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Sammanfattning 

Ett av skolans mål är att forma en undervisning som är likvärdig för alla. Alla elever ska oavsett 

förutsättningar och behov kunna närvara och delta i undervisningen. Detta mål ter sig på ett 

skolpolitiskt teoretiskt plan som oproblematiskt. I praktiken förhåller det sig däremot annorlunda. 

Tidigare forskning visar nämligen att många lärare har svårt att realisera idéen om en inkluderande 

undervisning. I vilken utsträckning tas då inkludering upp i lärarutbildningarna?   

Denna studie behandlar hur elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningarkan inkluderas 

i idrott och hälsa. Syftet är att undersöka hur kurslitteratur i lärarutbildning behandlar 

neuropsykiatriska diagnoser och hur elever med dessa diagnoser eller med liknande 

funktionsnedsättningar kan inkluderas i idrottsundervisningen. Metoden för undersökningen är en 

innehållsanalys av kurslitteraturen på ämneslärarprogrammen med inriktning mot idrott och hälsa 

årskurs 7-9 vid Umeå universitet och Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm.  

Studiens resultat visar att drygt en tiondel av den kurslitteratur som används på de två 

utbildningarna berör neuropsykiatriska diagnoser och/eller inkludering av elever med liknande 

funktionsnedsättningar. När kurslitteraturen beskriver neuropsykiatriska diagnoser är det två typer 

som beskrivs mer detaljerat, och detta görs sällan kopplat till fysisk aktivitet även om 

kurslitteraturen vänder sig till lärarstudenter i idrott och hälsa.  

Den kurslitteratur som behandlar inkludering av elever med neuropsykiatriska och liknande 

funktionsnedsättningar rekommenderar lärare och tränare att se till gruppen som helhet och inte 

till den avvikande eleven. Om anpassningar av exempelvis aktiviteter, redskap eller miljö behövs 

för att den eleven med någon neuropsykiatrisk eller liknande funktionsnedsättning ska kunna 

inkluderas i undervisningen så bör det göras. Däremot bör inte eleven särbehandlas med någon 

form av specialundervisning, utan delta med den övriga gruppen i så stor utsträckning som möjligt. 

Mot bakgrund av resultatet dras slutsatsen att lärarutbildningarnas kurslitteratur endast ger ett svagt 

stöd för blivande lärare att hantera den problematik det innebär att inkludera elever med 

neuropsykiatriska diagnoser i undervisningen. 

 

 

Nyckelord: funktionsnedsättningar, idrott och hälsa, inkludering, innehållsanalys, 

neuropsykiatriska diagnoser, lärarutbildning 
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1. Inledning 

I Sverige lever vi idag i ett demokratiskt samhälle där utbildning och delaktighet ses som en rättighet 

för alla. Detta avspeglas tydligt i läroplanen för grundskolan där det framgår att ett av skolans 

uppdrag är att forma en undervisning som är anpassad till varje elevs förutsättningar och behov.  

En elev med funktionsnedsättningar ska alltså trots sina särskilda behov kunna delta och närvara i 

all undervisning. Tidigare studier visar dock att elever med funktionsnedsättningar utesluts från 

undervisning i idrott och hälsa (Jerlinder, 2005) och att en stor andel av de elever som har underkänt 

betyg i detta ämne har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (Bråkenhielm, 2008). Om det 

förhåller sig så – är då verkligen undervisningen i idrott och hälsa anpassad till varje elevs 

förutsättningar och behov? 

Adhd, autism, aspergers och tourettes syndrom är exempel på några vanligt förekommande 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar bland barn och ungdomar. Diagnoserna är delvis ärftliga 

och påverkar individens förutsättningar att utvecklas och fungera i samhället och skolan 

(Riksförbundet Attention). Ungefär fem procent av dagens barn och ungdomar i skolåldern 

uppskattas ha adhd. Det har skett en markant ökning av personer som diagnostiserats med adhd 

vilket främst tros bero på att kunskapen om adhd har ökat (Skolstyrelsen m.fl, 2014, s. 10). Idrott 

och hälsa är i jämförelse med många andra skolämnen ett mer praktiskt ämne där exempelvis ett 

barns motoriska färdigheter sätts på spel. En individ med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning 

som exempelvis adhd har bland annat svårigheter med just motorikrörelser (Riksförbundet 

Attention). Men detta ska som nämnts ovan inte ha någon betydelse för deltagandet i skolans 

idrottsundervisning. I den nu gällande läroplanen för grundskolan står det klart och tydligt att 

undervisningen ska vara inkluderande och vara utformad så att den passar alla elever oavsett 

bakgrund och förutsättningar: ”Den ska främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling 

med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper.” (Skolverket, 

2011, s. 9).  

I realiteten tycks dock målet med inkludering vara svårt att uppnå. I en granskning som 

Skolinspektionen redovisar ter sig frånvaron i ämnet idrott och hälsa oroande hög. En stor andel 

av de lektioner som observerats hade hög frånvaro – många elever deltog inte på lektionerna eller 

i aktiviteterna (Skolinspektionen, 2010,. s. 8). En undersökning som skolhälsovården i Stockholm 

genomförde 2005 visar att hög frånvarofrekvens och svårigheter att nå upp till godkäntnivån inte 

sällan rör elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.  Undersökningen visade att 16 

procent av de elever som hade risk för betyget IG i ämnet hade någon typ av neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning (Bråkenhielm, 2008, s. 32).  

De lärare som arbetar i skolan ska hantera denna problematik i praktiken. Lärare som arbetar i 

grundskolan är också vanligtvis de första som kommer i kontakt med dessa barn och ungdomar i 

behov av särskilt stöd. Lärare som tidigt upptäcker en elevs svårigheter kan genom att rapportera 

problemet vidare underlätta för eleven i framtiden (SOU 2008:109:, s.107). Lärare har med andra 

ord ett väldigt viktigt uppdrag när det gäller att identifiera och fånga upp de barn och ungdomar 
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som behöver hjälp med undervisningen. Det är även lärare som sedan ska planera och forma en 

undervisning som inkluderar alla elever oavsett deras olika förutsättningar och behov. I Skollagen 

(SFS 2010:800) anges att: ”Elever som till följd av funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de 

olika kunskapskrav som finns ska ges stöd som syftar till att så långt som möjligt medverka 

funktionsnedsättningens konsekvenser” (Kap 3,3§).  

Men hur ska detta gå till i praktiken? Får lärarstudenter den undervisning som krävs för att 

kunna inkludera elever med funktionsnedsättningar? Undervisningen baseras till stor del på 

kurslitteraturen och den obligatoriska kurslitteraturen utgör således en viktig del av 

lärarstudenternas utbildning. I vilken utsträckning tar då kurslitteraturen upp elever med 

funktionsnedsättningar och vilken vägledning ger den i hur man kan gå till väga för att inkludera 

elever med funktionsnedsättningar? Jag vill med denna studie undersöka vad kurslitteraturen för 

ämneslärarprogrammen för idrott och hälsa säger om elever med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar och hur de kan inkluderas i idrottsundervisningen. 

Jag använder i studien igenom begreppet "funktionsnedsättningar” och inte ”funktionshinder” 

som också är ett vanligt förekommende begrepp i litteraturen. Motivet till att jag väljer att använda 

begreppet funktionsnedsättning framför funktionshinder som också är vanligt förekommande i 

litteraturen är att jag anser att det senare begreppet lägger fokus på skadan och förutsätter att den 

utgör ett hinder för individen vilket den faktiskt inte behöver vara - i många situationer utgör inte 

en funktionsnedsättning ett faktiskt hinder. Jag menar vidare, i enlighet med Larsson och Meckbach 

(2012, s 146 ff) att man som lärare bör se till funktionsmöjligheterna hos elev med 

funktionsnedsättningar och inte fokusera på hindren. Jag har valt att använda begreppet 

funktionsnedsättning konsekvent genom uppsatsen, även om den litteratur jag refererar till 

använder andra begrepp 
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2. Bakgrund 

I det här kapitlet ges en bakgrund till studiens problemformulering. För att kunna undersöka, 

analysera och redogöra för inkluderande undervisning behöver vi först ta reda på vad 

styrdokumenten säger om inkludering i undervisningen. Eftersom jag i den här studien lägger 

tonvikten på neuropsykiatriska diagnoser redogör jag även för dessa diagnoser. Då studien 

behandlar ämnet idrott och hälsa redogör jag särskilt, i den mån det är möjligt, också för relationen 

mellan olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och fysisk aktivitet. 

2.1 Skolans uppdrag 

Ett av skolans uppdrag är forma en undervisning som är anpassad till varje elevs förutsättningar 

och behov. Undervisningen kan aldrig utformas lika för alla då skolan har ett särskilt ansvar för de 

elever som har svårigheter att nå de mål som finns för utbildningen. En likvärdig undervisning 

betyder alltså inte att undervisningen ska formas på samma sätt för varje elev utan att hänsyn istället 

ska tas till varje elevs förutsättningar och behov och att undervisningen ska formas därefter 

(Skolverket, 2011, s.7ff). 

Skolan ska även vara en trygg plats där ingen elev ska behöva utsättas för diskriminering på 

grund av till exempel en funktionsnedsättning. Genom att inneha en god kunskap, hålla en öppen 

diskussion i klassrummet och arbeta med aktiva insatser så kan man bemöta den 

främlingsfientlighet och intolerans som inte hör hemma i skolan (Skolverket, 2011, s.7ff). 

Även kursplanerna tar upp aspekter av undervisningen som har med inkludering att göra. I 

kursplanen för ämnet idrott och hälsa: ”Undervisningen ska skapa förutsättningar för alla elever att 

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

utvecklar en god kroppsuppfattning och tilltro till sin egen fysiska förmåga.” (Skolverket, 2011, s. 

51). 

2.2 Rättigheter för barn med funktionsnedsättningar 

Styrdokumentens formuleringar om inkludering och funktionsnedsättningar utgår ifrån FN:s 

konvention om rättigheter för individer med funktionsnedsättningar. Den 30 mars 2007 

undertecknade Sverige tillsammans med 81 andra länder konventionen som ligger till grund för 

Sveriges läroplaner, skollag och skolförordningar i dessa frågor (SOU 2008:109). Undertecknandet 

innebär att Sverige, från och med 2009, ska följa konventionens innehåll och regelbundet 

rapportera till FN om hur den följs. Syftet med konventionen är att främja, skydda och säkerställa 

friheten och de mänskliga rättigheterna för alla individer med funktionsnedsättning. Alla människor 

har rätt till fullständigt och faktiskt deltagande i samhället och en av konventionens allmänna 

principer är att motverka de diskrimineringar som uppstår på grund av funktionsnedsättningar.  
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En viktig milstolpe i arbetet med konventionen var Salamancadeklarationen som FN:s 

fackorgan Unesco tillkännagav år 1994 med syfte att rekommendera och uppmana det allmänna 

utbildningsväsendet till att inkludera elever i behov av särskilt stöd i undervisningen. Deklarationen 

innehöll en handlingsplan för specialpedagogiska åtgärder med principen att alla skolor ska ge plats 

åt alla barn utan någon tanke på individens förutsättningar. I handlingsplanen står det bland annat 

att varje individ med en funktionsnedsättning har rätt att uttrycka frågor och önskemål som berör 

deras utbildning och att deras föräldrar har rätt att bli rådfrågade om vilken utbildningsform som 

är bäst med hänsyn till deras barns behov. De elever som upplevs ha inlärningssvårigheter kan 

under sin skolgång få tillgång till särskilt stöd med benämning ”specialundervisning” eller 

”undervisning av elever med särskilt behov av stöd” (Unesco, 2006, s. 16)  

Unesco diskuterar även begreppet ”integrerad skola”. Med detta avses en skola som har som 

uppgift att utveckla en pedagogik som kan ge undervisning åt alla barn, oavsett vilka individuella 

förutsättningar och erfarenheter de har. En fördel med denna typ av skola, menar Unesco, är att 

den skapar en undervisning med hög kvalitet för alla elever samt kan arbeta bort diskriminerande 

attityder och skapa en välkomnande miljö (Unesco, 2006, s. 16) 

2.3 Neuropsykiatriska diagnoser 

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är delvis ärftliga och påverkar en individs utveckling och 

möjlighet att fungera i samhället. Till de vanligaste neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna hör 

adhd, autism, aspergers syndrom, tourettes syndrom och OCD/tvångssyndrom (Riksförbundet 

Attention). Flera diagnoser överlappar varandra och det är vanligt att barn ofta har fler än bara ett 

specifikt problem (Kutscher, 2010, s. 17).  

