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Sammanfattning
Samtidigt som det har skett en ökning av diagnostiserade elever med ADHD och/eller autism
i Sverige, känner lärare att de saknar kunskap om undervisnings anpassningar utifrån dessa
diagnoser. Enligt läroplanen och svensk Skollag ska elever som är i behov av stöd erbjudas
anpassningar. Eftersom lärare saknar kunskap och resurser är begränsade, får eleverna inte det
stöd som de har rätt till. Syftet med denna forskningsöversikt är att öka kunskapen om
undervisning av elever med ADHD och/eller autism inom skolämnet Idrott och hälsa. Ett
systematiskt urval av artiklar genomfördes utifrån nyckelord kopplade till
forskningsöversiktens syfte och frågeställningar. Studierna visade att det fanns brist på stöd
från annan personal utöver läraren i Idrott och hälsa och att det efterfrågades mer anpassat
material till undervisning med elever som har ADHD och/eller autism. Lärare i Idrott och
hälsa upplever även att de saknade utbildning och erfarenhet av att undervisa dessa elever. I
Idrott och hälsa undervisning problematiseras tävlingsmoment då elever med ADHD och/eller
autism bland annat har sociala svårigheter. Det framkommer däremot att ett arbete med det
sociala samspelet mellan elever bidrar till att dessa elever utvecklar sin sociala kompetens.
Arbetar läraren också med att skapa goda relationer med dessa elever och elevernas
vårdnadshavare ökar det förståelsen för hur lektioner kan anpassas utifrån individernas behov.
Det finns ett stort behov av svensk forskning som granskar lärares förutsättningar till att
undervisa elever med ADHD och/eller autism, samt hur lärare i svensk skola idag arbetar med
dessa elever.
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1. Inledning
Under tidigare arbetserfarenhet på skolor samt under vår VFU så upplever vi att
yrkesverksamma lärare (hädanefter kommer vi att använda oss av benämningen lärare när vi
syftar till yrkesverksamma lärare i ämnet Idrott och hälsa) i svenska skolor idag, undervisar
heterogena klasser där det oftast finns elever med ADHD eller autism. Vi är väl medvetna om
att det också finns skolor, samt enskilda undervisningsgrupper i Sverige som specialiserar sig
på diagnoser såsom autism och ADHD. Vi vill dock i denna forskningsöversikt fokusera på
de heterogena klasser som vi troligtvis ser oss själva möta när vi kommer ut i arbetslivet. Vi
vill ha kunskap om vilka utmaningar vi kommer att ställas inför när det gäller elever med
diagnoserna ADHD eller Autism. Vi vill också vara bättre förberedda på att hantera de
situationer som kan komma att visa sig.
Antalet barn med diagnostiserad ADHD eller autism har ökat, visar studier gjorda både i USA
och i Sverige. Studier gjorda i USA visar att barn (3–17 år) med ADHD diagnoser har ökat
med 35 % och med autismdiagnoser har ökat med 240 % från år 2008 till 2017 (Boyle m.fl.,
2011, Zablotsky m.fl., 2019). Studier gjorda i Sverige visar på liknande siffror där antalet
barn (10–17 år) med ADHD har ökat med 35 % mellan 2015 och 2020 (Socialstyrelsen,
2021). Statistiska Centralbyrån (2016; 2019) visar en liknande ökning där mätningen gjord
mellan 2016 och 2019, visar en ökning av barn med diagnostiserad ADHD eller autism med
50 %. Den statistiska ökningen av diagnoserna ADHD eller autism visar på hur mycket
vanligare dessa två diagnoser har blivit. Oavsett orsak till ökningen är det viktigt att dessa
elever får rätt förutsättningar till en likvärdig utbildning (Läroplan för grundskolan,
förskoleklassen och fritidshemmet [Lgr11], 2019).
I Skollagen (2010:800) står det att skolan ska ta hänsyn till elevernas behov, samt ge stöd för
att eleverna ska kunna utvecklas så långt som möjligt. Specifikt för elever med
funktionsnedsättning går det att läsa i Skollagen att elever med funktionsnedsättning som har
svårt att uppnå kunskapsmålen ska få stöd för att motverka konsekvenserna av
funktionsnedsättningen. Enligt Lgr11 (2019) läggs det till viss del även tyngd i hur skolan ska
anpassa undervisning utifrån behovet för elever med funktionsnedsättningar. Elever som är i
behov av extra anpassningar ska få detta för att skolan ska vara en god lärmiljö och att
eleverna ska få möjlighet att utvecklas utifrån sina individuella förutsättningar. Vidare står det
i Skollagen (2010:800) hur eleverna i utgångspunkt ska få anpassningar utifrån sin ordinarie
miljö, vilket är den situationen som vi vill utgå ifrån i denna forskningsöversikt. I SVT (2021)
berättar Gillberg, professor i barn- och ungdomspsykiatri att skolans personal kan tolka
läroplanen på olika sätt. Det i sin tur kan resultera i att personalen anser att det krävs en
fastställd diagnos för att ett barn ska få rätt till det stöd som eleven behöver. Ytterligare
exempel på hur både Skollagen (2010:800) och Lgr11 (2019) kan tolkas på olika sätt av
skolpersonalen är i begreppet skyndsamt. I Skollagens (2010:800) kapitel 3, 5 § står det “ska
eleven skyndsamt ges stöd i form av extra anpassningar”. Vi anser att detta är ett diffust
tidsbegrepp som lämnar ett för stort utrymme då varje skolpersonal kan skapa sig en egen
tolkning.
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Skolinspektionen (2014a; 2014b) tydliggör att vid en anpassning som innebär att eleven med
ADHD eller autism arbetar i särskild arbetsgrupp, blir det viktigt att behålla en vardaglig
kontakt med sin ordinarie klass. Det uppstår dock en problematik med inkludering av elever
med ADHD eller autism i den ordinarie undervisningen. Skolpersonal anser sig nämligen inte
vara förberedda för den typ av undervisning som dessa elever kräver (KIND, 2018). 70 % av
skolpersonalen i KINDs rapport svarar ”Snarare nej” eller ”Nej” på frågan om deras
pedagogiska utbildning har förberett dem för arbetet med elever som har ADHD eller autism.
Även Skolinspektionen (2012; 2014a) fastställer att lärare saknar kompetens när det gäller
undervisning av dessa elever. Det bör tilläggas att det finns en vilja hos skolorna att anpassa
lektionerna för dessa elever men att det bland annat saknas resurser samt specifik kunskap om
diagnoserna. Elever med diagnoser som ADHD eller autism har varierande behov som lärare
behöver vara medvetna om. Vidare går det att läsa i dessa rapporter att skolan inte
individanpassar undervisning för elever med ADHD eller autism. Lärarens anpassning sker
utifrån generell kunskap om dessa diagnoser och därför står inte elevens enskilda behov i
fokus. Dessa elever får därför inte tillräckliga förutsättningar för att utvecklas och komma
längre i sin kunskapsutveckling (Skolinspektionen, 2012; 2014a).
Vi vill med denna forskningsöversikt granska studier som gjorts på lärare och elever som
visar deras uppfattning om undervisning i Idrott och hälsa. Med informationen vill vi
diskutera vilka hinder och möjligheter det finns i Idrott och hälsas undervisning med elever
som har ADHD och/eller autism. Vår förhoppning är att andra lärare kan ta del av vår
forskningsöversikt för att få en tydligare uppfattning hur undervisning i ämnet Idrott och hälsa
upplevs med elever som har ADHD och/eller autism. Lärare i Idrott och hälsa kan med hjälp
av vår forskningsöversikt aktivt reflektera över hur hen som lärare kan utveckla sin
undervisning och undervisningsmiljö för att skapa de förutsättningar som eftersöks för elever
med ADHD och/eller autism.

2. Syfte och frågeställningar
Syftet med denna forskningsöversikt är att öka kunskapen om undervisning
av elever med ADHD och/eller autism inom skolämnet Idrott och hälsa. Mer specifikt
besvaras nedanstående frågeställningar.
-

Vilka är lärares förutsättningar till att undervisa elever med ADHD och/eller autism?
Vilka är lärares och lärarstudenters uppfattningar om undervisning av elever som har
ADHD och/eller autism?
Hur upplever elever med ADHD och/eller autism undervisning i Idrott och hälsa?
Vilka konsekvenser för skapande av relationer framgår i de studerade artiklarna
angående inkluderande undervisning med elever som har ADHD och/eller autism?

3. Bakgrund
I detta avsnitt kommer vi att presentera centrala begrepp, relevanta utdrag ur Skollagen,
läroplanen och FN samt tidigare forskning.
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3.1 Begreppsdefinitioner
I detta kapitel har vi samlat de nyckelbegrepp som återkommer senare i denna
forskningsöversikt. Definitionerna är av betydelse för att du som läsare ska kunna skapa dig
en tydligare bild om innebörden av diagnoser och andra begrepp som använts i de studier som
presenteras i resultatet.
3.1.1 Definitioner av diagnoser
Funktionsnedsättning är ett begrepp som används i både Skollagen (2010:800) och Lgr11
(2019). Funktionshinder är även ett begrepp vars innebörd är av betydelse i detta
sammanhang. Skolverket (2021) skiljer på begreppen funktionsnedsättning och
funktionshinder. Funktionsnedsättning menar Skolverket är något medfött eller något som en
person kan drabbas av senare i livet genom exempelvis en olycka. Ett exempel på en fysisk
funktionsnedsättning är om en elev är rullstolsburen. En funktionsnedsättning kan även vara
psykisk eller intellektuell. En psykisk funktionsnedsättning är exempelvis depression och en
intellektuell funktionsnedsättning är exempelvis Downs syndrom. Begreppet funktionshinder
är däremot då det sker en begränsning för personen med funktionsnedsättningen. Ett exempel
som Skolverket ger är då en elev som har funktionsnedsättningen hörselskada och inte får
hjälpmedel i klassrummet som begränsar hörselskadan. I detta fall blir hörselskadan ett
funktionshinder då klassrumsmiljön förhindrar eleven att kunna delta på samma
förutsättningar som sina klasskamrater. Det är alltså utomstående faktorer som gör att en
funktionsnedsättning blir ett funktionshinder.
Funktionsnedsättningar har olika förkortningar och samlingsnamn beroende på vilka
diagnoser det handlar om. Förkortningen NPF (hädanefter använder vi denna förkortning när
vi syftar på neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) vilken i enlighet med Riksförbundet
Attention (2021-03-29), står för Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, är ett
återkommande begrepp i denna forskningsöversikt. NPF innefattar funktionsnedsättningarna
ADHD, autism, Tourettes syndrom samt språkstörning. Förkortningen NDD är ytterligare ett
begrepp som framkommer i denna forskningsöversikt. NDD står för Neurodevelopmental
disorders, vilket innefattar diagnoserna ADHD och autism (Centrum för Psykiatriforskning,
2022). Förkortningen ADHD (hädanefter använder vi denna förkortning när vi syftar på
Attention deficit/hyperactivity disorder) står för Attention deficit/hyperactivity disorder.
Riksförbundet Attention (2022) och Jensen (2017) beskriver ADHD diagnosen enligt tre
kärnsymtom vilka är uppmärksamhetssvårigheter, impulsivitet och överaktivitet. Enligt
Riksförbundet Attention (2022) kan uppmärksamhetssvårigheter visa sig genom exempelvis
koncentrationssvårigheter och lättstördhet. Impulsivitet innebär en bristande förmåga i att
kunna kontrollera känsloreaktioner, lyssna på andra och att hantera ostrukturerade situationer.
Till viss del kan impulsiviteten även leda till en motorisk klumpighet. Harvey m.fl. (2014)
kommer fram till att barn med ADHD kan ha en försämrad motorisk förmåga då 30–50% av
barnen med ADHD i hans studie hade sämre koordination. Slutligen innebär överaktivitet
enligt Riksförbundet Attention (2022) att personer har svårigheter med att reglera sin
3

