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2. Resume af projektet 
 I forskningsregi findes der ikke studier af idræt i fællesskaber for personer med autisme, som giver 

indsigt og forståelse for udbyttet af læring og livskvalitet. Der mangler beskrivelser af didaktiske 

dispositioner og af individets udvikling i disse fællesskaber som alternativ til det medicinske 

individfokuserede interventionsparadigme, der kan klæde studerende og praktikere på i fremtidig 

praksis og udvide den eksisterende special- og socialpædagogiske horisont (Gustafson, 2013). 

Projektet tager udgangspunkt i situeret læringsteori og subjektvidenskabelig begreber, som metode 

til at forstå læring i de idrætslige fællesskaber.  Udgangspunktet er praksisforskning som betragter 

deltagerne i projektet som medforskere, der bliver aktive medspillere i udvikling af praksis. På den 

måde rettes fokus i høj grad mod at udvide deltagernes livsmuligheder og dermed livskvalitet i den 

aktuelle praksis.   

3. Projektets motivation og baggrund 
Antallet af personer diagnosticeret indenfor autismespektrumforstyrrelse (ASF) har været støt 

stigende siden ICD-10 udkom i 1994. Ifølge socialstyrelsen har 1 ud af 110 personer i dag en diagnose 

indenfor ASF. Stigningen i antal af personer med autisme har betydet et øget fokus på behandling, 

som ses på forskellige niveauer. Eksempelvis i forskning og i pædagogisk praksis. 

Personer med ASF beskrives ud fra diagnosemanualen med vanskeligheder i forestillingsevnen, i 

gensidighed i socialt samspil samt i evnen til kommunikation. Konsekvensen er at personen med ASF 

fremstår som mindre socialt kompetent og har svært ved at afkode andre menneskers tanker, følelser 

og handlinger. Desuden beskrives repetitive adfærdsmønstre som konsekvens af nedsat 

forestillingsevne (Jf. ICD-10).  

3.1 Tidligere studier relateret til emnet   
Et review af 16 tidligere effektmålinger viser en række positive faktorer i forhold til behandling af 

autisme som følge af individuel baseret fysisk aktivitet, men konkluderer samtidig at fremtidige 

undersøgelser skal afdække kollektive tilgange til idræt og forklare hvad der sker I samspillet mellem 

deltagerne I fælles idrætslige aktiviteter (Michelle Sowa et al. 2012).    

I et andet større review har en gruppe forskere kigget nærmere på 18 studier ud fra udvalgte 

kriterier omkring målgruppe, typer af motion og effekt. Fremadrettet peger undersøgelsen på, at der 

er behov for en præcisering af en didaktisk læringsmodel for tilgangen til fysisk aktivitet med 

målgruppen. At hele spekteret bliver genstand for undersøgelse, da målgrupperne i disse 

undersøgelser var begrænset til primært personer med infantil autisme og ikke personer med 

Aspergers syndrom. Til sidst vil en præcisering af hvilke mekanismer der faciliterer livskvalitet kunne 

udvide den eksisterende viden (Ashbaugh, Kristen et al. 2010). 

3.2 Socialpraktisk læringsforståelse som alternativ til den medicinske interventionsmodel 
Størstedelen af forskning i autisme (inklusiv ovenstående) tager afsæt i en medicinsk forståelse, der 

sigter mod at afdække dysfunktionalitet, iboende fejl og mangler - ved det enkelte individ med 

autisme (Gustafson, 2013). Autismeforsker Erik Schopler deler viden indenfor området op i tre 

vidensparadigmer. Den medicinske, habilitering og autismekultur. (Schopler, 2001). Det er med 

udgangspunkt i det sidste vidensparadigme at dette projekt vil beskrive hvordan deltagerne i 

idrætsundervisningen på et autismecenter i Danmark handler i praksisfællesskaberne ud fra et 
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førstepersonsperspektiv, som alternativ til den mediciske forståelse i et tredjepersonsperspektiv (Jf. 

Holzkamp: 2005). Med andre ord, vil vi være interesseret i de processer, herunder handlinger, 

følelser, sociale samspil, kommunikation og tilhørsforhold (Jf. Lave & Wenger: 2003), som kommer 

frem hos de deltagende subjekter.  