En individ med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning har bland annat svårigheter med 

impulskontroll, aktivitetsnivå, motorik, inlärning och minne. Det kan även vara svårt att samspela 

med andra människor och uttrycka sig i tal och skrift (Riksförbundet Attention). När svårigheterna 

är så stora att de påverkar individens möjligheter att fungera i samhället blir det en 

funktionsnedsättning (Rosendahl & Sandberg, 2013, s. 6). 

Diagnoser som adhd, damp och add är så kallade hyperaktivitetsstörningar som vanligtvis 

debuterar före femårsåldern. Barn med hyperaktivitetsstörningar har en bristande uthållighet och 

byter ofta aktivitet innan de är avslutade. Störningarna resulterar ofta i att barnen inte kommer 

överens med andra barn och hamnar därför ofta utanför gruppen (Socialstyrelsen, 2010, s.202). 

Förutom att funktionsnedsättningar av det här slaget delvis är ärftliga så är det ändå oklart varför 

vissa drabbas och andra inte. Påfrestningar under graviditeten, förlossningen eller 

nyföddhetsperioden kan vara bidragande orsaker till nedsättningarna. Sociala faktorer som till 

exempel en problematisk barndoms- och uppväxtperiod orsakar inte neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar men kan dock förvärra problemen hos barn som har sådana (Riksförbundet 

Attention). 
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Här nedan redogör jag för några av de i Sverige vanligaste neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningarna, nämligen adhd, autism, aspergers syndrom samt slutligen tourettes 

syndrom.  

Adhd är en förkortning av Attention Deficit Hyperactivity Disorder och fungerar som ett 

samlingsnamn för både add (som liknar adhd men där uppmärksamhetsproblem är större än hos 

individer med adhd-diagnos och där hyperaktiviteten är mindre) och damp (där motorik- och 

perceptionsproblemen vanligtvis är större än hos individer med adhd). Adhd är en medfött 

funktionsnedsättning som har en delvis ärftlig faktor (Riksförbundet Attention). Det som 

karaktäriserar adhd är bristande uppmärksamhet, hyperaktivitet och impulsivitet. Adhd kan dock 

yttra sig på olika sätt beroende på barns unika personligheter. Ibland kan adhd bli en tillgång men 

i många fall medför det problem för den drabbade (Socialstyrelsen m. fl, 2014, s. 6). Ett barn med 

adhd har ofta svårt att anpassa sig till sociala mönster och har även problem med att samspela med 

andra barn. De är ofta i ständigt rörelse och hamnar ofta i fara utan att själva vara medveten om 

det. Trots att barn med adhd ofta är hyperaktiva så kan de även ibland exempelvis sitta tysta i ett 

hörn (Riksförbundet Attention). Så länge de får aktivera sig med något de tycker om kan de 

koncentrera sig hur länge som helst (Kutscher, 2010, s. 51). Ett annat typiskt drag för barn med 

adhd är att de har problem med att tolka sina sinnesintryck på ett användbart sätt (Riksförbundet 

Attention).  

För att kunna diagnostiseras med adhd måste symtomen ha funnits med under en längre tid och 

ett barn före skolåldern ges därför sällan någon diagnos trots tecken på adhd. Flickor är jämfört 

med killar ofta mer stillsamma och kan på så sätt dölja sin hyperaktivitet vilket leder till att de 

vanligtvis får sin diagnos några år senare är pojkar. Det är först när flickorna kommer upp i 

skolåldern som deras problem börjar synas mer med följden att de ofta inte lyckas leva upp till de 

krav som ställs på dem. De söker då ofta uppmärksamhet och snabba resultat istället för att vänta 

på sin tur. De har också ofta problem med att göra upp planer som de sedan kan följa. Detta leder 

till att flickor med adhd ofta kan uppfattas som slarviga vilket de ständigt blir tillrättavisade på 

grund av, trots att det ingår som en del i deras funktionsnedsättning. Jämfört med flickor så 

uppfattas pojkar med adhd istället ofta om aggressiva vilket leder till att de ofta hamnar i olämpliga 

sociala sammanhang (Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar). 

Adhd är en funktionsnedsättning som finns med livet ut. Hjälpmedel som datorer och 

fickbandspelare kan dock hjälpa den funktionsnedsatta att fungera i vardagen (Riksförbundet för 

rörelsehindrade barn och ungdomar). En almanacka och/eller en anteckningsbok/pärm för alla 

ämnen i skolan kan även underlätta för eleven med adhd att klara av skolan (Kutscher, 2010, s. 64). 

Omgivningen kan påverka samt underlätta tillvaron för barn med adhd (Riksförbundet för 

rörelsehindrade barn och ungdomar). Att tömma lokalen på saker som kan distrahera kan 

underlätta för dessa elever i skolan. Barn med adhd uppmärksammar ofta det som är mest 

stimulerande och därför är det viktigt att alltid försöka presentera ett material eller aktivitet på ett 

lekfullt och inspirerande sätt så att de inte förlorar uppmärksamheten (Kutscher, 2010, s. 71).  
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En stor del av de barn som diagnostiserats med adhd behandlas med medicinering. Det 

läkemedel som vanligtvis används stimulerar hjärnans främre delar och ”filtrerar bort” sådant som 

oftast distraherar individen (Kutscher, 2010, s.71). Medicinen kan inte bota funktionsnedsättningen 

men minskar alltså symptomen (Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar).  

En annan neuropsykiatrisk funktionsnedsättning är autism. Något som karaktäriserar autism är 

ett bristande socialt samspel och en försämrad kommunikationsförmåga (Riksförbundet 

Attention). Individer med autism har både svårt med den verbala och icke-verbala 

kommunikationen. Diagnosen påverkar även individers förmåga att förstå ironi eller andra dolda 

budskap vid kommunikation vilket medför att de blir avvisande och framstår som enstöringar 

(Kutcher, 2010, s. 114). En bristande kommunikationsförmåga samt svårigheter med att visa 

känslor leder ofta till att de inte kommer överens med andra barn. Svårigheterna att få kontakt med 

andra barn gör att föräldrar till barn med autism ofta tidigt märker att något är fel (Riksförbundet 

Attention). Ett annat typiskt tecken på autism är att många har specialintressen och får ovanliga 

ritualer som de måste följa. De kan även vara väldigt fixerade vid detaljer utan förmåga att uppfatta 

hela sammanhanget vilket blir ett hinder för dem för att kunna fungera normalt i vardagen. De 

flesta individer med autism behöver därför enligt riksförbundet ett livslångt stöd som är utformat 

efter deras individuella begränsningar och möjligheter. De som däremot klarar sig själva och inte 

lider av en utvecklingsstörning brukar man säga har högfungerande autism (Riksförbundet 

Attention). 

En form av högfungerande autism, en slags ”autism utan försenad utveckling”, är aspergers 

syndrom (Riksförbundet Attention). Aspergers syndrom är en diagnos som många ofta har 

tillsammans med andra neuropsykiatriska diagnoser. En person med aspergers syndrom har ofta 

problem med socialt samspel, planering och föreställningsförmåga (Rosendahl & Sandberg, 2013, 

s. 7). Det som skiljer individer med aspergers syndrom från individer med autism är att de ofta är 

psykiskt sårbara och stresskänsliga vilket kan resultera i exempelvis ångestattacker, depressioner 

eller fobier (Riksförbundet Attention). Detta kan exempelvis utvecklas då barnet fryses ut av 

jämnåriga på grund av sina problem att integrera och leka med dem (Kutcher, 2010, s. 127). 

Diagnosen asperger behöver dock inte enbart ses som något negativt utan vissa egenskaper kan 

också betraktas som en tillgång. En individ med asperger med rätt aktivitet och i rätt miljö kan till 

exempel ha en väldigt god koncentrationsförmåga och uthållighet (Riksförbundet Attention). De 

specialintressen som individer med aspergers syndrom ofta har kan också användas som en morot 

för att till exempel klara av skoluppgifter eller andra utmaningar. Vid slutförandet av sin uppgift 

kan personen ifråga få tid till att ägna sig åt sitt specialintresse (Kutcher, 2010, s. 149). Det krävs 

även att omgivningen har kunskap, respekt för individen och kan anpassa aktiviteter utifrån 

individens behov. I vuxen ålder brukar individer med aspergers syndrom kunna klara sig rätt bra 

då de är väl medvetna om sina egna behov vilket underlättar deras vardag. Svårigheterna är som 

störst under tonåren och i vissa fall så behövs då medicinering (Riksförbundet attention).  
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Den sista neuropsykiatriska funktionsnedsättning som jag tar upp är tourettes syndrom. Det är 

en funktionsnedsättning som karaktäriseras av motoriska och vokala tics (Socialstyrelsen, 2010, s. 

206). Tics är ofrivilliga, snabba återkommande muskelrörelser som individen har svårt att styra över 

och som inträffar utan att individen hinner reagera särskilt mycket (Kutscher, 2010, s. 176). En 

person med tourettes syndrom kan även vara drabbad av koprolali som karaktäriseras av verbala 

ofrivilla utbrott av till exempel könsord eller sexuella anspelningar. Det finns även en fysisk 

motsvarighet som innebär obscena gester och som går under benämnigen kopropraxia. Att man 

har tourettes syndrom betyder dock inte att man också dras med kopropraxia eller koprolali utan 

de flesta har endast tics (Socialstyrelsen, 2010, s. 206). De första symptomen på tourettes syndrom 

börjar vanligtvis visa sig redan runt sjuårsåldern med tics i ansiktet i form av exempelvis överdrivna 

blinkningar eller grimaser. De verbala ticsen debuterar vanligtvis i högre ålder och börjar ofta som 

snusningar och harklingar som sedan utvecklas till läten som i vissa fall kan leda till hela ord och 

meningar (Riksförbundet attention). Tics går inte att kontrollera men många lär sig med tiden att 

maskera sina ofrivilliga rörelser. Som lärare kan det vara en fördel att ge elevernas klasskamrater 

information om diagnosen så att de inte blir retad eller trakasserad för sina tics. Det är dock viktigt 

att ha i åtanke om att barns med tourettes självkänsla ständigt påverkas av ticsen även om hen inte 

blir retad (Kutscher, 2010, s. 182). 

Vad bör man då känna till om relationen mellan olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

och fysisk aktivitet? Hur påverkas barn och ungdomar med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar av fysisk aktivitet och vad innebär det för undervisningen i ett ämne som 

idrott och hälsa? Barn med en diagnos som adhd distraheras lätt av irrelevanta detaljer och därför 

är det fördel att forma en undervisning i idrott och hälsa med en väl strukturerad omgivning så att 

eleven inte distraheras. Mindre grupper i undervisningen kan även vara en fördel då läraren tydligare 

får en överblick och eleven lättare kan anpassa sig till den mindre gruppen (Asmervik, Ogden, 

Rygvold, 2001, s. 231).  

Ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har ofta dålig självkänsla då de ofta 

hamnar utanför i sociala sammanhang (Riksförbundet Attention). En individs självbild utvecklas 

hela tiden i samspel med andra människor och en individ med negativ självbild drar sig lätt undan. 

För barn och ungdomar med funktionsnedsättningar kan detta vara förödande då det spelar en 

avgörande roll för att de ska kunna våga prova nya utmaningar. Att inte utmana sig själv leder ofta 

till att de hamnar i en ond spiral som är svår att komma från (Hammar & Johansson, 2013, s. 58f). 

