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Sammanfattning 

 

Syftet med denna uppsats är att öka kunskapen om idrottslärares arbetssätt med fokus på 

delaktighet för inkluderade grundsärskolelever i den kommunala grundskolan. 

En kvalitativ halvstrukturerad intervjuform har används med ett systematiskt urval av 

informanter baserat på grundsärskolelevers deltagande i undervisningen samt en spridning 

över flera kommuner. 

Resultatet visar att resurser i form av elevassistenter och specialgymnastik saknas i 

högstadiets idrott och hälsa, enligt lärarna, vilket leder till att en lyckad inkludering för alla 

grundsärskoleelever i undervisningen inte kan genomföras. Idrottslärarnas arbetssätt för att 

möjliggöra delaktighet uppgavs bestå av nivåanpassning av aktiviteter, olika aktiviteter att 

välja bland, fokus på struktur i undervisningen samt konkreta och upprepade instruktioner. 

Slutsatser är att förutsättningarna till delaktighet för grundsärskolelever i högstadiets 

idrottsundervisning är begränsade. Kommunens resurstilldelning till den enskilda skolan, 

anses enligt lärarna, avgöra om rätt förutsättningar kan ges till enskilda grundsärskoleelever 

och till de aktiva idrottslärarna. I och med detta läggs ett stort ansvar på idrottslärarna och 

deras kunskaper för att utföra inkluderande undervisning och möjliggöra delaktighet. 
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1 INLEDNING 
 

Mot bakgrund av en skola i förändring som strävar mot ökad inkludering syftar denna rapport 

till att nå ökad kunskap om hur idrottslärare arbetar med planering och genomförande av 

ämnesinnehåll med fokus på delaktighet för inkluderade grundsärskolelever i den kommunala 

grundskolan. 

 

1.1 Bakgrund 
 

Tidigare examensarbeten har bland annat belyst hur lärare ser på vilka förutsättningar elever 

med rätten till särskola har ur ett socialt perspektiv och hur deras självkänsla påverkas vid 

inkludering i grundskolan (Gimbe & Pisaryk, 2011). Även särskolelevers inkludering i ämnet 

idrott och hälsa har undersökts med fokus på lärarens perspektiv och uppfattningar vid 

inkludering av dessa elever, även detta med inriktning på det sociokulturella (Nilsson & 

Pettersson, 2012). 

 

Tidigare internationell forskning visar att det är många faktorer som exempelvis idrottslärares 

inställningar/attityder angående inkludering av elever med särskilda behov som avgör 

huruvida detta lyckas eller inte (Qi & Ha, 2012; Doulkeridou, Evaggelinou, Mouratidou, 

Koidou, Panagiotou, Kudlacek, 2011). Lärarnas kunskaper via lärarutbildning och 

vidareutbildning, samt vilket stöd både elever och idrottslärare har från den aktuella skolan i 

form av resurser, är också aspekter som grekisk forskning kommit fram till är bidragande 

orsaker till hur väl inkluderingen kan genomföras (Doulkeridou et al. 2011). Även en svensk 

studie har fokuserat på den enskilda idrottslärarens attityder för inkludering av elever med 

speciella behov med fokus på det sociala, kulturella och emotionella. Även här framkom att 

mer utbildning, samarbete och stöd från skolledning och resurspersonal är verktyg som den 

enskilda idrottsläraren behöver för att genomföra inkludering av dessa elever på ett bra sätt 

(Jerlinder, Danermark, & Gill, 2010). Idrottslärarens syn på inkludering av dessa elever i ett 

socialt perspektiv har alltså behandlats, men jag vill titta närmare på hur den didaktiska 

aspekten påverkas hos idrottslärarna vid planering och utförande av lektioner och i vilken 

utsträckning lärarna anser att grundsärskoleleverna kan vara delaktiga i undervisningen. 
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1.2 Litteraturgenomgång 

 

1.2.1 Didaktik 
 

Ordet didaktik betyder undervisningslära (Säfstöm & Svedner, 2000, s. 7). Mer utförligt 

beskrivet: 

didaktik är det systematiserade studiet av undervisningens innehåll, form, aktörer och 

förutsättningar, oftast inom ramen för ett speciellt ämnes- eller fackområde (Johansson & 

Svedner, 2010, s. 9).  

Med andra ord är det lektionsinnehållet, det vill säga aktiviteterna/momentens innehåll, 

didaktiken berör men även hur detta lektionsinnehåll som ram påverkar sociala förutsättningar 

för deltagande elever. Detta inkluderar även lärarens normer, uppfattningar och värderingar 

angående innehåll och elevernas deltagande. Säfström (2000) beskriver att genom didaktisk 

forskning har undervisningsläran kommit att belysas på tre sätt, politiskt, moraliskt och 

kommunikativt (Säfstöm & Svedner, 2000, s. 7). 

 

Det politiska synsättet att se på undervisning är hämtat från Aristoteles som ansåg att 

människan skapas genom sina handlingar och dess konsekvenser i det sociala livet och 

samhället. Aristoteles ansåg att människans förmåga att relatera till sig själv och det samhälle 

man lever i (s. 7) gör oss till politiska varelser (s. 7). Lärarens uppfattningar om 

undervisningens innehåll färgas av dennes egna värderingar och kunskaper vilka är hämtade 

ur den sociala omgivningen, samhället, kulturen, tidigare undervisningstraditioner och den tid 

läraren lever i.  

 

Liksom läraren bär även eleverna med sig en egen uppsättning med uppfattningar om dessa 

värden och detta avgör hur de ser på undervisningens innehåll. Dessa överensstämmer i 

många fall inte med lärarens (ss. 10-11,66). Detta benämns av Säfström som ett tomrum eller 

gap mellan det som lärs ut och det som lärs in (s. 9). Detta menar Säfström visar på ett 

problem som pedagogen ställs inför och måste hantera vid den dagliga undervisningen. 

Säfström anser att en överenskommelse om innehållet är nödvändigt för att skapa ett 

sammanhang där innehållet blir begripligt, detta för att delaktighet ska kunna ske i en 

gemensam social aktivitet (ss. 9-10).  

 

Undervisningens moraliska aspekt sett ur lärarens perspektiv, anser Säfström (2000), är 

förutom att få eleverna att uppnå kunskaps- och färdighetsmålen, uppdraget att fostra eleverna 
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till goda samhällsmedborgare (s. 69). Säfström menar att det obligatoriska deltagandet i 

grundskolan innehåller ett visst mått av inbyggt tvång för eleverna. De måste till viss del 

acceptera att delta i aktiviteter, vilka läraren förbestämt, som i vissa fall inte är bekanta eller 

lockande för att fullgöra utbildningen. Trots detta ska lärandet ändå ske i en öppen 

undervisningssituation mellan lärare och elev där kunskapen som eleverna lär in inte ska ses 

som någon absolut kunskap (ss. 10-11,68).  

 

Det kommunikativa sättet att se på undervisningen har som utgångspunkt att för att social 

interaktion ska uppstå krävs kommunikation. Detta är nödvändigt för att undvika missförstånd 

och ge en överenskommelse om innehållet i undervisningen för att mörliggöra delaktighet. 

Social interaktion kan då ses som en politisk process. Det öppna lärare och elev förhållandet 

kräver att kommunikation sker så att olika förhållningssätt lyfts upp genom diskussion och att 

detta möjliggör social delaktighet (s. 11).  

 

I och med att didaktiken kan ses som en politisk process med normer, värderingar och 

uppfattningar så blir det tydligt hur samhället som omgivande miljö skapar 

grundförutsättningar och förväntningar på elevernas deltagande. Den svenska skolan vilar på 

demokratins grund och ska förmedla dessa värden samt betydelsen av de grundläggande 

mänskliga rättigheterna. Läraren är samhällets redskap för detta, med uppdrag att fostra 

eleverna till goda samhällsmedborgare (Skolverket, 2011b, s. 7). 

 

Som tidigare nämnts betyder didaktik undervisningslära, men vad behandlar då denna 

undervisningslära? De sex stora didaktiska frågorna som belyser undervisningens innehåll är: 

Vad? - ska läras ut, Varför? – syftet, När? – ska det läras ut, Hur? – planering och 

organisation, För vem? – målgrupp och Vem? – lär ut. Didaktik ser på undervisningen i ett 

stort perspektiv medan metodik däremot fokuserar nästan uteslutande på planering och 

organisation, hur undervisningen genomförs (Larsson & Meckbach, 2007, s. 12). 

 

Didaktiken kan enligt Larsson & Meckbach (2007) även delas in i två samspelande delar, 

reflekterande och föreskrivande didaktik (s. 13). Larsson & Meckbach menar att det är viktigt 

som lärare att kunna växla mellan dessa sätt att se på undervisningen för att kritiskt kunna 

reflektera över undervisningens innehåll och dess utfall. Detta behövs för att kunna 

vidareutveckla planering och organisation med fokus på ett mer praktiskt utförande av 

ämnesinnehållet i aktiviteterna för att öka elevernas förutsättningar till utveckling och 
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inlärning (s. 13). Larsson & Meckbach anser att det handlar om att pendla mellan å ena sidan 

hur aktiviteten ska organiseras och å andra sidan elevernas lärande (s. 14). Annerstedt 

(2001) menar, angående vikten av idrottslärares förmåga att reflektera över undervisningen, 

att läraren själv är den viktigaste beslutsfattaren, problemlösaren och utvärderaren av den 

egna undervisningssituationen (Annerstedt, Peitersen, & Ronholt, 2001, s. 173). I likhet med 

Larsson & Meckbach (2007) anser Annerstedt vidare att det är viktigt att ta sig tid till 

reflektion över undervisningens innehåll för att se vad som fungerat bra eller dåligt, om man 

kunnat göra något annorlunda och hur man kan förbättra undervisningen till kommande 

lektioner (s. 180). 

 

Sammanfattningsvis är det undervisningens innehåll som didaktiken behandlar och hur detta 

innehåll formats genom påverkansfaktorer som kulturens, samhällets och lärarens normer och 

värderingar. Undervisningens utformning sätter i sin tur normen för de deltagande eleverna 

vilka i sin tur också bär med sig sina egna normer och värderingar knutna till ämnet och 

innehållet. Detta gör att kommunikation och överenskommelse om ämnesinnehållet mellan 

lärare och elever är nödvändigt för att eleverna ska kunna vara delaktiga i sammanhanget. 

Didaktiken ser på lärande ur ett stort perspektiv och för läraren är det av stor vikt att kunna 

växla mellan reflekterade och föreskivade didaktik. Detta är av vikt för att vidare utveckla och 

anpassa undervisningens innehåll i syfte att öka elevers förutsättningar för utveckling och 

inlärning. 

 

1.2.2 Idrottsdidaktik 
 

Enligt idrottsdidaktiken är undervisningen och ämnet idrott i sig (liksom tidigare 

didaktikbeskrivning) färgat och beroende av de normer, värden och uppfattningar som finns i 

samhället, kulturen och i ämnets historia (Larsson & Meckbach, 2007, s. 10). Inom 

idrottsdidaktiken menar Larsson & Meckbach (2007) att en central problematik (s. 10) är att 

varje lektionstillfälle grundar sig på ett antal val (s. 10), rörande planering och organisation av 

undervisningsinnehållet, undervisningsmiljön samt vilka undervisnings-metoder som ska 

användas. Dessa val påverkar i sin tur elevernas lärande och socialisation (s. 10). 

 

Idrottsdidaktikens fokus i förhållande till skolans läroplaner och styrdokument har, enligt 

Larsson & Meckbach (2007) över tid rört sig från aktiviteten i fokus till eleven i fokus (s. 13). 

Inom idrottsundervisningen kan man säga att det skiftat från rena färdighetskrav i ämnets 
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innehåll till elevens lärande och utveckling i fokus. Larsson & Meckbach är av åsikten att 

utgångspunkten för lärarens didaktiska överväganden bör vara att undervisningen ska tjäna 

eleven och dennes utveckling av kroppslig kompetens (s. 14). 

 

I förhållande till ämnets teori och praktik är det som är lite unikt med idrottslärarutbildningen 

att förutom att studenten, i likhet med övriga lärarutbildningar, ska tillgodogöra sig kunskaper 

från tidigare yrkeslärare och vetenskap även ska ha teoretisk kunskap om rörelser (Larsson & 

Meckbach, 2007, s. 11) och praktiskt kunna rörelser (s. 11). Denna teori och praktik ska 

sedan av lärarstudenten omsättas på ett sätt som gör att denne kan förmedla kunskaper i ett 

pedagogiskt sammanhang (s. 11) i syfte att utveckla elevernas kroppsliga förmågor (s. 11). 

Påverkansfaktorer på idrottslärarens arbetssätt som Larsson & Meckbach redogör för, hämtat 

ur tidigare forskning, visar att den idrottslärarutbildning läraren gått samt den läroplan som 

var aktuell vid denna tidpunkt är av stor betydelse för hur idrottslärarens arbetssätt utformas 

(s. 25). 

Larsson & Meckbach beskriver den kompetenta idrottsläraren så här: 

En lärare med idrottsdidaktisk kompetens har både teoretiska ämneskunskaper om 

människokroppen i rörelse och praktiska pedagogiska kunskaper i idrott och fysisk aktivitet (s. 

24) 

Annerstedt (2001) beskriver att den professionella idrottslärarens kunskap bör omfatta hela 

det didaktiska fältet (Annerstedt, Peitersen, & Ronholt, 2001, s. 194). Kunskap om idrott, 

samhället och vetenskapen är viktiga hörnstenar för läraren i sitt didaktiska arbete där 

undervisningskompetensen (s. 195) är de mest centrala (s. 195).  

 

Idrottslärarens grundförutsättningar är förutom det som beskrivits rörande idrottsdidaktisk 

kompetens och ett reflekterande förhållningssätt på undervisningen, enligt Annerstedt, att 

man tycker om barn (s. 194) och att man har ett accepterande förhållningssätt till individuella 

differenser och intressen (s. 194) som finns hos barnen (s. 194). 

 

Även lärarens förmåga att skapa en trivsam miljö, att ge omsorg och att skapa motivation hos 

barnen genom sitt eget engagemang och intresse för ämnesinnehållet är några komponenter 

som Annerstedt beskriver som viktiga för att uppfattas som en bra idrottslärare (ss. 194-195). 

Men Annerstedt lägger tryck och tyngd på åsikten att den överordnade kompetensaspekten 

hos en professionell idrottslärare är den reflekterande och analyserande förmågan (s. 195) 
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som läraren besitter i förhållande till den egna undervisningen för att se vad eleverna bör 

utveckla och vad som krävs av undervisningen för att denna utveckling ska ske (s. 195). 

 

Sammanfattningsvis behandlar idrottsdidaktiken idrottsundervisningens innehåll. Påverkans-

faktorer som kulturens, samhällets och lärarens normer och värderingar finns i likhet med 

övrig didaktik, men normer och värderingar som är knutna speciellt till ämnet idrott finns 

också representerade här. Idrottsdidaktikens fokus har i förhållande till ämnets läroplaner rört 

sig från aktiviteten i fokus till eleven i fokus. Och den centrala problematiken inom 

idrottsdidaktiken bottnar i att läraren måste träffa ett antal val, rörande undervisningens 

innehåll och utformning, och dessa val påverkar i sin tur elevernas lärande. Idrottslärarens 

kompetens grundar sig i teoretisk kunskap om rörelse men också i lärarens förmåga att 

praktiskt kunna rörelser. Dessa kunskaper ska integreras och pedagogiskt kunna förmedlas till 

eleverna. Lärarens förmåga att reflektera över sin undervisning återfinns även här för att 

kunna analysera och anpassa undervisningens innehåll så att elevernas förutsättningar till 

utveckling och inlärning ska öka. 

 

1.2.3 Integrering och samhället 
 

Integrering kan, enligt Jacobsson & Nilsson (2011), ha betydelsen sammansmältning av olika 

delar till en helhet (s. 38). Men författarna anser, när särskolelever nämns som integrerade i 

grundskolan, att detta inte ska baseras på den enskilda eleven utan på situationer som är 

integrerade (s. 38) om denna betydelse ska vara aktuell. Jacobsson & Nilsson menar att 

genom att benämna elever som integrerade särskiljer man elever från sammanhanget med 

meningen att: de egentligen inte hör dit (s. 38)  när de placeras i den befintliga verksamheten. 

Jacobsson & Nilsson beskriver en förändring i skolan där begreppet integrering bytts ut till 

inkludering detta för att ändra på synsättet så att alla elever ingår i samma helhet från början 

(s. 38). Historiskt sett har integrering i skolan handlat om vilken inställning samhället haft till 

individer med funktionshinder.  

 

Under 1800-talet benämndes utvecklingsstörda som debila, sinnesslöa eller idioter 

(Rosenqvist, 1996, s. 226). Då fanns det några få specialskolor för döva och blinda, medan 

lindrigt och måttligt utvecklingsstörda fick delta i folkskolan. Rosenqvist beskriver att många 

utvecklingsstörda elever gjorde upprepade försök att gå om årskurser eftersom de inte kunde 

hänga med och att vissa elever fick avsluta folkskolan vid 14 års ålder när det ansågs att de 
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inte, trots upprepade försök att gå om, lyckats. Vid den här tiden var det vanligt att de gravt 

utvecklingsstörda stannade hemma. Samhällets normer gjorde att familjerna gömde undan 

eller skyddade barnen i hemmet, och inom folkskolan var det sällan som gravt 

utvecklingsstörda mottogs (s. 226). 

 

Det svenska samhället färgades under 30-talet av farhågor om att av integrering av sinnesslöa 

(Hjörne & Säljö, 2013, s. 42) barn i skolan kunde ha negativ påverkan på de normala barnens 

skolgång (s. 42). Det fanns ett utbrett tänk om arvshygien och rashygien vilket bland annat 

ledde till lagstiftningen om tvångssterilisering och äktenskapsförbud år 1934. Dessa lagar 

gällde då de personer som samhället inte ansåg hade de rätta egenskaperna och kvaliteterna. 

År 1941 började denna lag även gälla utvecklingsstörda, så kallade debila eller sinnesslöa 

(Brodin & Lindstrand, 2010, s. 21). Dåvarande justitieministern KG Westmans uttalande 

(citerad i Hjörne & Säljö, 2013) om denna lagstiftning säger en hel del om den rådande synen 

på utvecklingsstörda i samhället: 

ett betydelsefullt steg framåt i riktning att sanera den svenska folkstammen, att befria den ifrån 

fortplantning av arvsanlag, som leda till att i framtida generationer det förekommer individer, 

som icke äro önskvärda medlemmar av ett sunt och friskt folk (Hjörne & Säljö, 2013, s. 43). 

