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Sammanfattning: Syftet med arbetet var att studera och jämföra upplevelser av och 

delaktighet i fysisk aktivitet i form av brottningsträning mellan en grupp elever i grundskolan 

och en grupp elever i grundsärskolan. Två fysiska arbetspass med brottningsövningar som 

grund inom idrottsundervisningen genomfördes för vardera gruppen. Metoderna som 

användes för att besvara frågeställningarna var dels en utförd enkätundersökning, men även 

observationer. Studiens resultat visar på förhållandevis samstämmiga positiva upplevelser 

samt hög upplevd delaktighet hos båda grupperna. En stor olikhet mellan grupperna 

framträder i den upplevda ansträngningen, där gruppen grundskoleelever upplever högre 

ansträngning. Inga andra egentliga olikheter framträder inom respektive elevgrupp i 

upplevelser och delaktighet. Den viktigaste slutsatsen är att brottningsträning inom 

idrottsundervisningen kan vara något som alla elever kan ha behållning av, sina olikheter till 

trots. En funktionsnedsättning kan betraktas som en olikhet, men det är rättvist att se olikheten 

som en resurs. 

  

Nyckelord: Brottning, Delaktighet, Funktionsnedsättning, Idrottsundervisning, Rättvisa 
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1     INLEDNING 
 

Som blivande idrottslärare är jag medveten om att jag kommer att arbeta inom ett populärt 

ämne bland elever, där den stora variationen av olika moment kan bidra till en stimulans. Det 

är också så med ämnet idrott och hälsa, precis som inom många andra skolämnen, att det finns 

en del utmaningar att handskas med. Utmaningarna handlar dock till största delen om hur vi 

på olika sätt kan se till så att alla elever uppnår målen med idrott och hälsa. Jag anser att varje 

misslyckande kan bidra till dels en stor kostnad för samhället i form av framtida behandlingar 

av olika sjukdomar till följd av fysisk inaktivitet, men också dels till onödigt lidande för den 

enskilde individen.  

     Enligt skolans styrmedel är det en idrottslärares skyldighet att anpassa undervisningen till 

varje elevs olika förutsättningar. Oavsett inom vilken skolform jag i framtiden kommer att 

arbeta är jag intresserad av att stärka min beredskap för att möta olika elever i behov av 

särskilt stöd. Vad beträffar skolans idrottsämne så anger våra styrmedel rent konkret moment 

som friluftsliv, orientering, simning och dans. Utöver dessa moment har vi som idrottslärare 

ett ganska fritt spelrum, särskilt med tanke på att läroplanen speciellt betonar variation i 

undervisningen. Det gäller att vi didaktiskt kan motivera våra val med styrmedlen som grund.   

     Eftersom jag ägnat större delen av mitt liv åt idrotten brottning, dels som aktiv men också 

som ledare och tränare, har jag stora erfarenheter av den idrotten, vilket jag vill utnyttja med 

denna undersökning. Vid ett flertal tillfällen har jag upplevt det positiva med idrotten, hur den 

skapar en gemenskap mellan individer och hur den kan stärka självkänslan och 

självförtroendet på både individ- och gruppnivå. Det jag många gånger fascinerats av är hur 

”blind” idrottsvärlden är inför vad som inom andra områden i samhället kan ses som 

avvikande. Jag har stött på individer som upplevt ett utanförskap i olika former, men som i 

idrotten funnit en gemenskap. Det kan till exempel handla om elever som inom skolan blivit 

”brännmärkta” med en diagnos, men det kan också handla om att tillhöra en minoritet eller att 

vara en person med låg socioekonomisk bakgrund. Vad orsaken än är så är det inte ovanligt 

att sådana personer upplever en tung vardag, där mobbning inte är ovanligt, vilket ofta gör att 

dessa mår dåligt eftersom de upplever att de har vare sig status eller värde. Idrotten kan 

många gånger bli räddningen för dessa individer. Jag har upplevt individer som genom att 

erkännas, fått misslyckats och lyckats inom idrotten, stärkt sina självbilder och 

självförtroenden så pass att de lyckats bryta sina utanförskap inom andra områden.  

     Följande arbete tar sin utgångspunkt i teorin om normaliseringsprincipen, som beskrivs i 

Nirje (2003). Den kan kortfattat beskrivas som att alla människor, inklusive de med någon 

form av funktionsnedsättning har rätt till en tillgänglighet av vardagsmönster och livsvillkor 

som ligger så nära samhällets gängse som möjligt. För skolans vidkommande innebär det inte 

att alla elever i skolan ska göra samma saker samtidigt, men det betyder att ingen elev eller 

grupp av elever ska nekas möjligheten till aktiviteter som andra erbjuds. Syftet med arbetet är 

att studera och jämföra upplevelser av och delaktighet i fysisk aktivitet i form av 

brottningsträning mellan en grupp elever i skolår nio i grundskolan respektive grundsärskolan. 

 

1.1 Bakgrund   

I läroplanen, Lpo94, under skolans uppdrag, står det: 
 

Skolan skall främja elevernas harmoniska utveckling. Detta skall åstadkommas genom en   

varierad och balanserad sammansättning av innehåll och arbetsformer. Gemensamma 

erfarenheter och den sociala och kulturella värld som skolan utgör skapar utrymme och 

förutsättningar för ett lärande och utveckling där olika kunskapsformer är delar av en helhet.     

(s. 8). 
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Under stycket god miljö för utveckling och lärande i Lpo 94 står: 
 

Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den 

tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter. (s. 9). 

 

Läroplanen uttrycker alltså tydligt att elever skall ha rätt att utvecklas till harmoniska 

individer genom varierade arbetsformer. 

 
Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den skall med 

utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper främja 

elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling. […] Skolan har ett särskilt ansvar för de 

elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan 

undervisningen aldrig utformas lika för alla.  (Lpo 94, s. 6).  

 

     Elever i grundskolan såväl som elever i grundsärskolan råder under samma läroplan, Lpo 

94. Kursplanerna är dock olika. Det som främst skiljer kursplanerna för skolämnet idrott och 

hälsa i de båda skolformerna är målen. Grundskolan har fler uppnåendemål medan 

grundsärskolan har fler strävansmål. I båda kursplanerna för ämnet Idrott och hälsa står att 

ämnet syftar till att utveckla elevernas fysiska, psykiska och sociala förmågor samt att ämnet 

ska ge kunskaper om den egna livsstilens betydelse för hälsan. I båda kursplanerna förs ett 

liknande resonemang beträffande ämnets karaktär, här exemplifierat från kursplanen i idrott 

och hälsa för grundsärskolan: Ämnet idrott och hälsa utvecklar allsidiga rörelse- och 

idrottsfärdigheter samt uppövar koordination, uthållighet, styrka, rörlighet och avspänning. 

(Skolverket.se). Vidare betonas att bland annat musik kan integreras i ämnet för att främja 

bland andra den motoriska förmågan. Att eleverna ska kunna delta och samarbeta i lek, dans 

och idrott är ett uppnåendemål som gäller för båda skolformerna. 

     Vad beträffar den fysiska aktiviteten i den svenska skolundervisningen visar Sandahl (2005) 

att idrottslärare inte lyckas väcka elevernas intresse för livslångt lärande när det gäller hälsan. 

Konsekvenserna för detta är ödesdigra för individen och mycket kostsamma för samhället i det 

långa loppet. (a.a.). 

      

1.2 Litteraturgenomgång 

Den följande delen är uppdelad i olika stycken som berör undersökningen. Det första stycket, 

fysisk aktivitet och hälsa, innehåller förutom definitioner av begreppet fysisk aktivitet 

dessutom konsekvenser av fysisk inaktivitet, effekter av fysisk aktivitet samt dess betydelse för 

individer med funktionsnedsättning. Därefter följer stycket om motorik, vilket behandlar 

sambanden mellan motorik och i tur och ordning träning och utveckling, skolprestation, samt 

KASAM-begreppet. 

     Stycket om delaktighet handlar om begreppet. I detta stycke förklaras också teorin om 

normaliseringsprincipen. I rättvisa och demokrati behandlas rättvisa inom skolan, orättvisa, 

samt olika demokratibegrepp. En skola för alla behandlar olika synsätt på elever i behov av 

särskilt stöd, en historisk återblick i den svenska skolan, samt framväxandet av 

specialpedagogiken. 

     I stycket brottning nämns förutom en kort historik, även om några effekter av dess 

träningsmetoder. Det näst sista stycket har titeln funktionshinder, funktionsnedsättning och 

utvecklingsstörning. Det handlar om vad det är och vem som anses ha någondera. Dessutom 

behandlas några viktiga saker att tänka på när man leder träningar av funktionshindrade. I det 

sista stycket förklaras vad särskolan är, vilka som får gå i den, samt utredningsutlåtanden. 
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1.2.1 Fysisk aktivitet och hälsa 
 

Ekberg et al (2000) påpekar att begreppen är många, och nämner såväl idrott som rörelse, 

fysiska aktiviteter och gymnastik. Författarna föredrar att kalla det fysisk bildning, vilket har 

sin betydelse i att det specifika med ämnet är arbetet med kroppen, det vill säga det fysiska. 

Bildningsbegreppets innebörd är att det bidrar till en större kunskapsväxt och större förståelse 

inom ämnesområdet. Sett ur ett bredare hälsoperspektiv kan fysiska aktiviteter och rörelse 

definieras på följande sätt: Fysiskt aktivitetsmönster definieras som tid i fysisk aktivitet med en 

given intensitet i förhållande till den maximala syreupptagningsförmågan. (s. 49). 

  Ekberg et al (2000) menar att det utöver de övergripande målen med skolämnet som måste 

uppfyllas inom idrott och hälsa så har ämnet specifika funktioner. Det ena handlar om att det 

finns ett egenvärde i att röra sig, eller uttryckt i författarnas ord, existentiella aktiviteter. Den 

andra handlar om den fysiska aspekten ämnet också ska se till att fylla i elevernas utveckling. 

Hela människan utvecklas med kroppen och själen i samspel, vilket innebär att hälsoaspekten 

och den motorisk/perceptuella aspekten ger de fysiska aspekterna en särställning bland 

skolämnen. Känslan av att kunna behärska sin kropp och tillägna sig en grundkapacitet så att 

det vardagliga arbetet kan klaras av innebär att ha en fysisk kompetens. En individ måste 

kunna lita på sin kropp även när det ställs hårdare krav. En person med fysisk kompetens får en 

positiv självbild, är säker och har självförtroende. (a.a.).  

     Ekberg et al (2000) påpekar att livet för många människor präglas av alltmer stillasittande 

och fysisk inaktivitet, men att detta inte är vad våra kroppar är skapta för. Sedan årtusenden 

tillbaka är vi människor programmerade för fysisk aktivitet och vi har inte programmerat om 

den genetiska koden under den korta tid som vårt moderna samhälle funnits. Idag inrättas vår 

vardag efter allt större bekvämligheter, vilket har lett till att den nödvändiga och spontana 

rörelsen för många inte längre är självklar. När det handlar om fysiska aktiviteter i samband 

med hälsa påpekar Ekberg et al (2000) att en mängd forskning stödjer teorierna om att för att  

behålla hälsan och undvika sjukdomar och skador är fysisk aktivitet tillsammans med en 

balanserad kost oftast den viktigaste kombinationen. Författarna påpekar att människan både 

måste stimulera till kraftigare fysiska aktiviteter med syfte att öka belastningen på muskler, 

ben, leder och den maximala aeroba förmågan, samt öka den totala mängden fysiska aktiviteter 

under en dag.  

     Forskning inom området visar på att skolan misslyckas med att anpassa undervisningen i 

ämnet idrott och hälsa efter elevernas olika förutsättningar. Sandahl (2005) konstaterar i sin 

doktorsavhandling att inte bara lärarnas utan även elevernas idrottserfarenheter haft stor 

betydelse både för planeringen och upplägget av undervisningen, vilka därmed anpassats efter 

dem som redan var aktiva på fritiden. Sandahl (2005) konstaterar att de elever som behövde 

idrottsundervisningen mest, de på fritiden fysiskt inaktiva, var de som haft minst att säga till 

om beträffande undervisningens innehåll. Det påpekas att samtidigt som läroplanen förespråkar 

ett brett spektrum av olika idrottsliga aktiviteter så inriktades undervisningen främst mot 

bollspel, gymnastik, fysisk träning och friidrott. Detta trots att lärarna i stort sade sig dela 

läroplanens värdegrund.  

     Det Sandahl (2005) kommer fram till i sin forskning är att idrottsundervisningen inte 

utformas med utgångspunkt från elevernas tidigare erfarenheter. Ur ett samhällsekonomiskt 

perspektiv är det oroande att inte idrottslärarna lyckas väcka intresse för livslångt lärande när 

det gäller hälsa. Konsekvenserna för detta är ödesdigra för individen och mycket kostsamma 

för samhället i det långa loppet (a.a.). Bolin et al (2006) visar med sin rapport att fysisk 

inaktivitet kostar samhället sex miljarder årligen (kostnadsberäkningarna avser år 2002), 

nästan lika mycket som kostnaderna av tobaksrökningens konsekvenser. Exempel i rapporten 

på sjukdomar som fysisk inaktivitet kan leda till och som leder till kostsamma behandlingar 

för samhället är: tjocktarmscancer, bröstcancer, högt blodtryck, kärlkramp, hjärtinfarkt, 
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depression och ångest, diabetes typ II samt benskörhet. De anser inte att detta 

samhällsproblem kan skyllas enbart på skolidrotten. Dock torde det vara så att om 

idrottsläraren utgår från varje elevs tidigare erfarenheter och erbjuder ett brett spektrum av 

fysiska aktiviteter så är det lättare för eleverna att hitta något som passar just dem. Om de gör 

det kan man anta att chansen är större att de fortsätter med denna aktivitet även i vuxen ålder. 

(a.a.).  

     När det handlar om fysisk aktivitet för individer med funktionsnedsättningar nämner Fröjd 

et al (2007), utvecklandet av den egna styrkan och rörligheten som något som har stor 

betydelse för genererandet av positiva effekter för den enskilde. Det gäller inte enbart ökad 

funktionalitet, ökad självständighet och minskat beroende av olika typer av assistans, utan 

också av att orka med vardagen på ett bra sätt rent fysiskt. 

     Om allmän träningslära pekar Fröjd et al (2007) på det faktum att den fysiskt inaktive 

individen kommer att få en prestationsnivå anpassad till den egna ambitionsnivån, medan det 

vid det motsatta förhållandet lyckligtvis ger en ökad prestationsförmåga. Människans 

prestationsförmåga anses innebära sex olika delkapaciteter. Psykisk kapacitet är förmågan till 

aktivering och kontroll av kognitiva funktioner, samt andra psykiska processer. 

Teknik/Koordination är förmågan att styra och samordna muskelaktiviteten så att 

ändamålsenliga rörelser uppstår. Styrka är att kunna utveckla kraftmoment kring en given led 

genom att utnyttja muskelns hävstångsarm samt skapad spänning i muskeln. Rörlighet är 

förmågan att kunna åstadkomma ett stort avstånd mellan fäste och ursprung hos muskulaturen 

och bindväven över en eller flera leder. Aerob kapacitet är förmågan till energiomsättning 

med tillgång till syre, medan slutligen författarna talar om den anaeroba kapaciteten, vilket 

innebär förmågan till energiomsättning utan syre. (a.a.). 