Det dåliga självförtroendet har inte sällan också en stark koppling till de motoriska svårigheter som 

dessa barn ofta har och som ofta resulterar i att de tappar lusten att använda kroppen (Asmervik 

m. fl, 2001, s. 231).  
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3. Forskningsöversikt 

I föregående kapitel har jag presenterat olika typer av neuropsykiatriska diagnoser och hur barn 

och ungdomar med dessa diagnoser begränsas i sitt vardagsliv. Ett återkommande problem för 

personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har visat sig vara samspelet med andra 

människor och deras motorikrörelser. Ämnet idrott och hälsa torde mot denna bakgrund vara 

särskilt problematiskt för dessa elever. I ämnet idrott och hälsa använder sig eleven av motoriska 

rörelser i större utsträckning än i andra ämnen. Även samspel med andra människor som utmärker 

lagspel och andra gruppaktiviteter är karakteristiska för idrottsämnet. Som framgått bedrivs mycket 

forskning om funktionsnedsättningar. I det här kapitlet presenterar jag tidigare forskning som berör 

elever med funktionsnedsättningar och undervisning i idrott och hälsa. Fokus i redogörelsen ligger 

på hur funktionsnedsatta elever ska kunna inkluderas i idrottsundervisningen och hur lärare 

kan/bör förhålla sig lärare till inkludering. 

3.1 Lärares attityd till inkluderande undervisning  

Jerlinder, Danemark och Gill (2010) har i en studie visat att svenska idrottslärare har positiva 

attityder till en inkluderande undervisning. En bidragande orsak till detta är bland annat lärares 

erfarenheter av att undervisa elever med funktionsnedsättning. Sammanfattningsvis så menar 

Jerlinder m.fl att några avgörande faktorer som påverkar en inkluderande undervisning är att lärare 

får tillräckligt med tid för klassen som helhet, en ordentlig utbildning och träning för att kunna 

möta dessa elever. Även om många lärare i studien har positiva attityder till en inkluderande 

undervisning så uppenbarar sig svårigheter i att kunna realisera den i praktiken (Jerlinder m.fl, 

2010). 

Smith och Thomas (2006) undersökning handlar om idrottslärares attityder till en inkluderande 

undervisning. Studien bygger på några sammanfattande artiklar som berör ämnet inkludering och 

som publicerades i England mellan 1992-2005. Studiens resultat visar på att många lärare har en 

positiv inställning till inkludering men att de inte i några fall upplever det som realistiskt 

genomförbart. Det visar sig enligt Smith och Thomas (2006) vara svårare att inkludera elever med 

funktionsnedsättningar i gemensamma aktiviteter som lek och bollspel istället för i individuella 

aktiviteter så som simning och dans. Många lärare upplever också att de fått för lite övning under 

sin utbildning för att kunna undervisa elever med funktionsnedsättning. Den övning de har fått har 

oftast skett i konstruerade övningar och de har även då haft möjlighet till assistans, något de inte 

alltid har när de till vardags arbetar som lärare. 

Ljusberg (2009) presenterar i sin avhandling en intervjustudie hon genomfört på barn där nästan 

hälften har diagnoserats med adhd och andra uppvisar symtom som tyder på 

uppmärksamhetsproblem eller koncentrationssvårigheter. Barnen, som är i åldrarna 9 till 12 år, 

undervisas i en särskild undervisningsgrupp, något som Ljusberg är kritisk emot. Hon menar att 

särskilda undervisningsgrupper leder till att barnen känner sig otillräckliga och odugliga. Barnen 
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som flyttas från en vanlig klass till särskilda undervisningsgrupper känner sig även ensamma och 

saknar sina klasskamrater. Den slutsats som Ljusberg drar av studien är att när elever i särskilda 

undervisningsgrupper exkluderas från den övriga gruppen fråntas de sina möjligheter att inkluderas 

i en skola för alla; elever i särskilda undervisningsgrupper lär sig endast att vara i en särskild 

undervisningsgrupp.  

3.2 Inkluderande undervisning i idrott och hälsa 

Tidigare studier som Jerlinder presenterar (2005) visar att undervisningen i idrott och hälsa upplevs 

som orättvis av elever med funktionsnedsättningar. Flera elever med funktionsnedsättningar 

utesluts från undervisningen trots att ett av skolans mål är att forma en inkluderande undervisning 

(Jerlinder 2005).  

En undersökning som Skolstyrelsen genomfört och Bråkenhielm presenterar (2008) behandlar 

det låga deltagandet i ämnet idrott och hälsa. Genom att observera och intervjua elever och lärare 

i årskurs 8 och årskurs 1 på gymnasiet under läsåret 05/06 kunde Bråkenheim fastställa att 30 % 

av eleverna med risk för IG hade någon form av funktionsnedsättning. 16 % var elever med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Bråkenhielm (2008) menar att många ungdomar har 

dålig självkänsla på grund av en kroppslig avvikelse vilket blir extra tydligt i en idrottsundervisning 

där kroppsliga prestationer jämförs. Eftersom en hög andel av elever med funktionsnedsättningar 

har risk för IG så menar Bråkenhielm (2008) att skolan inte lever upp till kravet att möta elevernas 

behov. Avslutningsvis ställs frågan om hur en undervisning som ska möta alla elever kan 

organiseras. Enligt Bråkenhielm har idrottslärarnas hantering av elevers individuella faktorer en 

stor betydelse för deltagandet i undervisningen. 

Under 2007 och 2008 genomförde Nygren (2009) en studie om elever med rörelsehinder. Syftet 

med studien var att skildra och analysera sex grundskoleelevers skolsituation. Alla elever hade olika 

former av funktionsnedsättningar och fem av eleverna hade därför assistent. Nygren konstaterar 

att det inte var elevernas rörelsehinder i sig som för det mesta påverkade deras sociala liv, utan de 

organisatoriska lösningar som användes i alla olika situationer i skolan. Ibland kunde exempelvis 

elevens undervisning ske i helklass, med eller utan assistent och ibland fick eleven ett helt eget 

arbetsrum att studera i. Det som ledde till denna anpassning var de vuxna och elevernas 

föreställningar och förhållningssätt till varandra och den rörelsehindrade. Både lärarna och 

assistenterna var engagerade och hade kompetens om olika former av funktionsnedsättningar. En 

stor del av dem hade tidigare arbetat med elever med funktionsnedsättningar. Nygren presenterar 

tre aspekter som var avgörande för elevens skolsituation. Det första var elevens sociala situation 

och den andra lärsituationen. Den tredje aspekten handlade om eleven hörde ”hemma” på skolan 

eller i någon annan undervisningsgrupp/klass. Att inkludera eleven i undervisningen hade ett 

dominerande stöd från skolpersonalen även om det var osäkert hur idén skulle omvandlas i 

praktiken i det pedagogiska arbetet. Undersökningen visar att både skolpersonal och skolkamrater 

hade ett förhållningssätt till varandra och till den funktionsnedsatta eleven att alla hörde ”hemma” 
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i skolan och inte skulle exkluderas. Den exkluderande undervisningen som ibland genomfördes 

skedde oftast omedvetet från skolpersonalens sida. Ibland kommunicerade skolpersonalen även 

motstridiga budskap till den rörelsehindrade eleven. Vissa talade till eleven som att han hörde 

”hemma” på skolan och i klassen medan vissa gav signaler om att han egentligen inte hörde hemma 

där. Exkludering är oftast synlig för den som är drabbad av den och detta kan påverka människors 

föreställningar om normalitet och avvikelse. En slutsats som Nygren drar är att anpassningen av 

eleverna med funktionsnedsättningar i undersökningen medför en förmåga att kunna 

individualisera och vara mer flexibel i sin metod för att kunna nå en inkluderande undervisning. 

Skolan utvecklar även inkluderande strategier och en självreflektion på olika nivåer inom 

organisationen. Avslutningsvis poängterar han vikten av ett kommunalt och statligt stöd- och 

samverkansformer gentemot skolorna samt skolpersonalen med utgångspunkt hos eleverna och 

deras föräldrar. 

Riksidrottsförbundet genomförde 2001 en undersökning om individer med funktionhinder och 

deras möjligheter till fysisk aktivitet. Medlemmar i fyra olika handikappförbund fick delta i en 

enkätundersökning och några av dem blev även därefter intervjuade. Undersökningen visar att 

personer med funktionsnedsättningar inte kan idrotta eller motionera på lika villkor som den övriga 

befolkningen. Funktionsnedsättningen leder ofta till stora svårigheter för individen att kunna delta 

i idrottsaktiviteter. Många har dock hittat egna lösningar till att kunna motionera på ett eget sätt. 

Några av de vanligaste motionsformerna för de medverkade i undersökningen är promenader, 

cykling och styrketräning. Studien visar på att det krävs två faktorer för att individer med 

funktionsnedsättningar ska kunna motionera. För det första måste de känna sig motiverade och för 

det andra krävs det information om att det är möjligt för dem att motionera. Undersökningen visar 

på att många kanske inte är medvetna om att de har möjlighet till det. Om information finns så 

behövs det också att individerna får prova sig fram till vilken motionsform som passar dem bäst. 

Skolan har en viktig roll som inkörsport. 

Todd och Reid (2006) genomförde en studie om hur elever med autism kan motiveras till fysisk 

aktivitet. Undersökningen handlade om tre kanadensiska unga män i åldrarna 15 till 20 år med 

diagnosen autism. Eleverna, som gick på en skola för ungdomar i behov av särskilt stöd deltog i 

denna undersökning som handlade om att de skulle genomföra ett gå- och joggingprogram. 

Eleverna skulle under hela skolåret gå, jogga eller vandra med snöskor två gånger i veckan 

(beroende på årstid). För att motivera eleverna användes en ”Self-Monitoring Board” där de fick 

sätta upp en glad smiley under sitt namn varje gång de hade klarat av en runda. Eleverna fick även 

kontinuerligt muntlig positiv feedback av lärarna och ätbar förstärkning som exempelvis godis. En 

blandning av dessa tre komponenter hade en positiv effekt på eleverna som blev motiverade och 

positivt inställda till fysisk aktivitet. 
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3.3 Tidigare forskning – en sammanfattning 

Sammanfattningsvis visar genomgången av tidigare forskning – såväl forskning om lärares attityder 

till och erfarenheter av undervisning av elever med funktionsnedsättning som forskning som på 

olika sätt undersöker undervisning utifrån inkluderande aspekter – på att det är svårt att inkludera 

elever med olika funktionsnedsättningar i undervisningen. Även om vissa studier visar att lärare 

har både kompetens och ambitioner och i vissa fall också materiella förutsättningar som räcker för 

att inkludera dessa elever, så är ändå det övergripande mönstret att lärare saknar just kunskap och 

kompetens för att klara detta. Här lyfts utbildningen särskilt fram som en felande länk, såväl brist 

på kunskap i ämnet som brist på träning i hur man kan hantera inkludering i undervisningen i 

praktiken och motivera dessa elever att delta. Det är i synnerhet i idrottsämnets gemensamma 

aktiviteter som lek och bollspel som lärare upplever svårigheter att inkludera elever med 

funktionsnedsättningar.  

Eleverna å sin sida upplever sig ofta exkluderade i ämnet idrott och hälsa. Elever med 

funktionsnedsättningar står också för en stor andel av den frånvaro som förekommer i 

idrottsundervisningen. Upplevelsen av sociala och motoriska brister ger dem dåligt självförtroende 

något som i sin tur gör att de i större utsträckning än andra elever gärna uteblir från 

idrottsundervisningen.  

Sammantaget pekar studierna på idrottslärarens viktiga roll när det gäller att åstadkomma en 

inkluderande idrottsundervisning. När exkluderande undervisning förekommer sker det 

exempelvis sällan medvetet, något som ytterligare tydliggör behovet av kunskap och kompetens i 

dessa frågor. Med stöd av denna forskningsgenomgång ter det sig viktigt att vi känner till mer om 

hur lärarutbildningarna sörjer för lärares kunskap inom detta område.  
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4. Teoretiska utgångspunkter  

Den här studien behandlar inkludering av elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i 

ämnet idrott och hälsa. Innan jag går in på studiens syfte och frågeställningar finns dock ett behov 

av att mer detaljerat reda ut grundläggande begrepp. I det här kapitlet lyfter jag därför upp och 

utreder för studien grundläggande begrepp för att sedan kunna använda dem som analytiska 

redskap.  Därefter kommer jag att redogöra för de teoretiska perspektiv denna undersökning 

grundar sig på. 