Utvecklingsstörda var med andra ord inte välkomna i samhället överhuvudtaget, de skulle 

aktivt utrotas. Men dessa uttalanden och åsikter tonades ned när debatten om rätten till 

obligatorisk undervisning för de utvecklingsstörda tog fart i början på 40-talet (s. 44). 

 

År 1944 kom då en lag om obligatorisk undervisning för bildbara sinnesslöa (s. 227). Detta 

skedde med hjälp av specialskolor eller hjälpklass, och år 1954 kom så också en lag om 

undervisning och vård för icke bildbara så kallade efterblivna barn (s. 227). Under 

kommande decennium delades eleverna in i många olika specialklasser baserat på 

diffrentieringsbehoven (s. 228) eller deras avvikelse från det förväntade normala (s. 227). 

Enligt Lgr 62 skulle eleverna delas in i åtta olika specialklasser där tanken var att möta varje 

individs behov genom dessa, och på så vis uppnå en skola för alla (s. 55), integrering uppnås 

genom att differentiera elever till homogena specialklasser som skall arbeta på ett 

kompensatoriskt sätt (s. 57). Just denna tanke om att integrera genom att särskilja och placera 

utvecklingsstörda och handikappade i specialklasser på specialskolor och institutioner kom att 

möta starkt motstånd, och på 1960-talet infördes ”normaliseringsprincipen”, vilken 

argumenterade för att ge så normala livsvillkor som möjligt för funktionshindrade 
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(Rosenqvist, 1996, s. 229), och ”integreringsprincipen” för ökad integration i samhället och i 

skolan för utvecklingsstörda och funktionshindrade (Tossebo, 2004, s. 123).  

 

År 1968 trädde omsorgslagen i kraft, vilket innebar obligatorisk skolplikt för alla barn med 

utvecklingstörning (Brodin & Lindstrand, 2010, s. 61). Under 70-talet tog en debatt fart om 

integrering av elever med behov av särskilt stöd, detta med särskolans elever i fokus, sprunget 

ur 60-talets integrations- och normaliseringsprinciper. Detta ledde i sin tur dels till att 

integreringen av särskola i ordinarie grundskola påbörjades (Rosenqvist, 1996, ss. 229-230), 

och dels till att institutionernas avveckling inleddes (Tossebo, 2004, s. 123).  

 

I läroplanen Lgr 80 fanns ingen indelning av specialklasser beskrivna men man förordade 

istället att de enskilda skolorna upprättade arbetsenheter för att tillgodo se elevernas behov av 

stöd (Hjörne & Säljö, 2013, ss. 59-60). Detta ledde till att eleverna ännu en gång särskiljdes 

från övriga och delades in i särskilda undervisningsgrupper (s. 60). Då endast tre till antalet 

men med samma kompensatoriska syfte som specialklasserna tidigare haft i Lgr 62 (ss. 

57,60).  

 

Förskjutningen av ansvar från centralt håll till den lokala skolan och den enskilda läraren, 

angående individualiserad undervisning, kan man se genom de nästkommande läroplanerna, 

Lpo 94 och Lgr 11 (s. 60). Samma formulering återkommer i de båda läroplanerna med 

undantag av beskrivandet av fler mål inom utbildningen i Lpo 94 jämfört med ett överordnat 

utbildningsmål i Lgr11:  

Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen 

(Lpo94), målet (Lgr 11) för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för 

alla (Skolverket, 2006, s. 4; 2011b, s. 8).             

Läraren i sin tur ska enligt Lpo 94: utgå från och i Lgr 11: ta hänsyn till varje enskild individs 

behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande (Skolverket, 2006, s.12; 2011, s. 14). Om 

vi tittar på den didaktiska aspekten ska läraren: organisera och genomföra arbetet så att 

eleven - utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och utveckla 

hela sin förmåga (Skolverket, 2006, s. 12; 2011, s. 14). Den pedagogiska aspekten klargörs 

genom att läraren ska: stimulera, handleda och ge särskilt stöd till elever som har svårigheter 

(Skolverket, 2006, s. 12; 2011, s. 14). I Lgr 11 syns tydligt att det är lärarens ansvar att genom 

sin planering, organisering och sitt lektionsgenomförande möjliggöra en inkluderande 

undervisning. Trots ökat tryck på inkluderande undervisning i styrdokumenten så beskriver 



 

9 

 

Hjörne & Säljö (2013) att det ännu finns: segregerande och särskiljande lösningar (Hjörne & 

Säljö, 2013, s. 65) ute på skolorna, denna gång rörande elever med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar. Där har mindre undervisningsgrupper och ibland skolformer skapats 

för att försöka möta dessa elevers speciella behov (ss. 64-65). Socialstyrelsen har förordat 

undervisning i små specialgrupper som lösning på problemet medan skollagen slår fast att 

detta bara får ske: om det föreligger särskilda skäl (s. 64) och att eleverna företrädesvis ska få 

stöd i den klass de tillhör (s. 65).  

 

Den inkluderade undervisningsstrategin är som påvisats inte oproblematisk och det 

omgivande samhällets normer är av stor betydelse för grundsärskoleelevers möjlighet till 

delaktighet i skolans värld. Ansvaret för och utförandet av detta är mycket upp till den 

enskilda skolan och de undervisande lärarna.  

 

Sammanfattningsvis kan man genom historien se att samhällets inställning till individer med 

funktionshinder har haft stor betydelse för integreringen i skolan. Från att utvecklingsstörda 

kallats debila, sinneslöa och idioter har samhällsynen ändrats genom debatt och bland annat 

införandet av 60-talets normaliseringsprincip och integreringsprincip vilka förordade normala 

livsvillkor och samhällsintegrering av funktionshindrade och utvecklingsstörda. 1968 års 

omsorgslag medförde obligatorisk skolplikt för alla barn med utvecklingsstörning. 

Samhällsförändringarna har medfört bättre förutsättningar för alla barn med 

funktionsnedsättningar i skolans värld men samtidigt beskrivs det att det fortfarande 

förekommer segregerande lösningar för vissa elever ute i skolorna. Genom de senaste 

läroplanerna kan man se en förskjutning av ansvar angående inkluderande undervisning från 

centralt håll till den lokala skolan och den enskilde läraren.  

 

1.2.4 Inkludering 
 

Begreppet inkludering definieras i förhållande till ämnet idrott och hälsa som att den enskilde 

eleven ska få möjlighet att delta, på sina egna villkor i ordinarie undervisning: på lämplig nivå 

och med adekvat stöd (Fors, 2004, s. 24). Detta ställer krav på idrottsläraren som ska erbjuda 

och anpassa undervisning i syfte att möjliggöra aktivt deltagande utefter elevens unika behov 

tillsammans med övriga elever.  

 

I syftes formulering för Idrott och hälsa i Lgr 11 beskrivs att: 
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Undervisningen ska skapa förutsättningar för alla elever att delta i skolans fysiska aktiviteter och 

bidra till att eleverna utvecklar en god kroppsuppfattning och tilltro till sin egen fysiska förmåga 

(Skolverket, 2011b, s. 51). 

 

Hansen (2011) argumenterar i sin artikel Limits to inclusion för att undersöka och sätta en 

teoretisk gräns för inkludering är. Hansen menar att: det verkar finns ett generellt 

accepterande av det faktum att det alltid kommer finnas ett gap mellan visionen av 

inkludering och uppfyllandet av inkludering i praktiken (Hansen, 2011, s. 92). Hansen menar 

att begreppet inkludering är utformat som en vision för något man vill uppnå i samhället och 

att denna vision blir gränslös. Han beskriver vidare att det i den pedagogiska praktiken verkar 

finnas ett samförstånd om att inkludering kan genomföras till en viss gräns. Genom att 

teoretiskt dra en gräns för vad inkludering är menar Hansen att begreppsinnebörden kan 

identifieras och tydliggöras (Hansen, 2011).  

 

Hansen (2011) hävdar också att inkludering inte kan förekomma utan dess motsats 

exkludering, vilket gör att undervisning aldrig blir helt inkluderande. Hansen anser att det är 

lärarnas egen självuppfattning kring inkludering som avgör förståelsen för och 

gränsdragningen vid inkludering och exkludering. Detta påverkar naturligtvis hur de sedan 

utformar undervisningen, delar in elevgrupper etc. Hansen menar: att det inte är möjligt att 

kontrollera inkluderingsprocessen via nya åtgärder, strukturella förändringar, nya 

förhållanden eller omorganiserat lärande (s. 97). Istället kan denna process påverkas genom 

att öppet diskutera och analysera den enskilde lärarens uppfattningar och konstruerande av 

integreringsbegreppet och deras gränsdragning vid inkludering (Hansen, 2011).  

 

Ur ett pedagogiskt perspektiv i skolan framför Hansen (2011) uppfattningen att inkludering 

kan ses som en: vision, där huvudmålet är att säkerställa alla barns deltagande (s. 92) och 

lyfter fram nödvändigheten av: att acceptera att visionen aldrig kan uppfyllas helt, därför att 

det är en vision. (s. 92). Han menar vidare att inkludering ska ses som en process, inte ett 

tillstånd, detta för att kunna fokusera på riktade åtgärder till eleverna för att möjliggöra 

visionen.  

 

Hansen (2011) beskriver även lärares åsikter om inkludering. Han menar att det finns tre sätt 

som lärare ser på inkludering vid undervisningssituationer. Det första synsättet representeras 

av lärare som tolkar inkludering utifrån: den pedagogiska idén om att delaktighet i samhället 



 

11 

 

är en grundförutsättning för lärande och utveckling (s. 91). De lärarna anser också att 

inkluderande undervisning gynnar elevernas lärande och utveckling.  

 

De lärare som fokuserar mer på eleverna sociala liv har det andra synsättet, de ser vad 

eleverna lär sig innehållsmässigt som sekundärt, och menar att delaktighet i den ordinarie 

undervisningen kan vara gynnsam för handikappade i detta avseende (Hansen, 2011).   

Det tredje synsättet lyfter fram att vissa elever med särskilda behov riskerar att missgynnas i 

den inkluderande ordinarie undervisningen. De anser att fler elever i ordinarie undervisning 

skulle gynnas av att gå i specialskolor för att bättre kunna tillgodogöra sig utbildning och 

utveckla sina förmågor (Hansen, 2011). 

 

Lloyd (2008) kommer till slutsatsen i sin artikel Removing barriers to achievement: A 

strategy for inclusion or exclusion att barn i behov av särkskilt stöd som inkluderas i ordinarie 

engelsk undervisning kan missgynnas av detta och riskera att bli exkluderade i 

undervisningen. Denna kritik riktar sig till dåtidens engelska regeringsstrategi för att driva på 

och genomföra inkludering av elever med särskilda behov i ordinarie undervisning presenterat 

2004 i Removing Barriers to Achievement. The Government´s Strategy for SEN. 

 

Lloyd (2008) menar att inkluderingen genomförs utan att ta hänsyn till komplexiteten i 

integreringen med hänsyn till bedömningar, rådande läroplan och vid utförandet av 

konventionella bestämmelser (Lloyd, 2008, s. 221). Samt att det synsätt, den norm, som 

strategin utgår ifrån är normalisering, kompensation och elevens brister. Detta menar Lloyd 

gör att utbildningspolicyn inte leder till full delaktighet som det var tänkt utan att barn i behov 

av särskilt stöd får sämre möjlighet till bra utbildning i ordinarie undervisning (Lloyd, 2008).  

 

Det Lloyd (2008) pekar på är att inget gjorts för att ändra på skolans miljö, dess läroplaner 

och bedömningskriterier för att möjliggöra en bra inkludering utefter elevernas förmågor. Hon 

menar att: för att nå framgång måste de få assistans, av ett brett urval av stödåtgärder, för att 

sträva mot målet dikterat av normens agenda (Lloyd, 2008, s. 234). Lloyd menar att skolan 

inte har anpassats för att möjliggöra en lyckad inkludering. Och att det rådande synsättet på 

inkludering innebär, för barn i behov av särskilt stöd, att de kan vara med i den befintliga 

undervisningen om de uppvisar förmågor i likhet med övriga elever. Det Lloyd ser som det 

största felet med den nya policyn är att regeringen misslyckas med att: demontera och 

omstrukturera (s. 235) det som kan ses som den största barriären eller hindret: den nuvarande 
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konventionella strömningen av utbildning (s. 235). Med andra ord anser Lloyd inte att 

synsättet har ändrats från att se till elevernas brister, till ett mer inkluderande synsätt där fokus 

sätts på elevernas möjligheter som grund för individuellt anpassad undervisning.   

 

Sammanfattningsvis visar forskning att inkludering kan ses som en vision i skolan, där syftet 

är att säkerställa alla elevers deltagande, men i och med att det är en vision måste det 

accepteras att kan den aldrig uppfyllas helt.  Även det faktum lyfts upp att det saknas en tydlig 

teoretisk gräns för vad inkludering är. Ur ett pedagogiskt perspektiv verkar det ändå finnas ett 

samförstånd över att inkludering kan göras till en viss gräns. För att uppnå förändring inom 

inkluderingsprocessen anser Hansen (2011) att öppen diskussion och analys av lärarnas 

uppfattningar och konstruerande av integreringsbegreppet samt deras gränsdragning vid 

inkludering krävs. Han menar att detta inte går att uppnå genom strukturella förändringar och 

nya åtgärder i skolansorganisation. Lloyd (2008) däremot pekar i sin forskning på att just 

faktorer som assistans och ett brett utbud av stödåtgärder riktat till eleverna krävs i skolans 

organisation för att möjliggöra inkludering utefter elevernas förmågor. Men Lloyd riktar även 

kritik mot det synsätt som inkluderingsbegrepp utgår ifrån, det vill säga normaliseringsnorm, 

kompensatoriskt tänkande och att bara se elevens brister. 

 

1.2.5 Inkludering i idrottsundervisning 
 

Forskning riktat just på lärares uppfattningar om inkludering av elever med särskilda behov i 

idrottsundervisning har tidigare gjorts av Morley, Bailey, Tan och Cook (2005), där en 

intervjustudie med 43 engelska högstadielärare vilka bedrev undervisning med elever i 

åldrarna 11 till 18 år genomfördes. De fann att lärarna ansåg att inkluderingen i skolan som 

princip (Morley et al. s.102) kunde lyckas om inkluderingsmöjligheterna i form av adekvat 

stöd, resurser och träning avsevärt förbättrades eller förändrades helt (s. 102). 

 

De fann även att lärarnas uppfattningar om inkludering baserades på i vilken utsträckning de 

ansåg att eleverna med särkskilda behov kunde vara delaktiga i undervisningen och om detta 

hade negativ effekt på övriga klassen eller om det verkligen gynnade eleven med särskilda 

behov.  

 

På grund av idrottsämnets natur, aktiviteter och miljö i form av idrottshall eller utemiljö 

menar Morley et al. (2005) att lärarna var av uppfattningen att ämnet är speciellt med tanke på 
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att det krävs mer inriktat stöd till de berörda eleverna. Det framkom åsikter om att på grund av 

detta var det svårt att få hjälp av utbildad stödpersonal i idrotten jämfört med andra ämnen, 

och det framkom även åsikter om att om stödpersonal erbjöds så var deras utbildning och 

kunskaper otillräckliga för idrottsämnet. Dessutom ansågs att de inneboende säkerhets-

riskerna (s. 102) vid idrott blev större när inkluderade elever deltar i undervisningen.  

 

Angående inkluderade elevers förmåga att delta fann Morley et al. (2005) i sin intervjustudie 

att lärarna ansåg det relativt lätt att inkludera i simning, gymnastik och inomhusaktiviteter (s. 

102). Lärarna identifierade grupp/lagsituationer som det svåraste området att inkludera i och 

ansåg att de elever som var svårast att inkludera i undervisningen var elever med beteende- 

och känslostörningar följt av elever med inlärningssvårigheter samt fysiskt handikappade (s. 

102).  

 

Morley et al. (2005)fann i sin intervjustudie att lärarna hade åsikter om att deras 

lärarutbildning inte gav dem till tillräckligt mycket erfarenheter via träningsmöjligheter med 

elever med särskilda behov. Och om detta erbjöds ansågs den generellt vara otillräcklig och 

av en mer övergripande teoretisk natur (s. 102). Om det gavs möjlighet till vidareutbildning 

inom skolan ansågs den av lärarna irrelevant för ämnesinnehållet i Idrott och hälsa (s. 102). 

Detta anser Morley et al. (2005) är olyckligt i och med att de anser att inkludering inte bara är 

den enskilda läraren ansvar utan det ska utföras av organisationen som helhet (s. 102). 

 

Casebolt & Hodge (2010) konkluderar i sin intervjustudie om idrottslärares uppfattningar om 

inkluderade undervisning att: skoldistrikten (Casebolt & Hodge, 2010, s. 16) borde erbjuda 

mer kontinuerlig och professionell vidareutbildning för idrottslärare rörande undervisning 

med barn i behov av särskilt stöd (s. 16). Detta i likhet med Morley et al. (2005), men i 

motsats till Morley et al. anser Casebolt & Hodge (2010) att idrottslärarna skall hållas 

ansvariga för att utöka sina kunskaper via vidareutbildning för att detta medför ökad 

motivation, uppskattning och ökad undervisningskapacitet i förhållande till elever i behov av 

särskilt stöd.  

 

Casebolt & Hodge (2010) kom fram att: bristen på resurser och säkerhetsrisker (2010, s. 10) 

i undervisningsmiljön ansågs vara ett bekymmer, i likhet med lärarna i Morley m.fl. (2005) 

och Lloyd (2008) undersökningar. 
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Casebolt & Hodge fann att lärarnas upplevda förmåga att undervisa elever i behov av särskilt 

stöd baserades på deras: erfarenheter, kunskap, formell träning, studentens typ av 

funktionsnedsättning och grad, tillgängligheten av resurser och yta och slutgiltigt deras 

framgångar och misslyckanden i klassrummet (s. 10).  

 

Den generella åsikten hos de intervjuade lärarna summerar Casebolt & Hodge (2010) var att 

de värderade sin yrkesroll högt och att de uttryckte en vilja att få alla elever att lyckas, men att 

de stötte på bekymmer i sin strävan att förverkliga detta i undervisningen (s. 16). Detta 

uttrycktes via lärarnas åsikter om planering och organisation av lektionsinnehåll, där Casebolt 

& Hodge (2010) fann att informanterna kämpade med att försöka planera, anpassa och 

modifiera klassaktiviteter (s. 7) för att undervisningen skulle anpassas till elever med 

funktionsnedsättningar (s. 7). Några av lärarna uttryckte åsikter om att den tid som måste 

avsättas för planering, organisation, instruktioner, stöd och hjälp till elever med 

funktionsnedsättningar togs på bekostnad av den tid som var avsatt för övriga elever och 

klassen som grupp (ss. 7,12).  