aktivitetsnivå efter vad personen gör. Nivån i den utförda aktiviteten blir antingen för hög
eller för låg i förhållande till aktivitetens krav. Detta kan sedan visa sig genom rastlöshet och
sömnproblem hos personen. Enligt Harvey m.fl. (2014) så kan dessa symtom resultera i att
barn med ADHD har svårare med det sociala sammanhanget som uppstår i en idrottshall,
vilket i sin tur kan resultera i en sämre rörelseutveckling.
Enligt Jensen (2017) var autism tidigare uppdelat i tre olika diagnoser, Autistiskt Syndrom,
Aspergers syndrom och Atypisk Autism. Idag används däremot samlingsbegreppet autism,
vilket är det begrepp vi kommer att använda oss av i denna forskningsöversikt. I de granskade
studierna används förkortningen ASD. ASD står för autism spectrum disorder. I Sverige
förkortas diagnosen istället till AST, vilket står för Autismspektrumtillstånd (Jensen, 2017).
Autism beskrivs av Jensen enligt två huvudrubriker; svårigheter med samspel och
kommunikation samt en begränsad beteenderepertoar. Svårigheter med samspel och
kommunikation innebär de begränsningar som uppstår när eleven ska tolka sociala koder samt
att tolka andras perspektiv. Detta kan utmärka sig genom att eleven har svårt med att avläsa
kroppsspråk eller tolka dubbeltydiga ord och metaforer. Carlsson Kendall (2015) beskriver
däremot svårigheter med samspel och kommunikation något kortfattat, som ett hinder med att
förstå sammanhang och hur andra människor tänker. Jensen (2017) beskriver en begränsad
beteenderepertoar eller repetitiva beteenden som exempel där individen vill att saker ska ske
på samma sätt varje gång eller en vilja att ägna sig åt ett enda intresse. Det blir därför
utmanande för en elev med autism att föreställa sig en ny situation eller ta in ny information i
ett tidigare känt sammanhang. Det kan enligt Jensen därför kännas tryggare för en elev med
autism, att återskapa samma situation i samma miljö om och om igen då eleven mår bra av
fasta rutiner. Ett konkret exempel är att inledningen av en lektion i ämnet Idrott och hälsa
alltid struktureras på samma sätt.
Enligt Jansiewicz m.fl. (2006) såg man ett samband hos elever med autism då dessa elever
hade en signifikant försämrad motorisk förmåga. Detta är en likhet som utmärker sig i dessa
två diagnoser, samt att båda diagnoserna har svårigheter med sociala relationer. Exempel på
skillnader beskriver Jensen (2017) då ADHD innebär hyperaktivitet och autism innebär
repetitiva beteenden. Jensen poängterar dock betydelsen av att se varje barn som en individ.
Då diagnoserna kan uttryckas i olika grad och på olika sätt.
3.1.2 Definitioner inom pedagogik och utbildning i ämnet Idrott och hälsa
Self-Efficacy eller förkortningen SE är ett begrepp som vi behandlar endast i denna
forskningsöversikts bakgrund och resultat. Vi kommer inte att använda teorin mer än sådan,
utan den är till för att ge förståelse för vissa resultat där teorin används. SE syftar till en
persons tilltro till sin egen förmåga eller kompetens till att kontrollera sin omgivning och
hantera uppkommande situationer (Bandura, 1997). Bandura uppmärksammar fyra faktorer
som påverkar en individs SE; bemästrande erfarenheter (Mastery experience),
Observationsinlärning (Vicarious experience), Verbal övertygelse (verbal persuasion) och
fysiska och psykiska tillstånd (physiological and affective states). Bemästrande erfarenheter
är den erfarenhet en individ får av tidigare misslyckanden och framgångar. Har individen en
bild av en tidigare situation där hen lyckades, så kommer hens tro på sin självförmåga vara
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hög och hen kommer troligtvis känna att hen kan lyckas i en liknande situation (Bandura,
1997). Vid observationsinlärning får enligt Bandura individen en tro på sin förmåga genom att
se andra personer liknande en själv lyckas med samma uppgift. Vidare förklarar Bandura
begreppet verbal övertygelse med att individen blir bekräftad av andra runt omkring.
Bekräftelsen av att individen klarar av en situation och att andra personer uppmuntrar
individens styrkor gör att individens SE ökar. Slutligen förklarar Bandura det fysiska och
psykiska tillstånd som gör att individens SE kan öka. I det fysisk och psykiska tillstånden
inkluderas individens upplevelse av sin egen kontroll av sina känslor. Har individen en stark
kontroll av sina känslor vid stressade situationer där känslor som exempelvis nervositet och
oro kan dyka upp kommer individens SE öka och ge större trygghet i liknande situationer i
framtiden. Är individen istället nervös och orolig i en situation som uppkommit och inte kan
kontrollera dessa känslor så kommer detta också påverka situationen negativt och individens
SE kommer att sjunka. En person med högt SE sätter höga mål och ser ansträngningar som
något positivt för individens egen utveckling. Uppkommer hinder så kommer en person med
högt SE de det som utvecklande och motiverande. För en person med lågt SE, kommer hinder
göra att personen snabbt ger upp då hen inte tror på sin förmåga att lyckas och kommer också
vara omotiverad till att genomföra uppgiften (Bandura, 1997).
GPE är en förkortning av “general physical education” och direkt översatt till svenska betyder
det ”allmän utbildning i Idrott och hälsa” eller “generell utbildning i Idrott och hälsa”. Det är
den form av undervisningsgrupp som vi främst fokuserar på i denna forskningsöversikt och
som studierna också undersökt. I praktiken innebär det enligt Simpson m.fl. (2010) att elever
med någon form av funktionsnedsättning inkluderas i undervisning tillsammans med elever
utan någon funktionsnedsättning. För elever med funktionsnedsättning kräver det att lärare
använder sig av APA. APA är en förkortning till Adapted Physical Activity. Reid beskriver
begreppet APA som ett koncept där anpassningar realiseras i aktiviteter i Idrott och hälsa så
att varje enskild individ med dennes individuella förutsättningar har möjlighet att delta
(refererad i Hutzler och Sherrill, 2007).

3.2 Skollag, styrdokument och FN
I Skollagen (2010:800) står det att skolan ska ta hänsyn till elevernas behov, samt ge stöd för
att eleverna ska kunna utvecklas så mycket som möjligt. Angående elever med
funktionsnedsättning beskrivs det att de elever som har svårt att uppnå kunskapsmålen ska ges
stöd för att motverka funktionsnedsättningens konsekvenser. Vidare går det även att läsa att
eleverna i utgångsläge ska ges anpassningar utifrån sin ordinarie miljö, alltså den egna skolan
och skolklassen. I Skollagens tredje kapitel 2§ (2010:800) står det att “Elever som till följd av
en funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de olika kunskapskrav eller kravnivåer som
finns ska ges stöd som syftar till att så långt som möjligt motverka funktionsnedsättningens
konsekvenser”.
Till viss del går det att tolka i både Skollagen (2010:800) och i Lgr11 (2019) att de går i
enlighet med de formuleringar som stödjer barnkonventionen. Barnkonventionen (UNICEF
Sverige, 2018) säger under punkt 23 att “Barn med funktionsnedsättning har rätt till ett
fullvärdigt och anständigt liv samt hjälp att aktivt delta i samhället”. Utöver detta citat går det
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även att applicera barnkonventionen till skolan då ytterligare punkter beskriver barnets
rättigheter till utbildning samt barnens lika värde (Lgr11, 2019). FN:s konvention om
personer med funktionsnedsättningars rättigheter antogs år 2006 av FN och har därefter blivit
signerad av alla 27 EU medlemsländer (OHCHR, 2006). Sverige är sedan 2009 juridiskt
sluten till denna konvention (Myndigheten för delaktighet, 2020). Konventionen syftar till att
säkerhetsställa att alla personer med funktionsnedsättningar har samma rättigheter till ett
värdigt liv på samma villkor som övriga medborgare (OHCHR, 2006). Liknande rättigheter
framkommer även i en av de 17 globala målen i UNDP (2015). Mål nummer fyra, med
rubriken “God utbildning för alla” (s.19), syftar till att innan år 2030 “Säkerställa en
inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla” då
“utbildning är en grundläggande mänsklig rättighet” (s.19). Foreman m.fl. (2014) menar att
det idag är en normalitet att alla barn, oavsett grad av funktionsnedsättning, har rätt till bästa
möjliga förutsättningar för en framgångsrik skolgång. Skolgången samt de kunskapsmål som
sätts kan se annorlunda ut för dessa elever. Skolan har en skyldighet att hjälpa eleverna att
kunna delta och att få möjlighet att nå sina mål med skolgången. Angående anpassningar
beskriver Storvik (2019) i tidningen Skolvärlden, att tydliga instruktioner är något som alla
elever oavsett om de har NPF-diagnos eller inte, skulle må bra av.