3.3 Projektets formål 
Formålet med projektet er at undersøge hvordan (normaltbegavede) mennesker med 

autismespektrumforstyrrelse (ASF) er deltagere i idrætslige fællesskaber og hvorvidt livskvalitet 

fremmes på baggrund af inklusion i dette fællesskab. Herunder hvorvidt fællesskaberne skaber 

muligheden for udvikling af gensidighed i socialt samspil og kommunikation og dermed mulighed for 

relationsdannelse og deltagelse i fællesskaber.   

Det er målet at udarbejde en didaktisk model (prototype) i samarbejde med personalet i 

idrætsundervisningen ved Autismecenter Nord-Bo og derfra beskrive en pædagogisk tilgang, som 

rækker ind i undervisningen på pædagoguddannelsen. Det er også projektets formål at udbrede den 

viden vi vil erhverve igennem projektet eksternt ved artikler om emnet, oplæg på konferencer, 

samarbejde og sparring med relevante eksterne aktører.   

3.4 Forskningsspørgsmål 
FS 1. Hvordan formidles idrætsundervisning så brugerne henholdsvis overskrider vanskeligheder ved 

autisme og indgår som inkluderede deltagere i det idrætslige fællesskab,  

FS 2. Og kan der påvises en sammenhæng mellem deltagelse i disse idrætslige fællesskaber og 

facilitering af livskvalitet målt i spørgeskema.  

3.5 Projektets indhold 
Projekt er inddelt i fem faser. Første del af projektet retter sig mod FS1 og FS2, målsætningen er  1. At 

udvælge fire normalt begavede personer med autisme der ikke indgår i idrætsundervisningen på 

Autismecenter Nord-Bo, men som vil være motiverede for at indgå i undervisningen. 2. At informere 

og delagtiggøre alle parter i projektet omkring indholdet og planen for projektet (dvs. både ledere, 

medarbejdere og brugere ved Autismecenter Nord-Bo). Anden del retter sig mod FS 2, hvor 

informanterne deltager i spørgeskemaundersøgelse med fokus på livskvalitet. Tredje fase er rettet 

mod FS 1, hvor projektets praktiske del sætter i gang med idrætsundervisning over en tre måneders 

periode med deltagelse af personale, brugere og forskeren. I denne periode laver forskeren 

observationer samt mødes med brugere og personale til dialog i fokusgruppe hver anden uge og 

udvikler henholdsvis den didaktiske model (prototype) og interviewer brugerne. Fjerde fase retter sig 

mod FS 2, hvor der igen laves spørgeskemaundersøgelse med fokus på livskvalitet. Her anvendes de 

samme spørgsmål med henblik på en komparativ før og efter-analyse. Femte fase er den afsluttende 

fase, hvor projektet afsluttes med artikelskrivning, resultat-seminar, afrapportering, beskrivelse af 

den didaktiske model, deltagelse i workshops, implementering i undervisning, networking samt 

perspektivering af resultaterne i relation til yderligere udforskning.           

4. Undersøgelsesdesign  

4.1 Praksisforskning 
Projektet tager udgangspunkt i praksisforskning, som handler om skabelsen af muligheder i forhold 

til aktuelle praksisproblemstillinger samt nye optikker på dagligdagsforhold (Højholt, 2005). Det 
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centrale aspekt er forskningens relevans for brugerne og løsningsforslag på nærværende 

problemstillinger i forhold til aktiviteten. Idealet er at forskningens resultater skal kunne videreføres 

efter forskeren har forladt projektet (Dreier, 1996). Derfor må projektets dialog og interviews tage sit 

udgangspunkt i deltager- og samarbejdsorienteret (forsknings) praksis, der inddrager viden og 

erfaring fra personalet og brugere - ud fra deres praksis! Dermed bliver personalet og brugerne en 

del af forskningsprocessen og får således betegnelsen medforskere. (Ibid.)  

