
1 

 

 

 

 

 

 

 

Idrott och Hälsa 

– elever med behov av särskilt stöd 

 

 

 

Soner Sahin 

 

 

 

 

 

 

GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN 

Självständigt arbete på avancerad nivå 167:2014 

Idrott, fritidskultur och hälsa åk 6-9 

Handledare: Rolf Carlson 

Examinator: Bengt Larsson 



2 

 

Sammanfattning 

Syfte 

Syftet med denna studie var att undersöka hur lärare i ämnet idrott och hälsa arbetar med och 

bemöter elever som är i behov av särskilt stöd. 

 

Frågeställningar: 

 Hur arbetar idrottslärare med elever behov av särskilt stöd i ämnet idrott och hälsa? 

 Vilka dilemman kan uppstå vid undervisning av elever som är i behov av särskilt stöd? 

 

Metod 

Den metod som valts för att genomföra studien var att intervjua sex idrottslärare som jobbar 

på olika skolor. Intervjuerna genomfördes enskilt med varje lärare samt spelades in på telefon. 

Studiens frågeställningar är direkt kopplade till vad lärarna i idrott och hälsa anser och tänker 

kring de svårigheter som kan finnas i arbetet med elever som är i behov av särskilt stöd. 

 

Resultat 

Resultaten visar att idrottslärarna inte har förutsättningar att kunna organisera den bästa 

undervisningsformen för sina elever. Idrottslärarna uttrycker önskan att kunna ha special 

undervisning för elever med behov av särskilt stöd. Lärarna är medvetna om att det finns 

elever som behöver extra stöd och de försöker anpassa undervisningen efter alla de 

omständigheter som kan förekomma under undervisningens gång och början. Elever som är i 

behov av särskilt stöd har inte den nödvändiga förmågan att koncentrera sig.  

 

Slutsats 

Resultaten visar att det finns hinder och ett svagt intresse för barn med behov av särskilt stöd i 

ämnet idrott och hälsa. Rektorerna har det yttersta ansvaret att organisera och skapa de bästa 

möjligheterna för lärare och elever som är i behov av särskilt stöd.  Skolorna ska se till att 

forma en likvärdig skolform för alla barn, inklusive barn i behov av särskilt stöd. 
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Abstract 

Purpose 

The purpose of the study is to examine how teachers of physical education and health work 

deal with pupils who are in need of special support. 

 

Issues: 

• How do the teachers work with regard to special needs in physical education in their school? 

• What dilemmas may arise during the teaching of students with special needs? 

 

Method 

The method selected for the study was to conduct interviews with six teachers in physical 

education who work at different schools. The interviews were conducted individually with 

each teacher and were recorded on the phone. The study's issues were directly related to what 

teachers think about the difficulties that may arise with regard to pupils with special needs in 

physical education. 

 

Results 

The results indicate that the teachers do not have the conditions to organize the best form of 

education for their students. The teachers wished that they could have access to specialized 

education for students with special needs. The Teachers are aware that there are students who 

are in need of extra support. In spite of lack in adequate organization they try to adapt their 

teaching to any event that may occur during the teaching time and start. Students who are in 

need of special support do not have the ability to concentrate and the teaching environment 

does not affect them in a positive sense. 

 

Conclusion 

The results indicate that there are obstacles and little interest for children in need of special 

support in physical education. Principals have the ultimate responsibility to organize and 

create the best opportunities for teachers and students who need special support. Schools 

should ensure to form a similar type of schooling for all children, including for children in 

need of special support. 
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1. Inledning 

Under VFU perioderna och när jag har vikarierat på olika skolor som har inriktning mot 

grundskolan har jag upptäckt att elever med behov av särskilt stöd bemöts på olika sätt under 

idrottslektionerna. Vissa skolor har enbart specialundervisning för elever med behov av 

särskilt stöd, medan andra skolor inkluderar dessa elever i helklass. Jag kommer som blivande 

idrottslärare att komma i kontakt med elever som är i behov av särskilt stöd och behöver 

därför mer kunskaper och insikt kring detta. Som blivande idrottslärare kommer jag att följa 

de bestämmelser som är fastställda i Lgr 11. I Lgr 11 beskrivs tydligt att läraren ska bemöta 

varje elev efter dennes förutsättningar och forma undervisningen efter elevens behov (Lgr 11, 

s.8). Detta kan vara komplicerat för idrottslärare när det finns andra faktorer som påverkar 

undervisningens upplägg och som idrottsläraren måste ta hänsyn till.  

 

1994 skrev Sverige under Salamancadeklarationen som innebär att skolan ska organisera 

undervisningen så att alla elever gemensamt ska ha undervisning utifrån sina olika 

förutsättningar och bakgrund (Assarson 2009, s.12). Som Lennart Teveborg (2001) påpekar 

formulerades år 1997 genom riksdagen en utvecklingsplan om hur skolorna ska organisera 

utbildningssystemet. Detta skulle leda till att skapa en skola för alla. Syftet är att se varje elev 

ur ett individuellt perspektiv och att man som lärare ska kunna bemöta varje elev efter dennes 

förutsättningar och sträva efter att forma undervisningen efter varje elevs individuella behov 

(Teveborg, 2001, s.3).  

 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (2016) informerar om att från och med 1 juli 2014 

poängteras det i skollagen att elever har rätt till anpassad skolundervisning som innebär att 

elevens behov bemöts på rätt sätt samt att skolan har som plikt att organisera elevens 

skolgång på anpassat sätt som bidrar till eleven kan nå kunskapskraven. 

 

Skolverket (2014) har tagit fram en dokumentation angående arbete med extra anpassningar, 

särskilt stöd och åtgärdsprogram för skolor. Det tas upp begrepp som extra anpassning och 

särskilt stöd. Med extra anpassning syftar man på att läraren, under den vanliga 

undervisningen, ska anpassa denna utifrån elevens behov. Särskilt stöd innebär att stöd som 

inte läraren kan ordna i vanlig undervisning ges så att eleven kan genomföra undervisning. 

Det är utifrån kunskapsmålen som stödinsatsen ska erbjudas. 
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Alla elever är olika och ligger på olika utvecklingsnivåer, vilket exempelvis innebär att 

idrottslärarna har en tung belastning och stor utmaning inom ämnet idrott och hälsa. De 

förväntas kunna skapa den rätta undervisningsformen som ska vara anpassad till alla elevers 

behov och förutsättningar samt leda till elevernas kunskapsutveckling. 

2. Bakgrund 

2.1 Ansvarsfördelning mellan stat och kommun 

Enligt Lennart Teveborg (2001)  är det staten som har ansvar för vilka regler som skolorna 

ska följa i hela landet. I styrdokumenten framhålls hur skolverksamheten ska vara och hur 

skolorna ska arbeta. Kommunen har ansvar att följa upp de regler som är fastställda i 

styrdokumenten samt det yttersta ansvaret för att dessa aspekter efterlevs. Rektorn är ytterst 

den person som har ansvar för att verksamheten följer upp reglerna och är även den person 

som tar beslut om olika situationer inom skolverksamheten och om elevernas framtida 

skolgång (Teveborg, 2001 s.17-18).  

2.1.2  Barnkonventionen 

I FN:s beslut från den 20 november 1989 formulerades och skrevs det under synpunkter kring 

barns rättigheter i olika kategorier med fokus på barns bästa. Målsättningen är att varje barn 

ska få de bästa möjligheterna och en bra fostran samt skyddas från olika situationer som kan 

leda till fysisk eller psykisk skada. Konventionen betonar att det åligger varje land att ta eget 

ansvar att följa upp de punkter som har skrivits ner och att sedan verkställa dem 

(Barnkonvention, 2006 s.5-7). 

 

Barnkonventionen innehåller olika artiklar som lyfter upp synpunkter och bestämmelser om 

barn. De artiklar somt tar upp grundläggande frågor kring barn är artiklarna 2,3, 6 och 12 

(Barnkonvention, 2006 s.10) Se bilaga 2. 

