sätt kan 

undervisningen planeras och anpassas utefter elevernas förutsättningar och innehållet kan 

förstås av de elever som behöver idrottsundervisning som mest. För att dessutom ge elever 

med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar goda förutsättningar i livet bör de bemötas på 

ett bra sätt. Självkänslan, vilken ofta är undermålig hos dessa elever, behöver arbetas med.  

Då den studie som genomförts till detta arbete baseras på ett relativt litet underlag vore det av 

intresse att genomföra en mer omfattande studie på området samt studera hur elever med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar själva har upplevt idrottsundervisningen. All 

forskning vilken kan förbättra idrottsundervisningen och bemötandet gentemot dessa elever är 

relevant och väsentlig. Ämnet måste uppmärksammas, så att bättre förutsättningar skapas. 

Bättre förutsättningar för individen, skolan och den allmänna folkhälsan.  
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Enkätundersökning 

Enkäten består av frågor gällande dina erfarenheter och upplevelser av elever med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. När du besvarar frågorna önskar jag att du 

fokuserar på problematiken och diagnoserna ADHD, ADD och Aspergers syndrom. Ringa in 

det svarsalternativ som stämmer överens med dina erfarenheter. 

Tack för din medverkan!  

1. Är du utbildad lärare i Idrott och Hälsa? 

 

ja    nej 

 
2. Om ja, ingick specialpedagogik i din utbildning? Det vill säga specialpedagogik som 

berör neuropsykiatriska funktionsnedsättningar? 

 

ja     nej 

 

 
3. Är du lärare för.. 

 

grundskolan    gymnasieskolan 

 
4. Hur många år har du varit yrkesverksam?  

 

………………… 
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5. Har du i din undervisning mött elever med någon av ovanstående diagnoser? Det vill 

säga att du känt till elevens diagnos.  

 

ja, flera     ja, få     nej 

 
6. Har du i din undervisning mött elever där du misstänkt att eleven/eleverna har någon 

av ovanstående diagnoser? 

 

ja, flera     ja, få     nej 

 

 

 
7. Upplever du att du har kännedom om hur dessa diagnoser kan ta sig i uttryck i 

idrottsundervisningen? 

 

ja     nej 

 
8. Upplever du att du har kännedom om konkreta situationer eller moment som i störst 

utsträckning upplevs som svåra av elever med dessa diagnoser?  
 

 

ja     nej 

 
9. Nämn kortfattat moment/situationer där du märkt/upplevt/tror att elever med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har svårare för än övriga elever. 

* 

* 

* 

* 

* 

 
10. Har du någon gång anpassat undervisningen på grund av elever med diagnoser eller 

misstänkt diagnos? 
 

 

ja, flera gånger     ja, enstaka gång      
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nej, har aldrig behövts    nej, vet ej hur det skulle gjorts 

 
11. Om anpassning av undervisningen skett, beskriv med ett eller ett par ord, vad för 

anpassning som gjorts. 

* 

* 

* 

* 

* 

 
12. Upplever du att elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eller den typen 

av svårigheter har svårare för att uppnå målen än övriga elever? 

 

ja     nej 

 
13. Har du någonsin haft hjälp av en arbetsterapeut, specialpedagog eller elevassistent i 

din undervisning? 

 

ja    nej 

 
14. Upplever du att du får tillräckligt stöd av exempelvis rektor eller elevvårdteam 

gällande dessa elever? 

ja      nej 

 
15. Har du sedan din lärarutbildning fått någon typ av utbildning/fortbildning gällande 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar?  

 

ja, generellt om diagnoserna    

ja, diagnoserna kopplat till idrott och hälsa 

nej 

 
16. Hade du önskat ytterligare utbildning/fortbildning? 

 

ja, generellt om diagnoserna 

ja, diagnoserna kopplat till idrott och hälsa 

nej 
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Återigen, tack för din medverkan! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervjuguide 

Om man tänker på ADD, ADHD och Aspergers syndrom förknippar många det med ord som 

hyperaktivitet eller bristande social förmåga. Om man istället tänker på symtomen i 

förhållande till idrottsundervisningen, hur upplever eller tror du att det kan yttra sig? 

 

Tror du att elever med dessa typer av svårigheter har svårare för att uppnå målen? 

 

 

Vad tänker du om anpassning av idrottsundervisningen? Kan den anpassas? 

 

 

 

Vad ser du som problemet för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i 

idrottsundervisningen?  

 

 