4.2 Validitet                                                                                                                                  
Praksisforskningens inddragelse af fokuspersoner, som medforskere står i opposition til 
den traditionelle opfattelse af objektivering ud fra videnskabelige standarder. Men i 
praksisforskning, som den anvendes i dette projekt forstås at bygge bro over dikotomien 
mellem begreberne subjektivt og objektivt i den forstand, at praktisk relevans og 
videnskabelig stringens går hånd i hånd i udforskningen af brugernes deltagelse i 
idrætsundervisningen. Dette skal ses i lyset af, at praksis betragtes som valid og 
systematisk erkendelse og at forskning er en praksis i udveksling med andre praksisser 
(Nissen, 2005).     

4.3 Den Prototypiske model 
Projektet udvikler og afprøver en didaktisk model vi kalder for prototypen, der kan overleveres ved 

projektets afslutning på resultatseminariet. Den prototypiske model skal indeholde beskrivelser af 

didaktikken omkring idrætsundervisningen. Den skal tage højde for de vanskeligheder, som følger af 

det pædagogiske arbejde med ASF i fællesskaber samt hvordan der sker en udvidelse af handle- og 

livsmuligheder, som dels kan overskride iboende vanskeligheder og dels kan facilitere livskvalitet. 

Udbygningen af den prototypiske model skal være dobbeltsidet i en iterativ proces, forstået på den 

måde, at vi må uddrive noget viden fra de to sider, som består af henholdsvis pædagoger og brugere. 

I praksis anvender vi fokusgruppeinterview med personalet, hvor vi inddrager observationer fra 

undervisningen med fokus på brugere og personale (se nærmere beskrivelse nedenfor).  I den 

forbindelse er det vigtigt, at der er sammenhæng i mellem den adfærd vi ser hos brugerne og den 

didaktik vi udvikler i den prototypiske model. Når vi anvender fokusgruppeinterviewet handler det 

om at udvikle og evaluere på praksis i en løbende proces, hvor vi bevæger os ind og ud af 

undervisningen og hele tiden forsøger at forbedre mulighederne for den enkelte bruger herigennem. 

Det gør vi ved at anvende teorien fra vores analyse-apparat til analyserer på praksis. Billedeligt talt 

kan man sige, at vi har et pendul der svinger fra teori over i praksis i en fortløbende proces, som 

igennem analyse, implementering og evaluering udvikler den prototypiske model (Gynther, 2014).    

4.4 Fokusgruppeinterview 
Vi tager udgangspunkt i at fokusgruppeinterviewet er en ikke-styret interviewstil, hvor det handler 

om at få så mange synspunkter frem omkring det emne der er i fokus. Processen styres af 

gruppemoderator som faciliterer personlige og modstridende synspunkter. Kvale beskriver processen 

ud fra et hermeneutisk perspektiv, hvor det handler om at få et indblik i den interviewedes 

livsverden og fortolkninger heraf. Dermed har gruppen ikke til formål at nå til enighed (Kvale, 2009). 

Praksisforskning har samme udgangspunkt, hvor 1. personstandpunktet handler om at få subjektive 

betydninger og forståelse af praksis til at står frem. Praksisforskeren og medforskerne opnår igennem 

processen en intersubjektiv forståelse, et gensidigt indblik samt forståelse for hinandens interesser 
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og handlegrunde. Det overordnede mål er at udvide deltagernes (brugernes) handlemuligheder i 

praksis (Mørck, 1995).  

4.5 Fokusgruppeinterview med personalet 
Fokusgruppeinterviewene med personalet kommer til at bestå af en gruppemoderator fra UCN og 

personale fra idrætsundervisningen (fire-fem personer). Der planlægges seks interviewforløb med en 

varighed af 2x60 minutter. Interviewet består af fem faser som faciliterer den prototypiske model. 

Fase 1 handler om at starte processen op med introduktion til udvalgte begreber fra 

analyseapparatet. Eksempelvis starter gruppen med at definere deltager-begrebet i 

idrætsundervisningen ud fra hvert deres ståsted. Konkret arbejder vi med definitionen ud fra 

brainstorm og labels over begrebet. Når vi har lavet brainstorm er der en intersubjektiv og gensidig 

forståelse af begrebet i gruppen. Derefter kan vi bevæge os videre til fase 2. Her inddrager 

gruppemoderater observationer fra undervisningen som udgangspunkt for dialog om didaktiske 

temaer. Eksempelvis kan vi forestille os, at vi observerer en ”start-introduktion” til den idræt som 

deltagerne skal udøve. Dermed har vi en kategori der hedder ”start-introduktion”, som vi kan starte 

med som udgangspunkt for dialog i gruppen. Tredje fase handler herefter om at koble teori-begrebet 