 

I de olika artiklarna fastlås att det åligger konventionsstaterna att bevaka och fullgöra de 

bestämmelser och syften som är inskrivna i de enskilda artiklarna. Dessa bestämmelser och 

syften går alltid ut på att barnets bästa ska stå i fokus oberoende av situationer och 

sammanhang. Artikel 2 påpekar att det inte spelar någon roll vad barn har för bakgrund eller 

vilket land det kommer ifrån; barnet ska oberoende av dessa bakgrundsfaktorer få sina 

rättigheter tillgodosedda. Man ska se till att barnet får den bästa omsorg som det behöver 
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under sin barndom. I Artikel 3 fastslås att huvudsaken vid olika beslut som kan tas ska vara 

att man kommer fram till barnets bästa. Varje land har i uppdrag att se till att varje barns 

fostran sker i en god miljö i syfte att barnet får en bra barndom. Man tar också upp att 

myndigheter och organisationer som arbetar med barn bör ha den kontroll som behövs för att 

säkerställa att barn mår bra i sin miljö.  I Artikel 6 fastslås att barnet ska ha en vuxen person 

som är tillgänglig i hemmet samt att man ska se till att varje barn får en hållbar utveckling 

samt ett liv som är gott. I Artikel 12 betonar man att barnets röst ska komma fram i olika 

sammanhang och bli respekterat. Det handlar om barnets egen vilja om sig själv eller om 

andra åsikter som kan vara av vikt. Sammanfattningsvis tar Barnkonventionen upp synpunkter 

kring barns bästa i olika situationer och att barns handlingar bör uppmärksammas. 

Barnkonventionen är till för att skydda varje barn och sedan är det upp till varje land som har 

skrivit under konventionen att följa de bestämmelser som deklareras i artiklarna. Sverige är ett 

av de länder som har skrivit under konventionen. 

2.1.3 Funktionshinder 

Som Lennart Teveborg (2001) påpekar finns det individer med olika slags funktionshinder 

eller sådana som uppvisar särskilda egenskaper. Detta kan leda till att individen kan få svårt 

att genomföra vissa moment inom undervisningen i idrott och hälsa. 

 

Alla skolor har ansvar att bemöta elever som har olika funktionshinder samt utforma 

undervisningen så att den är anpassad till den enskilde elevens behov. För att kunna skapa en 

bra undervisning är det lärarens uppgift att skapa den undervisningsform som är anpassad till 

eleven (Teveborg, 2001 s.16). 

 

Med betingande funktionshinder hos barn avses enligt Lennart Teveborg diagnoser som 

DAMP, ADHD, OCD, Asperger syndrom och Touretts syndrom. Barn med dessa 

funktionshinder eller diagnoser kan ha svårigheter med koncentration, inlärning, 

hyperaktivitet eller impulsivitet (Teveborg, 2001 s.68). 

2.1.4 ADHD 

ADHD är en förkortning är Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Detta innebär att 

individen har svårigheter med hyperaktivitet, uppmärksamhet och impulsivitet. ADHD är 

något som förekommer oftare hos pojkar än hos flickor. I varje klass kan det finnas 2-3 elever 

som har denna diagnos. ADHD kan märkas genom att barnet har svårt att koncentrera sig och 
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har svårt att genomföra något som har påbörjats och som inte barnet har vilja eller intresse att 

genomföra. Barn som har diagnosen ADHD kan uppvisa känslomässigt agerande och har 

svårt att ge uppmärksamhet till personer. Målsättningen är att varje barn ska få de bästa 

möjligheterna och en bra fostran samt skyddas (Röed, 2013 s.16).  

2.1.5 Asperger syndrom 

Individer med har diagnosen Asperger uppvisar aggressivitet, motoriska svårigheter, har svårt 

att tolka andra människors uppfattning samtidigt som de har bra språkförståelse, har 

specialintressen, tänker och handlar på ofta andra vis än vad man kan förvänta sig. De är inte 

villiga att finna sig i någon förändring utan vill helst följa det som var planerat från början. 

Det är fler pojkar än flickor som har Asperger syndrom, beroende på att flickor ofta har en 

bättre utvecklad social förmåga (Teveborg, 2001 s.42-43). 

2.1.6 Autism 

Autism är något som barnet föds med eller får under tidig ålder. Autism kommer från 

grekiskan autos och innebär själv (Röed, 2013 s.13). Egenskaper vid autism kan vara att 

barnet kan vara aggressivt vid olika uppkommande situationer, kan ha svårt med språket, kan 

agera ovanligt, kan ha svårigheter med motoriska rörelser samt kan vara känsliga för 

oplanerade förändringar (Teveborg, 2001 s.44-45). 

2.1.8 Skollagen 

I Skollagen finns det bestämmelser som de svenska skolorna måste följa. Alla skolor vara 

känsliga för oplanerade förändringar. Elever som är i behov av särskilt stöd ska kunna få det 

rätta stödet och ska kunna bedriva sin skolgång på bästa möjliga sätt. Nedan sammanfattas de 

viktiga punkterna inom skollagen. 

 

Kapitel 1 

Enligt 4 § har skolan i uppdrag att se till att bemöta eleven efter egna behov och 

förutsättningar samt kunna se till att det finns möjligheter till att eleven kan genomföra sin 

skolgång på bästa sätt (Skollagen, 2010 s.2). 

 

Kapitel 2 

I 29 § tas det upp att skolan ska se till att elevens behov ska bemötas och se till att eleven får 

det rätta stödet under sin skolgång (Skollagen, 2010 s.10). 
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Kapitel 3 

I 7 § och 10 § beskrivs det att skolan ska se till att anordna undervisning som bemöter elever 

med behov av särskilt stöd. Om eleven inte kan delta i den vanliga undervisningen ska skolan 

anordna undervisning i mindre sammanhang. Skolan ska se till att eleven får det rätta stödet 

för att nå kunskapskraven och de mål som är fastställda i styrdokumenten (Skollagen, 2010 

s.12-13). 

 

Kapitel 5 

I 3 § betonas att skolan ska ordna så att eleven känner sig trygg samt att skolmiljön är positiv 

samt att det ska finnas en miljö som möjliggör att eleverna kan utföra sina handlingar i skolan 

på allra bästa sätt (Skollagen, 2010 s.18). 

2.1.8 Lgr 11 

Även i Lgr 11 fastslås att det är skolans ansvar att bemöta alla elever likvärdigt och efter 

elevens behov och förutsättningar. Skolans uppgift är att organisera undervisningen så att 

elevens behov bemöts, att eleven kan nå fastställda mål samt få erforderligt stöd (Lgr 11, s.8). 

Inom skolverksamheten är det rektorerna som har det yttersta ansvaret för att tillgängliga 

resurser fördelas jämlikt och efter elevernas behov (Lgr 11, s.19-20).  

 

En skola för alla 

Sammanfattningsvis innebär ovanstående beskrivningar att skolan utifrån internationella och 

nationella styrdokument ska se till att organisera undervisningen på ett sådant sätt att alla 

elever får undervisning oberoende av funktionshinder eller svårigheter (Assarson, 2009 

s.107). Trots att elever är olika och har olika förutsättningar är det skolornas uppdrag att se till 

att varje elev får en positiv inställning till skolan samt att skolan bidrar till elevens utveckling. 

Varje skola har ansvaret för att verksamheten organiseras mot en skola föra alla (Hjörne & 

Säljö, 2008 s.184). 