3.3 Socialt samspel
Enligt Kavale och Forness blir elever med funktionsnedsättning ofta utstötta och inte alltid
accepterade av sina klasskamrater utan funktionsnedsättning (refererad i Hattie, 2014). Det
gäller särskilt de elever med en funktionsnedsättning som bland annat ger upphov till lägre
social kompetens. Denna förklaring stöds av Malones studie där elever med
funktionsnedsättning visade sig ha svårt i sociala situationer i klassrummet tillsammans med
sina klasskamrater och blev ofta utfrysta eller mobbade (refererad i Hattie, 2014).
Klasskamraterna i Malones studie tyckte att eleverna med funktionsnedsättning kunde vara
aggressiva och omogna och att de hade svårt att koncentrera sig. Enligt Carlsson Kendall
(2015) kan elever med till exempel ADHD upplevas som om att de är stökiga och har
tankarna på helt andra saker än den faktiska uppgiften. De upplevs också ha svårt att hantera
sina egna känslor och de olika känslostormarna kan uttryckas olika för varje enskild elev
(Carlsson Kendall, 2015).
I Kavale och Forness studie visar det sig att elever med inlärningssvårigheter också har svårt
att bli sedda och får sällan kompisar i klassen då klasskamraterna ser dem som svåra att
samarbeta med (refererad i Hattie, 2014). Att arbeta för ett gott samarbete i klassrummet
mellan elev med eller utan funktionsnedsättning kan enligt Johnson och Maruyama leda till
positiva relationer (refererad i Hattie, 2014). Schneider menar att när man arbetar för att
utveckla relationen mellan elev och elev ger det en positiv inverkan på elevernas sociala
färdighet (refererad i Hattie, 2014). Vidare menar Schneider att eleverna kan komma att känna
sig tryggare i framtida sociala situationer och ångestkänslorna dämpas när situationerna väl
dyker upp.
Hattie (2014) beskriver att ett arbete mot god sammanhållning i klassen är en viktig faktor för
att skapa ett positivt klassrumsklimat där både lärare och elever arbetar mot samma mål.
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Carlsson Kendall (2015) menar även hon att relationen mellan elev och lärare samt elev och
elev spelar stor roll, men även elevens hemförhållanden. Batten och Girling-Butcher förklarar
att när elever i deras studie har svarat på frågan vem de tyckte var bästa läraren var deras svar
att den bästa läraren var den som arbetade för att ha goda relationer med eleverna (refererad i
Hattie, 2014). De positiva sociala relationerna kan även öka elevernas inlärning (Hattie,
2014). Haertel och Walberg konstaterade bland annat att elevernas inlärningsresultat
påverkades positivt av sammanhållning, arbetsglädje och den fysiska miljön i klassrummet
(refererad i Hattie, 2014). I Russel Bishops m.fl. studie förklarar elever, föräldrar och rektorer
att den största påverkansfaktorn, på elevernas prestationer i skolan, är relationen mellan elev
och lärare (refererad i Hattie, 2014). Lärarna i Russel Bishops studie är däremot att elevernas
prestationer istället påverkas av elevernas attityd, hemförhållanden eller skolmiljön/skolans
resurser. I kvalitetsgranskningarna gjorda av Skolinspektionen (2012; 2014a) kom de fram till
att det är viktigt att skolan har en god relation med elevens vårdnadshavare. Skolinspektionen
menar att elever med ADHD eller autism inte ska få en generaliserad anpassning och istället
en anpassning utefter deras egna förutsättningar. Lärare får en bättre bild av vad eleven är i
behov av för anpassning om det finns en god relation mellan skolan och elevens
vårdnadshavare.

3.4 Tidigare forskning
I tidigare forskningsöversikt av Hjelm(2014) konstaterar hon att den aktuella kurslitteraturen
som används i lärarutbildningen är bristfällig. Enligt henne kan detta vara en bakgrundsfaktor
till att lärarstudenter i ämnet Idrott och hälsa inte ges rätt förutsättningar till den kunskap som
krävs för att undervisa elever med funktionsnedsättningar. Hjelm hävdar även att antalet NPFelever ökar vilket hon menar tyder på vikten av att lärarutbildningen bör utvecklas inom
området för att ge lärarstudenter rätt förutsättningar att undervisa NPF-elever. Även Ko och
Boswell (2013) bekräftar i deras studie att lärare uppfattar att de saknar kunskap för att
undervisa elever med NPF-diagnos och de känner sig därför inte förbereda inför undervisning
med dessa elever.
Jerlinder (2005) poängterar att det i Sverige inte finns någon sammanhållen kunskap om hur
många barn i respektive kommun som har funktionsnedsättningar. Jerlinder anser att detta
skapar problem i resursfördelningen inom kommunen då de pengar som behövs inte finns för
att kunna ge alla barn som är behov av stöd rätt hjälp. Jerlinder poängterar att detta kan
resultera i att det blir en prioritering av de resurser som finns där varje barns behov inte
bemöts.
Enligt Lonkas (2021) forskningsöversikt framkommer det att den största utmaningen som
lärare och lärarstudenter i Idrott och hälsa ser i undervisning med NPF-elever är situationer då
eleverna ska samarbeta i tävlingsmoment och gruppövningar. Lonkas beskriver att lärarna i
hans forskningsöversikt upplever svårigheterna med det sociala samspelet som mest
utmanande i undervisning med NPF-elever. Elever med ADHD och deras hyperaktiva
beteende ska vara en upplevd anledning till svårigheterna med det sociala samspelet. Hattie
(2014) menar att lärare bland annat måste arbeta med att lära känna eleverna och se lärandet
utifrån elevernas perspektiv, utifrån deras glasögon. Det är eleverna som i slutändan
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bestämmer om lärarens undervisning ger bra förutsättningar för den enskilda individens
lärande (Hattie, 2014). Även i Wilhelmsen och Sörensens (2017) forskningsöversikt
framkommer det betydelsen av att ta eleverna med funktionsnedsättningars perspektiv på
undervisning i Idrott och hälsa och se hur dessa elever upplever inkluderingen i
undervisningen. Hattie (2014) beskriver vidare att lärarutbildningen kan hjälpa till att
förbereda lärarstudenter på vad som i skolan komma skall och ge lärarstudenterna en bild av
hur det faktiskt ser ut i skolans värld. Den bild som lärarstudenterna tar med sig innan de
kliver in i klassrummet påverkar den slutgiltiga undervisningen.

4. Metod
Denna forskningsöversikt är en systematisk sammanställning av tidigare studier inom ämnet
Idrott och hälsa samt undervisning av elever med ADHD eller autism. Enligt Kristensson
(2014) är en systematisk forskningsöversikt en litteraturstudie där arbetet utförs stegvis och
strävar mot att eftersöka, granska och sammanställa den relevanta litteraturen.

4.1 Datainsamling
I denna forskningsöversikt har vi gjort en systematisk databassökning enligt Kristensson
(2014). De databaser vi sökte i var ERIC, SPORTDiscus och Education Research Complete.
Vi upplevde att dessa databaser var de mest relevanta då dessa fokuserar på pedagogiska eller
idrottsinriktade artiklar. Sökprocessen började med att vi gjorde testsökningar med några få
begrepp. De testsökningarna gav oss för många träffar, uppemot 230st. Därefter testade vi
med för många begrepp vilket gav oss för få träffar. Det i sin tur ledde till att vi var tvungna
att bredda oss lite mer. Till exempel ville vi ha med begreppet “High school” från början men
det gav för få träffar. För att få fler träffar inom ämnet ADHD och autism så lade vi till
definitionerna “attention deficit hyperactivity disorder" och “autism spectrum disorders", då
några av artiklarna inte använder sig av diagnosernas förkortningar. För att utöka sökresultatet
ytterligare använde vi oss av trunkering, frassökning samt booleska operationer som AND
och OR. I den slutgiltiga huvudsökningen använde vi oss av sökorden "physical education"
AND adhd OR "attention deficit hyperactivity disorder" OR autism OR "autism spectrum
disorders" AND student* OR teacher* AND experience* OR attitude* (se bilaga 1).
Sökningen filtrerades efter peer reviewed, artiklar på engelska samt att artiklarna skulle vara
publicerade mellan 2010–2022.
Exklusionskriterier var följande:
● Artiklar skrivna före 2010
● Artiklar som ej relaterar till ämnet Idrott och hälsa
● Artiklar som ej relaterar till elever med ADHD och/eller autism
● Andra språk än engelska
● Artiklar som var forskningsöversikter / tidningsartiklar
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Inklusionskriterier var följande:
● Peer Reviewed
● Artiklar skrivna på engelska
● Artiklar som berör ämnet Idrott och hälsa
● Artiklar som berör elever med ADHD och/eller autism
4.1.1 Flödesschema
Flödesschemat (Moher m.fl., 2009) visar hela vår sökning och gallringsprocess.
Den slutliga huvudsökningen i databaserna gav 103 träffar och EBSCOhost sorterade bort 39
dubbletter automatiskt från sökresultatet. Av de totalt 64 unika artiklarna exkluderade vi 33
artiklar efter att ha läst deras rubriker samt abstrakt. Dessa 33 artiklar exkluderades på grund
av att de inte uppfyllde våra inklusionskriterier samt vårt tänkta syfte. De 31 artiklar som
återstod granskade vi i fulltext. Efter denna granskning gjordes ett urval på 10 artiklar som
upplevdes vara de mest relevanta utifrån inklusionskriterier samt syfte och frågeställningar.

4.1.2 Kvalitetsgranskning
För att kunna bedöma artiklarnas validitet genomfördes en kvalitetsgranskning utifrån en
bedömningsmall där vi besvarade sjutton frågor (se Bilaga 2). Dessa frågor behandlar
tydligheten i artiklarnas syfte, frågeställningar, analysmetod, resultat, om urval och
datainsamling är lämpligt, väsentliga begrepp samt om det är en kvalitativ eller kvantitativ
forskning. Artikeln fick kvalitetspoäng beroende på om vi kunde svara “ja” på frågan vilket
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genererade 1 poäng. Om vi svarade “nej” på frågan så gav det 0 poäng. Maxresultatet kunde
variera från fråga till fråga om det var någon fråga som var oförmögen att avgöra så uteslöts
dessa frågor från artikelns totalpoäng (se Bilaga 3). I enlighet med Wright m.fl. (2007) så har
vi besvarat frågornas kvalité i denna kvalitetsgranskning.

4.2 Databearbetning
Vi har noggrant och kritiskt granskat den utvalda litteraturen som valts ut efter gallring av
rubrik och abstrakt. Av de artiklar som vi kritiskt granskat så gjorde vi därefter ett urval på 10
artiklar som innehöll våra inklusionskriterier samt svar på vårt planerade syfte. När vi gjort
vårt urval på dessa 10 artiklar så tematiserade vi innehållet utifrån de mest relevanta teman
och de teman som återkom i flertalet artiklar för att styrka dess hållbarhet. De slutgiltiga
teman som vi utgick ifrån i vårt resultat var följande:
Förutsättningar
- Klassrumsmiljö
- Utbildning och lärarerfarenhet
Uppfattningar
- Yrkesverksamma lärares uppfattningar
- Lärarstudenter uppfattningar
- Elevers uppfattningar
Relationer
- Relationer mellan elev-elev och elev-lärare

5. Resultat
Detta resultat är en sammanfattning av tio studier gjorda genom enkätundersökningar,
intervjuer samt observationer av lärare och elever i ämnet Idrott och hälsa. Studierna är till
större del genomförda i USA men även Irland, Kanada, Kina, Korea, Litauen och Sverige är
representerade. De elever som intervjuats eller observerats är inom åldersspannet 9 till 14 år.
I forskningsöversiktens resultat kommer vi utgå från tre huvudrubriker; förutsättningar,
uppfattningar samt relationer. Med hjälp av dessa tre huvudrubriker belyser vi våra fyra
frågeställningar och huvudrubrikerna sorteras därefter ytterligare med hjälp av underrubriker.
Första huvudrubriken förutsättningar delas in i de två underrubrikerna klassrumsmiljö,
utbildning och lärarerfarenhet. Andra huvudrubriken uppfattningar delas in i yrkesverksamma
lärare, lärarstudenter och elevers uppfattningar. Tredje och sista huvudrubriken relationer,
behandlar de relationer som finns i klassrummet, klasskamrater emellan samt relationen lärare
och elev.