     Antonovsky (2005) framhåller att känsla av sammanhang (KASAM), är en mycket viktig 

faktor bakom upprätthållandet på kontinuet hälsa-ohälsa och rörelse mot dess friska pol. Han 

påpekar att det friska, positiva och utvecklingsbara måste belysas, och varnar för riskerna med 

självuppfyllande profetior vid tvärtom.  

 

1.2.2  Motorik 
 

Jagtøien et al (2002) förklarar att samtliga färdigheter som ett barn tillägnar sig, som 

exempelvis att springa, krypa och skriva kan ses som direkta resultat av motorisk utveckling 

och träning. Motorik är ett samspel mellan kroppens olika delar och den utvecklas i takt med 

barnets mognad och tillväxt samt i interaktion med yttre miljöstimulerande erfarenheter och 

träning. Det talas om två av varandra beroende motoriska områden, dels det neuromotoriska 

området där samspelet mellan hjärnan, nerverna och musklerna sker samt det sensomotoriska 

området där perception och kognition bearbetas innan vi startar en rörelse. Huitfeldt et al 

(2005) berör grov- respektive finmotorik: Grovmotoriken utvecklas före och parallellt med 

finmotoriken, och barnens spontana rörelseglädje tränar varje utvecklingsfas. (s. 27).  

     Jagtøien et al (2002) har delat in den motoriska utvecklingen i fyra olika faser samt angivit 

en ungefärlig ålder för respektive utvecklingsfas. Från fyra månader upp till ett år skall barn 

utveckla reflexrörelser, vilket är en förutsättning för att man skall kunna utveckla 

nervsystemet. I åldern mellan ett och två år skall barn utveckla mognadsbestämda rörelser, 

som exempelvis att lyfta huvudet, rulla, krypa och gå. Det läggs alltså en grund för all fortsatt 

motorisk utveckling. När barnen befinner sig i åldersgruppen två till sju år skall de 

grundläggande naturliga rörelserna inträda där barnen lyckas gå från enkla till sammansatta 

rörelser, exempelvis att springa, kana, dra, och bära. Den slutliga fasen som beskrivs, handlar 

om de tekniskt färdighetsrelaterade rörelserna. Denna fas sker i regel från sju års ålder till och 

med 14 års ålder. Under denna fas tränar barn att härma andra rörelser och drivkraften är att 

kunna behärska olika tekniker.  
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     Ericsson (2003) har i sin forskning funnit kopplingar mellan motorisk träning och 

skolprestation. Hennes jämförande studier mellan två elevgrupper, där den ena gruppen fick 

utökade obligatoriska rörelselektioner, uppvisade skillnader i resultatet. Det visade sig att 

eleverna i interventionsgruppen hade fått bättre balansförmåga, tvåsidig koordination, öga-

hand koordination samt bättre motorik än eleverna i jämförelsegruppen. Ericsson (2003) 

kunde i studiens delmål också bekräfta att elevers skolprestationer i svenska och matematik 

förbättrades i och med ökad motorisk träning samt fysisk aktivitet. Interventionsgruppen hade 

bättre resultat under de nationella proven i svenska och matematik än jämförelsegruppen i 

skolår två. 

     Mjaavatn, som gjort liknande studier i Norge och Grønfeldt, som gjort detsamma i 

Danmark kan i intervjuer av Thor (2007), inte se samma kopplingar som Ericsson (2003). 

Mjaavatn ledde ett projekt åren 2000-2004 och förklarar att det inte gick att se något samband 

mellan fysisk aktivitet och inlärning. Eleverna i skolan med utökat antal idrottstimmar blev 

inte bättre i skolan än eleverna i kontrollskolan. Det fanns dock ett visst samband mellan 

fysisk aktivitet och koncentrationsförmåga. Den fysiskt aktive har möjlighet att lära sig mer, 

då det finns ett lugn i kroppen, men det gäller då inte bara motorik. Grønfeldt, som ledde ett 

liknande projekt i Danmark mellan 2000 och 2003 kunde inte heller bekräfta resultatet av 

Ericsson (2003). Dock märktes det efter undersökningen, en betydande förbättring av 

samarbetsförmågan eleverna emellan, detta som en följd av all extra undervisning i ämnet 

idrott och hälsa. 

     Larsson et al (2004) menar att de flesta unga människor har ett stort rörelsebehov. När 

motoriken och rörelseförmågan utvecklas ökar även möjligheten att känna trygghet och tillit 

till sin egen kropp. Tyvärr råder det omvända för dem elever som uppvisar brister i motoriken 

eller är sena i utvecklingen av den. Detta kan leda till utanförskap, då eleven kan välja att inte 

vara med i den fria leken och därmed riskera att gå miste om mycket i den sociala tillvaron.    

      

1.2.3 Delaktighet 
 

Ordet delaktighet kan ha olika betydelser, enligt Gustavsson (2004). Det kan ha en betydelse 

rent handikappolitiskt, en annan i vardagligt språk och ytterligare andra i den interna 

klassifikationen. För att förstå de väsentligaste aspekterna anser Gustavsson (2004) att vi 

måste lära oss att tala alla språk. Den miljörelativa vändning inom handikappolitiken som 

inträdde på 1960-talet i Sverige anses vara en viktig milstolpe i diskussionerna runt 

delaktighet. ICF: s klassifikation, (WHO 2001) pekar på att det idag bör råda ett individuellt 

delaktighetsbegrepp. Med andra ord handlar det om individens engagemang på olika områden 

och faktiska genomförda aktiviteter på dessa områden. Just det individuella synsättet gör att 

det är personen själv som måste bedöma sin upplevda delaktighet, men också ta eget ansvar 

för att delta på samma villkor som andra. Tideman undrar (Gustavsson 2004), om begreppet 

delaktighet är nytt rent innehållsmässigt. Han påstår att om delaktighet sätts i samband med 

den normaliserings- och integreringstradition som dominerat sedan 1960-talet, så blir det 

synonymt med ambitionen att uppnå likvärdiga levnadsvillkor för personer med eller utan 

funktionshinder och strävan efter att dessa ska leva tillsammans med andra. Tideman 

(Gustavsson 2004) pekar också på att verkligheten idag inte lever upp till idealen om 

delaktighet och nämner bland annat större välfärdsgap, skillnader mellan olika grader och 

typer av funktionshinder, samt att betoningen på individen gör att de som inte hörs inte heller 

får någon hjälp. Larssons resonemang (Gustavsson 2004) är liknande. Han vill undersöka vad 

begreppet delaktighet får för konsekvenser på praktikens konkreta nivå. En slutsats han drar 

är att delaktighetens pris kan bli att man får ge upp en del av kontrollen över vem man är, 

eftersom delaktighet sker på vissa villkor. 
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     Härmed följer en förklaring av teorin om normaliseringsprincipen, beskrivet i Nirje (2003). 

Bengt Nirje var filosofie hedersdoktor vid universitet i både Schweiz och Japan och har 

tilldelats en rad internationella utmärkelser under årens lopp. Han har sedan början av 1960-

talet utvecklat och arbetat med denna princip, som kortfattat går ut på att personer med 

utvecklingsstörning ska få leva enligt sina behov och efter sin förmåga så normalt som 

möjligt. Bakgrunden, förklaras i Nirje (2003), ligger i den mycket usla behandlingen av 

personer med utvecklingsstörning som tidigare, rent historiskt, har förekommit och som var så 

avvikande från den som gällde ”normala” människor. Nirje (2003) uttrycker följande: Som jag 

ser det innebär normaliseringsprincipen sålunda att man för de utvecklingsstörda gör 

tillgängliga de vardagsmönster och livsvillkor som ligger så nära samhällets gängse som 

möjligt. (s. 15). Nirje (2003) slår fast att de skandinaviska länderna har funnit värdet i en teori 

som allmänt uttrycker den målsättning och de attityder och normer som bör gälla i arbetet 

med och för de psykiskt utvecklingsstörda. Detta trots att det handlar om en så pass heterogen 

grupp, med stora variationer i fråga om ålder, grad av funktionshinder, fysiska och psykiska 

komplikationer, samt dessutom med så skiftande social bakgrund och så olika inlärnings- och 

personlighetsprofiler. Principen är användbar i alla samhällen och för alla åldrar och kan 

dessutom anpassas till sociala förändringar och individuell utveckling. Nirje (2003) anser att i 

arbetet för de utvecklingsstörda bör normaliseringsprincipen kunna fungera som rättesnöre för 

medicinskt, pedagogiskt, psykologiskt, socialt och politiskt arbete. Normaliseringsprincipens 

aspekter berör åtta områden som beskrivs som normala dagsrytmer, veckorutiner, årsrytmer 

och utvecklingsfaser. Dessutom innebär det att få sina krav respekterade samt att få leva i en 

tvåkönad värld. Andra aspekter handlar om normala ekonomiska standardkrav samt 

byggnadsstandard.  

     Nirje (2003) pekar på att normaliseringsprincipen kan hjälpa många att nå fullständig 

självständighet och social integration, medan många andra kan hjälpas att nå en relativ 

självständighet, trots att de måste erhålla olika slag av omsorger. Nirje (2003) skriver:  

 
För att utveckla sin självaktning måste den utvecklingsstörde få lära hur han genom egna 

ansträngningar lyckas klara av saker och ting och därigenom få erfarenheter av att ta 

ansvar. En alltför skyddad eller torftig miljö som inte ger möjlighet till personliga 

aktiviteter leder följaktligen alltför ofta till upplevelser av misslyckanden och av att leva 

utan status och värde. (s. 19).  

 

1.2.4 Rättvisa och demokrati 
 

Ekström (2004) beskriver hur skolan rent historiskt har tillgripit kompensatoriska lösningar 

för att uppnå lika formell rätt till utbildning. Hon menar att konsekvenserna av detta blev att 

lika värde var underordnat prestationen, paradoxalt nog trots att idén med den offentliga 

skolan skulle vara den motsatta. Myndigheten för skolutveckling (2005) konstaterar:  
 

Det är just när diskrepansen mellan individens förutsättningar att prestera vad som förväntas 

möter de mål som ska uppnås, som behov av särskilt stöd uppstår. Det förefaller som om det är 

denna ”lika-för-alla-ideologi” som ligger till grund för vad som får beteckningen 

”skolsvårigheter” och som får till följd att särskilt stöd behöver sättas in. (s. 47). 

 

Jerlinder (2005) pekar på samma problem då hon menar att i strävan efter att 

funktionsnedsättningen inte ska spela någon roll för individers rätt att delta i samhällslivet, 

kommer paradoxalt nog just nedsättningen att spela roll. Dilemmat ligger i tanken om en 

inkluderande skola. Där ska ingen individ pekas ut som avvikande, men om vi inte känner till 

vilka elever som behöver stöd finns inte heller något erkännande. (a.a.). Emanuelsson (2000) 

pekar på dagens betygssystem, med absoluta kriterier för tillägnade kunskaper (grund- och 
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gymnasieskola), som något som delar in eleverna i godkända och icke-godkända. Han menar 

att elever i alla tider känt sig bedömda som personer på grund av att deras prestationer inte 

räckt till och att detta också är väl dokumenterad forskning. Emanuelsson (2000) menar att de 

s.k. strävansmålen i skolan borde vara högt satta, eftersom de är långsiktiga. Han lutar sig mot 

longitudinella studier som klart visar att elever inte lär sig kunskaper i samma takt, vilket bör 

få oss alla att ifrågasätta dagens betygssystem. Att vara icke-godkänd eller som företrädare för 

betygssystemet uttrycker det ”ännu-icke-godkänd”, kopplar Emanuelsson (2000) till lägre 

självvärderingar hos individerna, känslan av att vara den som inte räcker till. 

 

     Ekström (2004) väcker med sin studie den för specialpedagogikens vidkommande 

väsentliga frågan: vari ligger problemet, vilar det på eleven, eleverna, relationen vuxna-elever 

eller systemet/miljön? Ekström (2004) förklarar att det kategoriska perspektivet tar sin 

utgångspunkt i en medicinsk/psykologisk förståelsemodell medan det relationella utgår från 

pedagogiska tankemodeller. Tyvärr, påstår Ekström (2004) att fyra av fem elever i behov av 

särskilt stöd hänförs till det kategoriska perspektivet. Myndigheten för skolutveckling (2005) 

drar i sin studie slutsatsen att elevers uppvisade svårigheter ofta beskrivs som skolspecifika. 

Detta innebär att orsakerna till det som av skolans personal anses som svårigheter hos eleven 

står att finna i den rådande kulturen på den aktuella skolan. Buckhöj Lago (2000) beskriver 

perspektiv och tillvägagångssätt vid utvecklingssamtal och åtgärdsprogram. Hon skriver bl a: 

Vi måste lära oss att se elevens möjligheter, lärarens undervisningsmetoder, arbetslagets 

organisation och verksamhet och skolans sätt att fördela sina resurser som grund för 

diskussion och fortsatt arbete. (s. 54). 

 

      Emanuelsson (2000) menar att alla människors lika värde inte låter sig bestämmas utifrån 

en och samma kunskapsnorm. Juul et al (2003) understryker det fruktbara och etiska i att två 

parter i en relation tillmäts samma mänskliga värde och omfattas av samma respekt, 

oberoende om de har olika status och makt och alltså inte är vare sig likställda eller 

jämbördiga. 

 

     Young (2000) vill utvidga rättvisebegreppet och menar att orättvisa idag handlar om 

framförallt två hinder för människors utveckling, dels förtryck och dels dominans. Förtryck 

handlar rent allmänt om att varje person eller grupp i något avseende är förhindrad att utnyttja 

och utveckla sina resurser, tankar, känslor och behov. Men enligt Young kommer vi närmare 

en definition av vad förtryck är genom att använda fem olika kriterier eller ansikten för 

förtryck. Dessa fem kategorier är exploatering, marginalisering, maktlöshet, kulturell 

dominans och slutligen våld. Dessa leder dels till fördelningsmässiga orättvisor och dels till 

orättvisor i ej fördelningsmässiga termer. Young (2000) påstår att förtryck inte är resultatet av 

några få onda människors politik i första hand, utan hon menar att det snarare handlar om 

strukturellt förtryck. Orsakerna finns i normer, sedvanor och symboler som aldrig ifrågasätts. 

Det bör också påpekas att för minoriteter världen över är förtryck ett centralt politiskt 

begrepp, som skapar en klyfta mellan dem och ”vanliga människor”. 

 

     I en uthållig demokrati, (SOU 2000:1), argumenterar den dåvarande svenska regeringen 

för en alldeles bestämd demokratipolitik. I skrivelsen står: En demokratisk stat lever för och 

genom sina medborgare. Den äger ingen annan legitimitet än den som medborgarna ger den. 