3. Forskningsöversikt 

I en undersökning av Skolinspektionen (2012) granskades 36 grundskolor runt om i landet 

och resultaten visar att 16 av 36 skolor organiserade specialundervisning för elever i behov av 

särskilt stöd i ämnet idrott och hälsa. Metoderna som användes i studien var att intervjua 

elever, rektorer och idrottslärare samt att observationer genomfördes vid besök i skolorna 
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(Kvalitetsgranskning Rapport, 2012 s.5). I granskningen lyfts fram att undervisningen i 9 av 

de 36 skolorna inte var tillräckligt anpassad och att det fanns andra faktorer som påverkade 

undervisningstiden. Det kunde handla om att eleverna måsta ta sig till idrottshallen, eftersom 

hallen inte låg i skolans närområde eller att eleverna i början och slutet av undervisningen 

behövde extra tid för att förbereda sig. 16 av 36 skolor erbjuder specialundervisning för sina 

elever för att de ska nå målen. Rapporten visar att 18 av 36 skolor har lärare med den rätta 

utbildningen för att bedriva undervisning i ämnet idrott och hälsa. Vid de skolor som inte 

hade behöriga lärare bedrevs undervisningen av obehöriga lärare (Kvalitetsgranskning 

Rapport, 2012 s.10-13). Något som också framkom var att lärarna inte fick det rätta stödet 

från skolans organisation och att rektorerna inte ansåg att ämnet idrott och hälsa är lika viktigt 

som andra ämnen samt att man ansåg att idrottslärare själva hade ansvaret att följa upp och 

bedriva sin undervisning på egen hand. I rapporten lyfter man också fram att lärarna inte 

anpassar sin undervisning efter elevernas behov. I rapporten framhävs vidare att 22 av de 36 

skolorna har en tveksam undervisningsmiljö (Kvalitetsgranskning Rapport, 2012 s.22). 

 

Skolinspektionen har gjort ytterligare en granskning 2014 där 21 skolor har observerats I 

granskningen påvisas det att skolorna inte anpassar efter elever med funktionshinder. 

Skolinspektionen anser att skolorna ska ta mera ansvar och forma verksamheten efter 

elevernas behov. En slutsats är vidare att skolorna kan ta mera ansvar bland annat genom att 

se varje elev ur ett individuellt perspektiv samt utforma undervisningen efter elevens 

förutsättningar och behov (Kvalitetsgranskning Rapport, 2014 s.9). 

 

Skolverket (2015) betonar att elever med behov av särskilt stöd har rätt till anpassning för att 

kunna nå kunskapskraven. Anpassningen ska ges i den vanliga klassen som eleven går i. Detta 

kan vara genom specialundervisning. Läraren har ansvar att informera rektor om elever som 

inte uppnår kunskapskraven. Rektorn ska sedan se till att elever med särskilda behov utreds 

för att hitta lösningar för eleven. 

 

Claes Nilholm (2008) genomförde 2006 en undersökning bland Sveriges 290 kommuner. 

Syftet var att högsta skolcheferna för kommunerna skulle besvara på olika frågor angående 

elever med behov av särskilt stöd. Skolcheferna menade att det finns olika anledningar till 

varför elever kan ha olika svårigheter i sin skolgång. Undersökningen påvisade att skolorna 

inte anordnar specialundervisning för elever. Eleverna inkluderas in i vanliga klasser och att 
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det finns assistenter som ger extra stöd för elever. Det som anmärks i undersökningen är att i 

genomsnitt i Sveriges kommuner finns 4 specialklasser med specialundervisning i skolorna. 

3.1 Finska skolan  

I en studie av Claes Nilholm (2011) redogörs för den finska skolans utbildningssystem som är 

organiserad på ett sådant sätt att skolan ger behövande elever stöd vid tidig ålder. Detta bidrar 

till att eleverna kan utvecklas på ett bra sätt och inte får alltför stora svårigheter under sin 

skolgång. Detta bidrar till att barnet kan jobba efter sina förutsättningar och att lärandet kan 

bli effektivt under barnets skolgång. Marjatta Takala (2009), professor vid universitet i 

Helsingfors, bekräftar att den finska skolan ger stöd åt elever som har svårigheter vid tidig 

ålder. Takala lyfter fram trestegsstöd- modellen som innebär att man först och främst ger stöd 

i en allmän grupp som består av elever som behöver stöd. Om det sedan föreligger behov av 

ytterligare stöd hjälper man eleverna med intensifierat stöd. Skulle detta inte räcka till så 

hjälper man ytterligare genom att barnet får specialstöd. 

3.1.2 Examensarbeten som har lyft fram frågor om barn i behov av 

särskilt stöd. 

En studie av Norinder & Söderberg (2008) visar att många lärare saknar tillräckligt med 

information om elever med behov av särskilt stöd. Idrottslärarna menar att det finns elever 

som har koncentrationssvårigheter och som därför behöver särskilt stöd i helklasser. 

Resultaten visar också att idrottslärarna anser att skolan inte är tillräckligt väl organiserad för 

att kunna hantera elever med behov av särskilt stöd (Norinder & Söderberg, 2008 s.19). 

Samma författare framhäver att idrottslärarna känner att de lämnas ensamma i 

skolverksamheten, att skolan inte ger dem de rätta resurserna för att kunna bedriva anpassad 

undervisning samt att det inte finns tillräckligt med tid för att kunna genomföra 

specialundervisning för dessa elever (Norinder & Söderberg 2008 s.15). Enligt vad 

idrottslärarna hävdar får de heller inte tillräckligt med information om elevens problematik 

och vilka svårigheter som eleven har för att kunna ge det rätta stödet (Norinder & Söderberg, 

2008 s.16). 

 

Elin Gräslund & Victoria Lindqvist (2012) har genomfört en studie ur idrottslärarnas 

perspektiv om deras synsätt avseende inkludering av elever med behov av särskilt stöd. 

Idrottslärarna menar att det främst är koncentrationssvårigheter som dessa elever uppvisar 

(Gräslund & Lindqvist, 2012 s.23). I likhet med studien av Norinder & Söderberg (2008) kom 
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Gräslund & Lindqvist (2012) fram till att de intervjuade idrottslärarna ansåg att skolans 

resurser inte var tillräckliga för ge det rätta stödet till eleven samt att tiden inte var tillräcklig 

för att bedriva undervisning som var anpassad till elevernas behov. Gräslund & Lindqvist 

(2012) påpekar att idrottslärarna inte tycker att de har fått tillräckligt med kunskaper inom 

specialpedagogik under lärarutbildningen (Gräslund & Lindqvist, 2012 s.26-27). 

 

I en studie av Martin Helander (2012) visas hur idrottslärare planerar och bemöter elever i 

behov av särskilt stöd samt hur idrottslärarna förenklar styrdokumentens mål för sina elever 

och bryter ner dem i enklare moment så att eleven får bättre förståelse för dem (Helander 

2012 s.33). Helander visar också att idrottslärarna i början av undervisningen är noggranna 

med introduktionen till undervisningen och att de tydliggör målen för eleverna (Helander, 

2012 s.26). 

 

I studien av Märit Kemner & Simon Nilsson (2012) bekräftas ytterligare att tiden är en 

begränsande faktor när det gäller att bedriva ämnet idrott och hälsa tillräckligt utförligt.  

Idrottslärarnas önskan var att det skulle finnas fler timmar i ämnet idrott och hälsa. De 

påpekade att utformningen av undervisningen var beroende av hur många elever med behov 

av särskilt stöd man har. Studien visade också att skolornas organisation inte är särskilt väl 

anpassad för att inkludera elever som har något funktionshinder (Kemner & Nilsson, 2012 

s.23-25). 

 

3. Teoretiskt perspektiv   

Urban Dahllöf (2015) var en av dem som var med och utredde de svenska skolorna under 60-

talet. Utredningens syfte var att undersöka elevernas kunskaper samt hur de svenska skolornas 

verksamhet bedrevs. Dahllöf framhöll tidsaspekten som  central för att eleverna skulle nå de 

olika kunskapsmålen. Dahllöf konstaterade bland annat att det kan finnas omständigheter som 

kan påverka undervisningen, men som läraren inte kan kontrollera eller styra (Ibid). Det han 

syftade på var att begrepp som bestämning, grund, struktur, och system var aspekter som 

påverkade skolan.   