”deltagelse” med kategorien ”start-introduktion” og herefter bliver spørgsmålet, hvilken betydning 

”start-introduktionen” har for brugernes deltagelse i den fælles idrætsundervisning? Dermed laver 

fokusgruppen en teoretisk analyse af praksis ud fra 1. personstandpunkt. Fjerde fase er interviewets 

afsluttende del, som handler om nye deltagelsesmuligheder for brugerne i undervisningen. Her 

bliver spørgsmålet om underviserne kan gøre noget anderledes således handlemulighederne udvides 

for brugerne? Eksempelvis i forhold til ”start-introduktion” hvor vi stiller spørgsmålet, hvad kan vi 

gøre i ”start-introduktionen” til idrætsmodulet for at fremme forudsætningerne for brugernes 

deltagelse i undervisningen? Herefter vil der komme bud på forandringer og nye måder at gribe 

”start-introduktionen” an på. Femte fase handler om, at stille spørgsmålet vedrørende hvorvidt og 

hvordan disse forandringer vil kunne implementeres. Når der er en gensidig forståelse omkring ny 

praksis har fokusgruppen opnået sit mål. I det efterfølgende fokusgruppeinterview starter 

fokusgruppen op med evaluering af de nye tiltag, som udgangspunkt for at starte cyklussen forfra 

med nye teori-begreber og kategorier fra praksis.  
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Fremgangsmetoden skitseres ud fra nedenstående model (fig. 1). Modellen viser hvordan pendulet svinger i mellem teori og praksis. Det 
er vigtigt at projektet er teoretisk konsistent og tager udgangspunkt i relevante begreber fra teorien, som afsæt for analysen og nye 
handlemuligheder i praksis. Det er i processen vigtigt at være opmærksom på førstepersonsperspektivet fra brugerne/personale og 
hvorvidt begrænsninger og muligheder bliver til i deres fortællinger. (Nissen, 2006)          

4.6 Fokusgruppeinterview med brugerne 
Fokusgruppeinterviewet med brugerne tilrettelægges ud fra de samme præmisser om 1. 

personstandpunktet, men adskiller sig ved at ligne et mere traditionelt fokusgruppeinterview, da det 

ikke i samme omfang er struktureret. Gruppemoderateren stiller overordnet spørgsmål som relaterer 

sig til FS1. Det afgørende er at spørgsmålene er konkrete og handlingsrettede i forhold til 

målgruppen. Det vil sige, at interviewerne ikke spørger i overbegreber - men underbegreber. 

Eksempelvis spørger vi ikke, Hvordan oplever du idrætsundervisningen? Idræt er et overbegreb så 

derfor spørger vi i stedet, Hvordan var det at spille fodbold til idræt i dag? Eventuelt kan man følge 

spørgsmålet op med et understøttende spørgsmål, der tilbyde hjælp til at definere det 

følelsesmæssige ”oplevelsesaspektet” hos deltageren (såfremt det er vanskeligt). Eksempelvis, 

oplevelede du det var sjovt eller kedeligt? Og derfra underbygger oplevelsen med opfølgende 

spørgsmål. På den måde spøger vi konkret og handlingsrettet til en direkte begivenhed. Dermed 

tager vi højde for de forståelsesmæssige og kommunikative vanskeligheder, der kan være forbundet 

med autisme.  

4.7 Observationer 
Vi anvender åbne feltobservationer til at iagttage, dels deltagernes samspil og gensidige relationer i 

fællesskabet og dels til at iagttage personalets formidling i undervisningen. Vi laver indirekte 

strukturerede observationer med videooptagelser af undervisningen (Aagerup, 2014). Efterfølgende 

analyseres optagelserne med henblik på interaktionsanalyse og registrering af tegn som giver et 

billede af hvilke muligheder og begrænsninger der eksisterer for deltagelse i fællesskabet. Tegn 

defineres som ydre adfærd hvormed vi kan registrere, eksempelvis, glæde, vrede og frustration 

under forskellige kategorier som deltagelse i opvarmning, deltagelse i spil på banen, deltagelse i 