(s. 17). Tre villkor måste uppfyllas för att demokratiska processer ska komma till stånd, 

nämligen politisk jämlikhet, meningsfullt deltagande samt öppenhet och insyn. Dessutom bör 

demokratidefinitionen innehålla en etisk rättviseprincip. Demokrati är en skör form i den 

mening att det tar lång tid att etablera och den kan raseras väldigt fort. I Bjerg (2000) nämner 

Nielsen att pedagogik och politik inte är en och samma sak, men inte heller två helt skilda 
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kategorier. Visst kan pedagogiken överskattas och ge en illusionistisk bild av att kunna 

förändra samhället. Däremot får den inte heller underskattas då den bidrar till ett väsentligt 

medansvar för att garantera och vidareutveckla demokratin. 

 

1.2.5 En skola för alla 
 

Skolproblem anses fortfarande vara problem med elever, inte med skolan. Denna slutsats 

kommer Isakson et al (2007) fram till efter att ha studerat beskrivningar i ett antal IUP 

(individuella utvecklingsplaner) i norra Sverige. Tideman et al (2004) menar att det historiskt 

sett i första hand varit tal om att den avvikande personen ska rättas till, inte skolsystemet. 

Brodin et al (2004) menar att problemet är planterat i miljön. De understryker att 

förklaringsmodeller till barns svårigheter många gånger säger mer om lärarens 

förhållningssätt till olikheter, rådande samhällssyn och samhällsklimat än vad som är barnets 

reella problem. Att just se olikheter som resurs är ämnet för Tideman et al (2004). De menar 

att segregeringen i skolan har ökat och pekar på det paradoxala i att å ena sidan ska alla 

inlemmas i skolan. Å andra sidan sker en ökad utsortering av dem som inte passar in i den 

rådande normaliteten. 

     Egelund et al (2006) informerar om att ända sedan folkskolans införande 1842, har det 

debatterats om hur skolan inte passat alla barn. Den differentieringsprocess som rådde under 

hela 1800-talet och en bra bit in på 1900-talet tog sin utgångspunkt i att barn var alldeles för 

olika för att undervisas tillsammans. Man ansåg då att svag begåvning var biologiskt betingad 

och botemedlet mot detta var medicin. I allmänhet ansågs skolsvårigheter vara socialt 

betingade. Det var framförallt elever med låg fattningsnivå, funktionshindrade elever och de 

vanartiga och försummade barnen som vållade skolan problem. Egelund et al (2006) beskriver 

hur de första hjälpskolorna som växte fram någon gång på 1780-talet hade dubbla motiv, 

nämligen att skilja ut de blötsinnade för deras eget bästa och befria den vanliga skolan från 

skadliga inslag. Denna filantropiska syn på avvikelser utvecklades i en allt mer tilltagande 

ras- och arvshygienisk rörelse på 1920- och 1930-talen, som skulle skydda samhället mot 

defekta individer.  

     Redan 1913 hade den första anstalten för barn med utvecklingsstörning byggts i Lund. 

Otäcka åtgärder som inlåsning, tvångssterilisering och äktenskapsförbud rådde, egentligen 

ända fram till 1976. Fram till dess hade så många som ca 50 000 svenskar tvångssteriliserats, 

från att steriliseringslagen hade trätt i kraft 1934. Det fanns IQ-tester som delade in 

befolkningen i elva klasser och om dessa tester rådde total konsensus. 1962 lades en 

proposition i frågan om specialpedagogik som särskild fackvetenskap, egentligen hade denna 

fråga funnits sedan 1940-talet.  

     I princip övergavs den organisatoriska differentieringen i och med 1962 års 

läroplansreform och kom att ersättas av den pedagogiska differentieringen, vilket innebar att 

läraren kom att anpassa metod och innehåll till elevernas skilda förutsättningar. Det 

integrerade synsättet gällde de första åtta grundskoleåren och kan beskrivas som 

utvecklingsprocesser vars syfte är att leda fram till integration. 1968 skulle skolplikten gälla 

alla, vilket tidigare hade varit ett problem i samband med integrering. För 

specialundervisningens vidkommande, expanderar den kraftigt fr.o.m. 1962. I Lgr 62 står 

eleven i centrum medan det karaktäristiska draget i Lgr 69 är en demokratisk skola. Signumet 

för Lgr 80 är en skola för alla. Trots alla reformer minskar inte andelen elever i svårigheter 

och specialpedagogiken får kritik för att den inte verkar ge några effekter. 1990 startar 

utbildningar av specialpedagoger för att stärka synen på specialpedagogik som 

kunskapsområde och verksamhetsfält.  

     I och med 1990-talet införs nyckelbegreppet likvärdighet, vilket innebär att de elever som 

behöver större resurser ska få det. Målstyrningen har ersatt den tidigare regelstyrningen inom 
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skolan och målstyrningen tillsammans med skolplikten får konsekvensen att barn med 

svårigheter tvingas till skolan för att bli erkända som ingenting. Redan i början av 1990-talet 

blev det obligatoriskt att upprätta åtgärdsprogram. Idag finns individuella utvecklingsplaner 

för alla, som ska dokumenteras. Möjliga vägar för inkluderande pedagogiska miljöer beskrivs 

av Unesco för dess medlemsländer, i vilka det betonas att både reflektera över skolmiljön 

likväl som den enskilde individens problematik (a.a.). 

 

     Nilholm (2003) förklarar att specialpedagogiken rent historiskt växte fram som ett svar på 

att den vanliga skolan inte passade alla grupper av barn. Han redogör för de tre olika synsätt 

som kom att råda och pekar samtidigt på att alla växer fram i en kritik mot det föregående 

synsättet. Det kompensatoriska perspektivet, vilket är det första, karaktäriseras framförallt av 

att det är hos individen som egenskaper eller förmågor som i någon mening är problematiska, 

ska lokaliseras. Detta gör att distinkta problemgrupper skapas och dessutom finns det ett 

intresse av att knyta de specifika svårigheterna till neurologiska faktorer. Specialpedagogikens 

uppgift blir att kompensera individen utifrån de uppvisade bristerna. Det som samspelar inom 

ramen för det kompensatoriska perspektivet är diagnos, psykologiska processer, neurologi och 

pedagogiska implikationer. De definitioner av egenskaper som görs, bygger på antaganden 

om normalfördelning eller absoluta kriterier.  

 

     Det kritiska perspektivet vill lägga fokus på vad samhället gör med dess olikheter och 

anser att specialpedagogik är förtryckande eftersom det pekar ut barn som onormala. 

Missnöjet med begreppet normalitet och olika typer av nedvärderande sociala 

kategoriseringar är det som främst utmärker detta synsätt. Det anses att specialpedagogik har 

sin förklaring i sociala processer och inte i barns egenskaper. Detta ger en syn på kunskap 

som socialkonstruktivistisk. Tre viktiga faktorer spelar roll för framväxten av det kritiska 

perspektivet både inom och utom det vetenskapliga området. För det första finns en 

vetenskapskritik, eller rättare sagt en kritik mot den dekonstruerade vetenskapen. För det 

andra pekas på framväxten av en identitetspolitik, vilket går ut på att traditionellt sett 

marginaliserade grupper har kommit att utmana föreställningen om gruppen själv. Den tredje 

faktorn är tanken om en skola för alla, eller rättare sagt att det blivit uppenbart att skolan inte 

är till för alla. I förlängningen önskas, inom det kritiska perspektivet, ett upphörande av 

specialpedagogiken, och att skolan förmår möta alla.  

 

     Visserligen är de som sällar sig till dilemmaperspektivet positivt inställda till många delar 

som lyfts fram inom det kritiska perspektivet, som t ex diagnostiseringarna inom det 

kompensatoriska perspektivet. Men det man framförallt vänder sig emot är den utopiska 

tanken om att ett upphörande av specialpedagogiken skulle lösa problemen inom skolan. Det 

som betonas är den grundläggande komplexiteten och motsägelsefullheten inom 

utbildningssystemet. Att utbildningssystemet å ena sidan ska ge alla elever liknande 

erfarenheter och kunskaper och å andra sidan ska anpassas utifrån varje individs 

förutsättningar, är ett fundamentalt dilemma inom skolsystemet. Det påpekas att alla 

utbildningssystem förhåller sig till olika dilemman på olika sätt. Inom dilemmaperspektivet 

förespråkas en granskning av skolor som vill öka graden av inkludering. Dilemmaperspektivet 

skiljer sig från de övriga två, som båda kan anses stå för olika former av problem – diagnos – 

bot (a.a.). 

     Nilholm (2003) anser inte att den pedagogiska forskningen om specialpedagogik bör ägna 

sig åt frågeställningarna inom det kompensatoriska perspektivet, vilket vilar sitt fokus på 

diagnoser. Istället måste skolorna utgå från hur de arbetar med mångfaldsfrågor. Tideman et 

al (2004) för ett liknande resonemang när de menar att den stora utmaningen är att se 

olikheter som en resurs. Det är alltså hanterandet av den stora mångfalden där elever har olika 
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förutsättningar, erfarenheter, kunskaper och behov inom skolan som förenar deras 

resonemang, vilket gör att de också är kritiskt inställda till diagnostiseringar. Dock verkar det 

finnas en viss skillnad i deras inställning till diagnoser. Nilholm (2003) kan tolkas som att han 

är av den åsikten att diagnostiseringar hör medicinen till, men inte till pedagogikens fält. 

Tideman et al (2004) talar i sina fallstudier om dyslexi på ett sådant sätt att det kan tolkas som 

att det ändå finns vissa fördelar med några typer av diagnoser inom skolvärlden. 

 

1.2.6 Brottning 
 

På Svenska brottningsförbundets hemsida informeras om brottningen som en av de äldsta 

sporter vi känner till. Redan 3400 år före vår tideräkning arrangerades brottningstävlingar i 

antikens Grekland och Egypten.  

     Brottningens träningsmetoder ger en allsidig träning med god allmän fysik, smidighet och 

en stark kropp med utmärkt motorik. En brottare anses bli snabb och explosiv och sporten är 

en av få kampsporter som inte går ut på att skada sin motståndare. Det påpekas att många 

andra idrotter och idrottsutövare använder brottningens träningsmetoder just för allsidighetens 

skull. 

     År 2009 startades projektet skolbrottning, i Eslöv i Skåne och det rapporteras som en 

succé. Föregångsländer för brottning som företeelse inom skolan är Finland och USA. 

 

1.2.7 Funktionshinder, funktionsnedsättning och utvecklingsstörning 
 

Nirje (2003) benämner funktionshinder som ett paraplybegrepp för funktionsnedsättningar 

respektive (fysiska) strukturavvikelser, aktivitetsbegränsningar och inskränkningar i 

delaktighet. Till funktionsnedsättningar hör enligt Nirje (2003) utvecklingsstörningar. Enligt 

Sonnander och Emanuelsson är utvecklingsstörning en samlingsbeteckning för nedsatta 

intellektuella funktioner under utvecklingsperioden, det vill säga före 18 års ålder. 

Utvecklingsstörning har egentligen tre definitioner. Det handlar om en psykologisk definition, 

vilket innebär att den nedsatta intellektuella förmågan kan mätas med intelligenstester, genom 

psykometrisk mätning har personer med utvecklingsstörning en IQ under 70. Det handlar 

också om en social definition, vilket betyder att inte alla klarar av de krav samhället ställer 

och det är den sociala omgivningen som bestämmer vem som anses utvecklingsstörd. 

Slutligen handlar det om en administrativ definition, vilket innebär en nedsättning av de 

begåvningsmässiga funktionerna vilket leder till hjälpbehov i form av särskilt stöd eller 

särskola. I detta fall är det myndigheterna som avgör vem som ska betecknas som 

utvecklingsstörd. I utredningen (SOU 2003:35) förklaras begreppet utvecklingsstörning 

innebära ett intellektuellt eller kognitivt funktionshinder. Däremot betonas i utredningen att 

barn med utvecklingsstörning, precis som andra barn, är individer med olika förutsättningar 

och behov. 

     Nirje (2003) ser tre svårigheter med utvecklingsstörning, vilket innebär ett 

funktionshinder. Det gäller svårigheter att rätt förstå andra, svårigheter att rätt förstå 

omvärlden samt svårigheter att rätt förstå sig själv. 

     För undersökningen, framförallt med eleverna i särskoleklassen, var det angeläget att finna 

information om ledaregenskaper vad gäller olika funktionsnedsättningar. Australiska 

sportkommissionen (Australian Sports Commission) utkom 1997 med en handbok för ledare 

inom idrott för intellektuellt funktionsnedsatta. (Coaching athletes with an intellectual 

disability). I handboken förklaras specifika karaktärer och svårigheter hos individer med 

bland andra Downs syndrom. Autismspektrat behandlas också med bland annat Aspergers 

syndrom. Individer med någon form av autism kan ha problem med det taktila sinnet, vilket 

kan göra dem extra känsliga för beröring. Utöver dessa lär handboken ut vad som kan vara bra 
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att tänka på i bemötandet med personer med bland annat astma, cerebral pares, epilepsi, 

hörsel- och synnedsättningar, olika typer av hjärnskador, samt psykiska 

funktionsnedsättningar. Rent allmänt gäller att en individ med en intellektuell 

funktionsnedsättning inte kan jämföras med någon annan. Vissa individer uppvisar flera 

karaktäristika för en viss typ av funktionsnedsättning medan andra bara uppvisar någon 

enstaka. Australian Sports Commission (1997) behandlar överbeskydd i följande ordalag: One 

of the greatest ´handicaps` that athletes with an intellectual disability have had to confront 

has been to deal with the overbearing concerns of care-givers and society in general. (s. 59). 

Det kan med andra ord aldrig bli så extremt att alla risker tas bort ur en aktivitet. 

Sammanfattningsvis pekar handboken på några återkommande ledaregenskaper som är 

viktiga att koncentrera sig extra noga på. Dels handlar det om en tydlig och rak 

kommunikation, med andra ord att prata lugnt och att titta individer i ögonen. Dels handlar det 

om att vidta en viss, men inte överdriven försiktighet. Till exempel bör övningar för 

nackmuskulaturen hos personer med Downs syndrom helst undvikas. (a.a.).   

   

1.2.8 Särskola 
  

Skolverket (2009) informerar om den svenska särskolan som en egen skolform där barn och 

ungdomar med utvecklingsstörning eller autism tar del av en individuellt anpassad utbildning. 

Vår nuvarande läroplan, Lpo-94 gäller för såväl särskola som grundskola och gymnasium. 

Däremot har särskolan egna kursplaner, program, mål och betygskriterier.  

     Barn och ungdomar som inte klarar undervisningen och kunskapsmålen i grundskolan för 

att de har en utvecklingsstörning, autism eller ett autismliknande tillstånd är de som kan 

beredas platser inom särskolan. Detsamma gäller för de barn och ungdomar som fått 

betydande och bestående begåvningsmässiga funktionsnedsättningar på grund av en 

hjärnskada.  