3.1 Läroplansteori och Ramfaktorteorin 

Denna studie tar stöd av läroplansteorin. Två begrepp som tas upp i läroplansteorin är 

realisering och ramfaktorteorin. Enligt Göran Linde (2012) beskriver läroplansteorin på 
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vilket sätt skolorna ska bedriva sin verksamhet samt hur lärare ska bedriva sin undervisning 

utifrån de olika bestämmelser som är fastställda. Dessa bestämmelser tar dels upp att skolan 

ska se till att varje elev ska bemötas efter sin förutsättning under lektionstid och att lärare ska 

vara uppmärksamma på elevernas behov och förutsättningar, dvs. att lärare ska anpassa sin 

undervisning till de elever som ingår i undervisningen. Göran Linde (2012) använder 

begreppen formuleringsarenan, transformeringsarena och realiseringsarenan. Linde (2012) 

lyfter fram begreppet realisering, ett begrepp som omfattar lärarens sätt att genomföra sin 

undervisning samt elevens handling och attityd under lektionstid. Det som betonas är hur 

läraren talar med sina elever samt hur eleven utmärker sig under undervisningen. (Linde 

2012). Ramfaktorteorin handlar om olika aspekter som påverkar läraren såväl under 

undervisningen som utanför undervisningstiden. Faktorer som kan påverka lärarens 

undervisning kan vara antal elever, tidsbegränsning eller elevers förhållningssätt (Broady, 

1999 s.113). Ramfaktorteorin tar även upp bestämmelser som skolan och lärarna har att följa 

(Lundgren 1999 s.32), det vill säga att ramfaktorteorin handlar om förhållanden i skolans 

organisation.  När det gäller bestämmelser kan det exempelvis handla om styrdokument eller 

skolledningens beslut eller andra aspekter som berör skolans organisation och undervisning 

(G. Linde 2012). 

3.1.2 Formuleringsarenan 

På formuleringsarenan tas det upp aspekter och synpunkter kring skollagen, styrdokument och 

kunskapskrav. Skolpolitiker i Sverige kommer med förslag och förändringar som skolorna ska 

följa. Det kan handla om skollagen, läroplan, betyg och andra punkter som handlar om hur 

svenska skolor ska driva sin verksamhet (Linde 2012). 

3.1.3 Transformeringsarenan 

Transformeringsarenan belyser i vilken omfattning skolorna ska bedriva sina verksamheter 

från bestämmelserna som kommunen som det tillhör fastställer. Skolorna ska följa 

styrdokumenten och följa de bestämmelserna och ordning Det handlar om hur skolorna 

bedriver sin verksamhet och hur de har organiserat. Hur skolorna använder och fördelar 

resurserna samt hur lärarnas kompetens fördelas bland elever (Linde 2012). 

3.1.4 Realiseringsarenan   

Realiseringsarenan handlar om i vilken utsträckning läraren undervisar utifrån 

styrdokumenten. Vad är möjligt att göra och vad begränsar undervisningen? Det kan innebära 
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hur läraren ska möta och anpassa undervisningen efter elevernas behov och förhålla sig till sin 

egen undervisning i relation till styrdokumenten. (Linde 2012). 

4. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur lärare i ämnet idrott och hälsa arbetar med och 

bemöter elever som är i behov av särskilt stöd. I det följande presenteras de frågor som är 

aktuella för undersökningen, vilken metod som har använts samt urval av intervjupersoner. 

4.1 Frågeställningar 

 

 Hur arbetar idrottslärare med elever behov av särskilt stöd i ämnet idrott och hälsa? 

 Vilka dilemman kan uppstå vid undervisning av elever som är i behov av särskilt stöd? 

5. Metod 

5.1 Val av metod  

Studien har en kvalitativ ansats och intervjuer har valts som metod. Att intervjuer valdes som 

metod har att göra med studiens frågeställningar. Intervjuerna som har använts var 

semistrukturerade och frågorna till idrottslärarna var öppna så att de gav tydlig överblick och 

uppfattning om situationen (Denscombe 2009, s.234-235). Frågeställningarna var formulerade 

på så sätt att det kunde ställas följdfrågor, vilket syftade till att lärarna skulle ha möjlighet att 

bidra ytterligare genom att utveckla sina åsikter och uppfattningar, det vill säga att deras 

erfarenheter och åsikter skulle bli tydligare (Bryman, 2008, s.206).  

 

Studien genomfördes genom intervjuer med 6 idrottslärare. Samtliga intervjuer spelades in 

och transkriberades  i efterhand. Enligt Rolf Ejvegård (2002) är metoden att spela in 

intervjuer och att sedan lyssna, transkribera och läsa igenom dem noggrant och hitta meningar 

som har kopplingar till studien en metod som har många fördelar (Ejvegård, 2002, s.39). 

 

Anledningen till att denna metod valdes till studien var att syftet och frågeställningarna i 

studien var direkt kopplade till vad idrottslärarna anser, hur de tänker kring problematiken 

samt hur deras skola arbetar med elever i behov av särskilt stöd inom ämnet idrott och hälsa. 
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5.2 Urval 

Urvalet bestod av 6 idrottslärare. Kontakt med de idrottslärare som har ingått i studien har 

tagits genom andra kurskamrater samt från VFU-perioder som jag har genomfört. De 6 

idrottslärare som har medverkat i studien, 3 kvinnliga och 3 manliga, arbetar på olika skolor i 

Stockholmsområdet. Samtliga är behöriga att undervisa i ämnet idrott och hälsa samt har olika 

lång arbetslivserfarenhet. Alla arbetar i kommunala skolor samt undervisar i grundskolan. 

Anledningen till att det blev dessa sex idrottslärare var att jag tidigare har haft kontakt med 

dem. Detta urval av intervjupersoner gjordes för att underlätta genomförandet av studien samt 

med hänsyn till tidsaspekten. 

5.3 Genomförande 

Kontakten med lärarna som medverkade i studien togs enskilt via mail. De tillfrågades om de 

var intresserade av delta i studien och fick information om syftet med undersökningen. Sedan 

bestämdes datum för att genomföra intervjun. Alla intervjuer utfördes i ett arbetsrum där 

ingen kunde störa. Varje intervju tog ca 20-30 minuter och det användes mobil för att spela in 

intervjuerna. Detta gjordes för att inte behöva anteckna och för att för kunna gå tillbaka och 

lyssna igen på inspelningen.  

5.4 Databearbetning 

Intervjuerna bearbetades individuellt genom att lyssna igenom varje intervju och sedan 

transkribera dem i Word. Under transkriberingen lyssnades flera gånger på inspelningen för 

att inte gå miste om utsagor från idrottslärarna som kunde klargöra situationen tydligare. 

Sedan genomlästes varje dokument som var transkriberat och meningar som visade likheter 

eller skillnader mellan lärarnas utsagor som ansågs betydelsefulla ströks under. Meningar som 

visade likheter ströks under med grön penna och skillnader med blå penna för att det skulle bli 

enklare att analysera intervjumaterialet. Bo Eneroth (1989) upplyser om att analyser av texter 

kan utföras genom att man delar upp texterna i olika delar. Sedan bearbetar man texterna 

genom att fokusera på utsagor som är viktiga. Efter att man har bearbetat texterna gör man ett 

sammandrag av texten och framställer det som är av betydelse att redovisa. Watt Boolsen 

(2006) menar att texter som inte har någon betydelse för studien inte ska redovisas.  
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5.5 Tillförlitlighet 

”Reliabiliteten bestäms av hur mätningarna utförs och hur noggranna vi är vid bearbetningen 

av informationen. Validiteten är beroende av vad vi mäter och om detta är utklarat i 

frågeställningen” (B. Nilsson, 1997 s, 63). 

 

Reliabilitet har att göra med studiens pålitlighet och på vilka underlag studien har genomförts 

(B. Nilsson, 1997 s.167). Reliabiliteten kan anses vara hög i och med att intervjuerna var 

inspelade och noggrant transkriberade och att de lyssnades igenom flera gånger. Det var 

viktigt att lärarna fick sätta ord på sina funderingar och tankar kring de frågor som ställdes 

samt att lärarna fick berätta om sina erfarenheter och hur de arbetar på sin skola. 

Intervjumaterialet har bearbetats i noggrant och analyserats grundligt för att inte gå miste om 

uttalanden under intervjuerna som genomfördes med. Frågorna som ställdes till idrottslärarna 

var relevanta och kopplade till studiens syfte. Inspelningen under intervjuerna bidrog att 

intervjun löpte på och lärarna kunde tala utan avbrott.  