4.1 Integrering och inkludering 

Begreppet integrering infördes redan under 1950- och 1960- talen med innebörden av en idé om 

hur barn i särskilt stöd skulle bli delaktiga i den ordinarie skolmiljön (Nilholm, 2007, s. 90). 

Ursprungligen står begreppet integrering för en process eller målsättning som ska leda till 

integration. Det är en konsekvens av ett demokratiskt synsätt där alla bidrar till helheten, alla är lika 

värda och olikheter ses som tillgångar (Emanuelsson, 2004, s. 105). Genom att integrera elever med 

funktionsnedsättning kunde man förverkliga visionerna om ett liv med så normala villkor som 

möjligt (Tideman, 2004, s. 123).  

Enligt Emanuelsson (2004, s. 107) har begreppet integrering främst handlat om att förflytta en 

individ som tidigare varit avskild på grund av sina svårigheter till en ”vanlig” grupp. Vidare menar 

han att begreppet blivit en benämning för en slags åtgärd i form av förflyttning. Brodin och 

Lindstrand (2010, s. 81) menar också att en integrering endast kan ske om individen först varit 

segregerad. Om en elev med funktionsnedsättning placeras i en klass och inte betraktas av övriga 

elever som en naturlig del av klassen och själv känner sig utanför gemenskapen så har inte en 

integrering skett.   

Eftersom man lagt fokus på den avvikande individen i gruppen har detta i längden enligt 

Emanuelsson (2004, s.107) lett till en ökad segregering. Det blev allt eftersom ett missnöje med 

användandet av begreppet eftersom det syftade på att integrera de ”avvikande” eleverna till den 

normala undervisningen genom att bara i liten utsträckning anpassa miljön efter dem. Detta 

resulterade i att inkluderingsbegreppet lanserades (Nilholm, 2007, s.90). 

Begreppet inkludering avser alltså att komma bort ifrån ett synsätt på vissa elever som 

avvikande. Det är inte hela gruppen som står i fokus utan individerna som ingår i grupp. 

Begreppet kan vidare ses som ett uttryck för utvecklingsprocesser som strävar mot läroplanens 

mål, nämligen alla elevers rätt till att delta i undervisningen. Integrering fokuserar på att individen 

ska in i gemenskapen medan inkludering synliggör gemenskapens ansvar (Haug, 2004, s. 169). En 

inkluderande undervisning handlar om att skolan som helhet ska utgå från att det faktum att alla 

elever är olika (Nilholm, 2006, s. 14). En fullt ut inkluderande undervisning är kanske omöjlig att 

forma men ses som ett mål att sträva mot. Inkludering handlar således om målsättningar med 

undervisningen och inte om en undervisningsmetod (Emanuelsson, 2007, s. 10). 
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Skolans organisation samt lagstiftningen är två viktiga faktorer som kan påverka den 

inkluderande undervisningen. Det handlar också en stor del om enskilde lärarens inställning och 

vilket förhållningssätt han eller hon har i undervisningen. Den inställning och attityd läraren har 

påverkas av kunskap om undervisningsmetoder samt vilka hjälpmedel som finns för att kunna 

inkludera elever i särskilt behov (Vernesson, 2007, s. 24). Enligt Emanuelsson, (2007, s. 19) måste 

den inkluderande undervisningen vara planerad och anpassad så att den kan möta alla elevers olika 

behov. Även om en specialpedagogs hjälp kan behövas så ska den endast användas om den kan 

leda till ett utvecklande av den inkluderande undervisningen. 

Det centrala i en inkluderande undervisning är att stimulera den enskilda elevens utveckling 

och att skapa en trygg omgivning för eleverna (Vernersson, 2007, s. 24). Emanuelsson (2007, 

s.19) poängterar att en elev kan vara lika segregerad i en vanlig klass som i en särskild 

undervisningsgrupp. För en inkluderande undervisning krävs det att eleven har möjlighet till 

delaktighet i meningsfulla arbetsuppgifter.  

4.2 Specialpedagogiska perspektiv 

De teoretiska perspektiv som används i denna studie är sådana som används i forskning om 

specialpedagogik. Forskare inom området använder olika begrepp och benämningar på perspektiv 

som påminner mycket om varandra men som samtidigt har sina olikheter. Denna studie bygger på 

de perspektiv som Persson (2007) och Emanuelsson (2001) använder sig av, nämligen det 

relationella perspektivet och det kategoriska perspektivet.  

4.2.1 Kategoriskt perspektiv 

Ett kategoriskt perspektiv innebär att en elevs svårigheter ses som en effekt av till exempel låg 

begåvning eller svåra hemförhållanden. Man brukar med detta perspektiv tala om ”elever med 

svårigheter” (2001, s. 23). Den enskilda individens svårigheter ses som antingen medfödda eller på 

något sätt individbundna (2013, s. 160f). Svårigheterna bestäms med hjälp av diagnoser på 

individers avvikelser från vad som betraktas som normalt (2001, s. 23). Fokus för 

specialpedagogiska åtgärder hamnar på eleven och dennes uppvisade svårigheter och åtgärderna är 

ofta kortsiktiga (2013, s. 160). 

Även om de nationella styrdokumenten syftar på en relationell förståelse av problematiken så 

har det kategoriska perspektivet länge dominerat den specialpedagogiska problematiken (2001, s. 

23) 

 

4.2.2 Relationellt perspektiv 

Med ett relationellt perspektiv ses elevens förutsättningar i relation med elevens omgivning. Fokus 

ligger på samspelet och interaktionen mellan olika aktörer inom pedagogisk verksamhet (2013, s. 

160). Istället för att som med ett kategoriska perspektiv se elever som ”med svårigheter” är 
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betraktelsesättet istället här ”elever i svårigheter” och fokus för specialpedagogiska åtgärder ligger 

därför på både elev, lärare och lärandemiljö (2013, s 160). I ett relationellt perspektiv handlar det 

inte om att undersöka en enskild individs uppträdande utan istället ses elevens förutsättningar 

relationellt med elevens omgivning. Svårigheterna är något som uppstår i mötet med olika 

händelser i uppväxt- och utbildningsmiljön (2013, s. 160). Den specialpedagogiska kompetensen 

behövs utifrån detta perspektiv för att planera in differentiering i undervisning och stoff och 

undervisningen behöver anpassas till elevernas skilda förutsättningar (2013, s. 160).  
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5. Syfte och frågeställningar 

Mot bakgrund av de problem med att inkludera elever med olika funktionsnedsättningar i 

undervisningen som tidigare forskning påvisat – det framkommer exempelvis att lärare saknar den 

kunskap eller erfarenhet som krävs för att kunna bedriva en undervisning i idrott och hälsa som 

inkluderar alla – framstår inkludering som ett viktigt forskningsområde, och då inte minst forskning 

om hur blivande lärare utbildas i denna fråga. Då kurslitteraturen utgör basen för den undervisning 

som bedrivs på lärarutbildningarna och är ett obligatoriskt moment i undervisningen ter det sig 

viktigt att känna till hur kurslitteraturen behandlar detta problemområde. Tas neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar upp i kurslitteraturen och hur görs detta? Även om kurslitteraturens 

behandling av ämnet inte har någon direkt koppling till hur lärare förmår hantera problematiken i 

praktiken, så kan kunskap om litteraturens behandling av frågan ge en indikation på hur väl 

förberedda lärare är för att hantera denna problematik i sin undervisning.  

Den här studien handlar om hur inkludering av elever med neuropsykiatriska diagnoser 

behandlas i kurslitteratur för blivande lärare. Studien grundar sig på en textanalys av kurslitteratur 

för ämneslärarprogrammet med inriktning mot idrott och hälsa årskurs 7-9 vid två svenska 

lärosäten. Studiens huvudsakliga syfte är att analysera hur kurslitteraturen beskriver 

neuropsykiatriska diagnoser samt hur elever med sådana diagnoser kan inkluderas i undervisningen. 

Analysen omfattar även frekvensen av detta tema i kurslitteraturen. Jag vill med denna studie även 

diskutera huruvida kurslitteraturen i detta avseende skiljer sig åt mellan lärarutbildningar. De 

frågeställningar som studien baseras på är: 

 Hur ofta nämns neuropsykiatriska diagnoser och liknande funktionsnedsättningar i 

kurslitteraturen? 

 Hur beskrivs neuropsykiatriska diagnoser i kurslitteraturen? 

 Hur behandlar kurslitteraturen inkludering av elever med neuropsykiatriska diagnoser i 

idrott och hälsa? 
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6. Metod 

I det här kapitlet beskrivs hur studien har genomförts. Undersökningen har genomförts med såväl 

kvantitativ som kvalitativ innehållsanalys. För att studera frekvensen av det område som berör 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i kurslitteraturen genomfördes en kvantitativ 

innehållsanalys av kurslitteraturen. Studiens huvudanalys genomfördes i form av en kvalitativ 

innehållsanalys där jag gjorde en mer detaljerad och fördjupad analys av texternas innehåll.  

6.1 Kvalitativ innehållsanalys som metod 

Eftersom det huvudsakliga syftet med min undersökning är att studera hur neuropsykiatriska 

diagnoser beskrivs i kurslitteraturen och hur elever med sådana diagnoser kan inkluderas i 

undervisningen genomförde jag en kvalitativ textanalys. Kvalitativa innehållsanalyser är 

textanalyser som varken räknar eller mäter text. Deras huvudsakliga syfte är istället att se till textens 

helhet och analysera denna helhet (Bergström & Boréus, 2012, s. 50).  

När jag genomförde den kvalitativa innehållsanalys avsåg jag att se till helheten av 

kurslitteraturens texter genom att noggrant läsa igenom textens delar och sedan välja att fokusera 

på det som berör neuropsykiatriska diagnoser och inkludering av elever med dessa eller liknande 

funktionsnedsättningar. Det finns fördelar med att använda den kvalitativa innehållsanalysen 

kontra den kvantitativa innehållsanalysen då den förstnämnda fokuserar på helheten av den text 

som forskaren vill studera. Genom en kvalitativ innehållsanalys når man också det innehåll som 

ligger dolt i texten och endast kan nås via en intensiv läsning (Esaiasson m.fl, 2012, s. 210). 

Ett stöd för arbetet med att välja ut textavsnitt som berör neuropsykiatriska diagnoser och 

inkludering av elever med dessa funktionsnedsättningar utgjorde studiens frågeställningar (se 

kapitel 5). Frågeställningarna fungerade vägledande för vilka textdelar som var relevanta för 

analysen (Esaiasson m.fl, 2012, s. 215). Frågeställningarna användes också för att sortera materialet 

samt som stöd för analysens framställning. Jag har både arbetat med en frågeställning i taget och 

med hela materialet samtidigt och samtliga frågeställningar parallellt. Textinnehåll som stöd för att 

besvara frågeställningarna har sorterats tillhörande respektive frågeställning och därefter har jag 

sökt innehållsrelaterade budskap. Texternas innehåll har således till stor del fått styra 

arbetsprocessen (jmf Esaiasson m.fl, 2012, s. 216f).  

6.2 Kvantitativ innehållsanalys som metod 

För att få en överblick över med vilken frekvens neuropsykiatriska diagnoser tas upp i 

kurslitteraturen för kurserna för idrott och hälsa (se forskningsfråga 1) genomfördes också en 

kvantitativ innehållsanalys. Kvantitativ innehållsanalys avser i detta sammanhang en analys av ett 

textinnehåll som är baserad på likvärdiga och jämförbara uppgifter (Esaiasson m.fl, 2012, s. 197), 
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och är en typ av innehållsanalys som brukar användas när syftet är att kvantifiera någonting i en 

text utifrån det forskningsområde man forskar inom (Bergström & Boréus, 2012, s. 50).  