     Särskolan finns i två olika former, där den ena delen är den obligatoriska särskolan, vilken 

är en motsvarighet till grundskolan. Den obligatoriska särskolan är i sin tur uppdelad i 

grundsärskolan, samt träningsskolan. Det är elevens hemkommun som ansvarar för att en 

eventuell utredning görs om en individ ska, eller bör placeras på en särskola. Enligt en 

utredning (SOU 2003:35) så har antalet inskrivna elever i särskolan ökat kraftigt under det 

senaste decenniet och ökningen tenderar att fortsätta. Utredningen kommer också fram till att 

det är stora skillnader mellan kommuner vilket är oroande ur likvärdighetssynpunkt. 

 

1.3 Frågeställningar 

Undersökningen vill ge svar på följande frågeställningar: 

 

1. Hur upplever elever i grundsärskolan samt elever i grundskolan fysisk aktivitet vid två 

tillfällen vardera, i form av brottningsträning? 

2. Hur delaktiga är eleverna i den fysiska aktiviteten i form av brottningsträningen? 

3. Går det att finna likheter och olikheter mellan elever i grundsärskolan och elever i 

grundskolan beträffande upplevelser av och delaktighet i fysisk aktivitet i form av 

brottningsträning? I sådana fall på vilka sätt? 

4. Går det att finna olikheter inom respektive grupp beträffande upplevelser av och 

delaktighet i fysisk aktivitet i form av brottningsträning? I sådana fall på vilka sätt? 
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2 METOD 
 

I denna del ska jag så utförligt som möjligt redogöra för hur undersökningen gått till. Vilket 

urval jag hade samt hur jag hanterat de forskningsetiska kraven. Vidare behandlas 

datainsamlingsmetoderna samt proceduren. 

 

 

 

2.1 Urval 

Undersökningen handlar om att jämföra två gruppers eller skolklassers upplevelser. I 

undersökningen deltar dels en niondeklass inom grundskolan och dels en niondeklass inom 

grundsärskolan vid två lektionstillfällen vardera. Eleverna i grundskolan tillhör en 

fotbollsprofil, vilket innebär att de på schemat har två lektioner i veckan där de övar fotboll 

med samma idrottslärare som de har i den vanliga idrottsundervisningen. Eleverna i båda 

grupperna tillhör samma skola och skolan är belägen i en medelstor svensk stad. Antalet 

elever i de båda klasserna som deltog i undersökningen, det vill säga de två lektionstillfällena, 

är olika. Av totalt 24 elever i grundskoleklassen deltog 19 respektive 15 elever medan 

förhållandet för grundsärskoleklassen var att 16 respektive 13 av totalt 19 elever deltog. Det 

huvudsakliga syftet i arbetet med studien ligger i jämförandet mellan olika skolformer, som i 

detta fall mellan grundskoleelever samt grundsärskoleelever. Visserligen berör en fråga i 

frågeställningen om det går att finna olikheter inom respektive grupp, men den frågan har 

främst ett samband med jämförandet mellan grupperna. Således görs ingen avgränsning i kön, 

även om det kan nämnas att fördelningen mellan pojkar och flickor var relativt lika i båda 

elevgrupperna. Frågan om vilket kön en person tillhör är irrelevant i förhållande till studiens 

syfte. Lpo 94 uttrycker klart att: skolan har ett ansvar att motverka traditionella könsmönster. 

(s. 6). En avgränsning i kön riskerar enligt min åsikt ett cementerande av könsmönster mer än 

ett motverkande. Nedan berör jag de forskningsetiska kraven, enligt Johansson et al (2006). 

 

Informationskravet 

 

Först informerade jag mig om var i staden det fanns en grundsärskola. Därefter togs 

telefonledes kontakten med idrottsläraren på den aktuella skolan. Det visade sig att denna 

undervisade båda grupperna för min undersökning. Den kontaktade läraren var positiv till min 

undersökning och bjöd in mig till skolan för att jag skulle få presentera mitt tänkta arbete för 

dem. Dock ville idrottsläraren sköta kontakten med grundsärskoleeleverna och deras föräldrar 

själv, vilket innebar att jag överlämnade uppgiften att informera och att få godkännande till 

läraren. Självfallet med redan nämnda brev som underlag. 

     I den andra niondeklassen, på grundskolan, presenterades undersökningen och dess syfte 

av mig för eleverna i direkt anslutning till en eftermiddagslektion. I samband med 

presentationen erhöll varje elev ett brev (bilaga 1) att ta med till sina föräldrar för påsyn och 

underskrift. I brevet informeras samtliga dels om hur undersökningen kommer att utföras, 

vilka metoder som används, samt dels om att det är frivilligt att delta. Dessutom upplyses 

deltagarna och deras föräldrar om att det när som helst står dem fritt att avbryta medverkan.  

 

Samtyckeskravet 

 

Elevernas målsmän har efter att ha tagit del av informationsbrevet, skriftligt godkänt deras 

deltagande i undersökningen. Den aktuella skolan har, genom klasslärarna samt idrottslärarna 

muntligt godkänt att undersökningen utförs så som informerats. Samtliga deltagande i 
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undersökningen, det vill säga skola, lärare och elever med föräldrar garanteras anonymitet och 

går inte att identifieras  

 

Konfidentialitetskravet 

 

Det enda syftet med observationerna var att göra en samlad bedömning av elevernas 

upplevelser och delaktighet utifrån enkäten eleverna fyllde i. Då enkäten besvarades anonymt 

finns inga personuppgifter förvarade. Personerna i studien går varken att identifiera av mig 

som gjort studien eller av utomstående.  

 

Nyttjandekravet 

 

Uppgifterna som samlats in under undersökningen kommer enbart att användas till denna 

studie i forskningssyfte. Efter avslutad studie kommer inte uppgifterna att lämnas vidare. Om 

deltagarna i studien vill ta del av resultatet, finns studien att tillgå på Högskolan i Gävle. 

 

2.2 Datainsamlingsmetoder 

För att kunna besvara studiens frågeställningar användes en enkät (bilaga 3) som eleverna fick 

fylla i direkt efter varje avslutat fysiskt idrottspass. Då jag inte kunde förutsätta att samtliga 

elever skulle förstå varje ord och begrepp i enkäten, vilket skulle kunna ge fel svar, gjorde jag 

så att jag i samband med elevernas ifyllande förklarade varje fråga ingående enligt ett i förväg 

utformat manuskript (bilaga 4). Dessutom tilläts eleverna ställa frågor om de inte förstod 

förklaringarna. Detta sätt användes för att säkerställa att de verkligen förstått. Slutligen 

observerades eleverna av mig enligt ett utformat observationsschema (bilaga 5). 

 

2.3 Procedur 

Två idrottslektioner för vardera gruppen tilldelades mig och samtliga fyra lektioner hölls 

under en och samma vecka. Tidstilldelningen för lektionerna var olika. De två lektionerna för 

niondeklassen på grundskolan var 50 minuter långa, medan lektionerna för niondeklassen på 

grundsärskolan var 60 minuter långa. Inför första lektionstillfället med de båda grupperna 

utformade jag en lektionsplanering (bilaga 2) enligt ett didaktiskt arbetssätt. Det godkändes att 

längden på mina lektioner fick vara 50 minuter långa. Således innebar detta att den totala 

tiden för eleverna i grundskolans niondeklass, inklusive arbetet med enkätsvaren, blev tio 

minuter längre per lektion.  

     Träningsmetoderna som användes är hämtade från den traditionella brottningsträningen 

och jag såg till att de svarade mot olika krav i kursplanerna. Det bör påpekas att det för 

elevernas del inte handlade om att lära sig brottningstekniker, utan att få ta del av 

träningsmetoder hämtade från brottningssporten. Metoderna syftar till att öka kroppens 

ansträngning, stärka kroppens muskler och öka de motoriska färdigheterna på ett varierat sätt. 

Jag hade i förväg bestämt att lektionernas övergripande syften var att uppfylla kursplanernas 

krav om fysisk aktivitet, motorisk träning och samarbete. Då det kändes angeläget att 

didaktiskt kunna anpassa lektionerna utifrån elevernas förutsättningar, planerades lektion två 

(bilaga 2), efter att lektion ett hade genomförts. Jag hade då innan kunnat studera elevernas 

enkätsvar samt mina egna uppfattningar om elevernas upplevelser och delaktighet i mitt 

observationsschema. Lektion två kunde sedan planeras didaktiskt och med ansatsen om en 

tydlig progression i förhållande till lektion ett. Två lärarstuderande med inriktning mot bland 

annat idrott och hälsa, tillfrågades om de utifrån lektionsplaneringarna kunde utföra de olika 

moment som där ingick. Det kändes viktigt att lektionsplaneringarna förstods även av andra. 

På detta sätt kunde vissa formuleringar i texterna ändras så att det tydligt framgick vad och 
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hur olika övningar skulle ledas, med andra ord vad eleverna skulle utföra. Delmomentet lätta 

gymnastikövningar i lektion ett togs bort då ingen mjukmatta var säker nog att utföra detta 

moment på. 

     Enkäten utformades i huvudsyfte att kunna svara på frågorna i frågeställningen, men där 

fanns också två slutliga frågor om mig som ledare, vilka inte hade någon direkt koppling till 

frågeställningarna och kanske inte heller någon direkt relevans för undersökningens resultat. 

Däremot anser jag att det var angeläget att få en kort utvärdering av mig som ledare för att 

eventuellt kunna förändra mitt sätt inför lektionerna. Skulle elevernas utvärdering av mig vara 

extremt negativt kunde det i och för sig vara en tänkbar felkälla för resultatet.  

 

     De tre frågorna (1a-1c) utformades för att kunna besvara den första frågeställningen, den 

angående hur eleverna upplevde lektionen. Fråga två utformades för att kunna svara mot 

frågeställningarnas två första frågor, nämligen de som handlade om upplevelser och 

delaktighet. Med tanke på vad jag tagit reda på om personer med autism och kroppskontakt 

var den frågan intressant i sammanhanget. De tre frågorna (3a-3c) bedömdes kunna besvara 

frågeställningen om delaktighet. Slutligen, som jag redan nämnt, handlade de två frågorna i 

fråga fyra (4a-4b) om mitt ledarskap. Samtliga frågor i enkäten bedömdes som giltiga för att 

kunna besvara frågeställning tre och fyra. Dessa frågor handlade dels om likheter och 

skillnader mellan de två undersökningsgrupperna, dels om skillnader i respektive grupp. 

 

     Samtliga nio frågor besvarades av eleverna genom att de fick sätta ett kryss på en linje på 

en skala från ett till fyra. Direkt efter avslutad lektion, när eleverna fått komma ner en aning i 

puls, bad jag dem sätta sig ner så att alla kunde se och höra mig, men utan att ha kontakt med 

någon annan. Därefter delades enkäter och pennor ut till samtliga, med en uppmaning om att 

inte börja fylla i svaren, utan vänta på mina förklaringar.  

 

     Därefter lästes manuskriptet (bilaga 4) upp för eleverna för att dem skulle ha en rimlig 

chans att förstå innebörden av de båda ytterligheterna i varje fråga. Efter varje förklaring gavs 

eleverna tillräckligt med tid för ifyllande av den aktuella frågan. När hela enkäten var 

besvarad ombads eleverna lämna enkäter och pennor kvar på golvet och när eleverna lämnat 

rummet samlades dem in av idrottsläraren, överlämnades till mig, för att placeras i ett i förväg 

märkt kuvert för klass och lektion. Kuvertet förseglades och öppnades vid hemkomst.   

 

     Det hade från början av arbetet med studien bestämts att elevernas enkätsvar skulle 

kompletteras med en observation genomförd av mig. Från början var det tänkt att 

observationen skulle genomföras genom att filma lektionen med en videokamera för att sedan 

behandla filmmaterialet och genomföra observationen utifrån det. Observationen skulle 

genomföras med en inlånad modern filmkamera med tillhörande stativ. Inför 

lektionsmomenten så testades utrustningen vid två olika ordinarie träningstillfällen med 

ungdomsgruppen i stadens brottarklubb, naturligtvis med föräldrarnas och ungdomarnas 

godkännande. Därefter studerades materialet och det blev uppenbart att detta skulle bli en 

mycket svår metod eftersom det i praktiken var omöjligt att observera alla utifrån det jag hade 

tänkt. Personer på det inspelade testmaterialet hamnade utanför bild eller skymd bakom andra. 

Dessutom anser jag att när det gäller att studera människors upplevelser av något så är det 

viktigt att kunna se personernas ansikten, vilket var svårt att göra. När det blev klart att de 

verkliga lektionsmomenten skulle genomföras i en hall som var mer än dubbelt så stor som 

hallen vid testtillfällena så bestämdes att filmningen inte skulle bli aktuell. 

 

     Innan observationen kunde genomföras upprättades ett observationsschema (bilaga 5) 

utifrån de olika moment som varje lektionstillfälle innehöll, kopplat till frågorna i enkäten. 
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Genom att under lektionen röra mig runt bland deltagarna i syfte om att skaffa mig en 

uppfattning om deras upplevelser och delaktighet kunde dessa uppfattningar sedan föras ner 

på mitt observationsschema i varje paus. Innan lektionens början informerades eleverna om 

att detta skulle ske men att de skulle försöka att negligera detta. Det kändes viktigt att 

informera om att observationen enbart var för min skull och inte var en bedömning av deras 

insatser. Precis på samma sätt som eleverna senare i enkäten skulle markera på en linje på en 

skala från ett till fyra, skrev jag i anslutning till frågeställningen den siffra jag uppfattade bäst 

stämde på gruppen som helhet i förhållande till momentet som helhet. Dock uteslöts de sista 

två frågorna i enkäterna, de som handlade om elevernas upplevelser av mig som ledare. Sist i 

observationsschemat fördes sedan ner den samlade bilden av uppfattningarna i de olika 

momenten, vilket fick bli resultatet av observationerna som helhet.  

 

     Som nämnts tidigare inföll de fyra lektionstillfällena under en och samma vecka. 

Lektionernas genomförande skedde på liknande sätt i såväl framtagandet av material, som 

påvisandet av olika övningar och rörelseriktningar i rummet. De främsta ledaregenskaper jag 

fokuserade på och försökte praktisera var engagemang, tydlighet och lyhördhet. Dessutom 

kompletterades dessa egenskaper även med för studiens observationssyftes skull, ett 

iakttagande av deltagarna.  

 

     Det första lektionstillfället för båda grupperna hölls samma dag. Först ut var 

niondeklassarna från grundskolan. 19 personer deltog under hela lektionen. Därefter var det 

niondeklassarna från grundsärskolans tur och där deltog 16 personer. Två dagar senare hölls 

lektionstillfälle två för grundsärskolan och 13 personer deltog. Ytterligare en dag senare var 

det dags för grundskolans niondeklass, där 15 elever deltog. Som synes deltog sammanlagt 35 

elever vid lektionstillfälle ett, medan 28 elever deltog vid lektionstillfälle två. Totalt att 

bearbeta för studiens vidkommande handlade det om 63 enkätsvar. Grundskoleklassens totala 

elevantal var 24 elever, vilket innebär en svarsfrekvens för denna grupp på 79 % respektive 

62,5 %. För grundsärskoleklassens vidkommande hamnade svarsfrekvensen på 84 % 

respektive 68,5 % då den gruppen samlar totalt 19 elever. Jag har valt att i studiens resultat 

redovisa samtliga svar från enkätundersökningen. Detta kan naturligtvis få en aning 

missvisande konsekvenser då siffror presenteras i sammanhang av en jämförande studie där 

de två grupperna som jämförs innehåller olika antal.    