kommunikation med undervisere, deltagelse i gensidig kommunikation med andre brugere, mv. Vi 

anvender ustrukturerede observationer for at finder frem til forskellige formidlingsmæssige 

kategorier i undervisningen. Disse kategorier kunne være, start-instruktion til aktiviteter, instruktion 

og forventningsafstemning, valg af aktivitet, verbal kommunikation til kollegaer, verbal 

kommunikation med brugere, nonverbal kommunikation med brugere, kropslig/motorisk deltagelse i 

undervisningen, konflikthåndtering, delagtiggørelse af brugerne, anvendelse af redskaber, 

anvendelse af rummet, struktur og tid, slut-evaluering. 

4.8 Spørgeskemaundersøgelse 
Der anvendes en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse til at undersøge fire deltageres livskvalitet ud 

fra områderne interpersonelt samspil, inklusion og fællesskaber, psykisk og fysisk livskvalitet. 

Spørgeskemaundersøgelsen tager udgangspunkt i Personal Outcomes Scale for Adults (Loon, Jos van 

et al., 2013). Spørgsmålene vil afdække hvorvidt deltagerne oplever at være aktive deltagere i sociale 

aktiviteter, havende venner, er kommunikerende med andre, oplever sig som generelt glade og 

tilfredse, hvor ofte de deltager i fysisk aktivitet og om de opnår sund kost. Alt sammen har betydning 

for livskvalitet ud fra de undersøgelser, der er lavet af Jos Van Loon M. fl.  
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4.9 Metodetriangulering 
Projektet anvender spørgeskema, observationer og fokusgruppeinterviews til at afdække 

forskningsspørgsmålene. Spørgeskemaundersøgelsen tilrettelægges som en struktureret 

undersøgelse med graduering af en række, på forhånd definerede spørgsmål, der placerer metoden 

som kvantitativ. Omkring observationer er der et todelt fokus, nemlig et på brugeren og et på 

personalet. Observationerne med fokus på brugerne retter optikken på deltagelse i fællesskabet ved 

socialt samspil og gensidig kommunikation forbundet med forskellige grundfølelser. Dermed bliver 

kvalitative beskrivelser parret med kvantitative observationer med registrerbare tegn på deltagelse. 

Fokusset på personalet tilrettelægges som ustrukturerede observationer med nogle kategorier, som 

bekrives og dermed har et kvalitativt afsæt. Fokusgruppeinterviewet er et kvalitativt 

semistruktureret gruppeinterview med udgangspunkt i at skabe den prototypiske model.  

         

4.10 Etiske overvejelser 
Praksisforskningens ide om individet som skaber af samfundsmæssighed og perspektivet på den 

almengjorte handleevne i relation til rådighed over egne livsbetingelser, knytter an til etiske 

overvejelser. Perspektivet på læring rummer et potentiale for at facilitere brugernes selvforståelse, 

brugernes forståelse af at være i en handlesammenhæng med andre samt mulighed for at udvide sin 

handleevne indenfor disse kontekster. I analysen af praksis ved begreberne restriktiv og almengjort 

handleevne perspektiveres brugernes muligheder og begrænsninger i handlesammenhængen. 

Samlet set skal den etiske dimension ses i forhold til udvidelse og forbedring af livsmuligheder, 

råderet over egne livsbetingelser og i mulighederne for at overskride vanskeligheder som aktive 

medspillere i praksisfællesskabet (Nissen, 2006). 

Herudover handler etik om en magt-asymmetri på praksisnært niveau, hvor vi skal forvalte magten 

med respekt og forståelse for de mennesker vi arbejder med. Det handler at kunne sætte sig i 

informanten sted og stille sig selv spørgsmålet, hvordan ville jeg have det med at stå i denne 

situation? Udstiller man nogen, kan man frembringe ubehag eller overskrides nogens grænser. 

Spørgsmålet er særlig relevant i forhold til målgruppen vi skal arbejde med, da de alle har deltaget i 

undersøgelser før. Nemlig de undersøgelser der ledte til deres diagnose og som dermed kan 

associere til noget negativt. Derfor er det af afgørende betydning, at vi informere om vores projekt 

og særligt ligger vægt på at der her ikke er tale om et fejl-mangel-perspektiv. I den forbindelse er det 

vigtigt, at indhente tilladelser til at filme og observere i undervisningen, så deltagerne er 

informerede og har givet deres accept til at være med.               