 

De fann också åsikter hos lärarna att gruppens storlek hade betydelse för hur mycket tid de 

ansåg sig ha till att ge instruktioner både individuellt och till gruppen: Ju större storlek på 

klassen desto mindre tid (Casebolt & Hodge, 2010, s. 8). Detta ansåg lärarna även innebar 

praktiska säkerhetsrisker, mindre tid till individuell feedback och att läraren själv upplevde sig 

ha mindre möjlighet till att upprätthålla ordning och struktur (s. 8) på undervisningen när tid 

avsattes för att stödja och hjälpa elever med funktionsnedsättningar (s. 8).   

 

Casebolt & Hodge (2010) beskriver att det fanns en generell önskan och ett upplevt behov 

från lärarna av mer kunskap via vidareutbildning inom idrottsämnet för att kunna anpassa, 

organisera och ha strategier för inkludering av elever med funktionsnedsättningar (s. 11).  

 

En stor litteraturstudie har utförts av Qi & Ha (2012) vilken fokuserade på att: analysera 

empiriska studier om inkludering i idrotts undervisning (Qi & Ha, 2012, s. 257). Materialet 

bestod av 75 publicerade artiklar vilka sedan, via innehållsanalys, kategoriserades in i fyra 

återkommande teman.  

 

De teman som Qi & Ha fann representerade var: intressenter (s. 257) med det menades lärare, 

föräldrar, elever etc., perspektiv på inkluderad idrottsundervisning (s. 257), effektiva 
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inkluderingsmetoder (s. 257) och inkluderingens påverkan på studenter med och utan 

handikapp (s. 257). I 48 stycken av artiklarna var intressenternas perspektiv på inkluderad 

idrottsundervisning representerade. I 23 av dessa framkom att de aktiva idrottslärarnas syn 

och attityder angående inkludering och graden av funktionsnedsättning var en avgörande 

faktor till hur väl inkludering genomfördes. Qi & Ha (2012) fann att de lärare som var positivt 

inställda till inkludering var: kvinnliga lärare (s. 267), de som hade mer erfarenhet av 

studenter med handikapp (s. 267), de som hade mer akademisk förberedelse (s. 267), och de 

som hade mer upplevd kompetens (s. 267). De fann även att i några studier hade lärare: mer 

positiva attityder till att undervisa studenter med inlärningshandikapp än att undervisa de 

som hade känslomässiga - och beteendestörningar (s. 267). Positiva faktorer som nämns för 

lärarnas attityder i studierna är: god förberedelse, upplevd kompetens, tidigare lärarerfarenhet 

och tillgängligt stöd från skolan (s. 267). Negativa faktorer som nämns, med negativ inverkan 

på lärarnas attityder, var: brist på vidareutbildning, otillräcklig förberedelse och typen och 

graden av funktionsnedsättningen hos studenterna (s. 267).   

 

Av de 75 studierna var det 11 som tog upp undervisningsstrategier för inkluderande 

idrottsundervisning i syfte att möta de behov som elever med funktionsnedsättningar har. Qi 

& Ha (2012) fann sex strategier i artiklarna för att öka inlärningsmöjligheterna i inkluderande 

idrottsundervisning: implementera hjälplärare, få tillgång till och ta hjälp av stödpedagoger, 

användandet av idrottslärarspecialister, användandet av kollateral team metod, inbäddade 

instruktioner och kooperativt lärande (s. 271). Qi & Ha (2012) konkluderar att studien fann 

att implementeringen av hjälplärare har påvisats vara en effektiv strategi för att underlätta 

inkluderad idrottsundervisning (s. 275).  

 

Sammanfattningsvis visar genomgången forskning att lärarnas attityder till inkludering och 

graden av funktionsnedsättning hos elever har stor betydelse för utfallet av inkludering i 

idrottsundervisning. Stödresurser och hjälplärare tas upp som nödvändiga åtgärder för att 

möjliggöra en lyckad inkludering av elever med särskilda behov (Morley et al., 2005; 

Casebolt & Hodge, 2010; Qi & Ha, 2012). En utbredd önskan om vidareutbildning inom 

skolan finns bland idrottslärarna för att bättre kunna anpassa och organisera för inkludering 

(Casebolt & Hodge, 2010; Qi & Ha, 2012). Idrottsämnets inneboende säkerhetsrisker ansågs 

bland lärarna i både Morley et al. (2005) och Casebolt & Hodge (2010) undersökningar bli 

större när integrerade elever med funktionsnedsättningar deltog i undervisningen. Angående 

lärarnas uppfattningar om planering och organisation av inkluderad undervisning fann 
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Casebolt & Hodge (2010) att det generellt bland lärarna fanns en vilja att alla elever skulle 

lyckas i undervisningen. Men att de i inkluderade sammanhang kämpade med att få till 

planering, anpassningar och att erbjuda stöd, extra instruktioner i undervisningen till elever 

med funktionsnedsättningar. På grund av att tid avsattes till detta framkom det åsikter om att 

denna tid togs från de övriga eleverna och klassen som grupp. Gruppstorlekens betydelse 

belystes också via tidsaspekten. Lärare ansåg i Casebolt & Hodge (2010) undersökning att 

desto större grupp ju mindre tid till varje elev och mindre möjlighet för läraren att hålla 

struktur och ordning i undervisningen. 

 

1.2.6 Delaktighet 
 

Jacobsson och Nilsson (2011) identifierar två olika typer av delaktighet som har betydelse för 

elever i skolan: pedagogisk delaktighet och social delaktighet (Jacobsson & Nilsson, 2011, s. 

40). Mer specifikt uttrycker författarna sig så här: 

Pedagogisk delaktighet innebär att elever är delaktiga i en arbetsgemenskap, antingen genom att 

de utför samma arbetsuppgifter som övriga elever i gruppen eller genom att arbetssättet tillåter 

att olika elever arbetar med olika arbetsuppgifter. Social delaktighet yttrar sig genom att eleven 

är delaktig i den sociala gemenskapen (Jacobsson & Nilsson, 2011, s. 40). 

I denna rapport sätts fokus på den pedagogiska delaktigheten, då utifrån idrottslärarens 

perspektiv, men för att verkligen kunna skatta elevers delaktighet bör de berörda elevernas 

uppfattningar och upplevelser också belysas.  

Almqvist, Eriksson & Granlund (Gustavsson, 2004) påvisar detta genom sin sammanfattning 

av genomgången tidigare forskning:  

delaktighet är något som kan upplevas och/eller i skärningspunkten mellan individen och den 

omgivande miljön. Samspel och aktivitet måste dock kompletteras med en tydlig upplevelse av 

delaktighet hos individen för att man ska kunna säkerställa att en individ är delaktig 

(Gustavsson, 2004, s. 141). 

 

Almqvist, Eriksson & Granlund (Gustavsson, 2004) anser att unikt för personer med 

kognitiva funktionshinder är svårigheter med allmänna uppgifter och krav samt: tidshantering 

och planering (s. 142). De beskriver vidare att kortsiktiga och konkreta mål möjliggör och 

ökar delaktigheten för utvecklingsstörda elever och menar vidare angående förutsättningar i 

miljö och samspel att: Bedömningar av delaktighet måste därför göras i relation till det 

samspel som är möjligt i den miljö som är aktuell (Gustavsson, 2004, s. 143). 
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Jacobsson & Nilsson (2011)  belyser betydelsen av lärarnas arbetssätt genom följande citat: 

Det grundläggande arbetssättet i gruppen som helhet har betydelse för möjligheterna för 

elever i behov av särskilt stöd att delta och samtidigt få sitt stödbehov tillgodosett (Jacobsson 

& Nilsson, 2011, s. 40). De menar vidare att det är en: pedagogisk utmaning (s. 41) att 

anpassa undervisningen och miljön så att eleverna får rätt stöd för att möjliggöra delaktighet i 

undervisningen och i gruppens gemenskap så långt det är möjligt så: att fördelarna överväger 

eventuella nackdelar (s. 41). 

 

Asmervik (1993) anser att en utmaning som en pedagog möter rörande barn med 

utvecklingsstörning är deras nedsatta förmåga att koppla handling till erfarenhet och att 

bedöma situationer utifrån tidigare erfarenheter. Asmervik lyfter även fram att: 

Koncentrationsförmågan och det auditiva och visuella minnesspannet är ofta nedsatt, barnen 

distraheras lätt, glömmer ofta saker och ting, tål påfrestningar dåligt och tröttnar snabbt. Allt 

detta leder till att undervisningen måste ske i korta perioder och vara konkret (Asmervik, 1993, 

s. 171). 

 

Delaktighetsbegreppets komplexitet har tagits upp av Winberg, Pettersson och Lindeberg 

(Szönyi & Dunkers, 2012) som beskriver komplexiteten i begreppet delaktighet utifrån vilket 

sammanhang begreppet används i teorin. De anser vidare att begreppet: saknar en tydlig 

definierad innebörd (s. 11) men att delaktighetsbegrepp har stor betydelse för både samhället 

och den enskilde individen (s. 11). I deras rapport Där man söker får man svar behandlas 

delaktighet i skolans miljö för elever med varierande funktionsnedsättningar (Szönyi & 

Dunkers, 2012). I syfte att: inspirera till ett fortsatt arbete med utvecklandet av pedagogik och 

skolmiljö, i alla dess olika delar, för att skapa bättre förutsättningar för alla elevers 

delaktighet (s. 12). Författarna fokuserar på och delar in delaktighet i sex olika aspekter, 

Tillhörighet, Tillgänglighet, Samhandling, Engagemang; Autonomi och Erkännande (s. 13). 

Arbetet har en specialpedagogiskt ansats och beskriver delaktighet från två inriktningar. Ett 

relationellt perspektiv, det vill säga individens förutsättningar/svårigheter, och ett kategoriskt 

perspektiv, vilket fokuserar mer på den omgivande miljöns förutsättningar/svårigheter. (s. 17). 

Dessa två perspektiv har mycket gemensamt och bildar ett begreppspar (s. 17). Winberg, 

Pettersson och Lindebergs ambition med sin rapport är att se delaktighet i dessa båda 

perspektiv för att hitta modeller för att se individen i aktiviteten, eleven i skolmiljön (s. 17) där 

aktiviteten står i fokus. De sex olika aspekterna på delaktighet läggs sedan in i tre olika 

kulturområden i skolan, undervisnings-, kamrat- och omsorgskultur (s. 19). Deras arbete 
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mynnade ut i skapandet av delaktighetsmodellen, en teoretisk modell för att skatta delaktighet 

för elever i undervisningssammanhang (Szönyi & Dunkers, 2012). 

 

Sammanfattningsvis beskrivs begreppet delaktighet enligt Winberg, Pettersson och Lindeberg 

(2012) sakna en tydligt definierad innebörd och är ett komplext begrepp då betydelsen 

varierar beroende på i vilket teoretiskt sammanhang det används. Inom skolan har Jacobsson 

& Nilsson (2011) definierat två typer av delaktighet av vikt för eleverna pedagogisk 

delaktighet, att eleverna är delaktiga i en arbetsgemenskap och social delaktighet, att eleverna 

är delaktiga i den sociala miljön. Med en specialpedagogisk ansats har Winberg, Pettersson 

och Lindeberg (2012) tagit fram delaktighetsmodellen, en teoretisk modell i syfte att skatta 

delaktighet för elever i skolmiljön och i aktiviteten. Almqvist, Eriksson & Granlund 

(Gustavsson, 2004) anser att det för att möjliggöra delaktighet för elever med 

utvecklingsstörning, är speciellt viktigt med kortsiktiga och konkreta mål i undervisningen 

och att bedömning av delaktighet ska ske i förhållande till vilket samspel som är möjligt i den 

aktuella miljön. För att verkligen skatta upplevd delaktighet menar Jacobsson och Nilsson 

(2011) att det krävs att eleverna själva får ge sina upplevelser och åsikter om detta. 

 

1.2.7 Utvecklingsstörning 
 

Diagnosen utvecklingstörning bygger på begreppen intelligens samt adaptivt beteende 

(Jacobsson & Nilsson, 2011, s. 139). Utvecklingsstörning definieras som en: intellektuell 

funktionsnedsättning i kombination med bristande förmåga att klara den dagliga livsföringen 

(s. 138). Faktorer som kan påverka utvecklingsstörningen hos den enskilde individen är: 

personlighet, miljöbakgrund och eventuella försvårande psykiska och somatiska symptom 

(Asmervik, 1993, s. 170).   

 

På FUB´s (Intresseförening för barn och unga med utvecklingsstörning) hemsida finns en 

enkel men kärnfull beskrivning om vad utvecklingsstörning handlar om: 

Utvecklingstörning är en funktionsnedsättning i hjärnan. Den som har utvecklingsstötning har 

svårare att förstå och behöver mer tid för att lära sig och för att minnas. En del saker lär man sig 

aldrig. På andra sätt är man som alla andra (FUB, 2013). 

FUB beskriver vidare att funktionsnedsättningen ska ha uppkommit före 18 års ålder. Idag 

finns ca 38 000 barn och vuxna med utvecklingsstörning i Sverige. Tidigare siffror 

publicerade 1993 anger att det fanns ca 40 000 individer varav ca 15 000 var barn (Asmervik, 

1993, s. 167).  
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Asmervik (1993) beskriver att via intelligenstest, för att se kognitiv förmåga, delas 

utvecklingsstörning in i tre olika grader. Lindrig innebär att intelligenskvoten (IQ) ligger 

mellan 50-55 till 70, måttlig innebär IQ mellan 35-40 till 50-55 och grav IQ under 35-40 

(Asmervik, 1993, s. 167). Jacobsson och Nilsson (2011) beskriver att normal intelligens ligger 

mellan IQ 90-110 där 100 är medelvärde, en svag begåvning mellan IQ 70-90 och att ett IQ 

under 70 definieras som utvecklingsstörning och att denna grupp representerar endast ca 1-2 

procent av det totala antalet utvecklingsstörda (s. 140). Jacobsson och Nilsson (2011) 

poängterar att dessa klassifikationer via intelligens kvot representerar de medicinska 

diagnoskriterierna för utvecklingsstörning, och att de inte är framtagna enbart med syfte för 

att se över åtgärdsbehov för att anpassa pedagogiska insatser (ss. 140-141).   

 

En definition som används i syfte att: klassificera eller beskriva styrkor och svagheter 

(Jacobsson & Nilsson, 2011, s. 141) hos den utvecklingsstörde för att se vilket stödbehov och 

vilka åtgärder den behöver vid pedagogisk planering är framtagen 2009 av AAIDD, American 

Association on Intellectual and Developmental Disabilities (hämtat ur Jacobsson & Nilsson, 

2011 s. 141). AAIDD anser att det inte är av vikt att klassificera utvecklingstörningen via grad 

av intelligens enbart utan fokuserar istället på att utreda individens styrkor och svagheter inom 

fem dimensioner där den intellektuella förmågan är en. De andra dimensionerna beskriver 

Jacobsson och Nilsson är: adaptivt beteende, delaktighet/samspel och social roller, hälsa och 

kontext eller sammanhang (s. 141). 

 

Den definition som används mest i Sverige är Gunnar Kyhléns från 1979 som baseras på en 

holistisk syn på människan där: nedsättningar i begåvningsfunktioner måste ses i ett 

sammanhang där inte funktionsnedsättningen tillskrivs alltför stor betydelse (citeras av 

Jakobsson och Nilsson, 2011 s. 142). Kyhléns teori beskriver begåvningens tre funktioner där 

den första är kopplad till verklighetsuppfattning, det vill säga att kunna bearbeta intrycken 

från omvärlden. Den andra funktionen avser förmågan att utföra tankeoperationer: att kunna 

planera handlingar i tankarna, det innebär teoretisk problemlösning och rörlighet i tänkandet 

(s. 143). Att kunna sätta ord eller siffror kopplat till erfarenheter är den tredje funktionen i 

Kyhléns modell och beskriver förmågan att: symbolisera erfarenheter med hjälp av abstrakta 

symboler (s. 143). 
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Sammanfattningsvis kan utvecklingsstörning beskrivas som en funktionsnedsättning i hjärnan 

samt en nedsatt förmåga att klara sig själv i vardagen. Den ska även ha debuterat före 18års 

ålder. Normal intelligensnivå ligger mellan 90 och 110 IQ men om den kognitiva förmågan 

understiger 70 definieras detta medicinskt som en utvecklingsstörning. Den kognitiva 

förmågan delas sedan in i tre grader: lindrig, måttlig och grav utvecklingsstörning.  

Definitioner framtagna av AAIDD, och Kýhlen lägger fokus på att se individens styrkor och 

svagheter istället för att enbart fokusera på graden av intelligens, vilket de ställer sig kritiska 

till (Jacobsson & Nilsson, 2011, ss. 142-143). 

 

1.2.8 Grundsärskolan 
 

Grundsärskolan vänder sig till barn med utvecklingsstörning vilka inte når upp till 

grundskolans kunskapskrav och ska erbjuda en utbildning: som är anpassad till varje elevs 

förutsättningar och så långt som möjligt motsvara den som ges i grundskolan (Skolverket U. , 

2012). För att motta rätten till grundsärskola ska barnet ha utretts och diagnostiserats att ha en 

utvecklingsstörning (Skolverket K. , 2012). Skolformen består av nio årskurser och innehåller 

även en inriktning som heter träningsskolan vilken är till för barn och unga: som inte kan 

tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i ämnen (Skolverket F. o., 2013). Det är 

vårdnadshavarna som avgör om barnen placeras i grundsärskolan eller i grundskolan 

(Skolverket K. , 2012).  

 

När den nya skollagen kom den 1 juli 2011 förändrades den obligatoriska särskolan till att 

kallas grundsärskolan. Elever med autism men utan utvecklingsstörning anses inte längre vara 

målgrupp för grundsärskolan och skolformen blev en nioårig utbildning istället för tioårig 

som tidigare (Skolverket U. , 2012). Detta har lett till att elevantalet i grundsärskolan har 

minskat men att antalet elever i årskurs nio har ökat vilket utbildningsstatistikenheten på 

skolverket anser: 

indikerar att många elever som annars skulle ha läst årskurs tio fortfarande är kvar i årskurs nio 

och inte har gått över till gymnasiesärskolan eller gymnasieskolans introduktionsprogram 

(Skolverket U. , 2012) 

I dagsläget finns 661 grundsärskolor fördelat på 281 kommuner i Sverige (Skolverket U. , 

2012).  

 

Om man tittar på läroplanerna Lgr 11 för grundsärskolan och grundskolan så är skolans 

värdegrund, uppdrag och riktlinjer desamma i båda läroplanerna. Det är i kunskapsmålen och 
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i kursplanerna som det skiljer sig lite åt, då kraven är anpassade efter särskolelevernas 

förutsättningar (Skolverket, 2011a; 2011b).  