 

     Härmed följer en förklaring av databearbetningsmetoderna. När det gäller enkätsvaren 

transkriberades elevernas svar för varje lektion och klass ner på ett enskilt papper för att skapa 

en bättre översikt. Detta medförde två översiktspapper per klass. Därefter fördes siffrorna från 

översiktspappren över på en sammanställning över elevernas totala upplevelser av de båda 

lektionstillfällena, vilket innebar att det nu fanns en sammanställd lista för varje klass. Det 

bestämdes att resultatet skulle presentera elevernas upplevelser och delaktighet av 

helhetsbilden från de båda lektionstillfällena.  

 

     Som nämnts tidigare fick eleverna i enkätundersökningen markera sina olika svar utmed en 

linje som löpte från ett till fyra, där dessa båda siffror stod för ytterligheter i deras 

upplevelser. Som exempel kan nämnas fråga två, som behandlade kroppskontakten med 

andra. Där innebar en etta att de upplevde det jobbigt, medan de med en markering fyra 

upplevde det som att det inte var några problem. Ett beslut togs att resultatet skulle fokusera 

på de båda ytterligheterna i varje fråga. Således följde frågan om hur behandlingen av svaren 

som befann sig mellan ytterligheterna skulle behandlas. Lösningen blev att skapa en mittlinje, 

en gräns mitt emellan tvåan och trean i varje enkätsvar. Markeringarna till vänster om 

mittlinjen tillhörde då ytterligheten ett, medan markeringarna till höger om samma mittlinje 
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drogs till ytterligheten fyra. De markeringar som befann sig precis mitt emellan, alltså på 

mittlinjen, fick anses som nollresultat. Totalt i hela studien handlade det om åtta enskilda svar, 

som alltså inte tas med i resultatet. För tydlighets skull behandlas återigen frågan om hur 

eleverna upplevde kroppskontakten med andra, men nu som exempel på hur 

databearbetningen av enkätsvaren gick till. I sammanställningen av niondeklassarna i 

grundsärskolan var tre svar placerade på ett (jobbigt) och ett svar på två. Tre svar markerade 

en trea, ett svar var placerat mellan tre och fyra, medan 21 svar markerade en fyra (inga 

problem). Resultatet av svaren på denna fråga blev således att fyra elever ansåg 

kroppskontakten med andra som jobbig, medan 25 elever bedömde det som att det inte var 

några problem. Motiveringen till att behandla data på det sätt som görs i denna undersökning 

är att en markering till vänster eller till höger om mittlinjen markerar en tendens åt något håll. 

Jobbigt ett eller jobbigt två innebär ändå en tendens åt att eleven som svarar så upplever det 

som jobbigt, om än med en viss gradskillnad. Motiveringen till att behandla vissa svar som 

nollresultat är att det helt enkelt inte vore rättvist att flytta ett sådant svar åt något håll, för 

resultatets skull.  

 

3 RESULTAT 
 

För tydlighetens skull presenteras resultatet av enkätundersökningarna och observationerna i 

förhållande till frågeställningarna i kronologisk ordning. Frågeställningarna struktureras så att 

de utgör en varsin underrubrik.  

 

3.1 Hur upplever elever i grundsärskolan samt elever i grundskolan fysisk 

aktivitet vid två tillfällen vardera i form av brottningsträning? 
 

I tabell 1 visas resultatet av de sammanslagna svaren från enkätundersökningarna av två olika 

skolklassers upplevelser av fysisk aktivitet i form av brottningsträning. Resultatet är en 

sammanslagning av två lektionstillfällen för vardera skolklassen. Samtliga elever i 

undersökningen tillhör skolår nio, men olika skolformer. I tabellen presenteras antalet 

svarande elever under rubriken för respektive skolform. 

 
Tabell 1: Elevernas egna upplevelser av lektionerna 

  Grundskola Grundsärskola 

Upplevd 

ansträngning 

Ansträngande  20 7 

Lätt  9 22 

Upplevd förståelse 

av övningarna 

Svårt 0 2 

Lätt  34 27 

Upplevd lust Tråkigt 0 1 

Roligt 33 28 

Upplevelse av 

kroppskontakten 

Jobbigt 1 4 

Inga problem 33 25 

 

I tabell 2 visas det sammanslagna resultatet av mina observationsundersökningar. Ett kryss 

markerar mina uppfattningar om elevernas upplevelser som helhet, både vad gäller som 

respektive grupp, men också av deras två lektionstillfällen.  
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Tabell 2: Observationer av elevernas upplevelser av lektionerna. 

  Grundskola Grundsärskola 

Upplevd 

ansträngning 

Ansträngande  X X 

Lätt    

Upplevd förståelse 

av övningarna 

Svårt   

Lätt  X X 

Upplevd lust Tråkigt   

Roligt X X 

Upplevelse av 

kroppskontakten 

Jobbigt   

Inga problem X X 

 

Vid studerandet av svaren från enkätundersökningen i tabell 1, för de elever som går skolår 

nio i grundskolan, går det att konstatera följande vad beträffar upplevelserna av den fysiska 

aktiviteten i form av brottningsträning: Nära två tredjedelar, 20 elever av 29 fann lektionerna 

ansträngande. Inga elever hade problem med att förstå övningarna som ingick i aktiviteten. 

Likaså upplevde samtliga elever aktiviteten som rolig. Avslutningsvis går det att konstatera att 

inga elever utom en hade några problem med kroppskontakten med andra. Resultatet från 

observationerna i tabell 2, av samma grupp grundskoleelever bekräftar enkätundersökningens 

resultat. 

     Resultatet av enkätsvaren i tabell 1, för gruppen elever i skolår nio på grundsärskolan visar 

följande: Cirka tre fjärdedelar, 22 elever av 29 upplevde inte lektionerna som ansträngande, 

utan som lätta. En övervägande majoritet upplevde lektionerna som både lätta att förstå och 

som roliga. Fyra elever upplevde kroppskontakten med andra som jobbig, medan den stora 

majoriteten och gruppen som helhet upplevde det som att det inte var några problem. 

Resultatet i tabell 2, över observationerna av gruppen elever i skolår nio i grundsärskolan 

bekräftar enkätundersökningens resultat på samtliga punkter utom en. Resultatet från 

observationerna visar en uppfattad ansträngning av gruppen som helhet. 

     Sammanfattningsvis går det att konstatera att båda grupperna av elever upplever 

lektionerna som positiva, lätta att förstå, samt att det inte är några större problem med 

kroppskontakten med andra. Grundskoleeleverna upplevde lektionerna som ansträngande 

medan grundsärskoleeleverna själva upplevde de som lätta, vilket inte stämmer överens med 

mina observationer. 

 

3.2 Hur delaktiga är eleverna i den fysiska aktiviteten i form av 

brottningsträningen? 
 

I tabell 3 visas resultatet av de sammanslagna svaren från enkätundersökningarna av två olika 

skolklassers upplevda delaktighet i den fysiska aktiviteten i form av brottningsträning. 

Resultatet är en sammanslagning av två lektionstillfällen för vardera skolklassen. Samtliga 

elever i undersökningen tillhör skolår nio, men olika skolformer. I tabellen presenteras antalet 

svarande elever under rubriken för respektive skolform. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

22 

Tabell 3: Elevernas egna upplevelse av delaktighet. 

  Grundskola Grundsärskola 

Upplevelse av 

kroppskontakten 

Jobbigt 1 4 

Inga problem 33 25 

Upplevd vilja att 

kämpa 

Gav upp 1 2 

Gjorde sitt bästa 33 26 

Upplevt eget 

samarbete 

Samarbetade inte 1 1 

Samarbetade 34 28 

Upplevd egen 

attityd 

Negativ 1 3 

Positiv 32 26 

 

I tabell 4 visas det sammanslagna resultatet av mina observationsundersökningar. Ett kryss 

markerar mina uppfattningar om elevernas upplevda delaktighet som helhet, både vad gäller 

som respektive grupp, men också av deras två lektionstillfällen. 

 
Tabell 4: Observationer av elevernas upplevelse av delaktighet. 

  Grundskola Grundsärskola 

Upplevelse av 

kroppskontakten 

Jobbigt   

Inga problem X X 

Upplevd vilja att 

kämpa 

Gav upp   

Gjorde sitt bästa X X 

Upplevt eget 

samarbete 

Samarbetade inte   

Samarbetade X X 

Upplevd egen 

attityd 

Negativ   

Positiv X X 

 

Enkätundersökningens och observationernas resultat visar för gruppen elever i grundskolans 

nionde år på samma resultat. Eleverna upplever inga problem med kroppskontakten med 

andra, de upplever att de gjorde sitt bästa, att de samarbetade, samt att de var positiva. 

Resultatet visar med andra ord på hög upplevd delaktighet. 

    För gruppen elever i grundsärskolans nionde år är resultatet närmast detsamma som för 

gruppen elever i grundskolan. Generellt upplever eleverna i grundsärskolan inga problem med 

kroppskontakten med andra. Dessutom upplever de att de gjorde sitt bästa, att de samarbetade 

och var positiva. Att tre elever av 29 upplevde att de var negativa ändrar inte det faktum att de 

som grupp kan betraktas som positiva utifrån undersökningens resultat. 

     Sammanfattningsvis konstateras följande: Resultaten från dels enkätundersökningen, dels 

observationerna visar på hög upplevd delaktighet i den fysiska aktiviteten i form av 

brottningsträning. Detta gäller för såväl gruppen elever i grundskolans nionde år som för 

gruppen elever i grundsärskolans nionde år. 

 

3.3 Går det att finna likheter och olikheter mellan elever i grundsärskolan och 

elever i grundskolan beträffande upplevelser av och delaktighet i fysisk 

aktivitet i form av brottningsträning, i sådana fall på vilka sätt? 
 

Det kan konstateras, vid en anblick på tabellerna 1-4, att likheterna mellan de två grupperna 

av elever i undersökningen är större än skillnaderna. Resultatet från enkätundersökningen och 

observationerna stödjer detta. Generellt går det att påstå att de allra flesta elever, oavsett 

grupptillhörighet upplever lektionerna som lätta att förstå, som roliga och som att det inte är 

några problem med kroppskontakten med andra. Det går också generellt att påstå att de 

absolut flesta eleverna upplever en hög delaktighet. 
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     Den enda egentliga skillnaden mellan grupperna i undersökningen står att finna i den 

upplevda ansträngningen. Här handlar det närmast om ett motsatt förhållande i upplevelser, i 

synnerhet vid studerandet av enkätundersökningens resultat. Cirka två tredjedelar av gruppen 

som går i grundskolans nionde år upplevde lektionerna som ansträngande, medan tre 

fjärdedelar av gruppen elever i grundsärskolans nionde skolår upplevde de som lätta. Dock 

bekräftas detta inte av resultatet från observationerna, som visar att båda grupperna elever 

upplevde lektionerna som ansträngande. En viss skillnad mellan de båda grupperna i 

undersökningen står också att finna i upplevelsen av kroppskontakten med andra, upplevd 

vilja att kämpa och i den upplevda attityden. Några fler elever ur gruppen elever i 

grundsärskolan upplevde det som jobbigt med kroppskontakt med andra. Likaså upplevde 

några fler elever ur samma grupp att de inte gjorde sitt bästa samt uppvisade en negativ 

attityd, jämfört med gruppen elever i grundskolan. Detta visar resultatet från 

enkätundersökningen, även om det inte handlar om några överdrivna skillnader. 

 

3.4 Går det att finna olikheter inom respektive grupp beträffande upplevelser av 

och delaktighet i fysisk aktivitet i form av brottningsträning, i sådana fall på 

vilka sätt? 
 

För att besvara denna fråga studeras, precis som i föregående frågor, tabellerna 1-4. Gruppen 

elever i skolår nio i grundskolan är i det närmaste att betrakta som homogen i sina upplevelser 

och sin delaktighet. Den enda lilla skillnader står att finna i den upplevda ansträngningen som 

i alla fall i resultatet av enkätundersökningen visar på två tredjedelars övertag för de elever 

som upplevde lektionerna som ansträngande.  

     Däremot går det att påstå att skillnaderna i gruppen elever i skolår nio i grundsärskolan är 

större, om än inte överdrivet. Förutom skillnader inom gruppen vad beträffar ansträngningen, 

står också vissa skillnader att finna i upplevelser av kroppskontakten med andra, den upplevda 

viljan att kämpa, samt den egna attityden.  

 

4 DISKUSSION 
 

Resultatet i denna undersökning visar att elever i skolår nio ur båda skolformerna grund- och 

grundsärskolan uppskattar idrottslektioner med fysisk aktivitet i form av brottningsträning. En 

stor och övervägande majoritet av eleverna ur båda grupperna upplevde lektionerna som 

roliga och övningarna som lätta att förstå. Deras upplevelser av kroppskontakten med andra 

visar också att en stor majoritet inte hade några problem med detta, dock går det att i 

sammanhanget kroppskontakten med andra, finna en liten grupp av elever inom 

grundsärskolan som upplevde motsatsen. Vad beträffar den upplevda delaktigheten så som 

den formulerats i undersökningen visar resultatet tydligt att i stort sett samtliga elever 

upplevde hög delaktighet.  

     Undersökningens resultat visar också på mer likheter än olikheter mellan grupperna. Om 

de båda grupperna studeras var för sig syns tendenser till en större olikhet inom gruppen 

särskoleelever än i gruppen grundskoleelever, om än inte överdrivna. Det kanske mest 

intressanta resultatet står att finna i elevernas upplevda ansträngning. Resultatet visar på ett 

närmast omvänt förhållande i denna fråga. Eleverna i skolår nio i grundskolan upplevde till 

två tredjedelar lektionerna som ansträngande medan eleverna i skolår nio i grundsärskolan, till 

tre fjärdedelar upplevde lektionerna som lätta.  

     Eftersom det har påståtts i detta arbete att träningsmetoderna tagna ur den traditionella 

brottningsträningen skulle bidra till en allsidig träning av kroppen, där smidighet och styrka 

blandas med motoriska färdighetsövningar, är det naturligtvis glädjande att studera samtliga 
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elevers positiva upplevelser av lektionerna. Resultatet av den här undersökningen kan tolkas 

som en ganska tydlig indikation på att brottningsträning kan vara en lämplig träningsform 

inom idrottsundervisningen såväl inom grund- som grundsärskolan. Tillgängligheten till en 

aktivitet av det här slaget är något jag vill beröra. Att kunna erbjuda aktiviteten för två olika 

grupper, som av allmänheten bedöms ha olika stora förutsättningar att klara av skolan och 

sedan kunna konstatera, i alla fall i den här undersökningen, att aktiviteten togs emot positivt 

av båda grupperna, är glädjande. Tillgänglighet till en aktivitet skapar en förutsättning för att 

överhuvudtaget känna någon form av delaktighet och undersökningsresultatet visade inga 

större skillnader mellan eleverna i upplevd delaktighet.  