5. Analysestrategi 

5.1 Det teoretiske udgangspunkt 
Udgangspunktet for projektet er, at vi på baggrund af manglende viden, gerne vil undersøge hvordan 

mennesker med ASF deltager i idrætslige fællesskaber og hvorvidt idrætten kan facilitere livskvalitet. 

Vi ønsker at beskrive en prototypisk (didaktisk) model for hvordan pædagoger kan gribe formidlingen 

an. Til det behøver vi et begrebsapparat der kan filtrere resultaterne igennem en 

fællesskabsorienteret lærings- og udviklingsteori. Med andre ord, vi må have begreber der kan 

indfange hvad der sker i fællesskaber og som kan hjælpe os med at analysere og bearbejde de data vi 

kommer frem til. Herudover er det væsentligt, at der en sammenhæng i mellem metode og analyse 

således projektet fremstår konsistent og dermed validt ved afrapportering.  
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Vores analyseapparat tager afsæt i teori om praksisfællesskaber (Lave & Wenger) og en 

subjektvidenskabelig tilgang (Mørck, Dreier, Holzkamp, m. fl.).   

Deltagelse er et centralt fagbegreb i undersøgelsen og handler om ”deltagelse” rettet mod 

fælleskaber”. Det vil sige, at når vi anvender begrebet ”deltagelse” skal det altid ses i forhold til 

hvordan brugerne handler ind i de idrætslige fællesskaber. Lave og Wenger definerer ikke fællesskab 

som værende lig med enhed. Tværtimod har deltagerne i et fællesskab mange forskellige måder at 

deltage på. Eksempelvis vil nogen være øvede mens andre er uøvede deltagere (nyankomne og 

veteraner). Deltagelse skal også ses i relation de kontekstuelle betingelser individet lever under. 

Forstået på den måde, at individet på en gang er producent af disse betingelser og lever under dem. I 

undersøgelsen består praksisfællesskabet af både personale og brugere. Derfor bliver magt et 

interessant analysegreb, da vi ved at der eksisterer en magt-asymmetri imellem deltagerne – 

personale og brugere. Dermed bliver de livsbetingelser der produceres og handles udi vigtige for 

undersøgelsen. I forlængelse heraf inddrages begrebet fælles virksomhed og hvorvidt brugerne har 

medbestemmelse på eksempelvis de aktiviteter de indgå i? Fælles virksomhed kan også hjælpe os i 

forhold til at se på hvordan relationer bliver til i socialt samspil og gensidig kommunikation. Det er 

vigtigt at anvende denne viden i fokusgruppe-interviewet, således brainstorm over 

deltagelsesbegrebet nuanceres og sættes i forhold til magtaspektet og øvede kontra uøvede 

deltagere, mv. (Lave og Wenger)  

Ud over deltagelses-begrebet og praksisfællesskaber er handleevne et centralt begreb i 

undersøgelsen og indgår i FS1. Handleevne skal forstås i relation til deltagelse i fællesskabet. 

Fællesskabet opstiller nogle muligheder og begrænsninger for det enkelte individs deltagelse og 

dermed handleevne. Når vi i FS1 skriver, at vi vil se på vanskeligheder der skal overskrides og 

muligheder der skabes, sker det med baggrund i begrebet handleevne. Vi kan her sondre i mellem 

almengjort og restriktiv handleevne. Ved almengjort handleevne har brugerne høj grad af indflydelse 

og rådighed over deres deltagelse i undervisningen. Mens restriktiv handleevne linker til en række 

begrænsninger i handleevnen. Begrebet har klar sammenhæng med den måde undervisningen 

formidles på. Eksempelvis har pædagogernes inddragelse af brugerne i valg af aktiviteter, 

instruktioner, egen adfærd og brug af sprog, stor betydning for hvorvidt brugerne oplever 

muligheder eller begrænsninger i handleevne (Holzkamp, 2005).  