 

I ämnet idrott och hälsas kursplaner är ett exempel på sådana anpassningar att elever i 

grundsärskolan ska: ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att reflektera över samband 

mellan rörelse, hälsa och livsstil (Skolverket, 2011a, s. 43), jämfört med grundskolans 

formulering: ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att planera, praktiskt genomföra 

och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och 

livsstil (Skolverket, 2011b, s. 51).  

 

Det centrala innehållet för ämnet i grundskolan årskurs 7-9 består av 16 punkter fördelat på: 

Rörelse, Hälsa och livsstil, Friluftsliv och utevistelse (Skolverket, Kursplan - Idrott och hälsa, 

2011b). Motsvarande innehåll i grundsärskolan består av 17 punkter även dessa fördelade som 

ovan fast med tillägget: Ämnesspecifika begrepp (Skolverket, Kursplan - Idrott och hälsa, 

2011b). Tio av dessa punkter är desamma i de båda centrala innehållen men sju punkter är 

anpassade eller med tillägg i grundsärskolans innehåll jämfört med grundskolans (se bilaga 1 

och 2). Detta gör att den undervisande läraren i inkluderande ordinarie grundskola bör ha 

kunskap om de båda läroplanerna för att kunna möjliggöra inkludering och delaktighet i 

undervisningen utefter de förmågor som ska uppvisas av eleverna i respektive läroplan. 

 

Sammanfattningsvis är grundsärskolan till för barn och unga med utvecklingsstörning som 

inte når upp till grundskolans kunskapskrav. För att motta rätten till grundsärskola krävs en 

utredning och diagnos för utvecklingstörning. Det är sedan barnets föräldrar/vårdnadshavare 

som beslutar om barnet ska placeras i grundskolan eller i grundsärskolan. Skolformen består 

av nio årskurser och har även en inriktning kallad träningsskolan för de barn som har en stort 

nedsatt intellektuell och social förmåga. 

 

 

1.3 Frågeställningar 
 

Syftet med denna uppsatts är att öka kunskapen om idrottslärares arbetssätt med fokus på 

delaktighet för inkluderade grundsärskolelever i den kommunala grundskolan åk 7-9. De 

frågeställningar som arbetet bygger på är: 
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o Hur uppfattar idrottslärare grundsärskolelevers förutsättningar till att delta i 

grundskolans idrottsundervisning?  

 

o Hur delaktiga anser idrottslärarna att grundsärskolelever är i grundskolans 

idrottsundervisning?  

 

o Hur arbetar idrottslärarna för att möjliggöra delaktighet för grundsärskolelever? 

 

2. METOD 
 

Förberedelse, skapande av intervjufrågor, intervjuerna och transkriberingen av materialet har 

gjorts i samarbete med en medstudent vid Högskolan i Gävle. Detta har gjorts på grund av att 

vi båda har valt att skriva om idrottslärares uppfattningar om inkluderande undervisning i 

ämnet idrott och hälsa. Skillnaden är att vi har olika fokusgrupper på elever i våra respektive 

arbeten. Istället för separata intervjuer med i princip samma informanter, ansåg vi det mer 

troligt att få ett större underlag för våra arbeten med fler informanter om vi samarbetade med 

intervjuerna. Denna rapport fokuserar på inkluderade grundsärskoleelever och medstudentens 

fokus är inkluderande undervisning rörande elever med ADHD. Allt arbete med bakgrund, 

litteraturgenomgång, sammanställande av intervju material etc. har gjorts individuellt. 

 

2.1 Urval 
 

De intervjuade informanterna består av åtta stycken utbildade idrottslärare som varit eller är 

verksamma inom grundskolans högstadium åk 7-9. Ett systematiskt urval skedde i enlighet 

med Holme & Sovang (1997) vilka menar att ett urval av undersökningsenheter för kvalitativ 

intervju görs för: att öka informationsvärdet och skapa en grund för djupare och mer 

fullständiga uppfattningar om det fenomen vi studerar (s. 101). Eftersom vi ville ge en 

varierad bild av verksamheten i skolan som ej var bunden till vilka förutsättningar/ekonomi de 

aktuella skolorna hade via sin kommun valde vi att leta informanter i olika kommuner i ett län 

i mellan sverige. För att säkerställa att vi skulle få ta del av erfarenheter hos idrottslärarna 

rörande våra valda syften och fokusgrupper kontrollerade vi, dels via skolornas hemsidor och 

dels via samtal till rektor/idrottslärare, att våra respektive fokusgrupper fanns representerade i 
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undervisningen och via erfarenheter hos de aktuella idrottslärarna. Vi kontaktade fler skolor 

än de som blev representerade i vårt arbete men några sållades bort p.g.a. att fokusgrupperna 

inte fanns representerade där eller att det saknades intresse för att delta. 

 

Urvalet av informanter representerar sju olika skolor i fyra olika kommuner, alla informanter 

är utbildade idrottslärare med erfarenhet i yrket. 

 

Tabell 1. Beskrivning av de deltagande idrottslärarnas erfarenhet i yrket. 

Kommun 1 Arbetserfarenheter Tid i yrket 

Informant 1 Idrottslärare/ämneslärare grundskolan 12 år 

Informant 4 Idrottslärare/ämneslärare grundskolan 13 år 

Informant 6 Idrottslärare 
grundskolan/gymnasiet/gymnasiesärskolan 

32 år  

Informant 7 Idrottslärare/ämneslärare grundskolan och 
grundsärskolan 

30 år 

Kommun 2   

Informant 2 Idrottslärare grundskolan 9 år 

Informant 4 Idrottslärare grundskolan  25 år 

Kommun 3   

Informant 8 Idrottslärare grundskolan  12 år 

Kommun 4   

Informant 3 Idrottslärare grundskolan 42 år 

 
 

2.2 Etik 
 

En första kontakt togs via telefon till skolornas idrottslärare alternativt rektor om 

kontaktinformation till idrottslärare saknades. I enlighet med forskningsetiska riktlinjer 

rörande information om undersökningens syfte och metod (Johansson & Svedner, 2010, s. 20) 

och frivilligt deltagande kallat: informerat samtycke (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 87) och de 

deltagande skolorna och lärarnas: konfidentialitet (s. 88) gavs en presentation av oss 

studenter, vårt syfte med respektive examensarbete, val av intervjuform, val av spridning på 

informanter samt försäkran om anonymitet vid den första kontakten. Rektor/idrottslärare fick 

därefter frågan om de ville medverka som informant i undersökningen. I de fall där den 

initiala kontakten togs med rektor återgavs samma information som tidigare beskrivits via en 

ytterligare kontakt/telefonsamtal till berörd idrottslärare. Om informanterna accepterade att 
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delta fick de välja lämplig tidpunkt för intervjutillfället efter deras förutsättningar och 

önskemål. 

 

2.3 Datainsamlingsmetoder 
 

Denna rapport är baserad på en kvalitativ halvstrukturerad intervjuform. Lantz (2007) 

beskriver att syftet med denna intervjuform är att undersöka: individens upplevelse av 

kvantiteter och kvaliteter (Lantz, 2007, s. 33). Kvale & Brinkmann (2009) anser att det man 

avser undersöka vid en kvalitativ intervju är: att förstå ämnen från den levda vardagsvärlden 

ur den intervjuades eget perspektiv (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 39). Intervjufrågorna 

skapades genom en kombination av öppna och fasta frågor i en bestämd ordningsföljd med 

förutbestämda alternativ på eventuella följdfrågor i enlighet med boken Intervjumetodik 

(Lantz, 2007, s. 33) för att kunna fördjupa eller klargöra för meningssammanhanget av 

informanternas svar. Vid skapandet av de fasta frågorna var det i syfte att undersöka 

informanternas bakgrund och deras syn på olika begrepp som tas upp i rapportens 

frågeställningar. De öppna frågorna skapades för att få en inblick i idrottslärarnas upplevda 

verklighet rörande de begrepp som avsetts undersökas och de fokusgrupper som valts. 

Intervjufrågorna korrelerar med andra ord till rapporternas frågeställningar och syfte. De 

öppna frågorna skapades även med tanke på delkatighetsaspekter som finns representerade i 

delaktighetsmodellen (Szönyi & Dunkers, 2012) för att eventuellt kunna göra en teoretisk 

tolkning av rapportens resultat genom denna. En pilotintervju med en idrottslärare via 

bekvämlighetsurval gjordes för att se hur väl svaren på intervjufrågorna motsvarade det som 

avsågs undersökas. Vissa frågor fick förtydligas så dessa arbetades om efter intervjun men de 

svar som gavs vid intervjun motsvarade det som söktes så pilotintervjun representeras av 

informant ett i rapporten. Löpande under alla intervjuer och vid respektive intervjus slut 

sammanfattades det mest centrala av informanternas åsikter rörande begrepp och upplevelser 

som framkommit, detta för att klargöra informationen som getts och med syfte att verifiera att 

sammanfattningen överensstämde med vad informanten avsett. Lantz (2007) beskriver att det 

är fördelaktigt att: intervjuaren sammanfattar intervjuinnehållet (s. 59) detta för att uppfylla 

krav på reliabilitet genom att intervjuaren: prövar sin förmåga att spegla källan (s. 59). 

Forskningen har haft som avsikt att uppfylla de kvalitetskriterier för en halvstrukturerad 

intervjuform som angetts i Den kvalitativa forskningsintervjun (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 

180). Författarna beskriver intervjuarens roll: som malmletare eller som resenär (s. 64) vilket 
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de anser innebära att intervjuaren som malmletare söker efter: objektiva fakta och väsentliga 

meningar (s. 64) ur informantens erfarenheter medan intervjuaren som resenär: ställer frågor 

och uppmuntrar dem att berätta sina egna historier om sin livsvärld (s. 64). Vi har ur detta 

perspektiv sett oss som resenärer där vi fått följa med idrottslärarna i deras upplevda 

verklighet. Genom sina erfarenheter och upplevelser har de gett oss information om hur 

inkludering, delaktighet och deras arbetssätt kan anses påverka våra fokusgrupper i 

grundskolans idrottsundervisning. 

 

2.4 Procedur 
 

De individuella intervjuerna spelades in på MiniDisc spelare och via mobiltelefon, 

informationen lagrades sedan på MiniDisc samt USB minne. Några intervjuer skedde i 

lärarnas arbetsrum och några i närliggande konferensrum. Vid intervjuerna var en av oss 

moderator och den andra förde anteckningar och ställde följdfrågor. Den som tagit den initiala 

kontakten med informanten agerade moderator och intervjuerna delades upp så vi ledde fyra 

intervjuer var. Det inspelade materialet transkriberades sedan i sin helhet på dator till text, 

med undantag av de delar av intervjun som inte berörde ämnet där informanter pratade om 

personliga saker eller annat. Då vi agerat moderator ansvarade man även för transkriberingen 

av intervjun. Intervjuerna tog från 60 till 90 minuter beroende på hur mycket informanterna 

ville dela med sig av sina erfarenheter. 

 

2.5 Analysmetoder 
 

Här börjar det enskilda arbetet med rapportens databearbetning.  Bearbetningen av materialet 

skedde med fokus på analys genom: meningskoncentrering (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 

221). Detta utförs genom fem steg: att intervjumaterialet först läses igenom: för att få en 

känsla av helheten (s. 221). Sedan ska de: naturliga ”meningsenheterna” (s. 221) som 

framkommit av informationen fastställas. Nästa steg är att skapa: huvudteman (s. 223) genom 

analys av meningsenheterna. Det fjärde steget är att genom undersökningens syfte: ställa 

frågor till meningsenheterna (s. 221). Det sista steget består av att intervjuns huvudteman 

sammanställs: i en deskriptiv utsaga (s. 222). Tillvägagångssättet i denna rapports 

databearbetning bestod i att läsa igenom intervjuerna i sin helhet och färgkoda de 

återkommande teman och problemområden som fanns för att sedan göra en första 
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datareduktion baserat på rapportens frågeställningar. Detta i enlighet med Lantz (2007) som 

beskriver att: datareduktion innebär att på ett systematiskt sätt välja, och därigenom välja 

bort information inför den fortsatta analysen samt att förenkla och abstrahera rådata (s. 

107). Rådata i detta fall citerat från de transkriberade intervjuerna märktes med 

informantnummer och delades in i nio olika ämnesområden vilka sedan sammanfördes så 

materialet behandlades utifrån informationen som fanns inom varje tema. Dessa teman 

representerade inkludering, delaktighet, skolans organisation/resurser, lärarens planering/ 

organisation, överlämningar/kunskap, Lgr 11, samhälle, drömscenario/önskningar, debatt 

särskola. Utifrån dessa teman jämfördes informanternas åsikter för att se likheter och 

skillnader. Dessutom sållades visst material bort på grund av att det inte var av relevans för 

syfte och frågeställningar. Informationen från de olika teman som funnits sattes sedan i 

relation till frågeställningarna, analyserades och sammanfattades med egna ord samt styrktes 

genom användandet av citat från informanterna. Originaltranskriberingarna togs fram vid 

behov för att stämma av att citaten inte blev lösryckta från de sammanhang de hämtats ur. 

Lantz (2007) beskriver detta som: den kritiska granskningen av hur datareduktionen 

genomförts (s. 109). Materialet sorterades sedan in under de tre stora områden som kom att 

belysas: idrottslärarens syn på inkludering, idrottslärarens syn på delaktighet och 

idrottslärarens arbetssätt för delaktighet. Efter detta var gjort sorterades materialet ännu en 

gång och sammanfattades. Citat valdes dessutom ut för att tas med i den färdiga rapporten 

med syfte att ge en sann bild av den information som lyfts fram och stärka reliabiliteten på 

arbetet. Holme & Solvang (1997) beskriver vikten av att använda valda citat: som kan bidra 

till en djupare förståelse av det problemområde vi arbetar med (s. 142). En sista sortering av 

materialet gjordes för att få flyt i informationen kopplat till frågeställningarna. Detta ledde till 

att den slutliga rapporten innehåller två huvudkategorier: idrottslärarnas syn på inkludering 

och idrottslärarens arbetssätt för delaktighet. 
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3 RESULTAT 

Det samlade resultatet av lärarnas åsikter kommer att redovisas med undersökningens syfte 

och frågeställningar som bakgrundsmall. De återkommande teman och områden som lärarna 

lyft fram, rörande delaktighet för inkluderade grundsärskolelever, visas först i ett 

sammanfattat flödesschema. Arbetets titel representeras av den första punkten och visar sedan 

vad idrottslärarna anser påverka deras arbetssätt vid inkluderad undervisning. Resultat-

redovisningen följder därefter med schemat som grund. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Förutsättningar till delaktighet 

 

Elevens förmåga att delta 

 

Skolans genomförande  

– Resurser 

Kommunens ekonomi 

- Resurstilldelning 

Grundsärskolelever med: 

 
Goda motoriska förutsättningar = inkludering 

Sämre motoriska förutsättningar = integrering/ 

exkludering 

Skolans förmåga att erbjuda: 

 
 Assistenter under idrottslektionen 

 Förberedande motorisk träning/ special -

gymnastik 

 

Idrottslärarens förutsättningar 

 

Arbetssätt: 

 
 Tydliga och upprepade instruktioner 

 Struktur på och i undervisningen 

 Nivå anpassning och olika aktiviteter att välja bland 



 

29 

 

3.1 Idrottslärarnas syn på inkludering 

 

3.1.1 Inkluderade grundsärskolelever 
 

Idrottslärarna överlag uppger att de är mycket positiva till inkludering, detta med elevernas 

bästa i åtanke för att de ska få känna tillhörighet och få vara en del i samhället. Exempel på 

åsikter hos informanterna som lyftes var att: alla har en plats, alla får vara med (8), och 

möjligheten att de får känna sig som alla andra (3). Många av idrottslärarna uttrycker åsikten 

att inkludering inte bör göras utan resurser för att bli lyckad. En informant uttrycker sig så 

här: inkludering kräver resurser (7) och en informant lyfter även upp vikten av ett bra 

genomförande: inkludering är bra, om det är under rätt former och man kan inte göra det för 

att man ska (6) Tre av idrottslärarna delar uppfattningen att inkludering ibland känns som en 

pappersprodukt, eller som en av dem uttrycker det: 

man jobbar utifrån fina ord, bra idéer utan resurser till genomförandet av det som man tycker är 

bra från början, alltså inkludering (1) 

 

Angående särskoleelever som inkluderas i undervisningen uttrycker en idrottslärare att elever 

kan anses: inkluderade på pappret (4) men att så inte är fallet vid idrottsundervisningen. 

Informanten beskriver att särskoleeleverna åker buss till en särskola för att ha 

idrottsundervisning där med en annan idrottslärare. Informanten beskriver vidare 

uppfattningen att eleverna verkar tycka detta är bättre än att vara med övriga klassen vid 

ordinarie lektion. Informanten summer detta så här:  

om det är det som blir resultatet att de får åka upp till särskolan och blir exkluderade så är ju inte 

förutsättningarna jättebra för inkludering blir väl egentligen slutsatsen då (4). 

Enskilda elever som blivit inkluderade på ett lyckat sätt i ordinarie undervisning ger flera 

informanter exempel på: Nån elev ur den gruppen som jag har haft med på mina lektioner i 

alla år som fungerat jättebra och hon anser jag vara inkluderad (4), en annan informant ger 

ett exempel på en elev som: 

är högpresterande som till och med tar sig till läns uttagningar för att dom är så himla duktiga. 

Dom har ju inget behov egentligen hos mig så men i andra ämnen behöver den mer stöd (8). 

Informant tre ger ett exempel på en elev vars föräldrar stred för att få en plats i särskolan men 

som ändå fick börja i ordinarie grundskolan: 

I intellektuellt hänseende hade han det svårt, men han var riktigt långt framme när det gällde 

idrott och jag hade honom i varje idrottstimme under tre års tid och tyckte för hans del så kändes 

det som att vilken bra tid han fick när han fick gå på våran skola. Det kändes så i alla fall (3). 
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Informant sju menar att inkludering av särskoleelever kan fungera bra i låg- och mellanstadiet 

men att det blir svårare för särskoleleverna att hänga med i undervisningen på högstadiet på 

grund av att många har problem med grovmotoriken samt att deras nedsatta intellektuella 

förmåga gör att de övriga eleverna drar ifrån utvecklingsmässigt. Idrottsläraren beskriver att: 

på högstadiet är det ganska få som är inkluderade i idrottsundervisningen för att det blir för 

svårt när det är så högt upp i åldrarna (7). Detta härleder informanten till avsaknaden av 

extra gympa/special gympa för att kunna förbereda särskoleleverna så att de får förkunskaper 

för att kunna delta och för att träna på deras motoriska svagheter för att öka förmågan att 

delta. Informanten beskriver förutsättningarna så här: för någon sån tid har vi ju inte alls här, 

nada (7). 