Den kvantitativa innehållsanalys jag genomfört inriktar sig på frekvensen av neuropsykiatriska 

diagnoser i kurslitteraturen för de två utbildningarna. För att kunna ange frekvensen valde jag att 

använda mig av en tabell eller ett kodschema som det också kan benämnas. Kodschemat har utgjort 

ett stöd i arbetet med att sammanställa de noteringar som görs i de texter jag analyserat samt som 

ett verktyg för att organisera själva analysen (jmf Esaiasson m.fl, 2012, s. 200).  

6.3 Material och urval 

Materialet som den kvantitativa och den kvalitativa innehållsanalysen baserades på utgjordes av den 

kurslitteratur som ingår i ämneslärarutbildningen med inriktning mot ämnet idrott och hälsa. I syfte 

att få ett bredare och mer omfattande material samt att kunna diskutera eventuella skillnader mellan 

olika studieorter valdes inte enbart kurslitteraturen vid en utbildning utan två De utbildningar som 

valdes ut var ämneslärarutbildningarna vid Umeå universitet och Gymnastik och idrottshögskolan 

(hädanefter benämns Gymnastik och idrottshögskolan GIH)). Urvalet grundades på såväl 

ämneslärarutbildningen i Umeå och i Stockholm är inriktad mot grundskolans senare år. Jag såg 

det också som en fördel att universiteten inte låg geografiskt nära varandra och ville även ha 

möjlighet att kunna besöka städerna för att kunna genomsöka all litteratur. Det är dock viktigt att 

poängtera att det i denna studie endast är kurslitteraturen vid dessa lärarutbildningar som undersöks 

och inte övriga undervisningsmoment. 

Mer specifikt så består materialet av den kurslitteratur som ingår i de båda 

ämneslärarutbildningarna som inte utgörs av läroplaner, kursplaner eller bedömningsunderlag för 

Idrott och hälsa (dessa behandlas i studiens bakgrundsdel och har i de bilagda kurslitteraturlistorna 

markerats med rött). I Umeå läser man kurserna Idrott och hälsa I och Idrott och hälsa II. Dessa två 

kurser innehåller två samt tre olika moment. Sammanlagt så består kurslitteraturlistan för Idrott 

och hälsa I och Idrott och hälsa II vid Umeå universitet av 30 böcker och vetenskapliga artiklar (se 

appendix 1). Tre böcker används vid två moment vilket gör att den sammanlagda siffran för 

kurslitteraturen i ämneslärarprogrammet 7-9 med inriktning mot Idrott och hälsa är 27.  

Det är ett liknande upplägg på Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm, men kursernas 

namn är istället Idrott, didaktisk utmaning I och Idrott, didaktisk utmaning II. Kurserna har fyra moment 

vardera. Kurslitteraturlistan för kurserna på GIH består sammanlagt av 86 böcker och 

vetenskapliga artiklar. Även på denna litteraturlista används samma kurslitteratur i olika moment 

vilket leder till att den sammanlagda siffran för kurslitteraturen på ämneslärarprogrammet 7-9 med 

inriktning mot Idrott och hälsa är 69 böcker och artiklar (se appendix 2). Av de 69 böckerna fanns 

61 böcker och artiklar att tillgå. 
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6.4 Genomförande, databearbetning och analysmetod 

Med den kvantitativa innehållsanalysen har jag haft som avsikt att undersöka frekvensen av 

neuropsykiatriska diagnoser i kurslitteraturen. Det är således förekomsten av denna tematik och i 

viss mån även likheter och skillnader mellan de två lärosätena som står i fokus i denna del av 

analysen. Hur detta tema utrymmesmässigt förhåller sig till annat ämnesinnehåll och tematiken i 

utbildningen faller således utanför undersökningen. Att studera hur stort utrymme 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har i jämförelse med utbildningarnas andra 

ämnesområden bedömde jag skulle vara alltför tidskrävande. För att genomföra en kvantitativ 

innehållsanalys behöver man veta vad det är man egentligen letar efter. Jag är väl medveten om att 

begreppet neuropsykiatriska diagnoser inte alltid används i sammanhang där sådan problematik 

behandlas och har därför valt att också notera begrepp med ungefär samma betydelse. De variabler 

jag letat efter i kurslitteraturen är därför, förutom begreppet neuropsykiatriska diagnoser, även 

begrepp med liknande betydelse. Psykisk ohälsa, psykiska funktionsnedsättningar, psykiatriska 

funktionsnedsättningar, beteendestörningar är exempel på uttryck som jag i analysen bedömt ha 

ungefär samma betydelse som begreppet neuropsykiatriska diagnoser. 

Rent konkret gick den kvantitativa analysen till så att jag skrev av text som berörde mina 

analysvariabler (se begreppen ovan) i ett gemensamt dokument. I en parallell process färgkodades 

titlarna på litteraturlistorna med grön färg (innehåller den eftersökta tematiken) respektive gul färg 

(innehåller inte den eftersökta tematiken) (se bilaga 1 och 2). Detta syftade till att organisera och få 

en överblick över den litteratur jag undersökte. 

Syftet med den kvalitativa innehållsanalysen var att fokusera på hur neuropsykiatriska diagnoser 

benämns och beskrivs i kurslitteraturen. Vad får studenten läsa om neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar i kurslitteraturen? De textdelar som berörde neuropsykiatriska diagnoser 

eller liknande funktionsnedsättningar skrev jag av ordagrant och sammanställde i ett gemensamt 

dokument.   

I analysen av hur kurslitteraturen berör inkludering av elever med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar tog jag hänsyn till att kurslitteraturen ofta behandlade 

funktionsnedsättningar som en gemensam grupp utan att ta upp olika former av 

funktionsnedsättningar som exempelvis de neuropsykiatriska. Eftersom neuropsykiatriska 

diagnoser är en form av funktionsnedsättningar valde jag att även att använda mig av texter som 

beskrev funktionsnedsättningar som en hel grupp.  

För att organisera och dokumentera mitt resultat avseende den kvalitativa analysen skapade jag 

en tabell med tre kolumner (se bilaga 3). I de tre kolumnerna framgår vilka variabler jag sökt efter 

i min analys: a) Neuropsykiatriska diagnoser (symtom, effekter), b) Inkludering av elever med 

neuropsykiatriska diagnoser i undervisningen samt c) Inkludering av elever med särskilda behov. 

För varje bok eller artikel som jag analyserat har jag kryssat i rutorna utifrån texternas innehåll för 

att få en överblick över vilka texter som tar upp de olika variablerna.  
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Analysen presenteras i tre delar som utgår ifrån studiens frågeställningar. Den första delen 

behandlar frekvensen av neuropsykiatriska diagnoser i kurslitteraturen, det vill säga den del av 

studien som baseras på den kvantitativa analysen. Den andra och tredje delen behandlar texternas 

innehåll och baseras på den kvalitativa analysen. Den andra delen behandlar hur neuropsykiatriska 

diagnoser benämns och beskrivs i kurslitteraturen och den tredje delen hur kurslitteraturen 

behandlar inkludering av elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.   

6.5 Reflektion över metoden 

Det är viktigt att reflektera kritiskt över den metod med vilken studien genomförts samt det 

empiriska underlag som analysen baseras på. I detta sammanhang är det viktigt att uppmärksamma 

att studien baseras på enbart två ämneslärarutbildningar med inriktning mot idrott och hälsa. Det 

innebär att resultaten inte utan vidare kan generaliseras till att gälla alla ämneslärarutbildningar i 

Sverige. Det har inte heller varit min avsikt. Genom att studera kurslitteraturen på två utbildningar 

kan studien dock ge en viss inblick i hur det kan se ut också på andra utbildningsorter.  

Det är även viktigt att vara medveten om att mitt val av metod endast berör kurslitteraturen och 

inte utbildningarna i sin helhet. Min undersökning berättar inte exakt vilken utbildning studenter 

på lärarprogrammen vid de här två universiteten får. Vi kan exempelvis inte utifrån en textanalys 

få en bild av den praktiska delen av undervisningen. I den praktiska undervisningen kanske man i 

hög grad behandlar undervisning för elever med olika typer av funktionsnedsättningar i idrott och 

hälsa. Även om den här studien endast belyser vissa aspekter av utbildningen ser jag den ändå som 

ett viktigt kunskapsbidrag. Kurslitteratur som används på utbildningarna är trots allt en viktig del 

av utbildningen eftersom en del av litteraturen är obligatorisk och läses av alla blivande lärare i 

idrott och hälsa. Det som står i kurslitteraturen kan med andra ord påverka framtida lärares 

kommande arbetssätt i skolan. 
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7. Analys 

I det här kapitlet presenteras analysen i tre delar som utgår ifrån studiens frågeställningar. Den 

första delen behandlar frekvensen av neuropsykiatriska diagnoser i kurslitteraturen, det vill säga 

den del av studien som baseras på den kvantitativa analysen. Den andra och tredje delen behandlar 

texternas innehåll och baseras på den kvalitativa analysen. Den andra delen behandlar hur 

neuropsykiatriska diagnoser benämns och beskrivs i kurslitteraturen och den tredje delen hur 

kurslitteraturen behandlar inkludering av elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.  

7.1 Hur ofta nämns neuropsykiatriska diagnoser eller liknande 

funktionsnedsättningar i kurslitteraturen?  

I den här delen presenteras frekvensen av begrepp som berör neuropsykiatriska diagnoser eller 

liknande funktionsnedsättningar. Jag presenterar först resultatet för Umeå universitet, sen 

resultaten för GIH och därefter resultaten för båda utbildningarna tillsammans.  

7.1.2 Umeå universitet  

Av de 27 undersökta böckerna och artiklarna på ämneslärarprogrammet i Umeå universitet med 

inriktning mot Idrott och hälsa 7-9 innehåller tre böcker något om neuropsykiatriska diagnoser 

eller liknande funktionsnedsättningar.  

Fors, E. (red). (2004). Passa mig! – Inkluderad idrottsundervisning. SISU Idrottsböcker.  

Larsson, H. & Meckbach, J. (2012). Idrottsdidaktiska utmaningar. (2:a uppl.). Stockholm: Liber AB 

Larsson, L., Nordlund, A. & Rolander, I. (2002). Lek, idrott, hälsa: rörelse och idrott för barn. Del 2 inne. 

 

Cirkeldiagram 2: Frekvensen av kurslitteratur med tema som berör neuropsykiatriska diagnoser vid Umeå 

universitet 

 

 

Fors bok (2004) är den i denna undersökning som innehåller mest om neuropsykiatriska 
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funktionsnedsättningar. Hela boken handlar om, som namnet syftar till, inkluderande undervisning 

av elever med särskilt behov. Fors definierar funktionsnedsättningar och förklarar vidare vilka typer 

av funktionsnedsättningar som finns. Därefter ges alternativ på aktiviteter i idrottsundervisning 

som kan anpassas för olika former av funktionsnedsättningar. Totalt består mitt empiriska material 

av 21 sidor text från kurslitteraturen och av dessa 21 är tolv sidor text från Fors’ bok. Larsson och 

Meckbach (2012) och Larsson m. fl (2002) nämner och beskriver neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar på en halv sida vardera.  

7.1.2 GIH  

Ämneslärarprogrammet vid GIH hade en betydligt längre lista med kurslitteratur. Listan innehåller 

61 olika böcker och artiklar. I min undersökning kunde jag dock endast få tillgång till 55 böcker då 

de övriga sex böckerna inte längre fanns att tillgå på GIH:s bibliotek. Av de 55 böcker som 

undersökts behandlar fem något som berör neuropsykiatriska diagnoser eller liknande 

funktionsnedsättningar: 

Larsson, H & Meckbach, J (2012) Idrottsdidaktiska utmaningar. (2:a uppl.). Stockholm: Liber AB. 