I relation til at afdække hvorvidt deltagerne oplever sig inkluderede i undervisningen anvender vi 

interpellationsbegrebet ved at betragte individet som ideologisk og knyttet an til subjektivering i 

forskellige diskurser (Mørck, 2006).   I praksis betyder det at individet indgå i en dobbeltproces, hvor 

ideologien prajer subjektet, der lader sig interpellere i en særlig subjektposition. Dette knytter an til 

in- og eksklusion, da inklusion handler om at svare den prajning som kommer fra praksis med 

genkendelse. Det vil sige, at egenskaber som at afkode normer og regler i lige netop dette fællesskab 

er afgørende for hvorvidt deltageren optages eller ej (Ibid.). Her taler vi direkte ind i nogle af de 

vanskeligheder, der er forbundet med diagnosen. Derfor er det interessant, at se på hvordan 

brugerne overskrider disse vanskeligheder og finder handlemuligheder som legitime deltagere i 

idrætsundervisningen. 

   

5.2 Analyse og detailplan  
Analyse og bearbejdning af det empiriske materiale sker før, under og efter dataindsamlingen. Før 

dataindsamlingen foreligger der en del forberedelse i form af at lave spørgeguide og 

observationsskemaer ud fra metoder og begrebsapparat, som ikke er lavet endnu. Under 

dataindsamlingen går vi fra observationer og interviews til analyser til forberedelse af næste 

dataindsamling. I denne proces anvender vi et struktureret spørgeskema, både strukturerede og 
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ustrukturerede observationer samt fokusgruppeinterviews. Indsamlingen af empiri afvikles over seks 

timer hvert 14. dag fordelt på seks gange i alt. Vi anvender Ipad til at optage idrætsundervisningen 

og diktafon til at optage fokusgruppeinterview. Disse data bearbejdes med transskription og 

struktureret analyse af interaktion og tegn. Vi beregner 12 timer fordelt på to medarbejdere til at 

bearbejde data med transskribering og videoanalyse. Efterfølgende fire timer pr. medarbejder til at 

arbejde med skriftlig analyse til afrapportering. 12 timer til to medarbejdere til forberedelse af næste 

dataindsamling og endelig 4 timer til projektledelse. Når undersøgelsen er afsluttet bearbejdes alt 

materialet med henblik på formidling, afrapportering og resultatseminar. Efterfølgende slettes alle 

optagelse på lyd og film. Alle navne anonymiseres og fortrolige oplysninger behandles således 

artikler ikke afslører hvem der deltager i projektet.        

6. Projektets organisering og samarbejdspartnere 
Projektet er organiseret af UCN med Autismecenter Nord-Bo og Samrådet som eksterne 

samarbejdsparter. Autismecenter Nord-Bo indgår i projektet med deltagelse af brugere og 

medarbejdere ved observationer, fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse i forbindelse 

med deres idrætsundervisning. Samrådet deltager med henblik på et fremtidigt samarbejde, som 

defineres nærmere ved resultatseminaret. UCN har rettighederne til at anvende undersøgelsens 

resultater i forbindelse med publicering af artikler, undervisningsmateriale, udbud af kurser og i 

udvidede samarbejdsrelationer.    

Herudover har internationale forskere i de senere år interesseret sig for autismepædagogikken ud fra 

andre ståsteder end det medicinske. Blandt andet professor Tony Attwood, der er autismeforsker og 

har klinisk erfaring fra mangeårigt arbejde med særligt personer med Aspergers syndrom. Han 

interesserer sig for fysisk aktivitet og behandling af angst og depression af målgruppen. Han er 

bekendt med arbejdet i relation til dette projekt og er pt. med på et informerende niveau. Han er 

knyttet til Griffith University i Queensland, Australien.  

7. Projektets milepæle og tidsplan 
Projektet har nedenstående tidsplan og milepæle: 

• 23. februar 2015 Deadline på aflevering af projektbeskrivelsen. 

• 26. februar 2015 Projektbeskrivelsen til godkendelse. 

• 9. marts møde med eksterne aktører (Autismecenter Nord-Bo og Samrådet) til afklaring af 

rollefordeling i projektet. 

• Udarbejdelse af undersøgelsesdesign februar-marts 

• 10.marts informationsmøde med ledelsen på Autismecenter Nord-Bo vedr. projektets opstart. 