 

     Den upplevda ansträngningen var det som skiljde grupperna åt rätt kraftigt. Det är viktigt 

att påpeka att antalet deltagare i undersökningen är en aning litet för att jag ska kunna dra 

några större växlar av detta resultat. Dock anar jag att en möjlig förklaring kan ligga i just 

tillgängligheten till fysisk aktivitet, eller fysisk träning om man så vill. Grundskoleeleverna, 

som tillhörde en fotbollsprofil, är väl förtrogna med fysisk aktivitet. De är vana att träna och 

att ta ut sig och vet hur det ska kännas när det är ansträngande. För elevgruppen i 

grundsärskolan kan förhållandet vara tvärtom. Möjligen har dessa elever ingen eller en 

mycket liten vana vid att ta ut sig, av den enkla anledningen att fysisk aktivitet inte är 

tillgängligt för dem i samma utsträckning som för den andra gruppen. Känslan av 

ansträngning kan då vara svår att bedöma, vilket i sådana fall mina observationer stödjer men 

motsäger elevernas egna upplevelser av ansträngning. En annan möjlig förklaring finner jag i 

Nirje (2003) och Fröjd et al (2007), nämligen att det skulle kunna vara kopplat till 

funktionsnedsättningen. Kanske kan förklaringen ligga i grundsärskoleelevernas förmåga att 

ta ut sig och/eller deras sätt att värdera ansträngningen. Båda dessa delar kanske har med 

deras funktionsnedsättning och kognitiva förmåga att göra. Om de är ovana vid att anstränga 

sig och ovana vid att bedöma sin ansträngning så kan det bli alldeles för abstrakt för deras 

kognitiva förmåga. 

 

     Undersökningens resultat bör naturligtvis diskuteras utifrån några olika perspektiv. 

Urvalsgrupperna är något som måste belysas. Gruppen elever i grundskolans nionde år är, 

som tidigare redan nämnts en fotbollsprofilklass och kan i sammanhanget fysisk aktivitet 

rimligtvis inte jämföras med vilken grundskoleklass som helst. I sammanhanget fysisk 

aktivitet kan man med fog påstå att det handlar om en rätt så homogen grupp av elever. 

Svarsfrekvensen för denna grupp var 62,5 % respektive 79 % vilket får bedömas som 

representativt för gruppen. Med gruppen elever i grundsärskolans nionde år bedömer jag 

urvalet som representativt för vilken grundsärskoleklass som helst. Svarsfrekvensen för denna 

grupp hamnade på 68,5 % respektive 84 %. Det går att finna ytterligare en brist vad gäller 

grupper och det är just att jag gör en generell bedömning av två gruppers upplevelser. Jag 

inser att det är vanskligt att generalisera en grupps upplevelser eftersom gruppen innehåller en 

mängd olika individer med olika behov och förutsättningar. Resultatet visar således inte några 

skillnader på individnivå. Det talar inte om för oss om en individ upplevde lektion två som 

mer ansträngande än lektion ett eller om den upplevda kroppskontakten skiljde sig mellan 

lektionerna och individerna. Att gruppmedlemmarna i respektive grupp var okända för mig 

kan naturligtvis vara ytterligare en brist eftersom jag inte på individnivå kunde anpassa allting 

utifrån en aktuell elevs speciella behov. Detta kan i synnerhet påverka resultatet i gruppen 

elever i grundsärskolan där samtliga elever är i behov av särskilt stöd. Mitt beslut att för 

undersökningens reliabilitet leda lektioner, intervjuer och observationer på samma sätt kan 

naturligtvis diskuteras utifrån ett rättviseperspektiv. Gruppernas olika storlek är också något 

som kan diskuteras. Dock anser jag att skillnaderna är så förhållandevis små att det räcker för 

att göra generella bedömningar. 
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     Enkätfrågornas utformning anser jag täcker frågeställningarnas olika aspekter. Som 

tidigare nämnts genomfördes varje enkätsvarsomgång i kombination med att jag läste upp ett 

manuskript där jag förklarade innebörden i varje fråga och svar. Några få tecken på 

tvåvägskommunikation uppstod då några elever ställde frågor, men det räcker inte för att 

påstå något annat än att det handlade om en envägskommunikation. Jag kan alltså inte med 

största säkerhet fastslå att samtliga elever förstod alla frågor och svar, även om jag fick 

känslan av det. Svarslinjens utformning i enkäten går också att diskutera. Eftersom jag 

polariserade svaren i undersökningen kanske det hade varit fördelaktigt att ha tre siffror på 

linjen istället för fyra, en siffra för respektive ytterlighet och en siffra i mitten. Ett annat 

alternativ hade kunnat vara att helt ta bort siffrorna och enbart ha linjen, då ingen elev varit 

påverkad av en siffra i anslutning till linjen.  

 

     Avslutningsvis vill jag påstå att undersökningens reliabilitet varit hög då jag genomfört 

allting på samma sätt. Med anledning av de brister jag nämner får jag bedöma validiteten som 

relativt låg. Detta arbete kan ses som en liten pilotundersökning, som trots att man inte kan 

dra så stora slutsatser av resultaten ändå ger intressanta indikationer, som pekar på 

brottningsträningens potential. 

 

     Berättigandet för denna typ av aktivitet som undersökningen avser står att finna i både den 

allmänna läroplanen och kursplanerna i ämnet idrott och hälsa för båda skolformerna, vilket 

lektionerna didaktiskt anpassats utefter. Lektionernas utformning och genomförande ihop med 

studiens resultat blir en motvikt till vad Ekberg et al (2000) menar med att vår tillvaro präglas 

av alltmer stillasittande. Resultatet av gruppen elever i grundskolan visar att de stimuleras till 

kraftigare fysisk aktivitet. Det går av studiens resultat inte att finna några belägg för att 

eleverna i undersökningen förstått sambanden mellan fysisk aktivitet och hälsa som Sandahl 

(2005) förespråkar. Dock har eleverna erbjudits en aktivitet som resultatet visar att de 

upplevde som positiv. Detta anser jag är en förutsättning för fortsatt fysisk aktivitet vilket i en 

förlängning kan bidra till en förbättrad statistik över konsekvenserna av fysisk inaktivitet, 

såsom Bolin et al (2006) visar. Att en positiv inställning till en fysisk aktivitet är en 

förutsättning för att höja en individs ambitionsnivå ser jag närmast som en självklarhet. En 

höjd ambitionsnivå har i sin tur positiv inverkan på prestationsnivån enligt Fröjd et al (2007). 

”Jag var positiv” hade i enkätundersökningen innebörden av att eleverna ansåg att lektionerna 

var roliga och meningsfulla. Resultatet visade på övervägande fördel åt det positiva, vilket jag 

i sådana fall anser kan stödjas av resonemanget om känsla av sammanhang av Antonovsky 

(2005), som en viktig faktor till upplevd hälsa. 

 

     De två lektioner som eleverna utförde innehåller flera exempel på uppövande av motoriska 

färdigheter och resultatet visar på ett generellt positivt bemötande där nästan samtliga elever i 

undersökningen gjorde sitt bästa. Att drivkraften att behärska olika tekniker finns hos elever i 

samma ålder som eleverna i undersökningen har Jagtøien et al (2002) förklarat. Detta syntes 

tydligt under lektionerna. I en förlängning menar jag att detta kan ha en positiv inverkan på 

den enskilde individen, i synnerhet för den som är försenad i sin motoriska utveckling, vilket 

stöds av resonemanget av Larsson et al (2004). Det råder delade meningar om sambanden 

mellan motorisk träning och förbättrade skolprestationer. Ericsson (2003) finner ett sådant 

medan Mjaavatn, liksom Grønfeldt i Thors (2007) inte gör detsamma. Vem eller vilka som 

har rätt anser jag är mindre viktigt eftersom motorisk träning har ett samband med i första 

hand fysisk aktivitet.  

 

     En av studiens frågeställningar handlade om hur delaktiga eleverna upplevde att de var i 

den fysiska aktiviteten de genomförde. Studiens resultat av de frågor som i 
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enkätundersökningen och observationerna berörde delaktighet visade på hög upplevd sådan. 

Om brottningsträning i en framtid skulle kunna bli ett normalt inslag i idrottsundervisningen, 

anser jag att resultatet av studien uppfyller de kriterier för delaktighet som beskrivs i såväl 

ICF:s klassifikation (WHO 2001) som i Nirje (2003) och av Tideman (Gustavsson 2004, red). 

Även om studien är förhållandevis liten så visar ändå resultatet av den att aktiviteten skapar 

förutsättningar för alla att delta i, även för de som idag betraktas ha en funktionsnedsättning. 

 

     I uppsatsens bakgrund behandlas rättvisa och demokrati. Ekström (2004), Myndigheten för 

skolutveckling (2005) och Jerlinder (2005) behandlar alla samma paradox och dilemma ifråga 

om rättvisa inom skolvärlden. Jag motsäger inte deras resonemang, men vill ändå påpeka att 

den här undersökningen erbjöd elever från två grupper, med olika förutsättningar, samma 

lektionsinnehåll och resultatet visar på större likheter än olikheter. Dock, bör påpekas, har 

undersökningen fokuserat på de generella gruppupplevelserna och ger inga resultat på 

individnivå. Kanske är det mänskligt att hejda sig i tanken om att utsätta elever med 

funktionsnedsättningar för brottningsträning. Jag menar att det skulle vara orättvist att inte 

försöka, vilket studiens resultat också gör. Samtliga elever som deltog i undersökningen 

utförde brottningsövningarna på olika sätt, utifrån deras olika förutsättningar. Däremot 

upplevde jag inte en enda elev som avvikande. Skulle olikheterna som framkom i den 

upplevda ansträngningen stödjas av mitt resonemang om vad grupperna är vana att göra går 

det i så fall att tala om gruppen elever i särskolan som en förtryckt grupp enligt resonemanget 

av Young (2000). Jag fick aldrig och såg heller aldrig till att skaffa mig någon information om 

vilka olika typer av funktionsnedsättningar eleverna i grundsärskolegruppen kunde uppvisa. 

Däremot anammade jag pedagogiska tankar utifrån resonemanget från Australian Sports 

Commission (1997). Det bör dock poängteras att dessa var ganska allmängiltiga, vilket i och 

för sig gjorde det enkelt att använda på samtliga elever i båda undersökningsgrupperna. Om 

detta sätt att arbeta på kan ha påverkat elevgruppernas liknande positiva resultat i 

undersökningen måste accepteras eftersom vi i skolan har ett uppdrag som går ut på att 

anpassa oss efter elevernas olika förutsättningar och behov. 

 

       Lpo 94 talar om förmedlandet av värderingar bundna till våra demokratiska idéer. En 

uthållig demokrati (SOU 2000:1) slår fast att en demokratisk stat lever för och genom sina 

medborgare. Nielsen påstår i Bjerg (2000) att pedagogik och politik inte är samma sak, men 

inte helt skilda kategorier och att pedagogiken aldrig får underskattas i att kunna garantera 

och vidareutveckla demokratin. Det är inte så att resultatet av undersökningen ska överdrivas, 

men låt elevernas likheter i deras positiva upplevelser av samma aktiviteter, sina olika 

förutsättningar till trots, vara ett bra exempel på något som alla kan göra. I synnerhet om 

normaliseringsprincipen (Nirje, 2003) får råda. 

 

     Den kanske viktigaste delen i bakgrunden för denna undersökning är delen om en skola för 

alla. Isaksson et al (2007) och Egelund et al (2006) beskriver bland annat på olika sätt vad 

som ansetts som problem inom skolvärlden och vilka elever som stämplats som problem. 

Brodin et al (2004) menar att problemet till elevsvårigheter står att finna i den rådande miljön. 

Att se olikheter som resurs är vad Tideman et al (2004) uppmanar oss att göra. Naturligtvis 

kan man anklaga mig för att ha antagit ett kompensatoriskt perspektiv, som Nilholm (2003) 

beskriver i det att jag utsatte eleverna, speciellt de elever med motoriska problem som 

eventuellt fanns för ett kompenserande. Det har egentligen aldrig varit min avsikt utan jag har 

fokuserat på vad Nilholm (2003) menar, arbetet med mångfaldsfrågor och hur jag ska kunna 

hantera olikheter. Olikheterna ligger för mig inte i en värdering bättre eller sämre, utan mer åt 

resonemanget som Tideman et al (2004) för om olikheter som resurs. Resultatet i 

undersökningen visar på likheter i positiva upplevelser och likheter i upplevd delaktighet. 
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Med andra ord visar resultatet på en upplevd behållning av brottningsträning inom 

idrottsundervisningen på både grundskole- och grundsärskolenivå. I sammanhanget en skola 

för alla känns det lyckat. 

     Slutsatserna jag kan komma fram till efter genomförd undersökning är att 

brottningsträning inom idrottsundervisning är något alla kan ha behållning av oavsett 

förutsättningar. De fysiska förutsättningarna skiljer sig åt mellan de båda grupperna elever 

som deltog i två idrottslektioner vardera. Ändå är deras upplevelser och känslor av delaktighet 

förhållandevis samstämmiga på alla områden i undersökningen, utom på upplevd 

ansträngning. Forskning på området (Sandahl, 2005) och (Lindgren et al, 2006) visar dystra 

utsikter. Dels att idrottslärarna inte skapar bästa förutsättningarna för att eleverna ska förstå 

sambanden mellan idrott och hälsa, men också att fysisk inaktivitet innebär stora kostnader 

både för samhällsekonomin och för den enskilde individen. 

 

     Det finns flera moment i dessa lektionsplaneringar jag gärna vill fortsätta använda och 

utveckla i mitt framtida idrottsläraryrke. Utifrån våra styrmedel kan jag argumentera för 

användandet av dem. Kanske kan exemplet hämtat utifrån denna undersökning inspirera andra 

lärare, inte bara idrottslärare. Motoriska övningar, speciellt de relativt lätta och lekfulla kan 

utföras i stort sett varsomhelst.  

 

     Som förslag till fortsatt forskning inom detta område måste jag naturligtvis nämna en 

önskan om att större grupper och fler elever deltar i liknande undersökning. Dessutom känns 

det som att jag saknar en uppfattning om upplevelser och delaktighet på individnivå som i 

sådant fall skulle kunna vara en tänkbar framtida ansats. Att få genomföra en liknande 

undersökning inom träningsskolan skulle vara spännande. Dessutom saknar jag tillförlitlig 

forskning om brottningsträningens verkliga och långvariga effekter på individnivå och i 

synnerhet på individer med olika funktionsnedsättningar. Om sådana effekter skulle stå att 

finna, skulle de då inte kunna fås genom andra aktiviteter?   
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BILAGOR 
 

Gävle den 11 november 2009 Bilaga 1 

 

Hej! 

 

Jag heter Joachim Söderman och jag genomför nu mitt avslutande examensarbete inom 

lärarprogrammet vid högskolan i Gävle. Undersökningen syftar till att mäta elevers 

upplevelser av och delaktighet i fysisk aktivitet med brottarövningar som grund. Målgruppen 

är elever inom grundsärskolan. För att finna eventuella likheter och skillnader i upplevelser 

behövs dessutom en referensgrupp, en grupp elever på grundskolan. Metoderna som används i 

undersökningen är dels observation genom videofilmning, samt dels en kombinerad enkät- 

och intervjuundersökning där några elever ur varje grupp, samt ansvarig idrottslärare får svara 

på några frågor om de tre tänkta undervisningstillfällena.  