Bremberg, S. (2004). Elevhälsa: teori och praktik. (2.uppl) Lund: Studentlitteratur 

Widlund H, m.fl. (2005). Friidrott för ungdom 10-14 år. Stockholm: SISU Idrottsböcker 

Bergin, D (red). (2011). Grundträning i Friidrott 10-14 år. Stockholm: SISU idrottsböcker 

Sigmundsson, H.. & Vorland Pedersen, A. (2004). Motorisk utveckling – Nyare perspektiv på barns motorik. 

Lund: Studentlitteratur 

 

Cirkeldiagram 2: Frekvensen av kurslitteratur med tema som berör neuropsykiatriska diagnoser vid Umeå 

universitet 

 

Även bland kurslitteraturen på GIH består någon/några få sidor av böckerna av sådant som berör 

neuropsykiatriska diagnoser eller liknande funktionsnedsättningar. Ett undantag är dock 

Brembergs bok (2004). Av mitt empiriska material på 21 sidor består 4-5 sidor av text från .den 

boken. 
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7.1.3 Umeå universitet och GIH 

Sammantaget har totalt 82 böcker och artiklar från kurslitteraturlistorna på de båda utbildningarna 

undersökts varav vissa böcker används på båda utbildningarna (i antalet 82 har dessa endast räknats 

en gång). Av de sammanlagda 84 böckerna och artiklarna från båda utbildningarnas består 

sammanlagt åtta böcker (Idrottsdidaktiska utmaningar används på båda lärosätena) av teman som 

berör neuropsykiatriska diagnoser och liknande funktionsnedsättningar. Mitt empiriska material 

från undersökning utgörs av sammanlagt 21 sidor (storlek 12 på text).  

 

Cirkeldiagram 1: Frekvensen av tema som berör neuropsykiatriska diagnoser i kurslitteraturen vid Umeå 

universitet och GIH 

 

 

 

7.2 Hur beskrivs neuropsykiatriska diagnoser i kurslitteraturen? 

I denna del presenteras en detaljerad analys av hur neuropsykiatriska diagnoser nämns och redogörs 

för i kurslitteraturen. Även här redovisas resultatet för Umeå universitet och för GIH för sig. Av 

de åtta böckerna som presenterades i första analysdelen (kapitel 7.1) är det fyra böcker som 

behandlar eller berör neuropsykiatriska diagnoser. Denna analys baseras alltså endast på det som 

berör just neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och inte några andra diagnoser eller sjukdomar. 

För Umeå universitet är det: Fors, E. (2004). Passa mig! – Inkluderad idrottsundervisning och för GIH 

är det: Bremberg, S. (2004). Elevhälsa: teori och praktik. (2.uppl) Lund: Studentlitteratur samt Bergin, 

D (red). (2011). Grundträning i Friidrott 10-14 år. Stockholm: SISU idrottsböcker och Sigmundsson, 

H., Vorland Pedersen, A. (2004). Motorisk utveckling – Nyare perspektiv på barns motorik. Lund: 

Studentlitteratur. 
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7.2.1 Umeå universitet 

Eva Fors (2004, s. 137f) redogör för två vanligt förekommande neuropsykiatriska diagnoser, adhd 

och autism. I sin redogörelse om adhd redovisar hon bland annat fakta om att adhd har en ärftlig 

faktor då 80 procent av individerna med adhd har släktningar med liknande problem. 

Diagnosen damp tas även upp och diskuteras i samband med adhd eftersom de diagnoserna har 

många liknande symtom (s. 137ff). De tre kriterier som enligt Fors kännetecknar adhd och damp 

är: ouppmärksamhet, hyperaktivitet och impulsivitet. Fors tar därefter upp tre olika typer av adhd 

och beskriver detaljerat vad som karaktäriserar dem. Förutom alla symtom och beteendemönster 

som Fors nämner beskriver hon även hur dessa kan påverka de drabbade i vardagslivet.  

Fors (s. 141f)) beskriver även autism på ett detaljerat sätt. På två sidor beskrivs vilka symtom 

diagnosen för med sig, hur man kan upptäcka autism och hur störningen påverkar vardagslivet för 

den drabbade och dennes omgivning. Fors tar även upp och förklarar fyra olika former av autism, 

däribland aspergers syndrom. Även detta kapitel avslutas med en beskrivning av de konsekvenser 

för fysisk aktivitet som autism kan medföra. 

7.2.2 GIH 

Bremberg (2004, s. 46f) beskriver vad som menas med psykisk ohälsa. Han beskriver bland annat 

olika anledningar till psykisk ohälsa samt hur det kan yttra sig hos de drabbade. Enligt Bremberg 

är det vanligt att man grupperar olika problem till diagnoser som man sätter upp kriterier för. Ett 

exempel på en sådan diagnos som Bremberg tar upp är adhd men utreder inte diagnosen vidare. 

Därefter diskuterar Bremberg problematiken runt de kriterier som sätts upp om de olika 

diagnoserna då det tydligt skiljer mellan det ”sjuka” och ”normala” (s. 47). Han menar vidare att 

psykiska problem inte entydigt går att särskilja. I olika miljöer och sammanhang manifestar sig 

psykiska problem på olika sätt och olika former av psykiska problem överlappar varandra med 

liknande symtom. Bremberg diskuterar därefter löst olika symtom av psykisk ohälsa och hur dessa 

kan påverka barn och ungdomar med en diagnos. Detta sätt att se på olika diagnoser kan kopplas 

ihop med det relationella perspektivet. Istället för att endast se till den enskildes förutsättningar 

menar Bremberg att man ska se dessa i relation till omgivningen.  

I ett annat kapitel diskuterar Bremberg damp och adhd mer detaljerat (s.195). Enligt honom 

omfattar begreppet damp både utagerande beteende och motoriska avvikelser. Handledning av 

föräldrar och lärare är den främsta behandlingen för elever med damp och adhd men det går även 

att behandla med medicinering. 

Sigmundsson och Pedersen (2004, s. 76) behandlar neuropsykiatriska diagnoser på ungefär en 

halv sida. De nämner damp och adhd och konstaterar att diagnoserna yttrar sig på fler sätt än att 

personerna har dålig motorik. Tidigare kallades det enligt författarna för ”minimal brain damage” 

(MBD) och några symtom på det var att barnet bland annat hade en dålig koncentration, perception 

och motorik. Avslutningsvis menar Sigmundsson och Pedersen att en individ kan få diagnosen 

även om motoriken är tillfredsställande. Sigmundsson och Pedersen ser med andra ord på adhd ur 
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ett kategoriskt perspektiv eftersom de fokuserar på funktionsnedsättningen som ett individuellt 

”problem”. I sin beskrivning av adhd tar de exempelvis upp symptom som avviker från det 

”normala”. 

Bergin (2011, s. 16) beskriver begreppet ”osynliga funktionshinder” på ungefär en halv sida. 

Med det menar han psykiatriska funktionsnedsättningar som inte syns och därför är svåra att 

upptäcka. Han tar upp tre exempel på psykiatriska funktionsnedsättningar – adhd, aspergers 

syndrom och tourettes syndrom utan att beskriva dem något mer. Bergin poängterar vikten av att 

lärare försöker informera sig om bästa sättet att möta ett barn med ett psykiatriskt 

funktionsnedsättningar.  

7.3 Hur kan elever med neuropsykiatriska diagnoser och andra 

funktionsnedsättningar inkluderas i idrottsundervisningen? 

Denna del av analysen rör text som behandlar undervisningsmetoder för elever med 

funktionsnedsättningar. Tonvikten ligger på elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

men jag redogör även för litteratur som behandlar funktionsnedsättningar som helhet. Även i detta 

kapitel presenterar jag resultaten uppdelat efter de två utbildningarna. Larsson och Meckbachs bok 

Idrottsdidaktiska utmaningar (2012) används som kurslitteratur på båda utbildningarna men jag 

kommer endast att presentera innehållet ur den boken under rubriken ”Umeå universitet”.  

7.3.1 Umeå universitet 

I Passa mig! – Inkluderad undervisning (2004) diskuterar Fors ”inkluderadande undervisning” och 

åsyftar med detta undervisning där elever med funktionsnedsättningar kan delta i undervisningen 

utan att aktiviteterna anpassas specifikt efter deras behov (s. 25). En inkluderande undervisning 

innebär enligt Fors att man fokuserar på hela gruppens individuella olikheter och när 

undervisningen behöver anpassas så ska det omfatta hela gruppen (s. 39). Fors menar också att ett 

inkluderat arbetssätt i skolan innebär att den lokala arbetsplanen utformas så att elevens individuella 

behov tillfredsställs genom att hen får rätt stöd och anpassningar. Det behövs endast små 

förändringar för att kunna inkludera elever med funktionsnedsättningar i idrottsundervisningen.  

Enligt Fors beskriver styrdokumenten vikten av att arbeta inkluderande med undervisningen 

och att alla elever oavsett funktionsförmåga ska kunna delta (s. 38f). Det är därför viktigt att rätt 

anpassning väljs för att eleven med funktionsnedsättning ska kunna delta efter bästa förmåga. En 

individanpassad undervisning är enligt Fors att man utför likvärdiga aktiviteter parallellt eller att 

eleven får någon form av särskild undervisning enskilt eller i mindre grupper. Fors menar vidare 

att en elev som har svårt att samspela med andra bör få öva och lyckas med detta i mindre grupper 

(s.38).  

Fors sätt att se på ordinarie undervisning kan kopplas ihop med både det kategoriska och 

relationella perspektivet. Till en början lyfter hon en inkluderande undervisning där undervisningen 

ska anpassas så att den fungerar för hela gruppen och inte bara för en enskild individ. Därefter 
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uppmuntrar hon till en individanpassad undervisning för att alla elever ska få möjlighet att lyckas. 

Med denna typ av undervisning så läggs fokus på individens svårigheter och att åtgärderna formas 

efter dessa vilket är ett sätt att se på specialpedagogiken ur ett kategoriskt perspektiv. 

Fortsättningsvis tar Fors upp och presenterar åtta grundläggande riktlinjer för en 

inkluderingsprocess:  

1. Var beredd på att anpassa aktiviteterna (s.43) 

Undervisningen kan enligt Fors anpassa på flera olika sätt. Ett sätt är att anpassa 

undervisningsstrategierna genom att exempelvis förändra gruppstorlekarna eller språkbruket. 

Det går även att ändra och anpassa regler och spelinstruktioner utifrån individernas behov. Till 

sist poängterar Fors att läraren även kan anpassa utrusning och i vilken miljö undervisningen 

ska ske i utifrån individernas behov och färdigheter. 

2. Ge rätt stöd (s. 47) 

Enligt Fors är det viktigt att en elever med särskilda behov får det stöd de behöver och inte 

bara ”dumpas” i en vanlig klass. Med rätt stöd menar hon att omgivningen på olika sätt är 

ansvariga för stödinsatser. Det är inte bara lärarens roll att ge rätt stöd åt eleven utan även 

exempelvis föräldrar, grupper inom kommunen och sjukgymnaster har en viktig roll. Det är ett 

lagarbete mellan dessa som ligger i grund för hur elevstödet ska se ut. Med ett relationellt 

perspektiv ses specialpedagogiken som något som kräver samspel och interaktion mellan olika 

aktörer inom pedagogisk verksamhet, precis som Fors poängterar. 

3. Ge individen möjlighet att göra egna val (s. 49) 

Om elever enligt Fors själva får möjlighet att påverka innehållet i idrottsundervisningen så ger 

det flera fördelar. De får själva en bra överblick över hur undervisningen kan anpassas på olika 

sätt och de kan även vara en hjälp för läraren genom att komma med nya idéer för en 

inkluderande undervisning. Hon menar vidare att eleverna även stärks om de får känna sig 

delaktig i utformningen av lektionsinnehållet.  

4. Var realistisk när du planerar – fundera kring ”proportionslagen” (s. 49) 

Enligt Fors visar undersökningar att ungefär 10-15 procent av alla barn i skolåldern är i behov 

av särskilt stöd. Hon menar vidare att 2-3 i elever i varje klass på 20-30 elever behöver det 

särskilda stödet. Fors poängterar vikten av att lärare har det i åtanke när hen planerar för en 

inkluderande undervisning. 