• 19. marts opstartsmøde med personale, brugere og projektledelsen.  

• 25. & 26. marts projektet starter op med personalets udfyldelse af registreringsskema.   

• 1. april observationer og fokusgruppe-interview 

• 15. el. 16. april observationer og fokusgruppe-interview 

• 29. el. 30. april observationer og fokusgruppe-interview 

• 13. el. 14. maj observationer og fokusgruppe-interview 

• 27. el. 28. maj observationer og fokusgruppe-interview 

• 10. el. 11.juni observationer og fokusgruppe-interview 

• 24. el. 25. juni observationer og fokusgruppe-interview 

• Mandag d. 29. juni Projektet afsluttes med brugere 

• Tirsdag d. 30. juni opstart af skriveproces 
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• Opsamling og artikelskrivning færdig primo november 

• Workshop ved International Autisme konferencen 6. og 7. november 

• Resultatseminar ultimo november 

8. Projektets nyhedsværdi 
Med udgangspunkt i den hidtidige forskning omkring fysisk aktivitet og autisme kan projektet 

nuancere den eksisterende viden indenfor området. Særligt i forhold til fokusset på de idrætslige 

fællesskaber og livskvalitet som fremstår relativt uudforsket.  Der er ikke sket en afdækning af 

området og de hidtidige undersøgelser konkluderer at der blinde pletter i viden netop i relation til 

kollektive idrætslige tiltag for mennesker med ASF. Projektet kan ikke bidrage direkte med 

sammenlignelige effektmålinger og på den måde kan projektet betragtes som et pilotprojekt. Med 

det skal forstås, at såfremt resultaterne viser at målgruppen profiterer positivt af fælles 

idrætsundervisning kan projektet eventuelt udvides til at omfatte yderligere effektforskning med 

henblik på at gøre en sådan undersøgelse mere sammenlignelig med den nuværende forskning på 

området samt mere evidensbaseret.      

9. Hvordan evalueres projektet? 
Projektet evalueres på sit formål og sine forskningsspørgsmål. Herunder vil vi i evalueringen se på 

hvorvidt vi kan indikere noget ny viden i forhold til de målinger der allerede eksistere. Vi vil se på 

hvorvidt vi har levet op til praksisforskningens ambition at kunne skabe nye handlemuligheder for de 

involverede brugere, hvorvidt der er beskrevet en prototype for didaktisk model og hvorvidt 

projektet er formidlet videre internt ind i pædagoguddannelsen og eksternt ved konferenceoplæg og 

artikler til fagblade. Herudover er det vigtigt at evaluere på hvordan undersøgelsens delelementer 

fungerede og blev gennemført. Det vil sige, spørgeskemaundersøgelse, observationer og 

fokusgruppeinterview. Til sidst vil vi se på hvorvidt vi har kunnet leve op til de etiske standarder ud 

fra fortrolighed, tydelig information til alle deltager i projektet, at projektets deltagere ikke var udsat 

for situationer forbundet med ubehag og at projektet har udvidet handlemulighederne for de 

deltagende parter.      

10. Formidling  
Det ventes at der kan publiceres tre artikler til nationale fagblade under arbejdstitlerne: 

• Deltagelse i idrætslige fællesskaber for mennesker med autisme. 

• Livskvalitet og Idræt for mennesker med ASF. 

• Nye perspektiver i autismepædagogikken. 

 

Herudover ventes at projektet formidles i følgende sammenhænge: 

• Workshops ved Skive og SIKON-konferencerne. 

• I undervisningen på specialiseringen, social og specialpædagogik 

• Evt. kursusvirksomhed ved UCN.   

11. Projektets forankring og videreførelse 
Projektets forankres i undervisning på pædagoguddannelsen og videreføres i praksis blandt dem som 

har deltaget i undersøgelsen og hos dem der kommer til at arbejde i felt senere. Derudover inviteres 

de eksterne samarbejdsparter på med resultatseminaret, hvor vi på baggrund af resultaterne og 
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forløbet vil diskutere mulighederne for at udvide og videreføre projektet. På den måde kan dette 

projekt betragtes som et pilotprojekt, hvor resultaterne vil give nogle indikationer vi kan arbejde 

videre med.    
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