 

Validitet har att göra med studiens giltighet, det vill säga att studien undersöker det den avser 

att undersöka. (B. Nilsson, 1997 s.167). Validiteten i denna undersökning som har genomförts 

kan anses vara i hög grad tillförlitlig. Med utgångspunkt i studiens syfte och frågeställningar 

har det framkommit resultat som grundas på upplysningar från de 6 intervjuade idrottslärare. 

Studiens giltighet överensstämmer med studiens syfte. Detta genom att det framkommer hur 

skolorna bedriver sina verksamheter och hur idrottslärarna bemöter elever med behov av 

särskilt stöd utifrån materialen som har tagits fram efter idrottslärarnas utsagor från 

intervjuerna. Studien lyfter fram hur idrottslärarna bemöter elever med behov av särskilt stöd 

och hur skolan organiserar stöd eller anpassning för elevens särskilda behov. 
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5.6 Etiska aspekter  

Inom humanistisk samhällsvetenskaplig forskning finns det fyra etiska principer som 

forskaren ska vara uppmärksam på. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (www.vr.se)  

 

Informationskravet: Varje lärare fick enskilt information om studiens syfte via mail. De 

informerades bland annat om att flera idrottslärare kommer att intervjuas och att materialet 

enbart kommer att används för studien. Idrottslärarna blev informerade om att de kunde 

avbryta intervjun om de kände att de inte ville medverka i studien (Bryman, 2008, s.131). 

 

Samtyckeskravet: Studiens syfte och frågeställningar var direkt avsedda för idrottslärare. Vid 

mailkontakten frågades varje idrottslärare enskilt om denne var intresserad att delta i studien 

(Bryman, 2008, s.132). 

 

Konfidentialitetskravet: När kontakt togs med varje idrottslärare enskilt informerades de om 

att de kommer att vara anonyma samt att skolans namn inte kommer tas med i studien. Innan 

intervjun skulle börja så togs detta upp igen och det bekräftades att idrottslärarna kommer att 

vara anonyma samt om de inte ville medverka i studien behövde de inte göra det (Bryman, 

2008, s.132). 

 

Nyttjandekravet: Innan intervjun började fick idrottsläraren information om att materialet 

enbart kommer att användas för studiens syfte och att det inte kommer att få användas för 

andra studier (Bryman, 2008, s.132). 

6. Resultat 

De sex lärarna i studien har alla lärarutbildning och behörighet att undervisa i ämnet idrott 

och hälsa. I resultatdelen kommer lärarnas uttalanden som är relevanta för studiens 

frågeställningar att lyftas fram och presenteras enskilt. I redovisningen används påhittade 

namn för att dölja deras identitet och på vilken skola de arbetar. Samtliga idrottslärare är 

utbildade på GIH och vid Stockholms Universitet och har olika yrkeserfarenheter  

 

De påhittade namn som kommer att användas i studien är Stellan, Tora, Mats, Nora, Christian 

och Bella. 

http://www.vr.se/
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6.1 Specialundervisning för elever med behov av särskilt stöd. 

I det följande kommer det presenteras om skolorna som idrottslärarna arbetar på har 

specialundervisning och hur idrottslärarna hade önskat att det arbetade med elever med behov 

av särskilt stöd. 

 

En timme i veckan ligger det något som det heter resurstid. Dit kommer elever som har 

svårt att nå godkänt i ämnet idrott och hälsa. Sen kallar jag på elever som behöver träna 

på nått extra. Det kan vara motorisk som eleven brister mest men det kan vara andra 

egenskaper hos eleven som eleven måste träna på. Fler timmar skulle jag önska mig att 

det skulle finnas så skulle jag kunna koncentrera mig mera på dessa elever. (Stellan) 

 

Nej det har vi inte. Jag skulle önska mig att vi hade specialundervisning. Skulle vilja ha 

olika grupper där det består av elever som har olika funktionshinder, där jag kan fokusera 

mera på dem och ge dem rätt stöd. (Tora)  

 

Nej det har vi inte. Jag skulle framförallt önska mig tid och möjligheter för att lägga upp 

sådan specialundervisning så jag kan genomföra det i praktiken och att det schema- läggs. 

(Mats) 

 

Inom idrotten har vi inte det, men förra året hade skolan specialklasser där eleverna hade 

specialklasser där dem hade enskilt undervisning inom idrotten men det togs bort och alla 

elever går nu i vanliga klasser. Jag skulle kunna tänka mig att ha specialundervisning så 

jag kan bemöta elevernas behov av särskilt stöd och kan ge dem rätta stödet under 

lektionens gång. (Nora)   

 

Skolan som jag arbetar på har ingen specialidrott för barn i behov av särskilt stöd. Elever 

som har någon typ av diagnos inkluderas i de stora klasserna. Men det finns en 

specialpedagog som träffar dessa elever några gånger i veckan för se hur det går i alla 

ämnen. Finns inga elevassistenter på skolan utan eleverna får klara sig själva som är i 

behov. Jag skulle önska mig att det fanns en eller två smågrupper som elever i behov av 

extra stöd skulle få tillgång till. Dessa elever ska få möjligheten att utvecklas i sin egen 

takt samt att de ska få den hjälpen de behöver under skoldagen. (Christian)  

 

Nej det har vi inte, utan vi arbetar ständigt med att försöka ge en rättvis undervisning till 

alla. Jag skulle önska mig att det skulle finnas extra tid eller lektioner som finns i schemat 
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lagt där jag kunde få ha elever med behov av särskilt stöd extra idrotts undervisningar. 

(Bella) 

 

Sammanfattning  

I en 1 av de 6 skolorna bedriver man specialundervisning inom idrott och hälsa. Det handlar 

om 1 timme som är schemalagt tid som idrottsläraren kan använda och hjälpa elever som inte 

når kunskapsmålen eller har andra svårigheter. Idrottslärarna önskar att de kunde få mera tid 

för elever med behov av särskilt stöd och att det skulle finnas små grupper där eleverna kunde 

få ha sina idrottslektioner. Lärarna ansåg att det skulle underlätta för dem att kunna bemöta 

dessa elever som har sina svårigheter på rätt sätt. 

6.2 Lärarens kompetens för att kunna ge det rätta stödet till elever 

med behov av särskilt stöd. 

I det följande lyfter idrottslärarna sina tankar kring kompetens för att bemöta elever med 

behov av särskilt stöd. Idrottslärarna var eniga om att man som pedagog ska ha de rätta 

förkunskaperna och att engagemang var oerhört viktigt.  

 

Att vara tydlig, många av dem här eleverna är rädda för att göra grejer och få dem att inse 

att det inte är farligt att göra grejer. Som lärare måste man vara engagerad så man får 

igång eleven. (Stellan)  

 

Naturligtvis är det mycket viktigt. Att man har rätt utbildning och vet hur man ska hantera 

dessa elever. Att man har kunskaper om elevens svårigheter. (Tora)  

 

Man bör skaffa sig en tydlig bild över vad som krävs och det lättaste sättet är att man 

fokuserar på dessa elever under lektionens gång. Man bör titta på dem i längre perioder 

och inte bara då och då för då får man ingen helhetsbild av dem. (Mats) 

  

Det är jätteavgörande. Läraren måste ha kunskaper om den eleven och kunskaper om 

diagnosen som eleven har. Alla diagnoser är olika samt hur man ska ge det rätta stödet 

till eleven är oerhört viktigt. (Nora) 

 

Det är A och O med lärarens kompetens. Kompetensen är nått man bygger upp under sitt 

yrke. Ibland kan det behövas att vi lärare visar lite extra uppmärksamhet blandat med 

kärlek. Barn som vuxna behöver mer kärlek än tillsägelser, speciellt barn med olika slags 
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behov. Precis som skolverkets likabehandlingsplan lyder ska barn och elever ges det stöd 

och den stimulans de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling, för att de utifrån 

sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens 

mål. (Christian) 

  

Det beror på vad för typ av stöd eleven behöver, till exempel mer uppmärksamhet för att 

hänga med på lektionerna, eller personlig assistent etc. Men i första skede anser jag att 

det är viktigt att ta reda på vad eleven behöver särskilt stöd i och sedan jobba utifrån det. 