5.1 Förutsättningar
Den första underrubriken klassrumsmiljö innebär i korthet den miljö där lektionerna äger rum
och det material som finns tillgängligt. Den andra underrubriken utbildning och
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lärarerfarenhet syftar till vilka förutsättningar lärarutbildningen ger lärarna att undervisa
elever med ADHD eller autism.
5.1.1 Klassrumsmiljö
Enligt Obrusnikova och Dillon (2011) framkommer det i deras studie att elever med ADHD
kräver konstant uppsikt av elevassistent. När den förutsättningen inte finns, blir det enligt
lärarna i undersökningen ett stort hinder i undervisningsmiljön i den generella i Idrott och
hälsa klassen. Precis som i Obrusnikova och Dillons studie framkommer det ett liknande
resultat i Lirggs m.fl. (2017) enkätundersökning. De lärare i Idrott och hälsa som deltog i
Lirggs m.fl. (2017) undersökning upplever att saknat stöd från specialutbildade lärare och
elevassistenter, skapade ett hinder i undervisning med elever som har olika typer av
funktionsnedsättning. Däremot upplever de amerikanska lärarna som deltog i Beamer och
Yuns (2014) enkätundersökning, som undervisar elever med autism, att de till större del får
stöd från övrig personal i sin undervisning det vill säga, speciallärare och framför allt
elevassistenter. Däremot upplever mer än hälften av lärarna i Beamer och Yuns undersökning
istället ett behov av stöd från fysioterapeuter. I den kinesiska högstadieskolan som Qi och
Wang (2018) undersökte saknades det helt lärarassistenter och annan stödpersonal under
ordinarie Idrott och hälsa undervisning.
Utöver stödet från annan personal som en lärare i Idrott och hälsa säger sig behöva, kan
idrottshallen vara ett hinder. En idrottshall kan ge både förutsättningar för god undervisning
för elever med autism och göra att viss undervisning inte kan genomföras (ColomboDougovito, 2015). Lärarna i Lirggs m.fl. (2017) enkätundersökning svarade att ett av de nio
hinder som de upplever i undervisning med elever som har en funktionsnedsättning är bristen
på anpassad utrustning. Lärarstudenterna i Colombo-Dougovitos (2015) studie svarade i
intervjuerna att den fysiska miljön, det vill säga idrottshallen och utrustningen, påverkar hur
läraren kommer hantera undervisning och att undervisningen i sin tur kommer påverka
beteendet hos eleven med autism. Lärarstudenterna berättar vidare att de ibland behöver dela
utrymme med andra klasser, vilket elever med autism har svårt för då de blir distraherade om
det är för mycket folk i rörelse. I Lirggs m.fl. (2017) enkätundersökning bekräftar lärare som
undervisar elever med olika funktionsnedsättningar att det största hindret i undervisning med
dessa elever uppstår när de undervisar för stora klasser. Lärarstudenterna i ColomboDougovitos (2015) studie uttrycker att undervisningen påverkas i hög grad av miljömässiga
faktorer som idrottshallens förutsättningar, för mycket folk i rörelse på begränsad yta samt
mängden anpassad utrustning som finns tillgänglig.
5.1.2 Utbildning och lärarerfarenhet
I de enkätresultat som presenteras av Lirgg m.fl. (2017) kommer det fram att fler än hälften av
lärarna upplever att de inte fått utbildning om hur de ska arbeta med elever som har
funktionsnedsättning under sina lärarstudier. I samma enkätundersökning uttrycker cirka två
tredjedelar av lärarna att de inte upplever sig förberedda på att undervisa elever med
funktionsnedsättning. I Obrusnikova och Dillons (2011) studie menar lärarna att de, samt
lärarassistenterna, generellt behöver mer kunskap om elever med autism för att kunna bemöta
de undervisningsutmaningar som pedagogerna ställs inför när de undervisar dessa elever.
Detta är även något som lärarstudenter beskriver i Colombo-Dougovitos (2015) studie, i
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vilken de redogör för hur denna kunskapsbrist leder till en oförmåga att på rätt sätt instruera
elever som har autism. En lärarstudent uttrycker en uppfattning om att en mer kunnig lärare
har bättre förståelse för hur barn med en speciell diagnos fungerar och därmed har bättre
kunskap om hur läraren ska interagera med eleven för att en situation ska fungera. En annan
lärarstudent beskriver i samma undersökning hur hon upplever ett behov av specialpedagogik
och strategier att använda när hon ska undervisa elever med autism. En annan lärarstudent
berättar i intervjuerna att han vill bygga upp en repertoar av olika färdigheter och strategier
för att kunna bemöta framtida situationer som han ställs inför i sin undervisning. Detta
bekräftas av ytterligare en lärarstudent i samma studie (Colombo-Dougovito, 2015).
Oh m.fl. (2009) såg ett samband mellan en upplevd kontroll av lektioner och
utbildningserfarenhet hos lärarstudenter gällande elever med ADHD. Detta samband visar att
mer utbildningserfarenhet, det vill säga mer universitetskurser inom anpassad undervisning
och specialpedagogik, desto tryggare känner sig lärarstudenten att undervisa elever med
ADHD. Lärarstudenterna menar att när de får möjlighet till att få positiva erfarenheter av att
undervisa elever med ADHD, känner de att de får en starkare tilltro till sin pedagogiska
kompetens. De kan med hjälp av erfarenheten och kunskapen tillgodose de individuella behov
som krävs i arbetet med elever med ADHD. I Beamer och Yuns (2014) enkätstudie besvarar
lärare som undervisar elever som har autism, att nästintill alla som fått specialutbildning på
något sätt, känner sig tryggare i undervisningen av elever med autism i generell Idrott och
hälsa klass. Cirka hälften av dessa lärare upplever att det var mycket väl förberedda på att
undervisa dessa elever.

5.2 Uppfattningar
Detta avsnitt behandlar två olika lärarperspektiv på undervisning i Idrott och hälsa med elever
som har ADHD eller autism. Det ena perspektivet beskriver yrkesverksamma lärares
uppfattningar och det andra perspektivet beskriver lärarstudenters uppfattningar. Avsnittet
behandlar även elever med ADHD eller autisms uppfattning av undervisning i ämnet Idrott
och hälsa.
5.2.1 Yrkesverksamma lärares uppfattningar
Enligt Beamer och Yuns (2014) undersökning strävade majoriteten av alla lärare inom ämnet
Idrott och hälsa efter att inkludera elever med autism i sin undervisning. I undersökningen
använde författarna en SE-skala för att mäta lärares vilja till att inkludera elever med autism i
undervisningen. Resultatet i denna studie visade att dessa lärare i generella
undervisningsklasser har en positiv inställning till inkludering av elever med autism. En SEskala användes också i Selickaitės m.fl. (2018) studie som visade att litauiska lärare i ämnet
Idrott och hälsa med högt SE-resultat arbetar för att inkludera elever med autism i sina
lektioner. Dessa lärare med såg undervisning av elever med autism som en utmaning med
möjligheter istället för hinder. De kom även fram till ett samband mellan lärares egen
självförmåga (SE), observationer av andra lärare i Idrott och hälsa samt andra lärares
bekräftelse på dennes förmåga att inkludera elever med autism i sin undervisning. Det
samband de kunde se var att lärarna som svarade höga poäng på dessa tre faktorer hade ett