5. Se till att aktiviteterna är åldersanpassade (s. 49) 

Fors menar att idrottsundervisningen kan formas efter barnets kronologiska ålder men att det 

framförallt är barnets färdighetsnivå som aktiviteterna bör anpassas efter.  

6. Att utveckla funktionella färdigheter (s. 50) 

7. Kopplingar mellan skola och samhälle (s. 50).  

Enligt Fors behöver även aktiviteter som tar plats utanför skolmiljön planeras och anpassas så 

att elever med funktionsnedsättningar kan delta på samma villkor som övriga elever i klassen. 

Det är viktigt eftersom den inkluderande skolmiljön på så sätt kan föras över till samhället. För 
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elever med psykiska funktionsnedsättningar är det särskilt viktigt att aktiviteten utanför 

skolmiljön sker på specifika platser där läraren kan kontrollera vad som händer. 

8. Anpassa bara om det är nödvändigt (s.51) 

 

Fors presenterar därefter en planeringsmodell som kan användas för att eleverna med särskilda 

behov ska kunna närvara med samma rättigheter och möjligheter som andra elever (s.54): 

1. Bestäm vad du ska lära ut. Vilka motoriska färdigheter behöver tränas? 

2. Studera vad arbetsplanen i idrott och hälsa säger. Vilka typer av aktiviteter är aktuella just nu? 

3. Bestäm vilka anpassningar som ska göras. Vilka instruktioner behövs? 

4. Vilka stödåtgärder måste sättas in? Behövs personlig assistent? 

5. Förbered personalen på inkludering. 

6. Genomför och utvärdera. Använd en checklista, planera in regelbundna möten med 

specialpedagog. 

7. Se till förmågan. Viktigt att bemöta den enskilda eleven utifrån dess förutsättningar.  

 

I kapitlet som Fors benämner ”Att komma igång” (s. 19) presenteras olika former av 

funktionsnedsättningar som hon senare kopplar till olika anpassningar av idrottsaktiviteter. En av 

dessa funktionsnedsättningar är en neuropsykiatrisk diagnos, autism. Enligt Fors är det viktigt att 

elever med autism ges möjlighet att testa på nya motionsupplevelser även om det till en början kan 

vara utmanande (s. 92). Om eleverna dock lyckas och lär sig nya saker kommer deras 

självförtroende att stärkas. Gruppövningar kan vara problematiskt för en elever med autism och 

därför kan en assistent eller individuella övningar behövas för att eleverna ska kunna klara av 

övningen.  

Fors poängterar vikten av att i tid meddela elever med autism om kommande aktiviteter så att 

de kan förbereda sig psykiskt. Som lärare behöver man också ge tydliga instruktioner om vad det 

är som ska tränas och hur länge aktiviteten ska pågå. Fors tipsar om ett häfte med kontroller som 

eleverna ska genomföra och klara av under ett lektionstillfälle. De får då en tydlig överblick av vad 

som ska göras under aktivitetens gång. Det är även viktigt att följa rutiner och hålla en tydlig 

inledning och avslutning av lektionen eller aktiviteten (s. 92). 

Inför ett moment med utförsåkning eller längdskidåkning kan man enligt Fors i förväg visa 

elever med autism den utrustning som ska användas vid tillfället så att de i lugn och ro kan bekanta 

sig med den (s. 94ff). Elever med autism vill ofta ha en tydlig struktur på de olika aktiviteterna och 

därför kan det vara bra att varje övning görs på sin plats i backen eller i spåret. I aktiviteter som 

innehåller skridskoåkning eller isspel är det bra om lektionen framskrider enligt ett bekant schema. 

Det kan även vara här en fördel om eleverna får testa skridskorna inomhus innan lektionen börjar. 

Enligt Fors kan en elev med autism få problem med att förstå reglerna i spel och lagspel. Det går 

att underlätta spelsituationen för eleven om man exempelvis ger eleven med autism en tydlig roll 

eller en egen bana där hen får arbeta självständigt (s. 99). 
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Larsson och Meckbach (2012, s. 146ff) diskuterar olika didaktiska förhållningsätt till elever med 

funktionshinder. De menar att begreppet funktionshinder får fel innebörd då man lätt lägger fokus 

på själva hindret eller skadan. Som lärare behöver man utveckla sin förmåga att istället se 

funktionsmöjligheterna hos en elev med funktionsnedsättning. Larsson och Meckbach diskuterar 

därefter problematiken med fysisk undervisning som den i Idrott och hälsa där elever med 

funktionshinder ska ges samma rättigheter som de elever utan funktionsnedsättning. De poängterar 

vikten av att lärare i idrott och hälsa tar del av kunskapen om olika typer av funktionsnedsättningar.  

7.3.2 Gymnastik- och idrottshögskolan 

Bremberg (2004) presenterar några insatser som elevhälsovården kan erbjuda elever med olika typer 

av funktionsnedsättningar: 

 Att understödja den medicinska behandlingen. Det handlar här både om individuell 

behandling och om insatser i skolmiljön.  

 Att i skolan understödja positiva, utvecklade attityder gentemot elever med 

funktionsnedsättning. 

 Att erbjuda elever med funktionsnedsättning individuellt stöd, i skolsituationen och inför det 

framtida vuxenlivet.   (Bremberg, 2004, s. 226) 

      

Avgränsningen mellan gruppen med psykiska funktionsnedsättningar och de utan 

funktionsnedsättningar är enligt Bremberg osäker och otydlig. Detta resulterar i att de elever 

behandlas på liknande sätt som elever med fysiska funktionsnedsättningar (s. 227).  

Det som skiljer fysiska och psykiska funktionsnedsättningar är enligt Bremberg att fysiska 

funktionsnedsättningar är oberoende av miljön medan symtomen hos en elev med psykiska 

funktionsnedsättningar ofta uppkommer i interaktionen mellan eleven och miljön. Därför är det 

viktigt att fokus inte ligger på individens psykiska problem utan mot hens omgivning. Bremberg 

menar att det inte är någon fördel att beskriva åtgärder för enskilda grupper av elever med psykiska 

funktionsnedsättningar utan att insatser riktade mot hela klassen har ett högre värde (s. 227). 

Brembergs syn på specialpedagogiken överensstämmer med ett relationellt perspektiv där 

funktionsnedsättningen förstås i relation till omgiviningen och situationen.  

Widlund m fl (2005, s. 21) behandlar inkluderande undervisning för funktionsnedsatta barn och 

ungdomar. De menar att elever med funktionsnedsättningar vill delta i friidrottsgemenskapen 

precis som övriga klasskamrater. Därför är det viktigt att man som lärare behandlar alla elever 

likadant oavsett deras förutsättningar. ”Alla har samma behov av att ha kul på träningen, få känna 

att de duger och få uppmärksamhet av dig som tränare” (s. 21).  

Enligt Widlund m fl (2005, s. 22) får man omedelbar feedback på sitt agerande av de barn och 

ungdomar med en utvecklingsstörning (jag väljer här att använda samma benämning som 

författarna gör). De menar vidare att detta ställer krav på lärarens pedagogiska förmåga att träna 

elever med utvecklingsstörning. Läraren har en viktig roll att ge direkt och konkret 
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träningsfeedback till eleverna och instruktionerna får inte vara för otydliga. Widlund m fl. 

understryker det faktum att ungdomar med utvecklingsstörning oftast ligger en bit efter övriga när 

det gäller den sociala utvecklingen, vilket är viktigt för lärare att ha i åtanke. 

Även om eleverna har en personlig assistent så kan idrottsliga praktiker bidra till att de utvecklar 

sin förmåga att klara sig själva. Som tränare har man som uppdrag att bygga elevernas självkänsla 

och deras självständighet. Om man är för snäll och lägger för stort fokus på att försöka hjälpa 

eleven med en funktionsnedsättning kan det resultera i att detta i sin tur sänker deras självkänsla. 

Avslutningsvis poängterar Widlund m fl. (s. 23) att det i många fall är enkelt att integrera ungdomar 

med funktionsnedsättningar med övriga ungdomar.  

Larsson m fl (2002, s. 39) beskriver i Lek, idrott, hälsa: rörelse och idrott för barn, del 2 inne några 

grundläggande aspekter för att barn med funktionsnedsättningar ska kunna inkluderas i 

idrottsaktiviteter. ”Men med anpassat innehåll och arbetssätt, medvetna och kunniga lärare och 

förstående kamrater samt särskild träning kan dessa barn delta med gott utbyte och få positiva och 

utvecklande upplevelser av rörelse och idrott.” (s. 39). Skolans personal behöver enligt Larsson m 

fl få det stöd och de resurser som behövs för att ge barn med funktionsnedsättningar den 

undervisning de har rätt till. Större eller mindre grupper samt personalförstärkning är exempel på 

sådana stödresurser (s. 39).  

Enligt författarna är det viktigt att ha goda kunskaper om barns mognad, utveckling och 

inlärning för att arbeta med barn med svårigheter. Lärare behöver ständigt observera barnen i olika 

situationer och vara uppmärksam på förändringar i barnens beteende för att se till att de barn som 

har problem får erforderligt stöd (s. 49). Med ett relationellt perspektiv ses en individs svårigheter 

som något som uppstår i olika situationer och sammanhang vilket även Larsson m fl poängterar. 

Enligt Larsson m fl kan fysisk träning vara särskilt viktig för ungdomar med 

funktionsnedsättningar då deras tillgång till naturlig rörelseträning ofta är begränsad. För att de ska 

kunna närvara krävs det anläggningar som är tillgängliga för alla samt resurser fungerar för alla 

individer oavsett förutsättningar (s. 14). 
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8. Diskussion 

I det här kapitlet diskuteras huvudresultaten av min innehållsanalys av kurslitteraturen för 

ämneslärarprogrammet på Umeå universitet och GIH. Jag hänvisar till de tidigare 

forskningsresultaten som jag presenterade i kapitel 3 samt även till de referenser jag använde mig 

av i bakgrunden.  

8.1 Fördjupad kunskap? 

Sammanlagt undersöktes 84 böcker och artiklar från kurslitteraturlistorna för de två utbildningarna 

vid Umeå universitet och GIH. Av de 84 böckerna är det åtta böcker som innehåller något som 

berör neuropsykiatriska diagnoser eller inkludering av elever med liknande funktionsnedsättningar. 

Det är med andra ord ungefär en tiondel av kurslitteraturen på dessa två utbildningar som 

behandlar elever med dessa diagnoser. Av de åtta böckerna är det fyra böcker som nämner eller 

beskriver just neuropsykiatriska diagnoser. Neuropsykiatriska diagnoser beskrivs i två av dessa som 

en gemensam grupp medan de andra två böckerna tar upp och beskriver diagnoserna adhd och 

autism lite mer detaljerat. Som lärarstudent kan man bland annat få reda på vad som karaktäriserar 

diagnoserna och hur de drabbade personerna påverkas i vardagslivet. Däremot saknas i 

kurslitteraturen beskrivningar av andra vanligt förekommande diagnoser som exempelvis aspergers 

syndrom och tourettes, som är två vanligt förekommande neuropsykiatriska diagnoser bland barn 

och ungdomar (Riksförbundet Attention).  

Den forskningsöversikt jag presenterat visar sammanfattningsvis att lärare inte har den kunskap 

eller kompetens som krävs för att inkludera elever med olika funktionsnedsättningar. Smith och 

Thomas (2006) menar att detta inte beror på att lärare inte vill inkludera elever med 

funktionsnedsättningar. Det handlar istället om att de helt enkelt inte vet hur de ska kunna realisera 

en sådan undervisning. Många lärare anser att de inte erhållit tillräckligt med träning i sin utbildning 

för att kunna inkludera elever med funktionsnedsättningar. Även Jerlinders (2005) studie visar att 

lärare upplever att de inte fått tillräckligt med utbildning och träning för att kunna bedriva en sådan 

undervisning. 