 

Den mentala förmågan tar även informant fem upp. Denne upplever att vissa av 

särskoleleverna uppfattar ungefär 10-15 % av det som sker under lektionen och detta leder till 

att förutsättningarna vid ordinarie lektion i idrott inte finns för eleven för att utvecklas 

maximalt: 

alltså de får jobba så otroligt hårt och förstår så lite, man ser ju det, dom förstår inte så mycket 

som man skulle behöva göra för att verkligen trivas i situationen, alltså sammanhanget är för 

svårt (5). 

En annan informant verksam på gymnasiesärskolan funderar vidare på särskolelevers 

förutsättningar för inkludering i grundskolan: 

men frågan är vad ska de välja på gymnasiet, ska de gå bygg då?  Där är det ju fullt jämt, ska det 

finnas särskilda platser utanför för våra elever eller hur har man tänkt sig? Då kanske det blir 

mer utslagning än inkludering? (6) 

 

3.1.2 Elevens förmåga att delta 
 

Informanterna berättar om grundsärskoleelevers vitt skilda individuella förutsättningar för att 

delta i grundskolans ordinarie idrottsundervisning. Några elever har inga märkbara motoriska 

nedsättningar och är på samma färdighetsnivå som övriga elever och ibland mycket bättre än 

vissa grundskolelever men att de kan ha en intellektuell funktionsnedsättning vilket gör att de 

inte når upp till betyg i grundskolan som matchar deras praktiska förmågor, men de når upp 

till betyg i grundskolan. Andra elever har det mycket svårare med motoriken, de motoriska 

grundformerna och med sin förmåga att ta in information, samt med sin förståelse för vad som 

ska göras vid lektionstillfället och följer grundsärskolans läroplan. Alla informanter beskriver 

att det är väldigt individuellt från elev till elev och att det inte går att generalisera 
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särskoleelever som en enhetlig grupp med samma problematik. Eleverna har vitt skilda 

förutsättningar men ofta samma typ av problemområden i olika kombinationer.  

 

Det de flesta av lärarna däremot anser att de här eleverna har gemensamt är deras positiva 

attityd och inställning till att vilja delta i idrotten. Informanterna beskriver att de ofta försöker 

delta i aktiviteten och vid lektionerna.  En informant beskriver det så här: dom vågar prova 

och vågar vara, att dom vågar misslyckas och prova igen (8).  

 

Åsikter hos idrottslärarna finns om huruvida vissa elever som mottagit särskola får rätt 

förutsättningar för att utvecklas i ordinarie grundskola. Tre av informanterna är av åsikten att 

så inte är fallet. Informant fem anser att: 

oftast är det ju föräldrarna som ligger bakom då och dom kräver liksom att eleven ska gå i vanlig 

skolan fast vi hävdar och slåss för att dom mår bättre och utvecklas bättre i särskolan. Och jag 

skulle påstå att till 100 % att så är fallet (5). 

Informant sex som länge jobbat inom grundskolan och som numer arbetar i 

gymnasiesärskolan menar att särskolan behövs: 

jag tror ju att vi kommer att behövas, folk kommer att inse det även om man helst vill köra 

inkluderat, för en del är så speciell så det går inte (6). 

Informanten berättar vidare att de på gymnasiesärskolan har elever som de anser är starka i 

idrott som aldrig tidigare deltagit i ordinarie grundskolans idrottslektioner: 

Av de ettor vi fick nu så var det cirka tre till fem av nio som aldrig varit med på idrotten i den 

vanliga skolan och har de varit med har det varit i väldigt små grupper (6). 

Informanten upplever förvåning över detta i och med att eleverna har uppvisat de 

färdigheterna som krävs för att delta och menar att det beror ju inte på avsaknad av dessa: 

utan det beror måste bero på något annat (6). 

 

Två av informanterna tar även upp vikten av att eleverna själva känner sig delaktiga vid 

lektionen. De menar att inkludering och delaktighet inte ska förväxlas, eleven kan vara 

inkluderad och integrerad (6) vid lektionen men det innebär inte att de är delaktiga i det som 

händer i undervisningen. Den andra informanten uttrycker sig så här:  

det är bra för dom att få vara med för då känner dom delaktighet, men räcker det? Vem bedömer 

om de känner sig delaktiga? (1) 
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3.1.3 Förberedande träning och assistent stöd 
 

Specialgympa är något som i princip alla informanter har tidigare positiva erfarenheter av. De 

är överens om att förkunskaper och riktad träning för att stärka de motoriska svagheterna som 

kan finnas hos särskoleleverna möjliggör en ökad delaktighet för dessa elever vid ordinarie 

idrottsundervisning. Att få förkunskap om vad som kommer att ske vid nästa idrottslektion, att 

ha fått prova på det lite innan uppger informanterna ger ett litet försprång för eleverna så att: 

osäkerhet, otrygghet med framför allt nya aktiviteter (4) kan mildras och ge en 

trygghetskänsla till eleverna så att de vågar vara delaktiga. Som en av informanterna uttrycker 

sig: För då känner du dig förberedd blir du delaktig (7). Samtliga informanterna beskriver att 

idag saknas specialgympan helt på högstadiet i skolan och att detta leder till sämre 

förutsättningar för särskolelevers deltagande i ordinarie undervisning i idrott och hälsa.  

 

Även resurser i form av assistenter tas upp av alla informanter som ett positivt stöd för att 

möjliggöra delaktighet för vissa särskoleelever i ordinarie undervisning. Det handlar dels om 

att eleverna får stöd till lektionen och under ombytet vilket alla informanter anser att de inte 

kan ge till eleven själva och dels handlar det om att assistenten kan fungera som ett stöd till 

idrottsläraren under lektionen genom att påminna eleven om vad som ska göras och stödja 

eleven vid utförandet av aktiviteten. Informant åtta beskriver mer praktiskt hur behovet av en 

assistent vid lektionstillfället kan ser ut: 

en elev som inte är så högpresterande hos mig som behöver mkt stöd som har mycket problem 

med motoriken och sånt där, då finns det ju en jättestor poäng i att han faktiskt har någon som 

kan hela tiden korrigera hans rörelser för att få det rättare och säkrare (8). 

Men bilden informanterna ger är att det sällan deltar någon assistent under idrottslektionen, de 

kan följa med och se till att eleven är ombytta och klara men sen, som en informant beskriver 

det: måste dom hasta vidare och ta hand om andra av dom här eleverna (4). En informant 

uppger att i dennes kommun verkar det som att de barn som väljer att gå i ordinarie 

grundskola och som mottagit rätten till särskola inte får någon assistent på högstadiet i 

grundskolan men det får de om de väljer att gå i grundsärskolan. Enligt informanten kan 

kommunen ha satsat sina resurser på särskolan för att kunna ge en bra utbildning och stöd där 

istället.  
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Majoriteten av informanterna har uttryckt en önskan om att få kunna erbjuda special idrott 

och att vissa elever får tillgång till assistent i undervisningen. Detta för att skapa bättre 

förutsättningar för eleverna att delta och därigenom öka delaktigheten vid ordinarie 

lektionstillfälle. Informant åtta uttrycker en önskan om: specialidrott och två lärarsystem, det 

skulle vara sådana här dröm önskningar för å förbättra inkludering (8). Informant fem vill 

arbeta mer förebyggande istället för att vänta och se vilket behov eleven har: Det är så många 

som blir stukade i självförtroendet när liksom, när dom går i stå och får problem och så får 

dom hjälpen (5). Informant sju tänker tillbaka på tiden när skolan var statlig och menar att: 

inkluderingen borde kunna lyckas mycket bättre än vi gör nu, vi gjorde det så bra då jag förstår 

inte varför vi inte kan komma tillbaks till det om det bara sitter i resurser eller vad det är (7). 

 

3.2 Idrottslärarnas syn på skolan som organisation 
 

3.2.1 Skolans genomförande/resurser 
 

Många av idrottslärarna har positiva upplevelser överlag av inkludering av elever med 

särskilda behov i undervisningen, men de uttrycker samtidigt ett missnöje med hur detta har 

genomförts och genomförs när barnen ska inkluderas i verksamheten. Detta missnöje grundar 

sig inte på en negativ syn på inkludering i sig utan baseras på att de anser att skolan som 

organisation inte ger vare sig eleverna eller lärarna rätt förutsättningar för att möjliggöra en 

lyckad inkludering. En informant uttrycker sig på ett sätt som representerar många av 

informanternas önskan och intention: Man vill ju ändå få till inkluderingen på nåt sätt så att 

dom är en del i skolan och vidare en del i samhället (7). Några beskriver vidare en osäkerhet, 

dels via brist på stadga (7) i skolans organisation när många elever ska inkluderas, och dels 

via en kunskapsbrist hos lärarna: i många fall ingen utbildning, fick göra det bästa av 

situationen, så ingen skugga över lärarna, men, fungerar inge bra (1). En informant upplever 

att i och med att förutsättningarna saknas blir det för läraren själv att: låta det gå med 

ryggmärgen och magkänslan, men så upplever jag det om jag ska vara ärlig (3). Skolans 

tillvägagångssätt vid inkludering får kritik av majoriteten av lärarna, vilka menar att det i 

vissa fall snarare kan bli integrering av elever istället för inkludering på grund av att resurser 

för detta saknas:  

men det får inte göras som de gör väldigt mycket nu att man bara får fler elever men inte har 

någon som helst resurstilldelning, för dom här eleverna har ju rätt till extra stöd (7). 

Två av lärarna ser tillbaka på när grundsärskolan inkluderades i ordinarie grundskola och 

beskriver detta på två skilda sätt. I det ena perspektivet har resurser följt med särskoleleverna 
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ut i grundskolans verksamhet då funkade det helt perfekt (7). Resurs i form av assistent följde 

med eleven ut i verksamheten och idrottsläraren fick tilldelat resurstid för att genomföra 

inkluderingen vi kunde ha en förberedande lektion och det tror jag är A och O i all 

inkludering (7). Vid dessa förberedande lektioner var de två idrottslärare som hade en grupp 

med 7-10 särskolelever och informanten beskriver en glädje att jobba med inkludering under 

dessa förutsättningar. Vidare beskriver informanten hur denna upplevde att eleverna såg på 

det hela: dels tyckte dom idrotten var rolig och de kände sig delaktiga men sen också det här, 

hela grejen med inkludering dom är med! (7). Den andra informanten beskriver en annan 

upplevd verklighet:  

en förändring inom skolan som inte var färdig enligt mig, det var en idé man hade, men det 

följde varken med resurser eller kunskap inom grundskolan från t.ex. särskolan, där det fanns 

mycket kompetent folk (1). 

 

Mer förberedelse via diskussion med skolledning och samplaneringstid anser två av 

idrottslärarna skulle vara önskvärt innan inkludering av elever med särskilda behov. Den ena 

informanten formulerar en önskan om: ett gemensamt grepp över skolan (7) för att se över 

vilka behov eleven har och hur lärarens resurser ser ut för att möjliggöra delaktighet i 

undervisningen den andra informanten beskriver en upplevd verklighet där eleven: står där på 

måndag och du har inget val du måste hantera situationen bara (8). Överlämningarna som 

sker från låg- och mellan- till högstadiet ska ge adekvat information om eleverna till de nya 

lärarna. Men bland informanterna höjs åsikter om att överlämningarna inte fungerar så bra för 

ämnet idrott och hälsa i och med att de inte är ämnesspecifika. Informanter beskriver att 

information om närvaro och uppfyllda kunskapsmål ges men som fler av lärarna på pekar 

anses överlämningarna vara baserade på de teoretiska kärnämnena. Informant åtta menar att 

det inte är så utförlig information i och med att: svenska, engelska och matte är det viktigaste 

(8). Informant fem menar att: men alltså det är läs och skriv dom sysslar med (5), för att 

informationen ska vara användbar för andra ämnen då specifikt idrott och hälsa anser 

informanten att: då måste utredningarna bli bättre och då måste de bli ämnesspecifika (5). 

Angående handledning till idrottslärare rörande elever med speciella behov menar informant 

sju att det finns ju ingen som kan handleda oss som är idrottslärare det är ju, dom ska ju 

handleda i svenska och matte i första hand (7). Flera av idrottslärarna anser att de själva 

istället via sin undervisning får skapa en relation till berörd elev för att se vilket behov som 

finns och därefter försöka anpassa undervisningen.  
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Tidsbrist är ett återkommande tema bland flera av informanterna rörande deras möjligheter till 

att organisera, planera och förbereda undervisningen. De önskar sig mer tid till: att tänka till 

och göra en separat planering om det behövs (1). En informant menar att: 

spontant skulle jag känna att jag skulle kunna lägga så mycket mer tid på planering och 

förberedelse och även efterarbete än vad jag hinner med på en arbetsvecka (8). 

Informanten menar vidare att den tid som är avsatt till planering under veckan äts upp av 

annat som händer i skolan exempelvis: 

min efterbearbetningstid går ju många gånger till att sitt i trappan ner till grabbarnas för att dom 

slåss i omklädningsrummet (8). 

Detta upplever informanten leder till att planeringstiden läggs hemma på kvällen istället. 

Informant fem beskriver att tiden är knapp mellan lektionerna och menar att det är 

schematekniskt svårt att möjliggöra: luft mellan lektionerna (5) för att ha: ställtid (5) och 

efterbearbetningstid (5). Möjligheten till detta anser informanten är väsentlig och ger 

samtidigt uttryck för kritik riktat mot skolansorganisation: 

är du inte förberedd så är det svårt att göra ett bra jobb och det där tycker ju våra huvudmän inte 

är så viktigt (5). 

Det finns en utbredd önskan bland idrottslärarna att få mer tid till förberedelse dels vid och i 

anslutning till lektionstillfället och dels tid till att förbereda elever med behov av särskilt stöd 

för kommande undervisningsinnehåll.  

 

Några informanter beskriver att det var bättre fördelning av resurser när skolan vara statlig 

jämfört med nu när den är kommunal. En informant beskriver: det var väl inte obegränsat 

med resurser, men det var ju en oerhört tydlig fördelning, så att man hade sin tjänstgöring 

och exakt vad man skulle göra (7). Angående de ekonomiska förutsättningarna i 

skolansorganisation anser informanten vidare att: 

kommunerna har så olika ekonomi så jag menar, det är ju sån otrolig skillnad var i Sverige man 

bor hur mycket man har råd att satsa på skolan, det är ju ingen tillfällighet att dom bästa 

skolresultaten är i Danderyd eller? (7) 

En annan informant kritiserar också de skilda ekonomiska förutsättningar som finns beroende 

på vilken kommun skolan tillhör: 

Går en kommun dåligt, säg att man lägger ner två stora arbetsplatser och skatteunderlaget 

försvinner att det ska påverka skolan, ja men det får inte vara så. Skolan ska inte vara konjunktur 

känslig så (5). 

Informanten menar vidare att skolan skall styras av stat och regering som ska ha det 

övergripande ansvaret för att det ska bli: lika skola för alla (5) och anser att: det räcker inte 
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med att skolverket går in och pekar med fingret då och så e, det blir ju liksom inte likvärdigt 

(5). 

 

3.2.2 Idrottslärares förutsättningar 
 

Angående idrottslärares förutsättningar för att bedriva inkluderande undervisning för elever 

med särskilda behov uttrycker informant ett en åsikt om att: 

och det menar jag en lärare med vanlig lärarutbildning har inte den kompetensen, då hjälper det 

inte att man är väldigt engagerad, utan då ska man ha någon slags påbyggnadsutbildning (1). 

För att nå ökad kunskap är uppfattningen bland många utav lärarna att de själva får söka den. 

Ämnesnätverk lyfts fram av informant sju och åtta som viktigt i detta avseende. Möjligheterna 

att träffa och diskutera med andra idrottslärare samt att tillsammans ordna egen fortbildning. 

Rörande kunskap om särskolans läroplan uttrycker samma informanter att de är dåligt pålästa 

och att de undrar om inte särskolan har rätt till mer idrott än elever i grundskolan. Informant 

sju menar att: 

jag har inte satt betyg än och jag har tänkt att innan jag behöver sätta betyg på en särskolelev så 

är det ingen panik att kolla upp det här jättenoga (7). 

Informant fem ger även den en bild av att bedömningen via särskolans läroplan sker vid 

betygssättning fast då av en helt annan anledning att läraren inte fått information av skolan 

innan:  

Nämen henne ska du sätta på efter särskolan. Jaha ok, så effektiv var den informationen att gå ut 

till alla lärare som undervisar den eleven (5). 

Samma informant menar vidare att det blir ett brett spektra att jobba över när läraren ska 

planera och organisera utefter två läroplaner:  

alltså du ska ha särkskolans läroplan och kunskapsmål och sen då dom bästa eleverna alltså en 

enorm spännvidd på en och samma lektion (5). 

 

Gruppstorleken på klassen tar majoriteten av informanterna upp som en påverkansfaktor för 

särskoleleverna i ordinarie undervisning. Mindre gruppstorlek anses viktigt för att kunna 

möjliggöra delaktighet. Åsikter som lyfts om gruppstorlekens betydelse är: just det här med 

stöd i liten grupp dom får ju stöd (8), jag kan ju uppmärksamma dom mer om jag har en 

mindre klass än om jag har en stor klass (2), mindre grupper ger ökad trygghet (4), många av 

eleverna har perceptionsstörningar så att det får inte vara för rörigt, små grupper fungerar 

ofta bra (6). Informant tre menar i samband med invidanpassad undervisning: det blir svårt 

när det är stora grupper (3). Informant sju ställer sig frågande till nuvarande undersökningar 

som är gjorda om gruppstorlek: 
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Jag har lite svårt att fatta det här med när Hattie gör alla sina undersökningar om att det här med 

gruppstorlek inte ska ha mer betydelse än det verkar ha (7) 

Samtidigt beskriver samma informant att den hellre har en stor grupp tillsammans med en 

annan idrottslärare än: att jag har den här lilla gruppen själv och ingen annan (7). 