Men jag tror framför allt på att vi som lärare måste förstå eleven och möta honom eller 

henne på den nivån som den befinner sig i. Vara tydlig i instruktioner och försöka göra 

tydlig plan för denna elev tillsammans för att beredda på möjligheten om att klara de 

uppsatta målen. (Bella) 

 

Sammanfattning  

Idrottslärarna var eniga om att läraren måste vara kompetent för att kunna bemöta elever med 

behov av särskilt stöd på rätt sätt. Det kan handla om att läraren ska kunna vara tydlig och ha 

förståelse för dessa barn som har svårigheter. Det är viktigt att man har en adekvat utbildning 

som idrottslärare för att ha den rätta kompetensen.  Läraren ska kunna se elevens svårighet 

och kunna ge det rätta stödet. 

 

6.3 Elever som är i behov av stöd. 

I detta avsnitt redogörs det idrottslärarnas erfarenhet och hur det arbetar och formar sina 

undervisningar och om idrottslärarna anpassar sin undervisning efter elevernas behov.  

 

Det är mer vanligt i dem yngre åldrarna, men jag kan tänka mig att det är i snitt 2 elever 

i varje klass om det består av 25 elever. Jag tänker inte på annorlunda sätt men jag vet 

vilka elever det är och ger dem extra stöd under lektionens gång. Man måste anpassa 

undervisningen och inte sätta mycket krav på dessa elever, hitta dem bästa metoderna så 

det underlättar för eleverna. (Stellan)  

 

I varje klass finns det 2-3 elever i klasser som har det. Jag skapar relation med dem så vi 

har dialog innan varje lektion. Så jag brukar ta mig tid att berätta för dem att det här ska 

vi göra idag, tror du kan klara av det frågar jag eleven.  Så jag försöker få dem att hitta 
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strategier när det blir rörigt för dem och hur de ska göra då. Jag formar inte 

undervisningen annorlunda, jag är tydlig och strukturerar undervisningen indirekt. (Tora)  

 

Det finns 3-4 elever per klass i genomsnitt. Jag formar inte undervisningen annorlunda. 

Jag använder enklare språk. Ibland skriftliga instruktioner om det är någon som har svårt 

att hålla reda på information som man förmedlar muntligt. Jag visar praktiskt själv hur 

man ska utföra något för det är bra för elever med behov av särskilt stöd istället för 

ordförklaring. Nej, jag tänker inte på annorlunda sätt, det är mera när behovet uppstår 

som jag rycker in. (Mats)  

 

Snittet är väll 2-3 i varje klass. Jag formar inte undervisningen annorlunda. Jag brukar 

innan vi sätter igång med undervisningen förklara för alla elever vad som ska göras och 

vad den går ut på. Självklart tänker jag på språket så alla elever hänger med och förstår 

det. (Nora) 

 

Det kan finnas i snitt 2-3 elever. Som lärare i idrott och hälsa har jag inga specifika klasser 

med elever i behov av stöd. Utan dessa elever är inkluderade i de stora klasserna.  Detta 

gör att jag måste ha ett extra öga på dessa elever under lektionen. Ofta händer det att 

elever med diagnosen ADHD är extra aktiva under lektionen och vill göra och agera hela 

tiden. (Christian)  

 

I snitt finns det 2-3 elever i varje klass som har någon slags diagnos och är i behov av 

särskilt stöd. Självklart måste viss anpassning ske. Självklart byter jag lärarstil. Dessa 

elever har svårare att ta in information än andra elever och jag måste lägga mig på deras 

nivå. Men minst sagt rättvis lärarstil. (Bella) 

 

Sammanfattning 

Ingen av idrottslärarna utformar själva undervisningen på ett annorlunda sätt för elever med 

behov av särskilt stöd. I varje klass kan det finnas ett flertal elever som har en diagnos och 

lärarna är medvetna om att dessa elever finns. Lärarna använder däremot ett enklare språk och 

är tydligare så att eleven förstår och kan utföra lektionen efter sin förutsättning. Läraren kan 

byta sin lärarstil eller att läraren under lektionens gång måste gå in och ge stöd åt eleven.  
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6.4 Lärarens kompetens för att kunna bemöta elever med behov av 

särskilt stöd. 

Idrottslärarna lyfter sina tankar kring bemötande av elever med behov av särskilt stöd och 

vilka metoder det använder sig av vid bemötande av elever med behov av särskilt stöd. 

 

Viktigt är att ha en god relation med eleven för att kunna bemöta den på rätt sätt. Det 

handlar om att eleven får en bra upplevelse samt att du som lärare står för tryggheten. 

Det finns elever som vill ha disciplin, ordning och reda. (Stellan)  

 

Det är viktigt att läraren vet om elevens svårigheter och respekterar det och att jag har en 

tydlig struktur. Det är jätteviktigt för eleverna så att de har chans att innan lektionen 

reflektera. (Tora)  

 

Jag går inte in som att dem inte kan klara av grejer. Jag har höga förväntningar på dem 

och tror på att de kan klara av det och så jag höjer deras självförtroende. Vi prövar först 

och sedan kollar vi vad som kan ändras. (Mats)  

 

Jag tror att det gäller att ha bra relationer med elever som är behov av särskilt stöd. Att 

man känner eleven väl och skapar en god relation. Att känna eleverna personligt är viktigt 

så att man får tillit från dem. (Nora) 

 

Självfallet är det viktigt att jag som lärare ska ge även dessa elever uppmärksamhet. 

Flexibilitet är det ord som ofta dyker upp i skolsammanhang i lärarutbildningen. Det är 

en förmåga som man utvecklar ju längre man kommer i sin utbildning och arbetssituation, 

att ha förmågan att ändra på elevgrupper, att hitta på lösningar snabbt. (Christian)  

 

Det är viktigt att man har förståelse för dessa barn som är i behov av särskilt stöd. Att 

kunna föra dialog med dem och att eleven förstår vad jag menar. Det kan vara så att man 

under lektionens gång måste prata med eleven så den förstår övningen som ska 

genomföras. (Bella) 
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Sammanfattning 

Alla intervjuade lärare anser att det är viktigt att kunna skapa god relation med dessa elever 

och att vara tydlig mot dem. Det är viktigt att man har deras tillit och att man som lärare har 

förståelse för deras svårigheter, att man snabbt hittar lösningar och att man ser dessa elever 

hela tiden under lektionens gång och därmed ger dem uppmärksamhet.  

6.5 Elever som inte klarar av helklassundervisning 

I de följande lyfts det idrottslärarnas uppfattningar vilka orsaker som bidrar till eleven inte 

klarar av helklassundervisning och en av orsakerna som framlyfts av idrottslärarna att eleven 

har svårt med koncentrationsförmågan. 

   

Det är olika grejer, men främst är det vid samlingarna, att lyssna på instruktionerna, att 

man är överaktiv och sen tycker jag att elever med ADHD generellt kan vara jätte- 

duktiga i idrott. Det kan också vara så att eleven har en dålig dag som påverkar hela 

skoldagen. (Stellan)  

 

De har inte förmågan att koncentrerar sig. Inga överraskningar för eleven, för då blir det 

kaos. Eleven kan också ha svårt att kunna samarbeta och kan visa reaktioner. (Tora)  

 

Ofta är det förmågan att koncentrera sig som är svårt. Det är för mycket rörigt, ljudnivån 

är hög. (Mats)  

 

Helklassundervisning klara eleven inte av för att den inte har samma förståelse som de 

andra eleverna, vilket gör att eleven inte kan delta och utföra övningar och har 

koncentrationssvårigheter. (Nora) 

 

Svårt att koncentrera sig. När jag ger ut information i början av lektionen så kan det 

uppstå olika svårigheter på grund av att eleven inte orkar lyssna och heller inte har 

intresse för det. (Christian)  

 

Elever som har svårt att sitta stilla eller är ointresserade av lektionen i allmänhet. Oftast 

är det elever som har en sämre bakgrund än andra barn. Allt från familj till vänkrets. Jag 

har märkt att dessa elever oftast behöver lite mer uppmärksamhet än andra och inte alls 

någon typ av särskilt stöd.  (Bella) 
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Sammanfattning 

Idrottslärarnas uppfattning är att elever kan ha svårt att lyssna beroende på bristande intresse 

och inte minst att deras koncentrationsförmåga inte är tillräcklig. Det är viktigt att man inte 

kommer med överraskningar eller ändrar på något som var förberett från början. Dessa 

aspekter bidrar till att eleven inte klarar av lektionen.  