      

Brottning är en mycket allsidig idrott som inte bara tränar upp den fysiska styrkan utan också 

innehåller viktiga motoriska färdigheter som t ex balans, men också kräver smidighetsträning. 

Jag har 20 års erfarenhet av att leda brottningsträning för elever från förskole- till 

gymnasienivå. Dessutom är jag huvudtränare för såväl brottningsklubben i Gävle som för det 

svenska ungdomslandslaget. De tre undervisningstillfällena kommer att innehålla varierade 

övningar tagna från brottningsträning, på en för eleverna anpassad säkerhetsnivå. 

      

Det är naturligtvis frivilligt att delta i undersökningen och ett deltagande kan närsomhelst 

avbrytas. Allt material kommer enbart att användas av mig i forskningssyfte. Efter avslutad 

studie kommer allt material att förvaras säkert i högskolans arkiv för att efter ett år förstöras. 

Eleverna och skolan garanteras anonymitet. Resultatet av undersökningen kommer att 

presenteras i mitt examensarbete som förväntas vara färdigt i januari 2010. Då kommer det att 

publiceras vid högskolan i Gävle. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

 

 

Joachim Söderman,  lärarstuderande vid högskolan i Gävle, termin 9. 

  Mailadress: plu05jsa@student.hig.se 

  Mobiltfn: 0709-179900 

 

 

 

 

 

 

Härmed godkänner jag att (elevens namn)……………………………………………………… 

deltar i tre undervisningstillfällen på idrottsundervisningen, som undersöker elevers 

upplevelser och delaktighet av fysisk aktivitet med brottningsövningar som grund. 

 

Målsmans underskrift:…………………………………………………………………………... 

  

mailto:plu05jsa@student.hig.se
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Lektionsplanering 1.      Bilaga 2 

 

Klass:  Tid: 50 min. 

 

Syfte: Fysisk aktivitet med träning av motoriska färdigheter. Samarbete övas både parvis och i 

större grupper. De avslutande två delarna syftar till att ha en hög puls. 

 

Grupp- och parindelningar: Vid gruppindelningar kan ledaren räkna eleverna så att personer 

med samma nummer tillhör samma grupp. Vid parindelningar måste ledaren ta ett ansvar och 

försöka finna elever som är ungefär lika stora. Detta på grund av säkerhetsmässiga skäl, så att 

någon person slipper utsättas för att hantera någon annan som är mycket större. 

 

Material: Mjukmattor, konor och tidtagarur. 

 

 Uppvärmningslekar: Ormen innebär att fem personer bildar en orm genom att stå på 

led och hålla i varandras höfter. Personen längst fram stiger ur ledet och vänder sig 

mot sina kamrater. Den får nu 20 sekunder att försöka springa runt ormen för att nå 

fram till ormens svans, vilket innebär att nå fram till ryggen på den sista personen i 

ledet. Ormens deltagare måste röra sig för att försvara sin svans. Efter tidens slut 

ställer sig den personen som sprang sist i ledet medan den som stod först kliver ur för 

att bli den nya person som jagar svansen. Gruppkramen innebär att en person ställer 

sig i mitten medan kamraterna ställer sig runt om och gemensamt kramar denna. 

Personen i mitten får 20 sekunder på sig att försöka ta sig ur gruppkramen. Om 

personen tar sig ur kramen eller om gruppen faller har uppdraget lyckats. 

 

 Reaktionsövningar med snabba rusher: Deltagarna placerar sig vid ena kortväggen 

och genomför där en reaktionsövning för att sedan springa till andra kortväggen. 

Reaktionsövningarna är 100-metersstart, ligga på rygg med huvudet mot väggen, ligga 

på mage med fötterna mot väggen, stå på knä med magen mot väggen, samt snabba 

steg på stället och på mitt kommando ta sig ner på mage och sedan resa sig upp för att 

springa.  

 

 

 Lätta gymnastikövningar: Sneda kullerbyttor åt både höger och vänster. Kullerbytta 

framåt och bakåt med vändning innebär att göra en kullerbytta framåt och sedan göra 

ett upphopp med vändning i luften för att därefter göra en kullerbytta bakåt. Kort-, 

lång-, hög framåtkullerbytta innebär att överdriva sina kullerbyttor en aning. 

Bakåtkullerbytta med sprätt innebär att personen håller upp sina händer vid hjässan 

(som kaninöron) och vid bakåtkullerbyttan, när personen kommer på hjässan, ska den 

göra sina armar raka. 

 

 

 Lätta parövningar: Cirkushästen innebär att den ena personen ställer sig på alla fyra 

som en häst. Den andra personen tar av sig skorna och ställer sig på hästens rygg med 

böjda ben (surfande stil). Hästen rör sig nu försiktigt på en i förväg given sträcka 

medan den balanserande personen ska försöka hålla sig kvar. Vildhästen går till så att 

den ena personen ställer sig på alla fyra som en häst. Den andra lägger sig på hästens 

rygg och kopplar både armar och ben runt hästens mage. Hästen rör sig efter samma 

sträcka som ovan fast lite fortare och med inställningen att ryttare ska få det svårt att 

hålla sig kvar. Klättra apa avslutar detta moment och innebär att den ena personen står 



  

 

 

 

32 

upp medan den andra hoppar upp och klänger sig fast på den personens rygg. Personen 

som hänger på ryggen ska nu klättra ett varv åt vartdera hållet runt sin stående kamrat, 

utan att sätta ner fötter eller någon annan kroppsdel i golvet. 

 

 

  Kampövningar i par: Dask i rumpan går till så att de två personerna tar varandras 

högerhänder och håller i. Med den andra handen ska de nu försöka daska varandra på 

stjärten. Därefter genomförs samma kamp genom att hålla i varandras vänsterhänder. 

Smalbenskampen går till så att personerna ställer sig lätt böjda mitt emot varandra och 

sedan försöker slå på varandras smalben. Fotarbetskampen innebär att personerna 

kopplar ihop sina händer och försöker trampa, inte stampa, varandra på fötterna. Rulla 

och hoppa kampen innebär att bägge personerna ligger på mage cirka en meter ifrån 

varandra. Den ena börjar rulla mot sin kamrat. Alldeles innan den rullande når fram, 

kastar sig den andra personen över denna så att den landar ungefär där den rullande 

utgick ifrån. Den som kastat sig ska nu snabbt börja rulla medan den som rullat gör sig 

beredd på att kasta sig. Slå smalben liggande går till så att den ena personen lägger sig 

på mage, placerar sina händer i golvet och reser upp överkroppen. Den andra ställer 

sig framför sin liggande kamrat och försöker springa runt denna för att nå smalbenen 

och fötterna. Den liggande måste röra sig som försvar. Tryckkampen innebär att båda 

personerna placerar sina händer på den andres axlar. Kampen blir nu att försöka trycka 

den andre bakåt. Dragkampen går till så att personerna fattar varandras handleder 

(korslagda armar) och sedan försöker dra varandra åt sina egna håll.  

 

 

 Brottningskamper i par: Brottning utan armar går till så att bägge personerna har 

sina armar bakom sina ryggar samtidigt som de utför en kamp ståendes mitt emot 

varandra. Knäbrottning innebär en brottningskamp där båda personerna bedriver 

kampen stående på knäna. Trä armar innebär att båda personernas uppgift är att 

komma in med båda sina armar runt motståndarens bröstkorg.  

 

 

 Brottningskampen Gubben: Bilda grupper om fyra personer och be dem numrera 

sig. Hela kampen handlar om att trä armar (se ovan). I första omgången är det ettan 

som möter i tur och ordning tvåan, trean och fyran i 20 sekunder mot varje. När det 

gått 15 sekunder ber man den som står näst på tur att göra sig redo. I andra omgången 

möter tvåan i tur och ordning trean, fyran och ettan. Trean möter fyran, ettan och tvåan 

i den tredje omgången medan det i den avslutande fjärde omgången är fyrans tur att 

möta ettan, tvåan och trean.  

 

 

 Rejäl pulshöjande avslutning i par: Tokrush med sittande stol går till så att den ena 

personen utan stol sitter mot väggen med benen i 90 graders vinkel. Under tiden 

springer den andra fram till en första kona och slänger sig ner på mage för att sedan 

resa sig och springa tillbaka till sin kamrat. Därefter upprepar den springande 

individen samma procedur två gånger till vid olika utplacerade konor. Konornas 

placering kan vara sex, åtta respektive tolv meter från den sittande personen. När 

löpningarna är avslutade byter personerna plats. Den som sprungit sätter sig ner i 90 

graders vinkel medan kamraten rushar. Övningen bör hålla på i tre minuter. 
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Lektionsplanering 2. 

 

Klass:  Tid: 50 minuter. 

 

Syfte: Fysisk aktivitet med träning av motoriska färdigheter. Samarbete övas dels ihop med en 

kamrat men också ihop med samtliga. Den avslutande delen är fysisk aktivitet i komponerade 

stationer där pulsen ska vara hög. Dessutom ska lektionen innehålla ett varierat rörelseschema 

för hela kroppen. Generell högre intensitet jämfört med lektion 1.  

 

Grupp- och parindelningar: Vid gruppindelningar kan ledaren räkna eleverna så att personer 

med samma nummer tillhör samma grupp. Vid parindelningar måste ledaren ta ett ansvar och 

försöka finna elever som är ungefär lika stora. Detta på grund av säkerhetsmässiga skäl, så att 

någon person slipper utsättas för att hantera någon annan som är mycket större. 

 

Material: Tidtagarur, musikanläggning, konor och blädderblock med information (sista 

övningen). 

 

 Uppvärmningslek: Huller om buller med flygplan är en kombinerad balans och 

koordinationsövning. Personen gör planet startklart genom att resa upp ena knät så att 

den står på ett ben (landningsstället), slå lätta upprepade slag med ena handen mot sin 

mage (starta motorn), samt borsta bort smuts på magen med den andra handen. 

Landningen introduceras nu genom att be alla att fälla ut sina armar (vingarna), fälla 

fram överkroppen samtidigt som det böjda benet sträcks ut bakåt. Vid kommandot 

huller om buller springer samtliga omkring i rummet med utfällda armar och försöker 

att inte krocka med varandra. Därefter får alla landa. Efter landningen kan motorerna 

vara igång (upprepade lätta slag på magen) medan smuts kan borstas bort på magen, i 

håret, samt på ena foten. 

 

 Uppvärmningsövningar: Eleverna får jogga på led och göra olika övningar. Först 

värms axlar genom att snurra på armar både framåt och bakåt. Därefter får de röra sig 

så att de bugar under snärtande grenar i skogen, för att slippa få grenarna i ansiktet. 

Plocka blåbär innebär att under joggning gå ner med böjda ben och rak rygg och 

försöka skopa upp bär från marken, växelvis med höger och vänster hand. Plocka 

blåbär med båda händerna går till så att de gör som tidigare men efter varje nigning 

gör de ett högt hopp. Därefter får de göra stora häckkliv framåt. Hoppa svikthopp i 

sidled är en rörelse som kan liknas vid att göra snöänglar i luften. Sicksacksteg i sidled 

innebär att höfterna får arbeta så att bakre fot växelvis placeras framför och bakom 

den främre. Slutligen får eleverna göra ett, två, tre. Denna övning går till så att om 

ledaren ropar ett, ska eleverna snabbt gå ner på mage och sedan komma upp igen. Vid 

kommando två, ska eleverna sätta sig ner och snabbt komma upp igen. Vid det sista 

kommandot, tre, ska eleverna göra ett högt hopp nerifrån marken. 

 

 Pargymnastik från vägg till vägg: Gemensamt buggsnurr innebär att två personer 

greppar varandras händer och rör sig sidledes, samtidigt som de gemensamt snurrar så 

att deras ryggar möts. Därefter får de växelvis dyka mellan benen på sin bredbenta 

kamrat. Slutligen gör eleverna växelvis bockhopp på sin kamrat som står lätt lutad 

framåt. 

 

  Parstyrkeövningar från vägg till vägg: Först förs ens kamrat framåt med motstånd. 

Det innebär att den ena personen fattar ett grepp om ryggen på sin kamrat och försöker 
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trycka denna framför sig. Den andra personen försöker hålla emot. Löpning med 

motstånd är den andra övningen och går till så att den bakre personen fattar ett tag om 

den främres höfter och försöker hålla emot när denna springer. Bära kamraten i 

famnen innebär att med rak rygg och så fort som möjligt ta sig från ena väggen till den 

andra med kamraten i famnen. Livtag baklänges med motstånd går till så att den ena 

personen fattar ett grepp runt midjan på sin kamrat och lyfter denna. Sedan går 

personen baklänges medan den som blir lyft rör sig lite för att störa balansen hos den 

som går. Skottkärra med bugning innebär att den som går som en skottkärra stannar på 

mitten av sträckan för att göra fyra bugningar (stjärten lyfts rakt upp medan benen 

fortfarande är raka). Den sista parstyrkeövningen är kamelgång med motstånd. Den 

går till så att den ena personen ställer sig på alla fyra och rör sig framåt. Den andra 

personen försöker göra det svårare genom att följa med framför sin kamrat och hålla 

emot lite med sina händer på dennas axlar. 

 

 Kamp- och brottningsövningar i par: Tryckkampen är första kampen och innebär att 

båda personerna placerar sina händer på den andres axlar. Kampen blir nu att försöka 

trycka den andre bakåt. Dragkampen går till så att personerna fattar varandras 

handleder (korslagda armar) och sedan försöker dra varandra åt sina egna håll. Hoppa 

på ett ben och brösta utförs så att båda personerna hoppar på ett ben med ett stadigt 

grepp med båda sina händer om sin egna lyfta fot. Genom att brösta mot varandra, 

eller hoppa undan vid attack kan man få sin kamrat att tappa balansen. Trä armar 

innebär att båda personernas uppgift är att komma in med båda sina armar runt 

motståndarens bröstkorg. Slutligen utförs dynamiskt och statiskt arbete på axlarna. 

Börja med det dynamiska arbetet i tjugo sekunder för att därefter direkt utföra det 

statiska arbetet under lika lång tid. En person står upp och håller ut sina raka armar åt 

sidorna. Den andra står bakom och placerar sina händer längst ut på handlederna. Det 

dynamiska arbetet innebär att personen bakom pressar ner armarna under motstånd 

från den främre medan det är tvärtom vid uppgång, då den bakre håller emot medan 

den främre pressar sina armar uppåt. Det statiska arbetet innebär att den främre 

försöker hålla sina armar utsträckta åt sidorna medan den bakre pressar på neråt.  

 

 Gemensam avslutning i tre delar till musik: Varje övning är två till tre minuter lång 

och under övningen spelas musik anpassad till respektive övning. Som hjälpmedel för 

eleverna bör det finnas ett blädderblock eller liknande som dem kan titta på om dem 

tappar bort sig.  