 

 

3.3 Idrottslärarnas arbetssätt 
 

3.3.1 Lärarnas syn på delaktighet  

 
De flesta idrottslärare anser att en förutsättning för delaktighet vid idrottslektionen är att 

eleverna kommer ombytta och klara till lektionstillfället. Majoriteten av informanterna tar 

även upp att för att anses som delaktig i lektionen så krävs det av eleverna att de i alla fall är 

med och försöker i aktiviteterna: för att vara delaktig så ska man ju i alla fall vara med och 

försöka (2). Denna delaktighet behöver inte vara under hela lektionen utan kan även visas vid 

delar av lektionstillfället. Vid samling och uppstart av lektionen är informanterna eniga om att 

alla elever ska vara med, några informanter menar att om eleverna är med vid uppstart och 

uppvärmning så är det ok sen att söka sig till sidan och utföra andra aktiviteter än den tänkta 

huvudaktiviteten om eleven inte vill eller kan delta i denna. Några av lärarna beskriver även 

hur deras synsätt på förutsättningen att vara ombytt och klar till lektionen förändrats genom 

de yrkesverksamma åren att de vid vissa moment och aktiviteter tillåter elever att delta fast de 

inte är ombytta. En informant beskriver att vid: vissa moment tillåter jag dem att delta i 

vanliga kläder bara för att jag tycker att det är, det på nåt känns bättre (3). Då är 

informantens syfte att få dem att delta, att de får prova på aktiviteten. En annan informant 

poängterar att: det står ju inte någonstans att dom ska va ombytt, så då får man ju lägga 

andra aspekter på det (5). Informanten anser det viktigare att eleverna är delaktiga än ombytta 

och menar att: har dom en gång börjat vara med så kunde det bli mer självklart att börja byta 

om också (5). Även vid återsamling och avslut av lektionen är informanterna överens om att 

alla elever ska vara med för att de ska vara delaktiga i sammanhanget. 

 

En annan förutsättning som de flesta av informanterna tar upp är att eleverna förstått syftet 

och målet med lektionen, att de förstått vad som förväntas och vilka förmågor de ska utveckla 

vid lektionstillfället och att detta kan göras på olika sätt. Och att läraren kan erbjuda flera 

alternativ för att möjliggöra alla elevers deltagande. En av informanterna uttrycker sig så här: 
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att dom flesta lärarna också då, förstår vad som krävs för att den här eleven ska lyckas då tycker 

jag att man är inkluderad för då har man ett spelfält som man kan delat i för annars blir man 

liksom offside hela tiden (5) 

 

Några av informanterna tar upp att en omgivande positiv och stödjande social miljö via 

klasskamrater är en faktor som möjliggör och ökar delaktigheten för vissa särskolelever. Som 

en informant beskiver: Sen hade ju eleverna i hans klass väldig förståelse så de pushade på 

honom och frågade om han visste vad han skulle göra (2). Att övriga elever täcker upp, 

förklarar, och har acceptans för att de här eleverna kanske inte har förstått sammanhanget och 

uppgiften eller att eleven fått andra uppgifter än övriga klassen är en stor hjälp för både berörd 

elev och lärare anser många av informanterna. En informant lyfter även upp en annan 

verklighet: hur tillåtande klasskamraterna är, det är kanske inte alltid kamrater i kompisens 

bemärkelse (5), informanten menar att delaktigheten för eleven då påverkas av: gruppens 

sammansättning anser jag och den är väl svårare att förändra upplever jag (5).  

 

För att möjliggöra delaktighet för inkluderade elever anser många av informanterna att det 

krävs att läraren och eleven lär känna varandra för att läraren ska kunna anpassa 

undervisningen utefter elevens behov. Detta relationsskapande skapar förutom anpassad 

undervisning också en trygghet hos eleven vilket informant fem menar i sin tur påverkar 

elevens delaktighet i undervisningen. Informanten tar även upp ett exempel på hur trygghet 

vid lektionstillfället kan skapas hos särskoleleverna via en resurspedagog.  Tidigare har det 

vid informantens skola funnits en resurspedagog som tagit hand om särskoleleverna och 

erbjudit specialgympa och även deltagit med särskolegruppen vid ordinarie 

idrottsundervisning i helklass. Detta ansåg informanten skapade en stor trygghet hos eleverna 

dels för att de fick förkunskap och motorisk träning via specialgympan och dels för att 

resurspedagogen fanns på plats vid ordinarie lektion och kunde stötta och hjälpa eleverna så 

att de vågade delta och ökade således delaktigheten för dessa elever. Men förutsättningarna 

har förändrats och när denna resurspedagog pensionerades så upphörde stödet i den aktuella 

skolan vilket enligt informanten lett till att särskolelevernas deltagande vid ordinarie 

idrottslektioner successivt har minskat och i princip upphört med undantag av någon enstaka 

elev med goda individuella förutsättningar. För närvarande beskriver informanten att 

majoriteten av särskoleleverna har separat idrottsundervisning på en annan skola, en särskola.  
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3.3.2 Planering och organisation 
 

Något som alla informanter tar upp som viktigt för att de ska kunna möjliggöra delaktighet för 

särskoleelever i idrottsundervisningen är tydliga och upprepade instruktioner. En informant 

tar upp mer precist vad detta innebär: man undviker svåra ord och så försöker vara konkret 

och inte säga saker som kan tolkas bokstavligt (6). Läraren tar även upp ett målande exempel 

på vad det kan innebära om eleverna tolkar instruktionerna bokstavligt: 

För några år sedan så hade vi orientering och jag sade: då kan ni ta in kontrollerna när vi är klar. 

Dan efter hade jag dem igen och jag sade att då kör vi samma sak som igår och vad hände då? 

Då kommer de med alla kontrollerna i början av lektionen. För jag sa ju det: vi kör precis som 

igår. Och i min värld så skulle vi orientera först och sedan ta in kontrollerna, men de tolkade det 

på sitt sätt (6) 

En annan informant belyser vikten av detta med framförandet av instruktioner på ett liknande 

sätt: 

det kan vara så att jag inte presenterade den på ett sätt som gör att de tar till sig instruktionen… 

så då är felet lika mycket mitt (3). 

 

Struktur tas upp av de flesta informanterna som en viktig del av planerandet och 

organiserandet för idrottsläraren för att möjliggöra delaktighet för särskolelever. 

Informanterna pratar om att ge en tydlig struktur och mall för hur lektionen kommer att se ut. 

Dels i form av samma övergripande lektionsutformning, med det menas samling, genomgång, 

aktivitet och återsamling för avslut av lektion, och dels struktur vid varje enskilt 

lektionstillfälle med det menas vad undervisningen ska innehålla just då. Informant sju 

beskriver att de har Whiteboardtavlor ute i idrottshallen där de skriver vad som ska ske under 

lektionen på ett enkelt sätt: det kan vara temat eller övningarna som ska komma (7) vilket 

informanten anser vara bra, så eleverna kan gå och kolla själva om de är/blir osäkra.  

 

3.3.3 Lektionsinnehåll 
 

Rörande lektionsinnehållet vid idrotten tar alla informanterna upp vikten av att se till att det 

finns olika nivåer på den tänkta aktiviteten, eller olika aktiviteter att välja bland vid 

lektionstillfället för att alla elever ska erbjudas möjlighet att delta utefter sina förutsättningar. 

En informant beskriver detta genom: att dom inte klarar av att delta på samma nivå och där 

är väl den stora utmaningen att individualisera och försöka hitta rätt nivå (4). Att hitta 

aktiviteter och variation som lockar eleverna att vilja delta lyfter många av informanterna upp. 

En av informanterna jobbar mycket med dialog med eleverna för att öka deltagandet, att få 
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eleverna att: ställa rimliga krav på sig själva (8), och poängtera att de inte behöver lyckas 

direkt utan att det kan krävas övning för att utföra vissa moment. Detta menar informanten för 

att eleverna ska bygga självförtroende så att de vågar försöka och därigenom vara delaktiga. 

Informant sju uttrycker sig så här: 

det är ju jag som skapar möjligheterna för eleverna att vara delaktig. För det måste ju alltid 

finnas någonting som den eleven ska göra (7). 

Informanten menar att innehållet måste anpassas så det går att göra både för den starkaste och 

för den svagaste eleven men att alla ska få ut något av aktiviteten. Det finns en spridning på 

hur informanterna möjliggör delaktighet via planeringen av aktiviteter och lektioner med 

inkluderade elever. En av informanterna anser att: om det fungerar för dem så kommer det att 

fungera för de andra eleverna (3). Med andra ord lektionsinnehållet anpassas utifrån de 

inkluderade elevernas förmågor. Majoriteten av informanterna tar hänsyn till de inkluderade 

eleverna vid planeringen av lektionsinnehållet så alternativ och nivåer finns, men 

undervisningen utformas så att eleverna kan visa sina förmågor i enlighet med lärande målen i 

grundskolans Lgr11. 

 

De aktiviteter som nämns mest angående nivåanpassning bland informanterna är 

redskapsgymnastik och orientering. Sex av informanterna berättar att nivåanpassning vid 

redskapsgymnastiken sker genom att de planerar och bygger övningar och stationer så att det 

finns färdiga nivåer att välja bland för eleverna. Detta upplevs inte som något problem. Det 

som några av informanterna tar upp som ett problem vid redskapsgymnastiken är att de inte 

anser sig ha tid mellan lektionerna för att ställa i ordning och förbereda i idrottssalen som de 

skulle önska. Informant två beskriver att: du får ta av lektionstid och ta hjälp av elever (2), 

och menar vidare angående särskolelever att: det skulle underlätta ännu mer för de här 

eleverna att allt är klart när de kommer till lektionen (2). Ett annat exempel på tidsaspekten 

ges av informant sju: 

nu ska vi runda av och oj! Nu var vi redan inne på nästa klass, det är tajt med det här, jättedåligt 

att de tog bort tiominuter av idrotten (7).  

Den aktivitet som de flesta av idrottslärarna anger att de kan ha svårt med att nivåanpassa på 

individnivå är orientering. Informant sju beskriver: 

det är ju inte så självklart å klara av om man har ett intellektuellt handikapp det är ju ganska så 

abstrakt å stökigt (7).  

I och med att det finns få assistenter ute i verksamheten med eleverna blir orienteringen ett 

problem. Lärarna beskriver att de gör lättare banor och: tar med annat material (4), snitslade 

banor (3) och skolgårdsorientering (8) som anpassning till särskoleeleverna men barnen är 
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ofta i behov av större hjälp än så och några av informanterna beskriver att de själva får gå 

med eleven vid orientering eller att de löser det genom att en duktig elev får en 

ledarskapsuppgift: 

eleven följer med som en skugga bakom den eleven och följer med som en trygghet och säga till, 

om ni kommer alldeles fel, då får eleven gå in och hjälpa till (2). 

Andra aktiviteter som nämns av några informanter som krävande för särskoleleverna där de 

behöver mer stöd är: komplexa lekar (7), gemensamma lekar (4), stora bollspel (7), snabba 

sporter och badminton (8) samt teori vid: enskilda träningsprogram/träningsdagbok (2;8). 

Angående teknikövningar och racketsporter tar två av informanterna upp att de själva går in 

och tränar med berörd elev och beskriver hur detta påverkar resten av klassen: 

jag har låst mig till henne vilket ofta fungerar bra vi två tillsammans men min splitvision och 

övrig uppsikt över resten av klassen blir ju lidande (4). 

Informant 5 beskriver att: 

utan där får man gå in och köra själv då, och så får man köra one to one och så får man hoppas 

att resten lyssnade och förstod uppgiften och jobbar vidare (5). 

Några av informanterna beskriver en känsla av att tappa uppmärksamhet över övriga elever i 

klassen vid sådana tillfällen där de får gå in och jobba tätt med enskild elev, vilket kan leda 

till att det uppstår situationer eller händelser i övriga klassen vilka idrottslärarna inte hinner 

uppfatta eller åtgärda. 

 

3.3 Sammanfattning av resultat 
 

Generellt sett är informanterna positiva till inkludering men samtidigt har de åsikten att om 

inkludering ska lyckas krävs resurser. Bilden som ges är att dessa resurser saknas i högstadiet, 

vilket anses leda till att vare sig eleverna eller idrottslärarna får rätt förutsättningar till en 

lyckad inkludering. Kritik riktas mot skolans tillvägagångssätt vid inkludering, några av 

informanterna menar att om resurserna saknas blir vissa inkluderade elever enbart integrerade. 

Inkluderingens utfall varierade enligt idrottslärarna dels på den enskilda elevens förmåga att 

prestera i undervisningen, och dels på skolans resurstilldelning. Informanterna beskriver 

väldigt individuella förutsättningar för grundsärskolelevers deltagande i undervisningen. 

Eleverna har samma typ av problemområden fast i olika kombinationer vilket gör att lärarna 

är ovilliga att generalisera grundsärskolelever som en enhetlig grupp. Det som många av 

informanterna däremot generellt anser är att grundsärskolelever får det svårt i idrotten på 
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högstadiet på grund av att deras funktionsnedsättningar gör att övriga elever drar ifrån 

utvecklingsmässigt. 

 

Lyckade exempel på inkluderade grundsärskolelever ges då rörande elever som har god 

förmåga att delta rent motoriskt och färdighetsmässigt men som intellektuellt har det svårare. 

Exkluderande lösning från skolan med separat idrottsundervisning har lyfts fram och en 

verklighet där cirka 1/3 av förstaårseleverna vid en gymnasiesärskola inte tidigare deltagit i 

grundskolans idrottsundervisning. Rapporten visar att uppfattningar hos idrottslärarna finns 

om att vissa av grundsärskoleleverna inte får rätt förutsättningar för att utvecklas i den 

ordinarie grundskolan. 

 

Angående förutsättningar till delaktighet för grundsärskolelever uppges att specialgymnastik 

helt saknas för elever i behov av särskilt stöd på informanternas högstadieskolor. 

Elevassistenter deltar sällan eller aldrig under idrottslektionerna, detta anser idrottslärarna ger 

sämre förutsättningar för delaktighet för grundsärskoleleverna. Orientering tas upp som den 

aktivitet som är svårast att nivåanpassa till grundsärskoleelever. Anledningen anses vara att 

orientering är abstrakt och svårt att greppa för elever med utvecklingsstörning samt att stödet i 

form av assistent ofta saknas. Komplexa lekar, bollspel, racketsporter samt teori är annat 

ämnesinnehåll som anses krävande för grundsärskolelever. Mindre grupper anser 

idrottslärarna möjliggör för att ge mer stöd till elever och det ger en trygghet och en bättre 

lärandemiljö för elever med perceptionsstörningar. Individuella övningar som teknikövningar 

och nivåanpassad redskapsgymnastik är ämnesinnehåll som anses fungera bra för 

grundsärskolelever. För att räknas som delaktig anser idrottslärarna att deltagandet inte 

behöver ske under hela lektionen, det kan även ske vid delar av lektionstillfället. Det 

viktigaste anses vara att eleverna visar vilja och är med och försöker. Detta beskrivs generellt 

av majoriteten av informanterna som en gemensam egenskap som grundsärskolelever 

uppvisar, deras positiva attityd till att vilja delta i idrotten.  En grundläggande förutsättning 

för delaktighet anser informanterna är att eleverna har förstått syftet och målet med lektionen 

och att detta mål kan uppnås på olika sätt. 

 

De flesta av informanterna menar att deras förmåga att planera och organisera undervisningen 

för elever med särskilda behov baseras på deras egna kunskaper, dels om elevens 

funktionsnedsättning och dels om hur lektionsinnehållet kan anpassas. Dessa kunskaper anses 

inte komma från information via överlämningar om enskild elev. För att nå ökad kunskap om 
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anpassad undervisning får idrottslärarna själva söka den. Ämnesnätverk, kollegialt 

kunskapsutbyte och ordnandet av egen fortbildning tas upp som olika sätt att bredda sin 

kompetens. För att möjliggöra delaktighet för enskilda elever anser lärarna att det krävs att de 

genom undervisningen skapar en relation till eleven för att se vilket behov som finns och 

därefter anpassar undervisningen. . I syfte att förbättra förutsättningarna för delaktighet i 

inkluderad undervisning anser flera av informanterna att de behöver mer tid, till att planera, 

organisera och förbereda undervisningen. Denna tidbrist, ofta uppkommen ur 

skolansorganisation via schemaläggning, har av många idrottslärare tagits upp som negativt 

för deras förutsättning att möjliggöra delaktighet för alla elever. 

 

Idrottslärarnas arbetssätt för att möjliggöra delaktighet är att nivåanpassa aktiviteter, se till att 

det finns olika aktiviteter att välja bland samt att ha variation och att ha aktiviteter som lockar 

eleverna att delta. Majoriteten av idrottslärarna beskriver att när de planerar och organiserar 

undervisningen tar de hänsyn till inkluderade elever men undervisningen utformas så att alla 

elever kan uppvisa sina förmågor i enlighet med grundskolans lärande mål i Lgr 11. Struktur 

tas upp av majoriteten av informanterna som en viktig del av planering och organisation av 

undervisningen, dels via en övergripande lektionsutformning som ger en mall för varje 

idrottslektion, och dels en struktur vid varje enskilt lektionstillfälle angående 

lektionsinnehåll/aktiviterer. Konkreta, tydliga och upprepade instruktioner beskrivs av 

samtliga idrottslärare som väsentligt för att möjligöra delaktighet för grundsärskoleelever 

 

4 DISKUSSION 

4.1 Tillförlitlighet 
 

Syftet med denna uppsats var att nå ökad kunskap om idrottslärares arbetssätt med fokus på 

delaktighet för inkluderade grundsärskoleelever i den kommunala grundskolan. Detta 

undersöktes från idrottslärarnas upplevelser, perspektiv och syn på begrepp, valda 

fokusgrupperna och undervisningen genom en halvstrukturerad kvalitativ intervjuform med 

fokus på de kvalitetskriterier som Kvale & Brinkmann (2009) angett i Den kvalitativa 

forskningsintervjun. En pilotintervju genomfördes dels för att träna på själva utförandet och 

inspelningstekniken och dels för att se om intervjufrågorna gav den information vi sökte. De 



 

44 

 

utförda intervjuerna och deras tillförlitlighet kommer fortsättningsvis att analyseras utifrån de 

sex kvalitetskriterierna Kvale & Brinkmann (2009) angett för en kvalitativ intervju. 

Det första kvalitetskriteriet representerar: Omfattningen av spontana, rika, specifika och 

relevanta svar (Kvale & Brinkmann, s. 180), vilket kan anses givits till stor del. 

Informanterna gavs öppna men specifika frågor angående de fokusgrupper, begrepp och 

områden intervjun ville undersöka och fick utefter dessa prata fritt genom deras egna 

upplevelser och tolkningar. Det som intervjuerna mestadels kom att kretsa kring var 

förutsättningarna för grundsärskoleleverns deltagande och idrottslärarnas förutsättningar för 

att bedriva inkluderande idrottsundervisning. Lite information gavs om det specifika 

ämnesinnehållet i idrottsundervisningen. Detta kan bero på flera orsaker men i och med att en 

av de första öppna intervjufrågorna avsåg att se hur och på vilket sätt informanterna tolkade 

begreppen inkludering och delaktighet kom idrottslärarna spontant att prata om hur 

förutsättningarna i skolan som organisation ser ut. Detta är av vikt i sig och en 

grundförutsättning för inkluderande undervisning men dessa första begreppsfrågor kan ha 

influerat informanterna att även tala mer övergripande om undervisningsinnehållet istället för 

att gå in specifikt på aktiviteter vilket krävs för att få svar på undersökningens andra 

frågeställning. Följdfrågor gavs visserligen för att försöka locka fram mer specifik 

information men då med tanke på att inte styra informanterna för mycket och då förblev 

svaren mer generella. Detta kunde nog ha undvikits genom att ha en mer specifik 

aktivitetsfokus på någon intervjufråga, vilket kan anses saknas i de nuvarande. Å andra sidan 

beskriver Lantz (2007) att en halvstrukturerad intervju i sin modell: anger begrepp och frågor 

utformas för att undersöka relationer mellan dessa (s. 62) vilket ändå kan anses ha 

åstadkommits med tanke på resultatet. 