6.6 Skolornas resurser och organisation för att bemöta elever med 

behov av särskilt stöd.  

I det följande presenteras idrottslärarnas åsikter kring hur deras skolor bedriver sin 

verksamhet och vilka särskilda stöd det organiserar för elever med behov av särskilt stöd. 

 

Nej det tycker jag inte, det skulle behövas mera resurser till eleverna. Det skulle bli 

mycket bättre då. Elevassistenter skulle det behövas flera i vår skola. Men det är viktigt 

att det är rätt sorts elevassistent som är med under idrottslektioner och inte bara sitter och 

tittar på. (Stellan)  

 

Nej det tycker jag inte. Skolan måste ha personal som har rätt kunskap för elever med 

behov av särskilt stöd. (Tora)  

 

Nej. Det jag skulle vilja ha mer resurser för, personal under idrottslektionerna som kan 

gå in och ta eleverna med behov av särskilt stöd. Det som blir fel är att de behöver hjälp 

för att ta sig genom lektionen och att det behövs konstant.  Elevassistenten ska vara aktiv 

och var med under idrottslektionerna, så att jag ska kunna hinna med de andra 

lektionerna. (Mats)  

 

Nej det tycker jag inte. I ämnet idrott slängs eleverna bara in och glöms bort. 

Elevassistenten skulle vara en bra tillgång att ha. Det skulle bli så att eleven inte känner 

sig ensam, men det kan också leda till att eleven blir isolerad. Viktigt är att 

elevassistentens arbete skapar möjligheter att den elev som är i behov av särskilt stöd 

skapar goda relationer med de andra eleverna så att det blir en bra miljö för hela klassen. 

Jag saknar också tillräckligt med information om eleverna från skolledningen. Den 

information som jag har fått var bara basic, inte tillräcklig för att kunna få förståelse för 

elevens svårigheter. (Nora) 
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Absolut inte. Eleverna som är i behov av extra stöd får inte den möjligheten. Det finns 

som sagt en specialpedagog på hela skolan. Hen har det fullt upp att bemöta alla elever 

med diagnoser och svag inlärning på skolan. Skolan bör anställa en eller två 

specialpedagoger som jobbar heltid. De bör också skapa en eller två små grupper för 

dessa elever. Det gynnar inte bara dem utan även läraren och eleverna i de stora klasserna. 

(Christian)  

 

Nej det tycker jag inte. Det känns som ämnet idrott och hälsa inte är så viktigt i vår skola. 

Resurserna som finns i skolan är inte tillräckliga för att skolan ska kunna organiseras så 

att eleverna får det rätta stödet. (Bella) 

 

Sammanfattning 

Idrottslärarna var eniga om att deras skolverksamhet inte var anpassad för elever med behov 

av särskilt stöd. Resurserna var inte tillräckliga och det fanns inte personal med rätt utbildning 

som kunde hjälpa dessa elever. Fler specialpedagoger skulle behövas som skulle ge extra stöd 

åt elevens skolgång och skoldag samt att det skulle finnas elevassistenter som ska vara aktiva 

under idrottslektion och skulle hjälpa elever med behov av särskilt stöd.  

7. Analys av resultat 

7.1 Idrottslärares arbete med elever i behov av särskilt stöd i ämnet 

idrott och hälsa. 

En analys utifrån läroplansteorin visar att skolorna kan ha olika utbildningspolitik. Det kan 

handla om hur undervisningstiden ska fördelas samt gruppstorleken i klasserna. Den skola 

som hade en extra resurstimme erbjuder endast en timme i veckan för elever som har 

svårigheter. Idrottslärarna önskade specialundervisning eller schemalagd undervisning för 

elever i behov av särskilt stöd, så att de på rätt sätt skulle kunna bemöta dessa elever och 

deras behov av särskilt stöd (G. Linde, 2012 s.15). Det påpekades också av lärarna att den 

information som de får om de elever som har olika svårigheter eller någon diagnos inte är 

tillräcklig för att de ska veta exakt vad elevens svårighet består i och vad som måste göras för 

att ge dem stöd. Detta kan kopplas till ramfaktorteorin genom att det inte ges tillräckligt med 

information om elevernas behov och läraren inte kan anpassa sig och kunna bemöta eleven på 

rätt sätt. Resultatet blir att läraren får en otydlig inblick över elevens svårigheter och detta 

påverkar undervisning som den ska forma (G. Linde, 2012 s.15). 
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Utifrån realiseringsarenan får vi en bild av att olika faktorer i skolverksamheten bidrar med 

idrottslärarna blir berörda av. Dels genom elever med behov av särskilt är med i vanliga 

idrottsundervisningar och att idrottslärarna måste följa styrdokument. Idrottsläraren har i 

uppdrag att följa styrdokumenten och forma sin undervisning efter dem. Genom att elever 

med behov av särskilt stöd är med i helklassundervisning kan idrottsläraren inte forma den 

rätta anpassningen efter deras behov och kan inte ge tillräckligt med stöd (G. Linde, 2012) 

 

Av de 6 skolorna var det bara 1 skola som hade specialundervisning inom ämnet idrott och 

hälsa. De skolor som inte hade någon organiserad specialundervisning för elever med behov 

av särskilt stöd hade undervisning med dem i sina vanliga klasser. Skolan som hade 

specialundervisning fungerade så att det 1 timme i veckan fanns något som hette resurstid där 

elever med olika svårigheter samt elever som inte uppfyllde målet för godkänd togs emot av 

idrottslärarna. Alla lärare önskade att det skulle finnas mera schemalagd tid där elever med 

behov av särskilt stöd skulle kunna få undervisning som var anpassad för dem och där 

idrottslärarna kunde ge stöd för dessa elever. 

 

Utifrån ramfaktorteorin var undervisningen påverkad av att skolan inte var organiserad så att 

lärarna kunde bemöta elever med behov av särskilt stöd på det sätt de önskade. Att 

idrottslärarna har ett annorlunda förhållningssätt gentemot elever som är i behov av särskilt 

stöd kan förstås utifrån begreppet realisering. Lärarna för en dialog med eleven och använder 

ordval på ett enkelt sätt så att eleven får bättre förståelse och lättare kan förstå vad läraren har 

att säga (G. Linde 2012 s.65).  

 

Idrottslärarna understryker vikten av att ha en dialog med elever med behov av särskilt stöd. 

De behöver ha förståelse för elevernas olika behov för att, på ett så bra sätt som möjligt, 

kunna hantera dessa och också anpassa undervisningen så att alla kan vara med. Detta kan 

kopplas till realiseringsarenan där läraren handlingar har en betydelse för eleven. Det kan vara 

att läraren ska använda ett enklare språk så att eleven får en bättre förståelse för 

undervisningens syfte (G. Linde, 2012) 

 

De sex idrottslärarna förbereder sig inte på något speciellt sätt, men de är medvetna om att de 

elever som är i behov av särskilt stöd finns och tar beslut under lektionens gång när eleven är i 
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behov av stöd. Enligt idrottslärarna är det viktigt att vara flexibel, att vara tydlig, att ha rätt 

utbildning och kunskap om elevernas diagnos. Något som enligt idrottslärarna är viktigt när 

de ska bemöta elever i behov av särskilt stöd är att visa uppmärksamhet och kärlek. Att 

idrottslärarna inte får tillräckligt med information angående elever i behov av särskilt stöd kan 

vara en aspekt som bidrar till att de inte kan förbereda sig på bästa sätt inför undervisningen. 