Denna studie kan inte besvara frågan på om det är lärarutbildningarna runt om i Sverige som är 

en bidragande orsak till det. Men eftersom läsning av kurslitteratur delvis är ett obligatoriskt 

moment på lärarutbildningarna kan jag åtminstone på basis av resultaten från den här studien som 

undersökt två lärarutbildnigar i detta avseende uttala mig om huruvida jag kan se något i den delen 

av utbildningarna som brister. För hur kan man forma en inkluderande undervisning som Lgr11 

förespråkar? Vad ger lärarutbildningarnas kurslitteratur de blivande lärarna för stöd i det avseendet?  

I den kurslitteratur som används på lärarutbildningarna vid Umeå universitet och GIH skriver 

bland annat Larsson m fl (2002, s. 39) att lärare måste få stöd i form av personalförstärkning eller 

mindre undervisningsgrupper. Vidare menar de att detta är avgörande för att ge eleven i behov av 

särskilt stöd det stöd som hen behöver. Widlund m fl (2005, s. 22f) menar dock att det är enkelt att 
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integrera ungdomar med funktionnedsättningar i fysiska aktiviteter med andra ungdomar. Även 

om individen har en personlig assistent eller behöver mycket hjälp är det viktigt att barnet får känna 

att hen klarar av utmaningar själv och på så sätt kan stärka sitt självförtroende.  

 

8.2 Gemensam undervisning eller särskilda undervisningsgrupper? 

Förordar det andra perspektivet.  

I kapitel 3 presenterar jag bland annat en undersökning som Nygren (2009) genomfört om 

undervisningsmetoder för elever med rörelsehinder. I vissa undervisningstillfällen fick eleven med 

rörelsehinder delta i helklass och vid andra tillfällen fick eleven arbeta själv i ett annat rum. Nygren 

menar att den exkluderande undervisningen som ibland uppstod oftast skedde omedvetet men 

poängterar att det oftast blir särskilt synligt för den elev som faktiskt är drabbad av exkluderingen. 

Även Ljusberg (2009) drar slutsatsen att särskilda undervisningsgrupper inte är en särskilt givande 

undervisningsmetod. Utifrån sin studie drar hon slutsatsen att särskilda undervisningsgrupper leder 

till att barn med adhd och liknande diagnoser känner sig otillräckliga och saknar sina övriga 

klasskamrater.  

Bland den kurslitteratur vid ämneslärarutbildningarna vid Umeå universitet och GIH som 

behandlar elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar finns inga råd eller anmärkningar 

huruvida eleverna ska avskiljas från den övriga gruppen eller inte. Enligt Fors (2004, s. 25) ska en 

inkluderande undervisning förstås som att man fokuserar hela gruppens individuella olikheter och 

att anpassningar av undervisningen ska omfatta hela gruppen och inte endast en individ. Det är en 

form av undervisning som överensstämmer med ett relationellt perspektiv på specialpedagogik. 

Istället för att fokusera på individens svårigheter ska i stället dessa ses i relation till omgivningen. 

Bremberg (2004, s. 227) menar att psykiska funktionsnedsättningar är beroende av miljön och att 

symtomen uppkommer i interaktionen mellan eleven och miljön. Därför är det ingen fördel att 

vidta åtgärder mot enskilda elevgrupper utan istället bör man satsa på insatser för hela klassen. 

Enligt Widlund m fl (2005, s. 21) vill elever med funktionsnedsättningar delta i 

friidrottsgemenskapen precis som övriga deltagare. Av den anledningen är det viktigt att lärare 

behandlar alla elever likvärdigt oavsett deras förutsättningar.   

I min tidigare redogörelse av begreppen integrering och inkludering jämfördes även de två 

begreppen. Enligt Nilholm (2004, s. 90) syftar integrering till att integrera den avvikande eleven till 

den normala undervisningen medan en inkluderande undervisning istället handlar om att skolan 

som helhet ska utgå från det faktum att alla elever är olika. Begreppet integrering kan kopplas ihop 

med det kategoriska perspektivet eftersom specialpedagogiska insatser fokuseras på individen 

medan den inkluderande undervisningen kan ses som den metod som passar in på ett relationellt 

perspektiv på specialpedagogiken. 

De förslag och riktlinjer på undervisningen som kurslitteraturen för de två utbildningarna 

redogör för kan kopplas ihop med inkluderingsdefinitionen. Istället för att fokusera och anpassa 
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undervisningen utifrån individernas särskilda behov behöver en inkluderande undervisning ta 

avstamp i gruppdeltagarnas alla olikheter. Widlund m fl (2005) skriver dock i Friidrott för ungdom 10-

14 år att en elev med funktionsnedsättning enkelt kan integreras med ungdomar utan 

funktionsnedsättningar. Men hur sker en sådan integrering? Ser författarna elever med 

funktionsnedsättningar som avvikelser som kan delta i en gemensam aktivitet om anpassningar kan 

ske? Om en sådan integrering sker, känner sig då eleven inkluderad? 

I kurslitteraturen diskuteras det på några ställen hur undervisningen kan anpassas för att elever 

med funktionsnedsättning ska kunna inkluderas. Fors (2004) skriver bland annat att elever med 

autism ofta har svårt med lagaktiviteter och därför exempelvis kan ges en egen bana i isspel där de 

får fokusera på sig själva och arbeta självständigt. Men hur många anpassningar kan tillämpas innan 

eleverna känner sig exkluderade från den ”normala” undervisningen? Widlund m fl (2005, s. 22) 

understryker vikten av att låta en elev som kan behöva mycket hjälp att själv få klara av utmaningar. 

Om det fokuserar för mycket på att hjälpa eleven kommer det endast leda till att eleven får sänkt 

självkänsla.  

Den kurslitteratur som behandlar inkludering av elever med neuropsykiatriska diagnoser 

beskriver sammanfattningsvis en inkluderande undervisning som genomförbar och oproblematisk, 

och förmedlar ett relationellt perspektiv på specialpedagogik –  genom att se till klassens alla 

olikheter och anpassa aktiviteter till elevers förutsättningar och behov kan alla delta i 

undervisningen. Samtidigt skriver flera av författarna att anpassningar av aktiviteter endast bör 

användas om de verkligen behövs. Om elever med funktionsnedsättningar får för mycket hjälp och 

stöd i idrottsliga praktiker kan det sänka deras självkänsla och lust till fortsatt fysisk aktivitet. Men 

vad är det för anpassningar som kan göras för att få elever med funktionsnedsättningar att känna 

sig inkluderade utan att de känner sig särbehandlade och exkluderade från den övriga 

undervisningen? Resonemanget visar på den komplexitet som ligger i läraruppdraget och att 

specialpedagogiska perspektiv kan renodlas i teorin men knappast i praktiken – en komplexitet som 

Nilhom avser fånga genom att diskutera inkludering av elever ”i behov av särskilt stöd”  utifrån ett 

dilemmaperspektiv (Nilholm, 2006). Här diskuterar även Nilholm diskrepansen mellan teori och 

praktik. Enligt min studie är Fors (2004) den enda författaren som egentligen ger handfasta tips 

och exempel på anpassningar som kan tillämpas. Hon diskuterar olika former av vanligt 

förekommande aktiviteter i idrottsundervisningen kopplat till olika typer av 

funktionsnedsättningar. Det är med andra ord lärarstudenter vid Umeå universitet som kan vända 

sig till kurslitteraturen för att utveckla kunskaper om hur anpassningar av aktiviteter i idrott och 

hälsa rent praktiskt kan se ut för att inkludera elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 
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9. Konklusion 

Resultatet av min analys visar att lärarutbildningarnas kurslitteratur endast ger ett svagt stöd för 

blivande lärare att hantera den problematik det innebär att inkludera elever med neuropsykiatriska 

diagnoser i undervisningen. Den kurslitteratur för ämneslärarprogrammet vid Umeå universitet och 

GIH i Stockholm som jag undersökt bestod sammanlagt av 82 böcker och artiklar. Av dessa var 

det 8 böcker som innehöll något om neuropsykiatriska diagnoser och inkludering av elever med 

dessa eller liknande funktionsnedsättningar. Det finns med andra ord inte så mycket kurslitteratur 

som lärarstudenter kan vända sig till om de vill fylla på kunskap kring detta ämne. Kan detta vara 

en bidragande orsak till de slutsatser man dragit i tidigare forskning, att lärare har en positiv 

inställning till inkludering men inte vet hur de ska realisera idéen i praktiken? Tidigare studier som 

Jerlinders (2005) visar faktiskt att elever med funktionsnedsättningar mer eller mindre utesluts från 

undervisningen i idrott och hälsa, trots att det i läroplanen står att undervisningen ska formas efter 

alla elevers förutsättningar och behov.  

En stor del av de böcker jag undersökt redogör för metodiska tips för olika idrottsaktiviteter i 

undervisningen. Man kan exempelvis läsa om varianter av bollspel, roliga utomhusaktiviteter och 

vad en lärare bör tänka på i en undervisning med längdskidor. Trots detta är det bara åtta böcker 

som nämner något om inkludering av elever med neuropsykiatriska eller liknande 

funktionsnedsättningar. Det är dessutom endast fyra av de som nämner eller beskriver just 

neuropsykiatriska diagnoser. Idag är det nästan fem procent av barn och ungdomar i skolåldern 

som har diagnosen adhd och ändå har lärarstudenter under sin utbildning i idrott och hälsa endast 

fyra eller fem böcker i sin kurslitteraturlista som beskriver hur elever i behov av särskilt stöd kan 

inkluderas i undervisningen.  

Skolinspektionen presenterade resultat från en undersökning på undervisningen i idrott och 

hälsa som visar på att frånvaron i idrott och hälsa är oroande hög. I en annan undersökning som 

Skolhälsovården genomfört framkommer det att hela 16 procent av de elever med underkänt betyg 

i idrott och hälsa är elever med neuropsykiatriska diagnoser. Detta anser jag borde ses som en 

väckarklocka på att lärarstudenter helt enkelt kanske inte får den undervisning som krävs för att 

inkludera dessa i elever i idrottsundervisningen. 

Avslutningsvis anser jag att det skulle kunna bedrivas betydligt mer forskning om 

idrottsundervisning med elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Tidigare forskning 

och undersökningar visar att undervisningen idag för det mesta exkluderar elever med 

funktionsnedsättningar av den anledning att lärare helt enkelt inte har den kunskap eller erfarenhet 

som krävs för att kunna bedriva en undervisning som inkluderar. Samtidigt ökar siffran för barn 

och ungdomar men neuropsykiatriska funktionsnedsättningar vilket jag tycker borde ses som en 

väckarklocka för att utbildningar runt om i Sverige inte ger studenterna den kunskap de behöver 

för sitt blivande arbete. Som en intressant aspekt av min studie skulle en uppföljning kunna ske i 

form av intervjuer eller observationer av lärares sätt att inkludera elever med neuropsykiatriska 
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funktionsnedsättningar i undervisningen. Finns det ett tydligt samband mellan praktiken och vad 

som står i den kurslitteratur som används för lärarutbildningar? 
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Bilaga 3. Tabell till innehållsanalys 

1 = Neuropsykiatriska daignoser 

2 = Inkluderande undervisning för elever med funktionsnedsättningar 

3 = Inkluderande undervisning för elever medneuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

 

 

 

Författare och titel 

 

1 2 3 

Eva Fors, 2004, Passa mig – inkluderad 

idrottsundervisning 

JA JA JA 

Larsson & Nordlund & Rolander (2002) , Lek, idrott, hälsa 

: rörelse och idrott för barn del 2 inne 

 

NEJ NEJ JA 

Larsson & Meckbeth, Idrottsdidaktiska utmaningar 

 

NEJ NEJ JA 

Bremberg, S. (2004). Elevhälsa: teori och praktik JA JA JA 

Sigmundsson & Pedersen, Motorisk utveckling (2004) 

 

JA NEJ NEJ 

Friidrott för ungdom 10-14 år, SISU Idrottsböcker 2005 

 

NEJ NEJ JA 

Grundträning i friidrott 10-14 år – SISU idrottsböcker 

(2011) 
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