 

Det andra kriteriet är: Omfattningen av korta intervjufrågor och längre intervjusvar (s. 180). 

Intervjufrågorna är relativt korta och fick förtydligas ibland om informanten var osäker på vad 

som avsågs, men sedan hade informanterna mycket att dela med sig av. Upplevelsen var att 

informanterna under intervjuns lopp fick utrymme att dela med sig av sina åsikter och fundera 

kring de teman som intervjufrågorna representerade. Detta ledde till att intervjutiden kunde 

uppgå till 90 minuter i vissa fall. Detta kan tolkas som att informanterna upplevde intervjun 

meningsfull och att ett engagemang fanns för att reflektera kring och berätta om inkluderande 

undervisning. Vissa informanter gled iväg från ämnet periodvis och pratade om annat som 

inte var relevant för undersökningen, dessa delar togs inte med vid transkriberingen. I och 

med att detta var min och min medstudents första försök till en kvalitativ intervjustudie så 
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kanske det kan anses att vi inte styrde intervjuerna tillräckligt bra vid dessa tillfällen, men av 

respekt för informanten och ofta intresse för det som togs upp så valde vi att inte bryta av 

informanterna utan ledde tillbaka fokus till undersökningen vid tillfälle.  

 

Kriterium tre till fem handlar om i vilken utsträckning och grad intervjuaren: följer upp och 

klargör meningen i de relevanta aspekterna på svaren (s. 180), att tolkningen sker: i stor 

utsträckning under själva intervjun (s. 180), samt att: Intervjuaren försöker verifiera sina 

tolkningar av intervjupersonens svar under intervjuns lopp (s. 180). Medföljdfrågor, försök 

till sammanfattningar under intervjun av informanternas svar på vissa frågor, begrepp och 

ämnen som kom upp samt avslutande summering av det mest relevanta intervjuinnehållet, 

kollade vi av med informanterna så att vi tolkat det som sagts i enlighet med vad informanten 

avsett. Detta dels för att undvika missförstånd och feltolkning samt dels för att ge informanten 

möjlighet att ändra eller klargöra informationen om så önskades. I vilken grad detta utförts är 

svårt att bedöma, det skulle informanterna ha tillfrågats om för att få en rättvis bild på det 

hela. Men i det stora hela kan kriterium tre till fem anses uppnådda.  

 

Holme & Sovang (1997) menar att vid en kvalitativ intervju är de problem som kan uppstå 

med informationens validitet mindre än vid kvantitativa undersökningar. Detta anser de dels 

bero på att det finns en större närhet till det eller den som studeras (s. 94) och dels genom att 

detta angreppssätt ger möjligheter för enheten att själv kunna styra sin medverkan (s. 94). 

Men man kan ändå problematisera validiteten genom att fundera kring om informanterna 

verkligen delade med sig av alla uppfattningar och åsikter de hade, eller om informationen 

som gavs blev tillrättalagd av någon anledning. Detta skulle kunna härledas till orsaker som 

att informanterna svarade utefter upplevda förväntningar från oss intervjuare eller från deras 

arbetsgivare, den lokala skolan. Endast vid ett intervjutillfälle fick vi känslan av att 

informationen gavs begränsat och tillrättalagt men i övrigt anses att de övriga sju 

informanterna talade öppet och ibland med starka åsikter om det undersökta området.  

Det sista kriteriet avser att: Intervjun ”rapporterar sig själv” – den är en historia i sig som 

knappast kräver ytterligare förklaringar (s. 180). Detta kan anses ligga i betraktarens ögon. 

Ingen intervju blev den andra lik med tanke på att de flesta frågorna var öppna. Informanterna 

själva fick avgöra vad de ville prata om och ibland togs inte frågorna i den ordning de var 

uppställda på intervjumallen. Beroende på vilket område informanten berörde så anpassades 

ordningsföljden på frågorna till de som låg närmst innehållsmässigt, men vid vissa intervjuer 

följdes mallen i sin helhet. 
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Analysen av materialet gjordes som beskrivet genom meningskoncentrering (s. 221) där flera 

steg gjordes för att reducera och koncentrera det stora materialet i enlighet med det som skulle 

undersökas. Fokus låg på att objektivt sammanställa materialet för att se vilka åsikter som 

fanns rörande olika återkommande ämnesområden. I den slutgiltiga uppsatsen återfinns en hel 

del citat, detta var ett medvetet val för att därigenom verkligen spegla informanternas åsikter 

och för att stärka reliabiliteten på arbetet. Det fanns en stor samstämmighet bland 

informanterna rörande inkludering i skolansorganisation och över vad som krävs för att 

möjliggöra delaktighet för grundsärskolelever i ordinarie idrottsundervisning vilket gör att 

delar av resultatet kan generaliseras. 

 

Det systematiska urvalet av informanter grundades som tidigare beskrivits på att 

elevgrupperna i fokus fanns inkluderade i undervisningen på respektive skola och att skolorna 

hade en spridning på flera kommuner. Den ursprungliga tanken från vår sida var att få ett jämt 

antal informanter fördelat på fyra olika kommuner. Detta visade sig inte möjligt att uppfylla 

dels på grund av att de integrerade fokusgrupperna inte fanns representerade på tillräckligt 

många skolor i varje kommun och dels för att det saknades intresse för att delta vid vissa 

skolor. Resultatet blev att kommun ett har fyra representanter, kommun två har två och 

kommun tre och fyra har en varsin representant. Eftersom tidsbegränsning till att utföra 

undersökningen fanns så valdes sökandet efter fler informanter i andra kommuner bort. Detta 

kan anses negativt med tanke på koncentrationen på urvalet. Men med tanke på slutsatserna i 

resultatet och dess generaliserbarhet så kan det antas att några radikalt skilda åsikter än vad 

som redan framkommit inte skulle ha förts fram om urvalet varit mer jämnt fördelat eller med 

tillägg av en extra kommun. 

 

4.2 Resultatdiskussion 
 

 

4.2.1 Idrottslärarnas uppfattningar om grundsärskolelevers förutsättningar till att 

delta i grundskolans idrottsundervisning 
 

 Svaret på arbetets första frågeställning blir tudelat, inkludering för de grundsärskoleelever 

som kan prestera i färdighetsnivå med övriga grundskolelever och integrering för de elever 
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som inte har dessa färdigheter. Detta grundas i idrottslärarnas upplevelse av att skolan inte 

erbjuder resurser till grundsärskolelever vid undervisningen. 

  

 Resultatet av idrottslärarnas uppfattningar visar att grundsärskolelevers förutsättningar till 

deltagande i grundskolans idrottsundervisning kan delas in i två avgörande kategorier. Den 

första representeras av skolans organisation och dess förmåga att erbjuda resurser, dels i form 

av elevassistenter som deltar med eleven i idrottsundervisningen och dels genom riktad 

förberedande träning i form av special gymnastik. Tidigare forskning har visat att det stöd 

skolan erbjuder i form av resurser som resurspersonal, assistans, stödåtgärder och hjälplärare 

är av stor vikt för utfallet av inkluderande undervisning (Doulkeridou et al. 2011; Jerlinder, 

Danemark & Gill, 2010; Morley et al. 2005; Lloyd, 2008; Casebolt & Hodge, 2010; Qi & Ha, 

2012). Nödvändigheten av skolans fokus på riktade åtgärder till elever tas upp av Hansen 

(2011), detta för att visionen inkludering, i syfte att säkerställa alla barns deltagande, måste 

ses som en process inte ett tillstånd. 

 

 Den andra kategorin representerar elevernas förutsättningar, rörande de individuella praktiska 

samt mentala förmågor grundsärskoleeleverna har. Tidigare forskning om idrottsundervisning 

har i likhet med denna uppsatts resultat kommit fram till att lärarnas uppfattningar om 

inkludering baseras på i vilken utsträckning de ansåg att elever med särskilda behov kunde 

vara delaktiga i undervisningen (Morley et al. 2005) samt vilken funktionsnedsättning och 

graden av denna som eleverna har (Casebolt & Hodge, 2010; Qi & Ha, 2012). Det som även 

tas upp i forskningen i samband med detta är att idrottslärarnas attityder till inkludering och 

elevens funktionsnedsättning är avgörande för hur väl inkluderingen kommer att genomföras 

(Doulkeridou et al. 2011; Jerlinder, Danemark & Gill, 2010; Hansen, 2011; Morley et al. 

2005; Qi& Ha, 2012). Just detta har Hansen (2011) tittat närmre på och funnit tre olika sätt 

som lärare ser på inkludering. I denna rapport har jag återfunnit två av dessa sätt att se på 

inkludering bland idrottslärarna. Det första representerar den pedagogiska idén (Hansen, 

2011, s. 91) om att en grundförutsättning för utveckling och lärande är elevens delaktighet i 

samhället. Detta uttrycks av informant åtta som menar: att alla har en plats alla får vara med 

samt informant tre som lyfter fram: möjligheten att känna sig som alla andra.  

Det andra sättet att se på inkludering representerar lärarnas åsikter om att vissa elever med 

särskilda behov riskerar att missgynnas i den inkluderade undervisningen och att de istället 

bättre skulle gynnas i sin utveckling och sitt lärande genom att gå i specialskolor (Hansen, 

2011). Detta uttrycks genom informant fem som menar att: vi hävdar och slåss för att dom 
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mår bättre och utvecklas bättre i särskolan. Och jag skulle påstå att till 100 % att så är fallet. 

Informant sex arbetar numer i en gymnasiesärskola och uttrycker åsikten att: jag tror att vi 

kommer att behövas, folk kommer att inse det även om man helst vill köra inkluderat, för en 

del är så speciella så det går inte. 

 

I likhet med vad Hansen (2011) argumenterar för i sin forskning verkar det bland 

informanterna finnas en åsikt om att inkludering kan genomföras till en viss gräns. Denna 

gräns verkar finnas i anslutning till de individuella förutsättningar eleverna har till förmågan 

att delta. För elever som anses ha goda motoriska och färdighetsmässiga förutsättningar ses 

inte inkluderingen som ett problem av lärarna i grundskolans idrottsundervisning. De elever 

som har sämre motoriska förutsättningar anses av lärarna däremot inte gynnas av inkluderad 

idrottsundervisning. Detta grundat sig i deras upplevelse av att varken stöd i form av assistent 

i idrottsundervingen eller stöd i form av special gymnastik erbjuds vid någon av de 

representerade högstadieskolorna. Med andra ord kan detta översättas till begreppet 

integrering. Skolan som organisation anses inte av lärarna ge resurser för att möjliggöra 

inkludering för dessa elever och istället uppstår en form av integrering.  

 

Med detta i åtanke menar jag att skolorna genom att inte ge anpassat stöd i form av resurser 

går tvärt emot skolans uppdrag i Lgr 11 som beskriver att: skolan har ett särskilt ansvar för de 

elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen (Skolverket, 

2011b, s. 8) samt slår fast att: En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska 

utformas på samma sätt överallt eller att skolans resurser ska fördelas lika. Hänsyn ska tas 

till elevernas olika förutsättningar och behov (s. 8). Jag anser ändå inte att man kan klandra 

de enskilda skolorna för att dessa förutsättningar saknas. De enskilda skolornas 

förutsättningar grundas på de ekonomiska förutsättningar som den aktuella kommunen skolan 

tillhör har.  

Detta har lyfts av några av informanterna i undersökningen som menar att förutsättningarna 

till delaktighet för grundsärskolelever var bättre tidigare när ansvaret för skolan statlig jämfört 

med nu när det är kommunalt. Informant fem menar att för att det ska bli en skola lika för alla 

ska det övergripande ansvaret ligga hos stat och regering: Går en kommun dåligt, säg att man 

lägger ner två stora arbetsplatser och skatteunderlaget försvinner att det ska påverka skolan, 

ja men det får inte vara så. Skolan ska inte vara konjunktur känslig så. Informant sju vill inte 

tillbaka till allt vad det innebar att vara statligt anställd men anser att resurserna var bättre 

fördelad när skolan var statlig samt att det var: en oerhört tydlig fördelning, så man hade sin 
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tjänstgöring och exakt vad man skulle göra. Informanten reflekterade även över hur 

inkluderingen genomförs, att det fungerade bättre då skolan var statlig jämfört med nu när den 

är kommunal, vi gjorde det så bra då, jag förstår inte varför vi inte kan komma tillbaks till det 

om det bara sitter i resurser eller vad det är. 

 

I och med att skolans förmåga att erbjuda resurser vilar på kommunens ekonomi, kommer 

aldrig förutsättningarna för inkludering av grundsärskolelever att se lika ut över landet. Det 

blir inte en likvärdig utbildning för alla barn oavsett var i landet man bor. Om inte resurserna 

erbjuds i den hemkommun man tillhör, blir konsekvensen då att man som 

förälder/vårdnadshavare får överväga att flytta till en kommun där resurserna finns om man 

vill att barnet ska få gå i grundskolan med rätt stöd.   

Så frågan är vem har huvudansvaret för att skolan utformas lika? Ska det sättas på de enskilda 

kommunerna och i förlängningen på de kommunala politikerna vars erfarenhet av skolans 

organisation är begränsad? Är det rättvist, dels gentemot de berörda eleverna och dels 

gentemot politikerna, att lägga ansvaret på kommunen för att ansvara för stöd till enskilda 

elevers behov för att kunna delta i ordinarie undervisning?  

 

Vidare forskning anser jag borde undersöka hur skolansverksamhet ser ut idag över landet, för 

att ta reda på och lyfta upp hur det verkligen fungerar. Var det bättre för när skolan var statlig 

och kan man dra lärdomar av hur den inkluderande undervisningen utformandes då i syfte att 

förbättra möjligheterna till alla elevers rätt att delta? 

 

 

4.2.2 Idrottslärarnas uppfattningar om grundsärskolelevers delaktighet i 

grundskolans idrottsundervisning 
  

Svaret på arbetets andra frågeställning blev mer generellt än vad som var avsett. Detta 

redovisades under resultatets tillförlitlighet och knöts till de inledande intervjufrågorna. Vilka 

kan ha influerat lärarna att tala mer övergripande om undervisningen istället för mer specifikt 

inriktat på aktiviteter. Resultaten visar dock att idrottslärarna överlag anser att majoriteten av 

grundsärskoleeleverna får det svårt i idrotten på högstadiet på grund av att deras 

funktionsnedsättningar gör att övriga elever drar ifrån utvecklingsmässigt. 
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Förutsättningarna för att kunna delta är ju inte optimala som tidigare påvisats men de elever 

som deltar anser idrottslärarna har ett gemensamt drag deras positiva inställning, vilja och att 

de försöker delta i aktiviteterna i idrotten. De uppfyller med andra ord majoriteten av 

idrottslärarnas definition på en deltagande elev.   

 

De elever som har problem knutna både till den motoriska och till den mentala förmågan 

anses ha det svårt att uppnå delaktighet i grundskolans ordinarie undervisning. Detta grundat 

på att förutsättningarna till stöd via special gymnastik och stöd via elevassistent saknas i de 

intervjuades högstadieskolor. Informant sju beskriver att: på högstadiet är det ganska få som 

är inkluderade i idrottsundervisningen för att det blir för svårt detta härleder informanten till 

avsaknaden av riktad träning i form av special gymnastik. Informant fem är av åsikten att: de 

får jobba så otroligt hårt och förstår så lite angående vissa grundsärskolelevers mentala 

förmåga. Även det faktum att exkluderande idrottsundervisning har framkommit som en 

lösning för att möjliggöra delaktighet för grundsärskoleelever samt en verklighet där 1/3 av 

förstaårselever på en gymnasiesärskola aldrig tidigare deltagit i grundskolans 

idrottsundervisning är faktorer som jag anser stödjer detta resonemang. 

 

Förekomsten ute på skolorna av segregerande och särskiljande lösningar (Hjörne & Säljö, 

2013, s. 65) har tidigare beskrivits men då rörande elever med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar.  Detta sätter författarna i relation till skollagen som slår fast att detta 

bara får ske om det föreligger särskilda skäl (Hjörne & Säljö, 2013, s. 64) och att 

företrädelsevis ska eleverna få stöd i den klass de tillhör (s. 65). 

 

Vilka möjligheter står till buds för skolorna om de inte har ekonomi för att förebygga dessa 

segregerande lösningar via stödåtgärder till eleverna i den ordinarie undervisningen? Är det 

mindre resurskrävande att skapa speciella undervisningsgrupper åtskilt från övrig 

undervisning? Eller baseras valet av sådana åtgärder på andra grunder? Detta väcker många 

frågor rörande de val skolor gör.   

 

Angående undervisningens ämnesinnehåll anses orientering, komplexa lekar, bollspel, 

racketsporter samt teori krävande av idrottslärarna för grundsärskolelever och innebär låg 

grad av delaktighet. De aktiviteter som bland lärarna anses ha hög delaktighet från 

grundsärskolelever är individuella övningar som teknikövningar och nivå anpassad 

redskapsgymnastik. 
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Morley et al.(2005) kom fram till liknande resultat i sin forskning, där de intervjuade 

idrottslärarna ansåg att simning, gymnastik och inomhusaktiviteter (s.102) var aktiviteter som 

ansågs relativt lätta för att inkludera elever med särskilda behov i. De ansåg att aktiviteter 

med grupp/lag situationer var de svåraste för inkludering. 

 

Om vi utgår från att de deltagande eleverna är de grundsärskolelever som har goda motoriska 

och färdighetsmässiga förutsättningar så borde inte individuellt baserade övningar som 

tidigare beskrivits genom informanterna och Morley et.al (2005) vara några problem, vilket 

det uppenbarligen inte uppfattas som. De problem som kan uppstå knyter jag till aktiviteter 

där det krävs samarbete alternativt förmåga att mentalt greppa innehållet och vad som ska 

göras.  

 

Asmervik (1993) beskriver att en utmaning som en pedagog möter rörande barn med 

utvecklingsstörning är deras nedsatta förmåga att koppla handling till erfarenhet och bedöma 

situationer utifrån tidigare erfarenheter. Graden av den mentala funktionsnedsättningen är 

alltså viktig i förhållande till i vilken mån grundsärskoleleverna kan delta i dessa aktiviteter. 