12

beteende som strävade efter att anpassa undervisning på ett sådant sätt som gjorde det möjligt
att inkludera elever med autism i ordinarie undervisning.
De två vanligaste funktionsnedsättningarna som lärare upplever vara utmanande till en
inkluderad undervisning är beteendestörningar och autism (Lirgg, m.fl., 2017). I Obrusnikova
och Dillons (2011) studie beskriver lärare, som undervisar elever med autism, att de
utmaningar de ser hos eleverna med autism är social funktionsnedsättning, ouppmärksamhet
och hyperaktiva beteenden. Ytterligare utmaningar som beskrivs är att elever med diagnoser
ignoreras av sina klasskamrater, elevens påverkan på inlärningen hos övriga elever i klassen,
elevens extra behov av stöd samt den bristande kunskapen hos lärare, elevassistent och
klasskamrater. Obrusnikova och Dillon beskriver att några sociala funktionsnedsättningar kan
exempelvis vara svårigheter med att läsa andra elevers känslor, brist på motivation till att
delta i grupp och att inte dela undervisningsmaterial med andra elever. Den ouppmärksamhet
och de hyperaktiva beteenden som förekom beskrivs även av Obrusnikova och Dillon som
svårigheter med att följa instruktioner från läraren eller klasskamrater, utföra aktiviteter som
kräver ihållande ansträngning samt att eleven med autism lätt distraheras av yttre
omständigheter. Att delta i lagaktivitet beskrivs som en sådan yttre omständighet. Elever med
autism har svårigheter att delta i lagaktiviteter med inslag av tävling. De anklagar lätt sina
klasskamrater för sina egna misstag och kan även reta upp både klasskamrater och läraren i
sådana situationer. Då eleven inte anser sig tycka om aktiviteten försöker denne att avvika och
inte delta aktivt. Detta gör att det blir svårt för läraren att engagera elever som har autism
(Obrusnikova & Dillon, 2011).
5.2.2 Lärarstudenters uppfattningar
Lärarstudenter ur Wilkinsons, m.fl. (2013) studie såg till en början undervisning av elever
med ADHD som något skrämmande där eleverna skulle visa på ett extremt hyperaktivt
beteende. Under en period med återkommande undervisning av elever med ADHD kom
denna bild att förändras. Tre områden som beskrivs i studien var att studenterna genom
undervisningen upplevde ett utvecklat tålamod, bättre förmåga att planera samt att de tog ett
större personligt ansvar för en kvalitativ undervisning för elever som har diagnosen ADHD.
Med mer erfarenhet av undervisning så beskriver lärarstudenterna hur de i situationer kunde
behärska sig istället för att ta ut sin frustration på eleverna. Lärarstudenterna upplevde att
tålamod var en viktig faktor för att kunna hantera situationerna som de ställs inför i
undervisning med elever som har ADHD. Lärarstudenterna beskriver hur de med tiden fick
lära sig att det även krävdes en plan B ifall någonting inte gick som de planerat från början. I
intervjuer som genomförs i två undersökningar av Colombo-Dougovito (2015) och
Wilkinsons m.fl. (2013) beskriver lärarstudenterna att elever med ADHD-beteende kan
förändra förutsättningarna och hela strukturen i klassrummet. Lärarstudenterna beskriver med
egna ord att ordinarie planering kan behöva vara flexibel utifrån elevens dagshumör.
Motivation till undervisning av elever med ADHD är också en framträdande faktor enligt
lärarstudenter. De menar att det krävs en inre och yttre motivation för att leda en inkluderande
undervisning. Den inre motivationen innefattar lärarstudenternas personliga utmaningar och
att de ser en inkluderad undervisning som givande. Den yttre motivationen handlar snarare
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om att få erfarenhet som kan ge läraren en bättre konkurrenskraft gentemot andra lärare när de
senare söker jobb (Wilkinson m.fl., 2013).
5.2.3 Elevers uppfattningar
Anpassningar av lektioner är en lärares vardag. Elever kan i sin tur uppfatta dessa
anpassningar som inkluderande eller exkluderande. Ibland ser lärare enkla utvägar till
inkludering som att exempelvis para ihop de personer som de vet fungerar bra tillsammans,
detta för att minimera konflikter som kan störa undervisningen. Elever med ADHD eller
autism upplever ihop parning med en annan elev, där samspelet fungerar bra, som något
positivt men det är oklart om den andra eleven utan diagnos upplever detsamma (Thoren
m.fl., 2021).
Ibland krävs det vissa saker för att elever med NDD ska vilja delta i undervisningen. I
Thorens m.fl. (2021) studie, tar en elev med NDD upp tre faktorer som är viktiga för hens
deltagande i en lagaktivitet. Det framstår som viktigt för hen vem hen blir ihop parad med
samt att instruktionerna till aktiviteten är tydliga men även vilken aktivitet det rör sig om. Är
någon av dessa tre faktorer inte till belåtenhet för eleven så kommer hen välja att inte delta.
Utifrån ett elevperspektiv är det här en förklaring till varför en elev väljer att inte delta, men i
en intervjustudie gjord av Healy m.fl. (2013) berättar eleverna med autism att de istället
utesluts från aktiviteterna, ibland utan direkt förklaring. Till större del så är eleverna medvetna
om att de blir exkluderade på grund av bristande fysisk förmåga. Vissa elever ser
exkluderingen på grund av deras bristande motorik inom bollspel som positiv då bollspel inte
är något de uppskattar. Qi och Wang (2018) tar upp liknande situationer där läraren har valt
att skapa individuella aktiviteter för eleverna med NDD. De individuella aktiviteterna har
enligt de här eleverna upplevts som exkluderande från resterande del av klassen, men vissa
elever upplever också en trygghet att arbeta tillsammans med personer liknande en själv.
Under en lektion i Idrott och hälsa upplevs ljudnivån som väldigt hög då elever ibland skriker
till varandra. Vissa elever med autism är känsliga för de här höga, bullriga ljuden och
upplever dem som störande (Healy m.fl., 2013). Enligt Thoren m.fl. (2021) beskriver eleverna
med NDD, genom de intervjuer som gjorts, att det kan vara svårt att förstå instruktioner från
läraren. En faktor som påverkar elevernas förmåga att lyssna på läraren är när klasskamrater
pratar. I samma intervjustudie beskriver en elev att hen uppskattar bildstödet som instruerar
hen att duscha efter lektionen.
I Thoren m.fl. (2021) beskriver elever med NDD problematiken med stora klasser då de enligt
dessa elever kan vara en bidragande faktor till att de blir osams med klasskamraterna. En elev
förklarar att konflikter med andra elever också kan vara bidragande till varför hen väljer att
stanna kvar i omklädningsrummet och inte delta i undervisningen. Även bollspel kan vara ett
exempel på varför elever hamnar i konflikt då detta ibland inkluderar tävling och elever med
NDD upplever tävlingsmoment som triggande och kan hamna i diskussioner med andra
elever. En annan elev berättar om hur hen inte vill vara med på lektionen där det kommer vara
bollspel då bollarna är hårda och att det gör ont att bli träffad av dem.
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I Idrott och hälsa så är rörelse ett moment som ibland gör att man blir svettig. Att svettas
kräver indirekt att man skall duscha efter lektionen vilket elever med NDD kan se som en
jobbig situation. Elever som blir intervjuade och tycker att momentet med dusch är jobbigt
kan få möjlighet till att duscha i ett annat omklädningsrum. Denna anpassning är en del i att få
elever att bli inkluderade men kan bli en exkluderande situation ifall resterande klasskompisar
inte får veta varför eleven/eleverna får duscha i ett annat omklädningsrum (Thoren m.fl.,
2021).

5.3 Relationer
I Idrott och hälsa är relationerna mellan lärare och elever, samt elever och elever en central
punkt. Genom detta avsnitt presenteras den sociala begränsning som elever med ADHD eller
autism har i det sociala samspelet och hur det kan påverka undervisning i Idrott och hälsa.
Lirgg m.fl. (2017) beskriver i sin studie att lärare uppfattar att elever med olika
funktionsnedsättningar har svårigheter med att samarbeta med andra klasskamrater under
lektionerna i Idrott och hälsa. I Obrusnikova och Dillons (2011) studie redogör de att ett
hinder som lärarna upplever i undervisning för eleverna med autism är att de blir ignorerade
av sina klasskamrater. I Qi och Wangs (2018) studie beskrivs det hur tre elever med NDD
upplever att de vill integrera med sina klasskamrater men de känner sig ignorerade av dem.
Vidare nämner Obrusnikova och Dillon (2011) att en elev med autism i deras studie själv
drog sig undan från sina klasskamrater för att eleven inte ville samarbeta med dem. Till viss
del så upplever lärarna att främst tjejer anstränger sig för att inkludera eleven med autism i
aktiviteten. Eleverna vill dock inte ha någon direkt kontakt med eleven som har autism och
när eleven pratar på ett negativt sätt eller blir frustrerad så drar sig klasskamraterna tillbaka,
vilket skapar utmaningar i undervisningen. Även Qi och Wang (2018) beskriver i sin studie
hur en elev med NDD söker efter att samtala med sina klasskamrater utan diagnos men svaret
tillbaka blir kortfattat. I studien framkommer ytterligare en situation då en elev med NDD
paras ihop med en elev utan diagnos. Eleven utan diagnos drar sig bort för att hitta någon
annan att samarbeta med. Elever med diagnos ser sig som annorlunda från de andra eleverna
och de känner att de orsakar fler problem än framgång. Därför så känner eleverna att de hellre
umgås med sina kamrater med liknande diagnos eller håller sig för sig själva. En elev utan
diagnos upplever att klasskamraterna som har NDD alltid bryter mot reglerna och att de
skriker på de andra klasskamraterna. Detta ska vara en anledning till att eleverna utan diagnos
inte vill samarbeta med sina klasskamrater som har NDD. För att en inkludering av elever
med NDD skall ske så spelar attityden gentemot inkluderingen roll (Qi & Wang, 2018).
Enligt Healy m.fl. (2013) så var det sociala samspelet mellan elev och elev samt lärare och
elev en nyckel till en fungerande undervisning. Några få elever beskriver i intervjuerna som
genomförts i studien positiva upplevelser där en elev med autism och en elev utan diagnos
utvecklat ett samarbete i lagspel. Healy m.fl. beskriver även hur socialt samspel kan utvecklas
under lektionerna i ämnet Idrott och hälsa, vilket kan leda till elevens sociala utveckling.
Däremot så beskriver fler elever med autism i dessa intervjuer en annan bild då de upplever
sig mobbade av sina klasskamrater, vilket var den mest vanliga anledningen till konflikt i
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undervisningen. En elev berättar i intervjuerna att en klasskamrat hade slagit honom för att
han inte kastat bollen under ett bollspel.
För att skapa en bättre förståelse för eleven krävs samtal och god relation med hemmet enligt
Wilkinson m.fl. (2013). Genom dessa samtal upplevde lärarstudenterna i studien att de fick en
djupare förståelse för eleven som individ och kunde också få en bild om hur eleven fungerar
hemma. Detta såg lärarstudenterna som en bättre möjlighet till att bemöta eleven med ADHD
på ett bättre sätt i undervisning.

6. Diskussion
Diskussionen i denna forskningsöversikt är uppdelad i två delar, vilka består av
metoddiskussion och resultatdiskussion.

6.1 Metoddiskussion
I metoddiskussionen kommer vi att diskutera hur vi gick tillväga i sökprocessen,
kvalitetsgranskningen samt de styrkor och svagheter vi i efterhand kan konstatera har bidragit
till resultatet av denna forskningsöversikt.
Sökprocessen inleddes av en första sökning med begreppen “Physical education” och
“disabilities” då det ringade in arbetet i stort. Den sökningen gav för många träffar då vi fick
träffar som innehöll både fysiska och intellektuella funktionsnedsättningar. Här ville vi
smalna av forskningen och fokusera på de intellektuella funktionsnedsättningarna ADHD och
autism. Varför vi valde att söka på både ADHD och autism var för att kunna smalna av
forskningen ännu mer ifall vi skulle få för många sökträffar. Vi hade fortfarande många
sökträffar och blev tvungna att lägga till ytterligare sökord för att begränsa oss ännu mer. När
vi landat i en godtycklig mängd sökträffar var vi dock inte riktigt nöjda med innehållet. Vi
behövde därför specificera sökorden ytterligare och lägga till två databaser för att återigen
hamna på ett rimligt antal sökträffar. Ett exempel på specificering av sökord var
definitionerna av diagnoserna ADHD och autism. Under sökprocessen upptäckte vi att
studierna använde olika definitioner för diagnoserna ADHD och autism. För att utöka urvalet
ytterligare lade vi till booleska operationerna AND och OR mellan sökorden samt trunkering
och frassökning. Exempelvis blev sökordet “autism” istället “autism OR ‘autism spectrum
disorders’ ”. När vi använde booleska operatorer, trunkering, och frassökning samt utökade
till en till databas upplevde vi att vi fick ett mer rimligt sökresultat. För att studierna skulle
vara genomförda i närtid begränsade vi oss i slutändan till studier publicerade 2010 och
senare. Däremot har urvalet gjorts oberoende av studiernas nationella ursprung. Detta
försvårar dock möjligheten för oss att sammanställa resultatet i relation till svensk skola och
svenska styrdokument.
I relation till kvalitetsgranskningen består de tio studier som vi valt till denna översikt av både
kvantitativa och kvalitativa studier. Detta ger oss en bredd likaväl som ett djup i resultatet.
Eftersom enkätundersökningarna besvaras av en större grupp lärare, vilket varierade mellan
43 till 368 deltagare, ger detta en bredd på lärares och lärarstudenters syn på undervisning av
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elever med ADHD eller autism. För att även få ett djup i forskningsresultatet inkluderade vi
studier gjorda genom intervjuer och observationer. Genom intervjuer och observationer får vi
en djupare inblick i lärares och elevers perspektiv på undervisning. Den studie som gav lägst
poäng i kvalitetsgranskningen gav 12 av 15 poäng. Av dessa totalt tio studier som ingår i
forskningsöversikten var tre studier en poäng ifrån maxpoäng och en studie fick maxantal
poäng. De studierna däremellan fick två poäng ifrån maxpoäng. Kvaliteten på samtliga tio
studier ökar då studierna är “Peer Reviewed”. Sammanfattningsvis så bedömer vi att
kvaliteten på studierna är hög (se bilaga 3).
Med tanke på styrkor och svagheter är vår största styrka i detta arbete våra förkunskaper
gällande funktionsnedsättningar. Vi har ett gemensamt intresse av att veta mer och har
tidigare läst mycket om ämnet. Det har gjort att arbetet både varit roligt och lärorikt, men
samtidigt utmanande då vi saknade kunskap i att skriva en större forskningsöversikt. Vi
började söka kunskap om NPF-diagnoser i skolans värld redan ett år innan examensarbetets
start. Detta eftersom vi ville bilda oss en uppfattning om hur läget var i svensk skola gällande
dessa elever. En nackdel utifrån en svensk synvinkel är att endast en studie av dessa tio
studier är gjorda i Sverige. Dock var flertalet av dessa studier gjorda i ett annat västerländskt
land, nämligen USA. Vi är medvetna om att läroplanen och kulturen är olika i förhållande till
Sverige. Diagnoserna i sig är densamma oavsett vilket land eleven lever i, men diagnoserna
kan mycket väl utmanas på olika sätt beroende på den miljö eleven befinner sig i. Vi gjorde
ett medvetet val att söka på både ADHD och autism samt lärare, lärarstudenter och elevers
perspektiv på undervisning i ämnet Idrott och hälsa. Detta val gjorde vi då det gav oss en
möjlighet att börja brett och sedan begränsa området beroende på tillgängligheten av artiklar.
I slutändan kan vi se att detta beslut resulterade i att vi inte behövde lägga till några extra
artiklar utöver ordinarie sökning. Dessutom bidrar dessa olika synvinklar till att läsaren kan få
en uppfattning om både läraren och den diagnostiserade elevens perspektiv i undervisning.
Däremot resulterade urvalet i en övervägande del ur lärares perspektiv och en mindre del ur
elevers perspektiv. Med en jämnare fördelning hade vi kunnat se tydligare och eventuellt mer
överensstämmande resultat. Nu blev elevperspektivet mer begränsat och hade vi breddat det
ytterligare så hade vi eventuellt sett ett mer överensstämmande resultat.
Eftersom det finns både likheter och skillnader i symptomen för diagnoserna ADHD och
autism skapar detta till viss del en utmaning i analysen av studierna i denna
forskningsöversikt. De studier vi har använts oss av i denna översikt utgår till största del från
en av de två diagnoserna. Två av tio studier undersökte elever med ADHD och fem av tio
studier undersökte elever med autism. Utöver dessa sju studier var det tre studier som utgick
ifrån både ADHD och autism. Om urvalet hade resulterat i en jämn balans mellan dessa två
diagnoser så hade vi kunnat presentera en mer trovärdig bild hur elever med respektive
diagnos uppfattas i ämnet Idrott och hälsa.
Då vi hade en jämn fördelning av kvantitativa och kvalitativa studier gav detta oss en bra
balans mellan bredd och djup. De kvantitativa studierna ger oss en bra överblick hur
exempelvis en större grupp av lärare uppfattar utmaningarna med att undervisa elever som har
ADHD eller autism. De kvalitativa studierna genom intervjuer och observationer ger oss en
17