 

Smidighetsrörelser: Personerna befinner sig i armhävningsställning där händerna ska vara 

kvar i golvet. Först görs tio hopp där fötterna landar utanför händerna och sedan hoppar 

tillbaka. Därefter hoppar personerna mellan händerna tio gånger. Sedan görs tio 

växelhopp, vilket innebär att den ena foten landar utanför ena handen medan den andra 

foten landar i utgångspositionen. Som näst sista smidighetsrörelse görs tio svittshopp, där 

personens högra ben skjuter ut åt vänster sida för att i nästa rörelse skjuta ut vänster ben åt 

höger sida. Denna övning innebär en vridning i bålen för deltagarna. Som sista övning 

görs tio nigfyrfotahopp. Först görs ett högt hopp i luften, sedan landar man med böjda 

ben. Därefter hoppar man bakåt med benen så att man befinner sig i armhävningsställning 

och slutligen hoppar man tillbaka mellan armarna för att börja om med ett högt hopp. 

 

Bålövningar: Först görs tio sit-ups med böjda ben. Därefter tio ryggresningar där fötterna 

ska ha markkontakt. Skalbaggen är nästa övning och den utförs tio gånger. Den innebär att 

personen ska rulla runt från mage till rygg och från rygg till mage utan att armar och ben 
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får ha markkontakt. Slutligen görs tio uppresningar till skulderläge, vilket utförs så att 

personen först ligger på rygg med hela kroppen mot golvet. Därefter reser den 

underkroppen rakt upp i luften och går sedan tillbaka till utgångspositionen. Vid den sista 

övningen kan det vara bra att placera sina armar antingen utefter golvet eller ha händerna i 

höfterna. 

 

Tokrush med sittande stol: Övningen går till så att den ena personen utan stol sitter mot 

väggen med benen i 90 graders vinkel. Under tiden springer den andra fram till en första 

kona och slänger sig ner på mage för att sedan resa sig och springa tillbaka till sin kamrat. 

Därefter upprepar den springande individen samma procedur två gånger till vid olika 

utplacerade konor. Konornas placering kan vara sex, åtta respektive tolv meter från den 

sittande personen. När löpningarna är avslutade byter personerna plats. Den som sprungit 

sätter sig ner i 90 graders vinkel medan kamraten rushar. Hela övningen bör hålla på i tre 

minuter. 
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1. Hur upplevde du idrottslektionen? (Markera med kryss på linjerna). Bilaga 3 
 

1  2  3                     4 

 

Ansträngande     Lätt 

 

1  2  3                     4 

 

Svårt att förstå övningar                        Lätt att förstå 

 

1  2  3                     4 

 

Tråkig      Rolig 

 

 

2. Hur upplevde du kroppskontakten med andra? (Markera med kryss på linjen). 

 

1  2  3                     4 

 

Jobbigt                          Inga problem 

 

 

 

3. Hur upplevde du din egen insats under idrottslektionen? (Markera med kryss på 

linjerna). 

 

1  2  3                     4 

 

Jag gav ofta upp            Jag gjorde mitt bästa

                 

1  2  3                     4 

 

Jag samarbetade inte                 Jag samarbetade 

 

1  2  3                     4

  

Jag var negativ                       Jag var positiv 

 

 

 

4. Hur upplevde du mig som ledare? (Markera med kryss på linjerna). 

 

1  2  3                     4

  

Negativ och oengagerad                               Positiv och engagerad 

 

1  2  3                     4

  

Otydlig      Tydlig 

a) 

b) 

c) 

 

a) 

b) 

c) 

a) 

b) 
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      Bilaga 4 

Manuskript: Förklaringar till eleverna inför och under deras ifyllande av enkätfrågorna.  

 

Förberedelser: I denna enkät som innehåller nio frågor ska ni svara utifrån era egna 

upplevelser, vad ni tycker och känner. Det är därför jag valt att placera er lite huller om buller, 

en bit ifrån varandra. Varje fråga löper på en skala från ett till fyra och ni sätter ett kryss på 

linjen eller ringar in den siffra som stämmer bäst med era upplevelser för lektionen som 

helhet. Som exempel kan vi titta på fråga 1c, som handlar om ni upplevde lektionen som 

tråkig eller rolig. Om ni tycker att lektionen var både och, kan ni placera krysset på mitten på 

linjen. Om det var blandat tråkigt och roligt, men mer tråkigt, placerar ni krysset under tvåan. 

 

1a) Med ansträngande (1) menar jag om du känner dig trött i kroppen nu, eller om du ofta 

upplevde dig trött under lektionen. Lätt (4) innebär att du inte känner dig trött nu och du blev 

sällan trött under lektionen. 

 

1b) Svårt att förstå övningar (1) innebär att det tog tid innan du kunde utföra övningarna och 

du fick ofta titta på andra. Lätt att förstå (4) betyder att du kom igång direkt. 

 

1c) Denna fråga har jag redan förklarat innan vi satte igång med enkäten. 

 

2) Denna fråga handlar om hur du upplevde kroppskontakten med andra. Jobbigt (1) betyder 

att det antingen gjorde ont eller kändes allmänt otäckt. Inga problem (4) innebär att du inte 

ens tänkte på det. 

 

3a) Nu handlar det för dig om att besvara tre frågor om hur du upplevde din egen insats. I den 

här första frågan innebär formuleringen jag gav ofta upp (1) att du gav upp tidigt eller att du 

inte ens ville prova övningarna. Jag gjorde mitt bästa (4) betyder att jag provade allt och 

kämpade hela tiden. 

 

3b) Jag samarbetade inte (1) betyder att jag inte tog något initiativ och bara brydde mig om 

mig själv. Jag samarbetade (4) innebär att du upplever att du gjorde det bästa för ditt par och 

din grupp. Du peppade dina kamrater. 

 

3c) Jag var negativ (1) betyder att du inte kunde se något roligt och meningsfullt med 

lektionen och att du visade det. Jag var positiv (4) innebär att du tyckte detta var roligt och 

meningsfullt och att du visade det. 

 

4a) De sista två frågorna handlar om vad du anser om mig som ledare. I denna första fråga 

betyder negativ och oengagerad (1) att jag var trött och tråkig och mest upptagen med mig 

själv. Positiv och engagerad (4) innebär att jag var glad och att jag brydde mig om dig och er 

som grupp.  

 

4b) Otydlig (1) betyder att du inte förstod någonting och knappt hörde vad jag sa. Tydlig (4) 

innebär att du både hörde och förstod allt som jag sa.  
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Observationsschema för lektion 1.       Bilaga 5  

 

Klass:  Tid: 50 min. 

 

 

 Uppvärmningslekar: Ormen och gruppkramen  

 

1a) Ansträngande 1 – Lätt 4. 

1b) Svårt att förstå 1 – Lätt att förstå 4. 

1c) Tråkig 1 – Rolig 4. 

2) Kroppskontakt jobbigt 1- Kroppskontakt inga problem 4. 

3a) Gav ofta upp 1 – Gjorde sitt bästa 4. 

3b) Samarbetade inte 1 – Samarbetade 4. 

3c) Negativ 1 – Positiv 4. 

 

 Reaktionsövningar med snabba rusher: Bland annat 100-metersstart. 

 

1a) Ansträngande 1 – Lätt 4. 

1b) Svårt att förstå 1 – Lätt att förstå 4. 

1c) Tråkig 1 – Rolig 4. 

2) Kroppskontakt jobbigt 1- Kroppskontakt inga problem 4. 

3a) Gav ofta upp 1 – Gjorde sitt bästa 4. 

3b) Samarbetade inte 1 – Samarbetade 4. 

3c) Negativ 1 – Positiv 4. 

 

 Lätta gymnastikövningar: Tas eventuellt bort. 

 

1a) Ansträngande 1 – Lätt 4. 

1b) Svårt att förstå 1 – Lätt att förstå 4. 

1c) Tråkig 1 – Rolig 4. 

2) Kroppskontakt jobbigt 1- Kroppskontakt inga problem 4. 

3a) Gav ofta upp 1 – Gjorde sitt bästa 4. 

3b) Samarbetade inte 1 – Samarbetade 4. 

3c) Negativ 1 – Positiv 4. 

 

 Lätta parövningar: Cirkushästen, vildhästen och klättra apa. 

 

1a) Ansträngande 1 – Lätt 4. 

1b) Svårt att förstå 1 – Lätt att förstå 4. 

1c) Tråkig 1 – Rolig 4. 

2) Kroppskontakt jobbigt 1- Kroppskontakt inga problem 4. 

3a) Gav ofta upp 1 – Gjorde sitt bästa 4. 

3b) Samarbetade inte 1 – Samarbetade 4. 

3c) Negativ 1 – Positiv 4. 
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  Kampövningar i par: Dask i rumpan med flera. 

 

1a) Ansträngande 1 – Lätt 4. 

1b) Svårt att förstå 1 – Lätt att förstå 4. 

1c) Tråkig 1 – Rolig 4. 

2) Kroppskontakt jobbigt 1- Kroppskontakt inga problem 4. 

3a) Gav ofta upp 1 – Gjorde sitt bästa 4. 

3b) Samarbetade inte 1 – Samarbetade 4. 

3c) Negativ 1 – Positiv 4. 

 

 Brottningskamper i par: Brottning utan armar, Knäbrottning och Trä armar. 

 

1a) Ansträngande 1 – Lätt 4. 

1b) Svårt att förstå 1 – Lätt att förstå 4. 

1c) Tråkig 1 – Rolig 4. 

2) Kroppskontakt jobbigt 1- Kroppskontakt inga problem 4. 

3a) Gav ofta upp 1 – Gjorde sitt bästa 4. 

3b) Samarbetade inte 1 – Samarbetade 4. 

3c) Negativ 1 – Positiv 4. 

 

 Brottningskampen Gubben:  

 

1a) Ansträngande 1 – Lätt 4. 

1b) Svårt att förstå 1 – Lätt att förstå 4. 

1c) Tråkig 1 – Rolig 4. 

2) Kroppskontakt jobbigt 1- Kroppskontakt inga problem 4. 

3a) Gav ofta upp 1 – Gjorde sitt bästa 4. 

3b) Samarbetade inte 1 – Samarbetade 4. 

3c) Negativ 1 – Positiv 4. 

 

 Rejäl pulshöjande avslutning i par: Tokrush med sittande stol  

 

1a) Ansträngande 1 – Lätt 4. 

1b) Svårt att förstå 1 – Lätt att förstå 4. 

1c) Tråkig 1 – Rolig 4. 

2) Kroppskontakt jobbigt 1- Kroppskontakt inga problem 4. 

3a) Gav ofta upp 1 – Gjorde sitt bästa 4. 

3b) Samarbetade inte 1 – Samarbetade 4. 

3c) Negativ 1 – Positiv 4. 

 

En samlad bedömning om lektionen som helhet. 

 

1a) Ansträngande 1 – Lätt 4. 

1b) Svårt att förstå 1 – Lätt att förstå 4. 

1c) Tråkig 1 – Rolig 4. 

2) Kroppskontakt jobbigt 1- Kroppskontakt inga problem 4. 

3a) Gav ofta upp 1 – Gjorde sitt bästa 4. 

3b) Samarbetade inte 1 – Samarbetade 4. 

3c) Negativ 1 – Positiv 4. 
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Observationsschema för lektion 2. 

 

Klass:  Tid: 50 minuter. 

 

 Uppvärmningslek: Huller om buller med flygplan. 

 

1a) Ansträngande 1 – Lätt 4. 

1b) Svårt att förstå 1 – Lätt att förstå 4. 

1c) Tråkig 1 – Rolig 4. 

2) Kroppskontakt jobbigt 1- Kroppskontakt inga problem 4. 

3a) Gav ofta upp 1 – Gjorde sitt bästa 4. 

3b) Samarbetade inte 1 – Samarbetade 4. 

3c) Negativ 1 – Positiv 4. 

 

 Uppvärmningsövningar: Jogga med övningar och ett, två, tre 

 

1a) Ansträngande 1 – Lätt 4. 

1b) Svårt att förstå 1 – Lätt att förstå 4. 

1c) Tråkig 1 – Rolig 4. 

2) Kroppskontakt jobbigt 1- Kroppskontakt inga problem 4. 

3a) Gav ofta upp 1 – Gjorde sitt bästa 4. 

3b) Samarbetade inte 1 – Samarbetade 4. 

3c) Negativ 1 – Positiv 4. 

 

 Pargymnastik från vägg till vägg: Gemensamt buggsnurr, dyka mellan benen mm. 

 

1a) Ansträngande 1 – Lätt 4. 

1b) Svårt att förstå 1 – Lätt att förstå 4. 

1c) Tråkig 1 – Rolig 4. 

2) Kroppskontakt jobbigt 1- Kroppskontakt inga problem 4. 

3a) Gav ofta upp 1 – Gjorde sitt bästa 4. 

3b) Samarbetade inte 1 – Samarbetade 4. 

3c) Negativ 1 – Positiv 4. 

 

  Parstyrkeövningar från vägg till vägg: bland annat föra framåt med motstånd. 

 

1a) Ansträngande 1 – Lätt 4. 

1b) Svårt att förstå 1 – Lätt att förstå 4. 

1c) Tråkig 1 – Rolig 4. 

2) Kroppskontakt jobbigt 1- Kroppskontakt inga problem 4. 

3a) Gav ofta upp 1 – Gjorde sitt bästa 4. 

3b) Samarbetade inte 1 – Samarbetade 4. 

3c) Negativ 1 – Positiv 4. 
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 Kamp- och brottningsövningar i par: Tryckkampen med flera. 

 

1a) Ansträngande 1 – Lätt 4. 

1b) Svårt att förstå 1 – Lätt att förstå 4. 

1c) Tråkig 1 – Rolig 4. 

2) Kroppskontakt jobbigt 1- Kroppskontakt inga problem 4. 

3a) Gav ofta upp 1 – Gjorde sitt bästa 4. 

3b) Samarbetade inte 1 – Samarbetade 4. 

3c) Negativ 1 – Positiv 4. 

 

 Gemensam avslutning i tre delar till musik: Smidighetsrörelser, Bålövningar och 

Tokrush med sittande stol. 

 

1a) Ansträngande 1 – Lätt 4. 

1b) Svårt att förstå 1 – Lätt att förstå 4. 

1c) Tråkig 1 – Rolig 4. 

2) Kroppskontakt jobbigt 1- Kroppskontakt inga problem 4. 

3a) Gav ofta upp 1 – Gjorde sitt bästa 4. 

3b) Samarbetade inte 1 – Samarbetade 4. 

3c) Negativ 1 – Positiv 4. 

 

En samlad bedömning om lektionen som helhet. 

 

1a) Ansträngande 1 – Lätt 4. 

1b) Svårt att förstå 1 – Lätt att förstå 4. 

1c) Tråkig 1 – Rolig 4. 

2) Kroppskontakt jobbigt 1- Kroppskontakt inga problem 4. 

3a) Gav ofta upp 1 – Gjorde sitt bästa 4. 

3b) Samarbetade inte 1 – Samarbetade 4. 

3c) Negativ 1 – Positiv 4. 

 

 

 

 

 

 

 