Informanterna i undersökningen beskriver att de elever som har goda kroppsliga 

förutsättningar till att delta ofta får det tufft med de mer teoretiska aspekterna av idrotten samt 

de aktiviteter som är abstrakta som exempelvis orientering.  

 

Hur ska då föräldrar/vårdnadshavare kunna avgöra vilken skolform som bäst gynnar sitt barns 

utveckling, grundskolan eller grundsärskolan? Det som kan väga tyngst för en placering i 

grundskolan är den sociala tillhörigheten, att få vara en del i samhället att inte särskiljas som 

annorlunda på grund av vilken skolform man deltagit i. Att genom att vara en del i ordinarie 

skolan få en förberedelse på ett vuxet liv i samhället efter skolans slut. Men väger det tyngre 

än grundsärskolans anpassade undervisning, med lärare vars utbildning har specialiserats för 

att möta de behov utvecklingsstörda elever har. Visst barnen blir placerade i en särskiljande 

skolform från övriga barn men kanske kan det ge vissa elever en bättre utgångspunkt för sin 

egen utveckling och lärande, med hjälp av kompetenta och utbildade pedagoger och 

resurspersonal, för att sedan kunna delta i samhället som vuxen. Stöd och anpassad 

undervisning saknas enligt idrottslärarna i den kommunala högstadieskolan detta kan ju leda 

till att barnen känner sig utanför att de själva känner sig annorlunda i sammanhanget. Om de 

inte har möjlighet att delta utefter sina förutsättningar och hänga med i undervisningen kan 

det slå ut den positiva effekten av social tillhörighet och kan istället bli en negativ upplevelse 
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för barnen. Idrottslärarna menar ju att det överlag blir för svårt för grundsärskolelever i 

ordinarie idrottsundervisning på högstadiet. Kanske ett mellan alternativ kunde vara att 

förlägga grundsärskolan integrerat med grundskolan. Med det menas att barnen går på samma 

skola men med anpassade klasser och undervisning för de barn som behöver detta. De får vara 

en del i skolans lilla samhälle, möta alla barn oavsett förmåga som en naturlig del av 

vardagen. Men det blir ju förstås inte fullt ut inkludering, det blir även då en form av 

integrerande och särskiljande undervisning i liket med vad som tidigare beskrivits i arbetet 

genom Hjörne & Säljö (2013). Men kanske det går att undvika betydelse definitionen av 

uttrycket integrerade elever som tidigare i arbetet beskrivits av Jacobsson & Nilsson (2011) 

som att man särskiljer elever från sammanhanget med meningen att: de egentligen inte hör dit 

(s. 38)  när de placeras i den befintliga verksamheten. 

 

Som resultatet visar blev svaren mer generella än specifikt inriktade på aktiviteter. Riktad 

forskning på graden av delaktighet för grundsärskolelever i ämnesinnehåll i 

idrottsundervisningens är således ett förslag på vidare forskning. Gärna då genom 

komplement av observationsstudie eller elev intervjuer för att verkligen kunna skatta 

elevernas delaktighet. Som Almqvist, Eriksson & Granlund (2004) slår fast: Samspel och 

aktivitet måste dock kompletteras med en tydlig upplevelse av delaktighet hos individen för att 

man ska kunna säkerställa att en individ är delaktig (Gustavsson, 2004, s. 141). Detta har inte 

gjorts vid denna undersökning på grund av begränsat med tid till förfogande för att genomföra 

arbetet. 

 

  

4.2.3 Idrottslärarnas arbetsätt för att möjliggöra delaktighet för 

grundsärskolelever 
 

Resultatet visar att svaret på arbetets sista frågeställnig är att idrottslärarnas arbetssätt för att 

möjliggöra delaktighet anses bestå av nivåanpassning, olika aktiviteter att välja bland, struktur 

på och i undervisningen samt tydliga och upprepade instruktioner. 

 

Idrottslärarnas förutsättningar för att kunna erbjuda grundsärskolelever delaktighet i 

undervisningen anses tätt länkat till skolans förmåga att erbjuda resurser som tidigare 

beskrivits. Resultaten visar att dessa resurser saknas i de undersökta skolorna enligt lärarna 

och att detta leder till dåliga förutsättningar dels för elevernas förmåga att delta, och dels för 
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lärarnas möjlighet till att erbjuda och möjliggöra förutsättningar för delaktighet i 

undervisningen. Detta innebär att idrottslärarna anser att de får göra det bästa av situationen 

utefter de förutsättningar som finns. Som informant tre uttrycker sig att: låta det gå med 

ryggmärgen och magkänslan, men så upplever jag det om jag ska vara ärlig. Med andra ord 

sätts en stor press och ett stort ansvar på de aktuella idrottslärarna och deras kunskaper för att 

utföra inkluderande undervisning och möjliggöra delaktighet i undervisningen. Som resultaten 

visar verkar ingen hjälp stå tillbuds. 

 

Tidigare forskning av Casebolt & Hodge (2010) har även påvisat att idrottslärare kämpar med 

att försöka planera, anpassa och modifiera (s. 7) lektionsinnehållet för elever med 

funktionsnedsättningar. 

 

Angående att arbeta utefter två läroplaner vid inkluderad undervisning, belyser informant fem 

i likhet med Casebolt & Hodge (2010) forskning att: du ska ha särskolans läroplan och 

kunskapsmål och sen då dom bästa eleverna alltså en enorm spännvidd på en och samma 

lektion. Det framkommer även att några av informanterna anser att de är dåligt pålästa 

angående grundsärskolans läroplan. Vid inkluderad undervisning bör man vara insatt i de 

läroplaner som gäller men jag anser att de informanter som uppgav att så inte var fallet var 

kompetenta och erfarna lärare. Jag tror med detta i åtanke faktiskt att de speglar många av de 

aktiva idrottslärarna där ute som dels via tidsbrist och dåliga förutsättningar organisatoriskt 

inte hinner med att förbereda sig som de skulle önska. Skillnaden mellan dessa och andra 

informanter kan jag anse vara att de hade modet att föra det på tal.  

 

Hur ska då idrottsläraren kunna uppfylla styrdokumentens krav på att läraren genom 

undervisningen ska ombesörja grundsärskolelevers behov så att: eleven utvecklas efter sina 

förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och utveckla hela sin förmåga 

(Skolverket, 2011b, s. 14)? Resultatet visat är att majoriteten av informanternas arbetssätt 

innebär att planera och organisera undervisningens innehåll utefter de förmågor eleverna ska 

uppvisa enligt grundskolans läroplan Lgr11, och att hänsyn tas till elever med speciella behov. 

Denna hänsyn utgörs av nivåanpassning av aktiviteter och flera aktiviteter att välja bland för 

att erbjuda delaktighet. Som informant sju uttryckte sig: det är ju jag som skapar 

möjligheterna för eleverna att vara delaktig. 

Sett ur ett stort perspektiv kan detta ses som en form av integrering av grundsärskolelever i 

den ordinarie undervisningen. De får delta i undervisning utformat för en annan läroplan än 
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sin egen, utan anpassning via riktade stödåtgärder från den lokala skolan i form av resurser. 

Det som istället gör att det blir en frågan om inkludering beror uteslutande på den enskilda 

idrottsläraren förmåga att genom sin egen kompetens anpassa undervisningen så att eleverna 

kan delta. 

 

Resultatet visar angående lärarnas förmåga att ta hänsyn till varje enskild individs behov, 

förutsättningar, erfarenheter och tänkande (Skolverket, 2011b, s. 14) att detta enligt lärarna 

grundas på deras egna bedömningar på hur lektionsinnehållet ska anpassas via 

undervisningen. Informant fyra beskriver detta som att: dom inte klara av att delta på samma 

nivå och där är väl den stora utmaningen att individualisera och försöka hitta rätt nivå. Det 

informanterna uppger är att de genom att skapa en relation till och lära känna eleven bättre 

kan avgöra vad som behöver anpassas för att möta elevens specifika behov. Den reflekterande 

och analyserande förmågan (Annerstedt, Peitersen, & Ronholt, 2001, s. 195) anses av 

Annerstedt utgöra den överordnade kompetens aspekten hos en professionell idrottslärare.  

 

Tidigare forskning utförd av Qi & Ha (2012) visar att lärarnas upplevda kompetens, tidigare 

erfarenhet inom yrket och möjlighet till förberedelse anses som ha positiva effekter på lärares 

attityder angående inkluderande undervisning. Tid har mycket riktigt tagits upp av 

informanterna som en bristvara i olika sammanhang. Dåliga förutsättningar via 

schemaläggning gör att förberedelse tid är oerhört begränsad i anslutning till lektionstillfället 

och detta har tagits upp som missgynnande för grundsärskoleleverna i likhet med resultaten 

från Qi & Ha (2012). Resultatet visar att idrottslärarna anser att de behöver mer tid till att 

planer, organisera och förbereda undervisningen. 

För att nå ökad kunskap om hur undervisningsinnehållet kan anpassas drar jag slutsatsen att 

läraren själva får söka den. Informanterna uppger att ämnesnätverk, kollegialt lärande, och 

fortbildning som lärarna ansvarar för själva är sätt som används för att bredda sin kompetens.  

 

För att: stimulera, handleda och ge särskilt stöd till elever som har svårigheter (Skolverket, 

2011b, s. 14) ger resultaten bilden av att förmågan att ge struktur i undervisningen och i 

undervisningsinnehållet är av stor vikt för att ge grundsärskoleleverna en tydlig ram att 

förhålla sig till. Även lärarnas förmåga att ge konkreta, tydliga och upprepade instruktioner 

anses viktigt så att eleverna vet exakt vad som ska göras och när. Och för att delta anser 

informanterna att en grundförutsättning är att eleven förstått syftet och målet med lektionen. 
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Om vi sätter detta i relation till Asmerviks beskrivning av att barn med utvecklingsstörning 

distraheras lätt, glömmer ofta saker och ting, tål påfrestningar dåligt och tröttnar snabbt 

(1993, s. 171) så bekräftar det idrottslärarnas arbetssätt. Men det visar även att barn med 

utvecklingsstörning har ett stort behov av kontinuerligt stöd under lektionstillfället. 

Inkluderande undervisning innebär att grundsärskoleelever deltar i helklass vid 

idrottstillfället, informanterna beskriver stora grupper av elever vid idrottslektionerna och 

detta kan anses leda till att de som ensam idrottslärare har svårt att möta de inkluderade 

elevernas behov i undervisningen utan att tappa fokus på övriga klassen. Casebolt & Hodge 

(2010) resultat visar angående detta att de intervjuade lärarna ansåg att desto större klass ju 

mindre tid till instruktioner, individuell feedback och förmåga till att upprätthålla ordning och 

struktur (s. 8). Detta i sig anser jag ger dåliga förutsättningar till elever med 

utvecklingsstörning för att kunna behålla fokus på vad som ska göras. Lägger man dessutom 

till att de enligt lärarna inte får stöd via elevassistent under lektionerna samt via förberedande 

träning, så kan man ur lärarens perspektiv se en situation som kan upplevas övermäktig för att 

kunna säkerställa alla elevers deltagande. Tidigare forskning har även påvisat att inkludering 

inte bara är den enskilde lärarens ansvar utan att det ska utföras av organisationen som helhet 

(Morley et al. 2005 s. 102). 

 

4.3 Slutsats 
 

Denna uppsatts konkluderar att förutsättningar till delaktighet för grundsärskolelever i 

högstadiets idrottsundervisning anses begränsad. God delaktighet kan uppnås av elever som 

uppvisar goda motoriska färdigheter i relation till övriga deltagande elever. Detta grundar sig i 

den lokala kommunens resurstilldelning till den enskilda skolan, vilket avgör om skolan kan 

ge förutsättningar till grundsärskoleelever via förberedande special gymnastik och deltagande 

elevassistenter i idrottsundervisningen. Bland de deltagande skolorna representerade av de 

intervjuade informanterna saknas dessa möjligheter helt vid idrottsundervisningen. Detta gör 

att ansvaret för inkludering läggs på den enskilda idrottslärarens förmåga att möjligöra 

delaktighet för grundsärskoleleverna i sin undervisning. Utefter de förutsättningar 

idrottslärarna har baseras deras arbetssätt på nivåanpassning av aktiviteter samt flera 

aktiviteter att välja bland för eleverna när de planerar och organiserar undervisningen. Tonvikt 

läggs vid förmågan att skapa struktur i undervisningen och i dess innehåll samt att ge tydliga, 
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konkreta och upprepade instruktioner till elever med utvecklingsstörning för att på så sätt ge 

tydliga ramar i undervisningen för grundsärskolelever att förhålla sig till. 

 

4.4 Förslag till fortsatt forskning 
 

För att undersöka förutsättningar till genomförande av integrerande undervisning anser jag 

vidare forskning borde undersöka hur skolansverksamhet ser ut idag över landet, för att ta 

reda på och lyfta upp hur det verkligen fungerar. Var det bättre för när skolan var statlig och 

kan man dra lärdomar av hur den inkluderande undervisningen utformandes då i syfte att 

förbättra möjligheterna till alla elevers rätt att delta? 

 

Som tidigare beskrivits i diskussionen är ett annat förslag till fortsatt forskning att vidare 

undersöka graden av delaktighet för grundsärskolelever i specifikt ämnesinnehåll i 

idrottsundervisningen. Gärna då genom komplement av observationsstudie eller elev 

intervjuer för att verkligen kunna skatta elevernas upplevda delaktighet. Detta i syfte att 

fördjupa kunskapen om hur undervisningen kan anpassas för att möjliggöra en större 

delaktighet för inkluderade grundsärskolelever.  

 

Något som även skulle vara intressant att undersöka är den information en av informanterna 

uppgett rörande att 1/3 av förstaårselever på en gymnasiesärskola aldrig tidigare deltagit i 

grundskolans idrottsundervisning. Vad beror detta på? Finns det fler exempel på detta 

representerat över landet? Om svar på detta kunde finnas skulle det kunna leda till att den 

inkluderande idrottsundervisningen kunde utvecklas till en bättre fungerande verksamhet och 

därigenom kunna öka grundsärskolelever möjligheter till att delta i grundskolans 

idrottsundervisning. 
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BILAGA 1 
 

Grundsärskolan- Centralt innehåll i ämnet Idrott och HälsaÅrskurs 7-9 
 

Rörelse 

 Rörelseförmågor och hur de utvecklas av varierande aktiviteter. 

 Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa 

aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan. 

 Lekar, spel och idrotter och deras regler. 

 Traditionella och moderna danser. Rörelse- och träningsprogram till musik. 

 Olika simsätt i mag- och ryggläge. 

 

Hälsa och livsstil 

 Att sätta upp mål för välbefinnande, till exempel förbättring av konditionen. Samband 

mellan hälsa, rörelse, kost och hygien. 

 Hur individens val av idrotter och andra fysiska aktiviteter påverkas av olika faktorer, 

till exempel av kön. 

 Samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, 

kroppsuppfattning och självbild. 

 Kroppsideal inom idrotten och samhället i övrigt. Dopning och vilka lagar och regler 

som reglerar detta. 

 Arbetsställningar och belastningar vid fysiska aktiviteter och förebyggande av skador, 

till exempel genom uppvärmning och allsidig träning. 

 Första hjälpen och hjärt- och lungräddning. 

 

Friluftsliv och utevistelse 

 Att orientera sig i kända miljöer. Enkla kartors uppbyggnad. 

 Hur olika friluftsaktiviteter kan planeras och genomföras. 

 Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten. 

 Kulturella traditioner i samband med friluftsliv och utevistelse. 

 Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hur man kan hantera nödsituationer i och 

vid vatten med alternativa hjälpredskap, enligt principen för förlängda armen. 
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Ämnesspecifika begrepp 

 Ord, begrepp och symboler inom ämnet idrott och hälsa för att till exempel samtala 

om rörelseaktiviteter och utvärdera arbetsprocesser. 

 

Information hämtad från www.skolverket.se 

http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-

kurser/grundskoleutbildning/grundsarskola/idrott-och-halsa 
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BILAGA 2 
 

Grundskolan- Centralt innehåll för ämnet Idrott och HälsaÅrskurs 7-9 
 

Rörelse 

 Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och 

rörelser till musik. 

 Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa 

aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan. 

 Traditionella och moderna danser samt rörelse- och träningsprogram till musik. 

 Olika simsätt i mag- och ryggläge. 

 

Hälsa och livsstil 

 Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen. 

 Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska 

aktiviteter och träningsformer. 

 Arbetsställningar och belastning till exempel vid fysiska aktiviteter och förebyggande 

av skador, genom till exempel allsidig träning. 

 Olika definitioner av hälsa, samband mellan rörelse, kost och hälsa och sambandet 

mellan beroendeframkallande medel och ohälsa. 

 Kroppsideal inom idrotten och i samhället i övrigt. Dopning och vilka lagar och regler 

som reglerar detta. 

 Första hjälpen och hjärt- och lungräddning. 

 Hur individens val av idrotter och andra fysiska aktiviteter påverkas av olika faktorer, 

till exempel av kön. 

 

Friluftsliv och utevistelse 

 Att orientera i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel för 

positionering. 

 Hur olika friluftslivsaktiviteter kan planeras, organiseras och genomföras. 

 Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten. 

 Kulturella traditioner i samband med friluftsliv och utevistelse. 
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 Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer i och vid vatten 

med alternativa hjälpredskap, enligt principen för förlängda armen. 

 

Information hämtad från www.skolverket.se 

http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och 

kurser/grundskoleutbildning/grundskola/idrott-och-halsa 

http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och%20kurser/grundskoleutbildning/grundskola/idrott-och-halsa
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och%20kurser/grundskoleutbildning/grundskola/idrott-och-halsa
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BILAGA 3 

   

Intervjufrågor Examensarbete HT-14 
 

1. Hur länge har du varit verksam som idrottslärare?   

 

2. Vad har du för uppfattningar om inkludering och delaktighet i skolan? 

 

3.  Vad anser du att det innebär för en elev att delaktig i din undervisning? 

 

4. Berätta om dina erfarenheter av att undervisa elever med rätten till särskolan och 

grundskoleelever med ADHD i ordinarie idrottsundervisning? 

 

5. Kan du beskriva hur du planerar/organiserar en lektion i idrott och hälsa? 

 

6. Vad anser du ha betydelse för att särskoleelever och grundskoleelevermed ADHD ska 

kunna vara delaktiga i ordinarie undervisning? 

 

7. Vilka möjligheter/svårigheter anser du kan uppstå under lektionstid? 

 

8. Vad anser du om din skolas förutsättningar för inkludering? 

 

 

9. Beskriv hur du arbetar för att möjliggöra/hjälpa dessa elever att utveckla sina 

förmågor med tanke på riktlinjerna för lärare i de övergripande målen i Lgr11? 

 