djupare förståelse om lärares, lärarstudenter och elevers uppfattningar om denna
undervisningssituation. Svaren i intervjustudierna kunde bekräfta eller dementera de svar som
givits i enkätundersökningarna, vilket vi ser som en styrka i denna forskningsöversikt.

6.2 Resultatdiskussion
I denna översikt granskas studier om ämnet Idrott och hälsa med tanke på elever med ADHD
eller Autism. Mer specifikt uppmärksammar vi hur förutsättningar, uppfattningar och
relationer skildras.
6.2.1 Förutsättningar
Vad gäller förutsättningar framträder klassrumsmiljö, lärares utbildning och erfarenheter som
centrala. Klassrumsmiljö beskrivs som behov av stödpersonal, anpassat material och
minskade klasstorlekar. I resultatet för denna översikt framkommer det att lärare efterfrågar
stödpersonal i form av elevassistent och speciallärare (Lirgg m.fl., 2017; Qi & Wang, 2018).
Genom en annan amerikansk studie efterfrågas fysioterapeuter som stöd till lärarna (Beamer
& Yun, 2014). Att det finns ett behov av stödpersonal till elever med ADHD eller autism
beskrivs av lärare då de anser att dessa elever kräver konstant uppsikt (Obrusnikova & Dillon,
2011). Utöver brist på stödpersonal visar översiktens resultat att anpassat material och
begränsat utrymme med för stora klasser är andra faktorer, vilket skapar utmaning i
undervisning med dessa elever (Colombo-Dougovito, 2015; Lirgg m.fl., 2017). Lärares
utbildning och erfarenhet kritiseras även i översiktens resultat som en bidragande faktor till
lärarnas begränsade möjlighet att undervisa elever med ADHD eller autism. Kunskap om
dessa elevers diagnoser är något som lärare efterfrågar (Lirgg m.fl., 2017; Obrusnikova &
Dillons, 2011). Även lärarstudenter delar denna bild då de menar att det inte ges tillräcklig
kunskap under utbildningen för att undervisa elever med ADHD eller autism (ColomboDougovito, 2015). Resultatet visar även att just kunskap om dessa elevers diagnoser bidrar till
en trygghet och självförtroende hos lärarna till att undervisa dessa elever (Beamer & Yun,
2014; Oh m.fl., 2009).
Forskningsöversiktens resultat har visat att det finns brist på stöd i förhållande till personal
och kunskap. Detta resulterar i att skolan inte kan leva upp till Skollagens krav på att kunna
ge stöd åt elever så att de kan utvecklas så långt som möjligt (Skollagen, 2010:800). Gillberg
berättar i TV-programmet Uppdrag granskning att det krävs en utredning som leder till en
diagnos för att en elev ska få rätt till det stöd som hen behöver (SVT, 2021). En faktor till att
lärare upplever brist på stödpersonal kan ligga till grund i kommunernas bristande kunskap
om hur många elever som har olika funktionsnedsättningar i den kommunala skolan
(Jerlinder, 2005). Samtidigt som lärare inte ges de resurser som krävs visade översiktens
resultat att det fanns bristande kunskap om ADHD och autism-diagnoserna. Denna
kunskapslucka bekräftas i ytterligare studie då lärare upplever att de inte har den kompetens
som krävs för att undervisa elever med NPF-diagnos i ämnet Idrott och hälsa (Ko & Boswell,
2013). En anledning till den bristande kunskapen kan vara ett bristande material om dessa
diagnoser från lärarutbildningen (Hjelm, 2014). Lärare får inte tillräcklig tillgång till material
som exempelvis beskriver vilka skillnader det finns mellan diagnoserna ADHD och autism.
Exempel på dessa skillnader kan vara att ADHD innebär en hyperaktivitet och autism innebär
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repetitiva beteenden. Det finns även vissa likheter mellan dessa diagnoser som att elever med
ADHD eller autism har det svårare i sociala sammanhang. Denna kunskap kan bidra till att
lärare kan ge elever med dessa diagnoser rätt förutsättningar (Attention, 2022; Carlsson
Kendall, 2015; Jensen, 2017).
6.2.2 Uppfattningar
Vad gäller uppfattningar har vi utgått från tre olika perspektiv av undervisning i ämnet Idrott
och hälsa ; yrkesverksamma lärare, lärarstudenter samt elever med och/eller utan ADHD eller
autism.
Lärare och lärarstudenter upplever att de saknar kunskap om diagnoserna ADHD och autisms
innebörd för att bemöta elever med dessa diagnoser på bästa sätt (Obrusnikova & Dillon,
2011). Exempelvis har mer undervisningserfarenhet med elever som har ADHD bland annat
gett lärarstudenter ett utvecklat tålamod och med erfarenheten blev bättre på att planera sin
undervisning utifrån diagnosens svårigheter (Wilkinsona m.fl., 2013). Lärarna och
lärarstudenterna upplever vissa svårigheter med att undervisa elever som har ADHD eller
autism. De upplever att de främsta svårigheterna med att utföra undervisning i Idrott och hälsa
med dessa elever är elevernas ouppmärksamhet, deras hyperaktiva beteende samt problemen
som uppstår i sociala samspel. Det hyperaktiva beteendet kan orsaka oordning i klassrummet,
vilket ställer krav på lärarens förmåga att kunna anpassa sin planering. Ouppmärksamheten
kan utmärka sig i svårigheter med att följa instruktioner från läraren eller klasskamrater,
utföra aktiviteter som kräver ihållande ansträngning samt att eleven med ADHD eller autism
lätt distraheras av yttre omständigheter. De sociala funktionsnedsättningarna beskrivs av
lärare som svårigheter med att läsa andra elevers känslor, brist på motivation till att delta i
grupp och att inte dela undervisningsmaterial med andra elever. Situationer i bristande socialt
samspel kan leda till att konflikter uppstår och främst vid lagspel och tävlingar. Lärarna ser
därför lagspel och tävlingar som de mest utmanande situationerna i Idrott och hälsa
undervisning (Colombo-Dougovito, 2015; Obrusnikova & Dillon; Wilkinsona m.fl., 2013).
Uppmärksamhetssvårigheter, hyperaktiva beteende och svårigheter i sociala sammanhang
nämns som gemensamma uttryck för diagnoserna ADHD och autism (Carlsson Kendall,
2015; Harvey m.fl., 2014; Jensen, 2017; Riksförbundet Attention, 2022). Gemensamma
uttryck för diagnoserna innebär inte att det går att generalisera anpassningar av undervisning.
Elever med dessa diagnoser har individuella behov då diagnoserna i sig uttrycks olika för
varje individ (Jensen, 2017). Problemet i Sverige är att lärare generaliserar anpassningarna för
elever med ADHD eller autism (Skolinspektionen 2014a; 2014b). Genom en förståelse för
elevernas diagnoser, diagnosernas likheter och elevernas individuella uttryck, kan lärare i
Idrott och hälsa ge dessa elever rätt förutsättningar i undervisningen. När lärare i Idrott och
hälsa har denna kunskap kan de leva upp till de ställda krav som finns i både Skollag och
läroplan. Lärare ska bland annat ta hänsyn till elevernas förutsättningar samt ge stöd för att
eleverna ska kunna utvecklas så långt som möjligt (Lgr11, 2019; Skollagen, 2010:800). I de
situationer där lärare har elever med uppmärksamhetssvårigheter behöver läraren vara extra
noggrann med lektionsstruktur samt hålla kortfattade genomgångar. Däremot i de situationer
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där elever har hyperaktiva beteenden behöver läraren istället öva upp sitt tålamod och försöka
att inte agera i affekt. Det krävs därför ett flexibelt ledarskap för lärare överlag.
Elever med ADHD eller autism uppfattar undervisning i Idrott och hälsa som jobbigt vid
genomgångar, att de exkluderas från undervisning och när konflikter sker i undervisningen.
Elever med ADHD berättar att de har svårt att koncentrera sig under lärarens genomgångar
när andra klasskamrater pratar samtidigt. Eleverna berättar även att de uppskattar när läraren
ger bildstöd, då det underlättar deras förståelse för instruktionerna som ges (Thoren m.fl.,
2021). Exkludering är något som elever med ADHD eller autism berättar att de utsätts för. De
uppfattar att de kan bli helt exkluderade från en aktivitet i undervisningen eller att de får en
individuell uppgift att genomföra. En orsak till denna exkludering framkommer att vara
elevernas bristande motorik (Healy m.fl., 2013; Qi och Wang, 2018). Till viss del väljer
eleverna med ADHD eller autism att exkludera sig själva då de upplever att de inte kan leva
upp till de förväntningar som ställs. Vilken aktivitet som ska utföras, vem eleven med ADHD
eller autism ska samarbeta med samt känslan av bristande motorik framkommer vara de
avgörande faktorerna till elevens motivation till deltagandet i undervisning. Konflikter är
något som upplevs som jobbigt för dessa elever. De berättar att stora grupper och
tävlingsmoment som vid exempelvis bollspel ofta är situationer då dessa konflikter sker
(Thoren m.fl., 2021).
Elevernas upplevelser med att de har svårt att koncentrera sig vid genomgångar, att de
exkluderas i undervisning och att konflikter uppstår kan förklaras genom de begränsningar
som ADHD och autism innebär. Dessa begränsningar innebär bland annat
koncentrationssvårigheter, svårigheter i sociala sammanhang och bristande motorik (Carlsson
Kendall, 2015; Harvey m.fl., 2014; Jansiewicz m.fl., 2006). När lärare väljer att exkludera
elever från undervisning helt så innebär detta att de inte följer de krav som ställs i både
läroplanen och Skollagen (Lgr11, 2019; Skollagen, 2010:800). Att anpassa undervisning med
en individuell uppgift skulle kunna vara en lösning. Än bättre vore en förståelse av elevens
behov då läraren minimera tävlingsmomentet och skapa hållbara samarbetsgrupper där elever
med dessa diagnoser kan utveckla sitt sociala samspel till positiva relationer (Hattie, 2014).
6.2.3 Relationer
Lärare i Idrott och hälsas uppfattning är att elever med ADHD eller autism har det svårt med
att skapa ett bra samarbete med sina klasskamrater (Lirgg m.fl., 2017). Eleverna med dessa
diagnoser blir mobbade och ignorerade av sina klasskamrater men kan även själv välja att dra
sig undan från aktiviteten. En inkludering av dessa elever i undervisning blir därför en
utmaning för läraren. Elever med ADHD eller autism gör försök i att samtala med sina
klasskamrater men de blir ignorerade av sina klasskamrater. Klasskamraterna drar sig
antingen undan, ger kortfattade svar eller ignorerar dessa elever helt och låtsas som att de inte
finns (Healy m.fl., 2013; Obrusnikova & Dillon, 2011; Qi & Wang, 2018). När läraren parar
ihop elever med ADHD eller autism med klasskamrater utan diagnos kan klasskamraterna
välja att söka en annan partner att utöva aktiviteten med (Qi & Wang, 2018). Några
anledningar till att dessa elever blir ignorerade och mobbade av sina klasskamrater är för att
klasskamraterna upplever dessa elever som negativa, att de lätt blir irriterade och för att de
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ofta bryter mot reglerna. Elever med ADHD eller autism kan också välja att dra sig undan
självmant då de inte känner samhörighet med de andra klasskamraterna. De känner att de
orsakar fler problem och konflikter än att de faktiskt lyckas med något (Obrusnikova &
Dillon, 2011; Qi & Wang, 2018). För en lyckad inkludering av dessa elever i undervisning är
det sociala samspelet en nyckel. Får dessa elever positiva upplevelser av samarbete med sina
klasskamrater utvecklar de sin sociala kompetens (Healy m.fl., 2013). Elever med dessa
diagnoser kan känna att de kommer överens med några få elever i klassen och
uppmärksammar läraren detta kan hen ta det till sin fördel i planeringen (Thoren m.fl., 2021).
Lärare kan också lära känna eleven genom att ha en god relation med elevens vårdnadshavare.
Det ger läraren mer kunskap om vad den enskilda eleven har för behov i undervisningen
(Wilkinson m.fl., 2013).
Att elever med ADHD eller autism har svårigheter i det sociala samspelet bekräftas av
Carlsson Kendall (2015) och Harvey m.fl. (2014). Läraren i Idrott och hälsa ser detta därför
som utmanande och en svårighet i att inkludera dessa elever i sin undervisning. Enligt
Johnson & Maruyama leder gott samarbete i klassrummet mellan elev med eller utan
funktionsnedsättning till att positiva relationer utvecklas (refererad i Hattie, 2014). Det kan
kännas enkelt att som lärare välja den lätta vägen och skapa en enskild anpassad aktivitet för
eleven med ADHD eller autism, då de minskar konflikterna under lektionen. Resultatet visar
dock på att dessa elever känner sig exkluderade från undervisningen och utvecklar inte sin
sociala kompetens. Ett inslag i Idrott och hälsa undervisning som triggar till konflikter är
tävlingsmoment och lagspel. De aktiviteter som innehåller tävlingsmoment skapar ofta
konflikter mellan elever med dessa diagnoser och deras klasskamrater. Därför bör lärare i
Idrott och hälsa fundera över om tävlingsmoment bör vara en del av undervisningen då de
eventuellt skapar mer konflikter än gör nytta. Vi anser att samarbetsövningar utan
tävlingsmoment är en bättre lösning då de bidrar till att bygga goda relationer elever emellan
utan att trigga till konflikter.
Den sociala kontakten gör att ångesten minskar hos dessa diagnostiserade elever. Schneider
anser att om man arbetar för att utveckla de sociala färdigheterna hos dessa elever kommer
eleverna känna sig tryggare i framtida sociala situationer (refererad i Hattie, 2014). Ett arbete
mot positiva sociala relationer och gott klassrumsklimat leder också till en ökad inlärning hos
eleverna (Hattie, 2014). Skolan ska också arbeta för att skapa god relation med elevens
vårdnadshavare. Enligt Wilkinson m.fl. (2013) är detta ett sätt för läraren att lära känna eleven
och på så sätt ger det en bättre bild av vad eleven är i behov av för anpassning. Även
Skolinspektionen (2012; 2014a) efterfrågar goda relationer mellan skolan och
vårdnadshavare. De menar att goda relationer skapar välmående elever som visar på goda
kunskapsresultat. Däremot visar Skolinspektionens (2012; 2014b) kvalitetsgranskningar att de
goda relationerna saknas i svensk skola. En brist på god relation med vårdnadshavare har lett
till att elever med dessa diagnoser får en generaliserad anpassad undervisning som i de flesta
fall inte passar eleven. Därför bör relationer prioriteras högre i skolan idag och främst i ämnet
Idrott och hälsa. Healy m.fl. (2013) betonar att ämnet Idrott och hälsa är en plattform där
socialt samspel verkligen kan utveckla den sociala kompetensen då elever med eller utan
diagnos får lära sig samarbete i exempelvis lagspel. Ett gott relationsarbete leder till bättre
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klassrumsklimat, en inkluderande undervisning för elever med ADHD eller autism samt goda
kunskapsresultat.

6.3 Slutsatser och implikationer
I detta avsnitt presenterar vi de slutsatser som vi upplever som det viktigaste ur
forskningsöversiktens resultat. Därefter kommer vi att presentera implikationer samt möjliga
framtida forskningsområden.
6.3.1 Slutsatser
•
•
•
•
•
•

Det krävs mer resurser till skolan.
Klasserna är för stora.
Lärare behöver ökad kunskap.
Lärare behöver bygga goda relationer med sina elever.
Mindre tävlingsmoment och mer fokus på samarbetsövningar.
Undervisning i Idrott och hälsa kräver tydlig struktur.

Av denna forskningsöversikt kan vi mer specifikt dra slutsatsen att det finns en resursbrist i
form av stöd från annan personal, anpassat material samt att klasserna är för stora. Det finns
en efterfrågan från lärarna själva om vidareutbildning om hur de kan forma undervisning med
elever som har ADHD och/eller autism. Både lärare och lärarstudenter ifrågasätter även de
förutsättningar som lärarutbildningen ger lärarna till att undervisa dessa elever. Utifrån
lärarstudenters uppfattningar framkommer det att mer praktik under utbildningen bidrar till
mer kunskap om hur en undervisning i Idrott och hälsa bör utformas för elever med ADHD
och/eller autism. Det framkommer i resultatet att mer organiserad praktik för lärarstudenterna
ger möjligheten till ett första möte med dessa elever redan under utbildningen. Det bidrar till
att lärarstudenterna får mer erfarenhet om hur anpassning kan genomföras i
undervisningssituationer med klasser som har elever med diagnoserna ADHD och/eller
autism. Lärarstudenterna skulle dessutom kunna föra ett aktivt samtal med sin handledare om
lämpliga arbetssätt till undervisning med dessa elever. Handledaren har redan en relation till
dessa elever och med den troligtvis en förståelse för individernas behov. Betydelsen av att
lärare skapar förutsättningar till att elever kan utveckla positiva relationer till varandra i
undervisning är en nyckel för att skapa en god undervisningsmiljö. Detta bidrar till att elever
med ADHD och/eller autism ges möjligheten att utveckla sin sitt sociala samspel, vilket är en
av svårigheterna med dessa två diagnoser.
Organiserade samarbetsövningar med tävlingsmoment bör ifrågasättas då det finns en
problematik med dessa för elever med ADHD och/eller autism. I planeringsstadiet bör läraren
ställa sig frågor som, när finns det ett behov av tävlingsmoment och när kan ett moment
genomföras utan tävling. Läraren bör även tänka på vem eleven med diagnos samarbetar med
så att det blir fungerande grupper i klassrummet. Elever i forskningsöversiktens resultat har
uppfattat vem hen paras ihop med som en viktig faktor till ett fungerande samarbete. Då
diagnoserna ADHD och autism även innebär koncentrationssvårigheter har lärare,
lärarstudenter och eleverna själva uppfattat att dessa elever har svårt att koncentrera sig främst
vid instruktioner och genomgångar. Det är därför av stor betydelse att lärarna är strukturerade
vid genomgångar och utgår från samma ramverk varje lektion. Detta bidrar till en tydlighet
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som eleverna med ADHD och/eller autism känner igen, vilket kan hjälpa eleverna till bättre
koncentration vid genomgångar.
6.3.2 Implikationer
Genom denna forskningsöversikt har vi som blivande lärare givits förutsättningar till en
tydligare uppfattning om hur vi skulle kunna forma undervisning med elever som har ADHD
och/eller autism. Vi har delvis fått en förståelse för hur eleverna med diagnoserna utmanas i
Idrott och hälsa undervisning, samt vilka uppfattningar eleverna själva har av undervisningen.
Forskningsöversikten visar på att det finns en resursbrist i skolan för dessa elever och med
den kunskapen kan vi arbeta runt resursbristen och utforma lektioner med de medel som finns
tillgängligt. Ett viktigt arbetssätt som resultatet visar är att skapa goda relationer till elever
med ADHD och/eller autism samt deras vårdnadshavare. Vi som lärare ska inte se hinder för
undervisning ifall vi har brist på resurser. Genom möjligheten att skapa goda relationer mellan
lärare och elev, elever emellan samt deras vårdnadshavare kan vi som lärare anpassa
undervisning efter de förutsättningar som finns. Goda relationer är ett första steg mot en
hållbar undervisning oavsett vilka yttre förutsättningar det finns.
6.3.3 Vidare forskning
Denna forskningsöversikt undersöker studier gjorda i främst USA och varav endast en studie
gjord i Sverige. Därför ser vi att det krävs framtida svensk forskning inom detta område.
Eftersom det framkommer att diagnoserna ADHD och autism har ökat är det högst relevant
att området undersöks ur ett svenskt perspektiv. Mer specifika undersökningsfrågor skulle ur
ett svenskt perspektiv därför kunna vara följande;
● Vilka förutsättningar får lärare i svenska skolan till kunskap om hur lärare ska
undervisa elever med ADHD och/eller autism?
● Hur arbetar lärare i ämnet Idrott och hälsa för att anpassa undervisning med elever
som har ADHD och/eller autism i förhållande till den svenska läroplanen?
● Vilka upplevelser har elever med ADHD och/eller autism, samt elevernas föräldrar om
individanpassningen i Idrott och hälsa undervisning utifrån en svensk kontext?
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sommarläger för
barn med autism.

Genom intervjuerna
identifierades tre
återkommande teman vilka var
uteslutning, individuella
utmaningar och
elevinteraktioner. Elevernas
erfarenheter som framkommer
i denna studie kan hjälpa andra
att förstå varför nyare
forskning visar att
aktivitetsnivån hos elever med
autistiska spektrumstörningar
under idrott påverkas av
lektionens innehåll.
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Lirgg, C. D.,
Gorman, D. R.,
Merrie, M. D.,
& Shewmake,
C. (2017)

Kvantitativ
studie

Studien var
utformad för att
undersöka upplevd
erfarenhet av att
undervisa elever
med någon form av
funktionsnedsättning
i Idrott och hälsa,
samt de potentiella
hinder som kan
finnas inom den
inkluderande Idrott
och hälsa miljön.

Data är framställd
utifrån en
enkätundersökning
som skickats ut till
lärare i Idrott och
hälsa i södra USA.

Första
enkätundersökning
en: 75 utbildade
samt verksamma
lärare i Idrott och
hälsa.

En sekundär
enkätundersökning
skickades ut till
lärarstudenter i
södra USA.

Andra
enkätundersökning
en: Lärarstudenter i
Idrott och hälsa
från 200 olika
universitet.

Forskningen visade att lärare i
Idrott och hälsa i allmänhet
kämpar för att fullt ut
tillmötesgå studenter med
funktionshinder i en
inkluderande miljö. 52% anser
att de inte har den kunskap
som krävs och de vanligaste
funktionsnedsättningarna som
anses vara mest utmanande var
autism samt elever med
beteendeproblem. De
tydligaste hindren som
framgick var stora klasser samt
brist på anpassat
undervisningsmaterial.
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De tillfrågade lärarstudenterna
kände att lärarutbildningen inte
förberedde dem tillräckligt för
att undervisa elever med
funktionsnedsättningar.
Obrusnikova, I.,
& Dillon, S. R.
(2011)

Kvalitativ
och
kvantitativ
studie

Syftet med denna
studie var att
använda Goldfried
och D'Zurillas
(1969)
beteendeanalytiska

Data har samlats in
både genom
enkätundersökning
samt intervjuer
med lärarna i
undersökningen.

43 utbildade lärare
i Idrott och hälsa.

Med hjälp av Goldfried och
D'Zurillas (1969)
beteendeanalytiska modell,
visade studien
undervisningsutmaningar som
fysiska utbildare stötte på när
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modell och gymmets
ekologi för att
framkalla
undervisningsutmani
ngar som uppstår när
elever med autism
utbildas i GPEklasser.

Oh, H.-K.,
Rizzo, T. L., So,
H., Chung, D.H., Park, S.-J.,
& Lei, Q.
(2010)

Kvantitativ
studie

Denna studie syftade
till att bedöma
sambandet mellan
den lärarstuderandes
attityder, sociala
normer, upplevd
kontroll och avsikter
med att undervisa
elev med ADHD
samt den
lärarstuderandes
ålder, erfarenhet av
att undervisa elever
med

elever med autism utbildades i
sina GPE-klasser. För att
minimera pedagogiska
utmaningar, tyder resultaten på
att lärare i Idrott och hälsa,
som undervisar elever med
autism i GPE, bör planera för
och ta itu med
ouppmärksamma och
hyperaktiva beteenden, sociala
beteendesvårigheter och
emotionella
regleringssvårigheter.
Varje lärarstudent
fick svara på en
enkät vid namn
“Physical
Educators'
Intention Toward
Teaching
Individuals with
Disabilities II
Preservice Survey”
(PEITID-II-PS).
Var och en fick
först läsa en
beskrivning om en

Bekvämlighetsurva
l av 213st
lärarstudenter i
Idrott och hälsa
från universitet i
Kina, Korea och
USA.

Resultatet visade att både
avsikt och upplevd
beteendekontroll grundade sig
i undervisningserfarenhet samt
upplevd
undervisningskompetens
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Qi, J., & Wang,
L. (2018).

Kvantitativ
och
kvalitativ
studie

funktionsnedsättning
, upplevd kompetens
och ifall
lärarstudenten hade
genomgått någon
form av APE kurs
eller
specialpedagogisk
kurs.

nioårig elev som
har diagnostiserad
ADHD som var
med på den
generella lektionen
i Idrott och hälsa.
Därefter fick de
svara på frågor om
deras egenskaper.

Syftet med denna
studie var att
undersöka de sociala
interaktionerna som
sker mellan elever
med och utan
funktionsnedsättning
i Idrott och hälsa,
samt utforska vilka
kontextuella faktorer
som bestämmer/ är
avgörande för den
sociala
interaktionen, t ex.
jämställd
klassrumskultur,
lärares och elevers
attityder till sociala

Undersökning/enkä
t av demografiska
data (exempel på
demografiska data
är; kön, ålder,
inkomst, utbildning
och boendeform),
systematisk
observation, ickedeltagande
observation,
individuella
semistrukturerade
intervjuer och
semistrukturerade
fokusgruppsintervj
uer.

Ett medvetet urval
gjordes. Det skulle
vara en statlig
gymnasieskola då
de undervisar
elever med och
utan
funktionsnedsättnin
gar tillsammans.
Deltagare: 13–14
åriga elever.
1 elev med autism,
2 elever med
ADHD, deras
klasskamrater utan
funktionsnedsättnin
g(42st, 17 tjejer
och 25 killar) samt

Elever med
funktionsnedsättning hade
nästan ingen social interaktion
med klasskamrater utan
funktionsnedsättning under
deras lektion i Idrott och hälsa.
De interaktioner som skedde
inkluderade samtal, att visa en
övning samt att assistera.
Interaktionen mellan elever
med funktionsnedsättning var
något högre än med eleverna
utan funktionsnedsättning.

13/14

interaktioner och
undervisning i Idrott
och hälsa.
Selickaitė, D.,
Hutzler, Y.,
Pukėnas, K.,
Block, M. E., &
Rėklaitienė, D.
(2018)

kvantitativ
studie

Syftet med denna
studie var att
identifiera lärare i
Idrott och hälsas
Self-Efficacy för att
inkludera elever med
ASD genom en
enkät (PESEISD-A),
mäta dess validitet
och reabilitet, samt
se om det fanns
något samband
mellan Self-Efficacy
skalan och
underskalorna
(Mastery experience,
Vicarious
experience, Social
persuasion,
Physiological sate,
Behaviour och
Perceived
challenges).

deras lärare i Idrott
och hälsa.

Lärare i Idrott och
hälsa fick svara på
en enkät som
skickats ut via epost samt skickats
med vanlig post till
skolorna. Enkäten
använde sig av
PSEISD-A
instrument, som är
ett instrument som
kan identifiera
lärares SE för att
inkludera elever
med autism i
undervisning. Den
kan
PSEISD-Ainstrumentet. Detta
instrument gör det
inte bara möjligt att
identifiera lärare i
Idrott och hälsas

368 lärare från 30
olika kommuner

Self-efficacy skala och
underskalor i instrumentet
PSEISD-A som studien har
använt sig av verkar vara en
tillförlitlig och en giltig metod
för att mäta lärare i Idrott och
hälsas Self-Efficacy i att
inkludera elever med autism.
Studien kunde se ett samband
mellan lärares SE skala och
underskalorna, där exempelvis
en hög Self-Efficacy och hög
andel på underskalorna visade
på att lärarna arbetade med
inkludering av elever med
autism och såg utmaningar
som en möjlighet snarare än
hinder.
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SE för att inkludera
elever med ASD
utan också att
bättre förstå de
problem som
orsakar de största
svårigheterna för
dessa lärare att
inkludera elever
med ASD i en
vanlig klass i
ämnet Idrott och
hälsa, och förstå de
predikatorer som
påverkar deras SE
och beteende.
Thoren, A.,
Quennerstedt,
M., &
Maivorsdotter,
N. (2021)

Kvalitativ
studie

Syftet med denna
studie var att se hur
undervisning i Idrott
och hälsa blir i
klasser där elever
med NDD diagnos
är integrerade.

Data har samlats in
genom
fältobservationer
samt enskilda
elevintervjuer.
Datainsamlingsperi
oden var 11
veckor.

Målinriktat urval
där en kommun i
Västsverige valdes
då de mottagit
medel från
Specialpedagogisk
a myndigheten
(SPSM) för att
kunna arbeta med
inkludering av
elever med NDD.

Studien visade att arbetssätt
som syftar till att inkludera
elever med NDD kan bli
exkluderande för andra elever
med eller utan NDD. Det är en
dynamisk process på både
grupp och individnivå att
arbeta med inkludering.
Studien kom också fram till att
lärarens kommunikation
mellan elever, föräldrar och
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Wilkinson, S.,
Harvey, W. J.,
Bloom, G. A.,
Joober, R. &
Grizenko, N.
(2013)

Kvalitativ
studie

Syftet med denna
studie är att besvara
frågan; Vad är
erfarenheterna hos
lärarstudenter i
Idrott och hälsa i
SL-projekt med
elever som har
ADHD.

Data har samlats in
genom intervjuer
med
lärarstudenterna.

Två rektorer från
kommunen valde
ut tre klasser i
ämnet Idrott och
hälsa. Det var totalt
76 elever (10–11
år) med i studien.

andra lärare är en viktig faktor
för att uppnå inkludering.

6st lärarstudenter

Lärarstudenterna ändrade
uppfattning om deras generella
bild om barn med ADHD till
att barn har individuella behov.
Lärarstudenterna upplevde att
det krävs tålamod, noggrann
planering och
kunskap/erfarenhet.
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