 

7.2 Dilemman vid undervisning med elever som är i behov av 

särskilt stöd. 

Utifrån ramfaktorteorin kan man konstatera att skolans organisationer inte är anpassade till de 

behov som finns med avseende på elever med behov av särskilt stöd. Eleverna får svårt att ta 

till sig undervisningen och det stöd som önskas från lärarna är inte är anpassat för eleven. (G. 

Linde, 2000 s.15). Begreppet realisering kan här kopplas till elevernas handlingar, med 

avseende på att de är rörliga, att de har svårt att koncentrera sig samt till deras svårigheter 

med förståelsen (G. Linde, 2000 s.65) 

 

Utifrån ett lärarperspektiv uppmärksammar man att eleverna inte kan fullfölja undervisningen 

på grund av olika omständigheter, exempelvis när idrottsläraren ska föra dialog med hela 

klassen och informera eleverna om lektionsinnehållet. Realiseringsarenan tar upp lärarens 

handlingar och på vilket sätt denne kan agera. Kan läraren utföra sina handlingar på 

annorlunda sätt och anpassa sig efter elevers behov eller byta sin lärarstil som är mer 

bemötande för eleven (G. Linde. 2012). 

 

Enligt idrottslärarna har elever med behov av särskilt stöd svårt att koncentrerar sig och när 

det sker oväntade eller oplanerade omständigheter under undervisningens gång så påverkas 

elever i behov av särskilt stöd negativ av det. I en klass kan det finnas 2-3 elever som är i 

behov av särskilt stöd, beroende på att de har någon slags diagnos och svårigheter som leder 

till att de inte klarar av undervisningen i helklass.  

8. Diskussion  

Studiens syfte var att belysa och ta reda på idrottslärarnas tankar kring elever med behov av 

särskilt stöd samt hur lärarna arbetar med dessa elever. Alla skolor har i uppdrag att följa 

styrdokumenten samt de regler som är inskrivna i läroplanen. Skolornas uppdrag är vidare att 

bemöta varje elev efter elevens förutsättningar samt i enlighet med den förmåga som eleven 
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ligger på.  Förutsättningen för att elever med särskilda behov bemöts på rätt sätt är att skolan 

organiseras på så vis att eleverna får den rätta undervisningen. 

8.1 Resultatdiskussion 

Som Inga – Lill Jakobsson & Inger Nilsson (2011) hävdar finns det inte någon speciell eller 

exakt metod för att bemöta elever med behov av särskilt stöd. Istället handlar det om att 

läraren ska kunna se eleverna utifrån olika perspektiv samt kunna använda olika metoder. 

Läraren ska bidra med att eleven kan se sina egna styrkor samt kunna känna en positiv känsla 

(Jakobsson & Nilsson, 2011 s.178). Idrottslärarna som intervjuades var missnöjda med hur 

deras skola var organiserade och hur de bemöter elever med behov av särskilt stöd och de 

anser att man måste ändra på skolverksamhetens syn på dessa elever.  

 

Gunnar Larsson-Swärd (1999) använder begreppet normalisering som innebär att individer 

inte ska känna sig utanför det sociala sammanhanget, något som kan leda till segregation. 

Individer som är i behov av särskilt stöd ska kunna känna att de kan vara med i olika sociala 

sammanhang och inte känna sig utanför (Larsson-Swärd, 1999 s.12). Barn med ADHD har 

svårigheter med uppmärksamhet runtomkring sig. Det innebär att om omgivningen inte är 

anpassad kan det leda till att barn med ADHD blir negativt berörda och det kan leda till att 

barnet inte kan koncentrera sig och inte kan genomföra sina handlingar på rätt sätt 

(Socialstyrelse, 2010 s.19). 

 

Skolornas resurser kan vara olika. Skolorna kan sakna resurser för att kunna bemöta elevens 

behov samtidigt som man överlåter det direkta ansvaret till idrottsläraren som i sin tur inte får 

det rätta stödet från skolledningen för att kunna bemöta eleverna på rätt sätt. Som Hans 

Atterström & Roland S. Persson (2000) påpekar leder tanken att enbart undervisa elever i 

smågrupper inte alltid till det bästa resultat. Att undervisa elever i smågrupper måste ske i 

sådana sammanhang där allting är organiserat samt att elevens behov alltid är i fokus 

(Atterström & Persson, 2000 s.20).  

 

Lennart Teveborg (2001) lyfter fram att det finns bestämmelser som syftar till att elever som 

är i behov av särskilt stöd ska kunna få stöd vid undervisning i helklass samt i special- 

undervisning där elevens behov kan bemötas (Teveborg, 2001 s.24). Enligt Teveborg har barn 

med ett neurologiskt funktionshinder svårt att fullt ut följa undervisningen och har svårigheter 
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med det sociala samspelet under undervisningens gång. Lärare som ska undervisa elever i 

behov av särskilt stöd ska ha kunskaper och erfarenhet för att kunna ge eleven adekvat stöd 

och därmed bemöta elevens behov på rätt sätt (Teveborg, 2001 s.69). Faktorer som kan 

påverka undervisningen är att skolan inte är organiserad på ett lämpligt sätt eller att ämnet 

idrott och hälsa inte har hög status i skolan. Det kan vidare handla om att klasserna består av 

för många elever eller att idrottslärarna inte får tillräckligt med information om eleverna med 

behov av särskilt stöd.   

 

När det gäller barn med ADHD är det viktigt att man kan ge barnen hjälp vid tidig ålder. 

Detta innebär att såväl vårdnadshavare som lärare i sin tur bör få rätt stöd och förutsättningar 

för att kunna ha förståelse för dessa barn och bemöta deras behov på rätt sätt. En adekvat 

organisation kring barn med ADHD leder till att barnet inte uppvisar negativa eller aggressiva 

reaktioner (Socialstyrelse, 2010 s.23). Elever med diagnosen Autism behöver en skolgång 

som är anpassad för dem. Skolan ska kunna organiseras på ett sådant sätt att eleven kan 

utvecklas och att elevens svårigheter bemöts på rätt sätt (Socialstyrelse, 2010 s.41). 

 

Skillnaden mellan svenska skolor och finska skolor handlar bland annat om ländernas 

skolpolitik. I Finland är det så att lärarutbildningen ser likadan ut på alla universitet, medan 

lärarutbildningen i Sverige ser olika ut på högskolorna/universiteten. I den finska skolan 

lägger man fokus på det rätta stödet för elever med svårigheter vid tidig ålder och eleverna får 

fortsatt det rätta stödet under sin skolgång.   

 

Av studiens resultat framgår att idrottslärarna är medvetna om elever som har olika 

svårigheter samt är i behov av särskilt stöd. Idrottslärarna önskade att skolorna som de 

arbetade på skulle kunna organisera specialundervisning för dessa elever, men att resurser inte 

fanns för att kunna organisera det på deras skolor. Idrottslärarna utformade undervisningen 

inte på ett annorlunda sätt. Däremot kunde de byta lärarstil och deras bemötande av dessa 

elever kunde bli annorlunda beroende på omständigheter under undervisningens gång.  

 

Ur resultaten från Kvalitetsgranskningsrapporten 2012 framgår att idrottslärarna ansåg att de 

inte får det rätta stödet från skolledningen. Det framkom också av svaren från de 6 

idrottslärarna som deltog i studien att de inte får det rätta stödet från skolledningen. Ur 

Skolinspektionens rapport från 2014 framgår däremot att man i de skolor som har granskats 
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organiserar det bättre för elever som är i behov av särskilt stöd och att man tar mera ansvar för 

dessa elever. 

 

Som framgår av presentationen i resultatdelen ansåg de 6 intervjuade idrottslärarna att de inte 

fick tillräckligt med information om elever med behov av särskilt stöd och att de inte heller 

exakt visste vilka svårigheter som eleverna hade. Även i de studier som Norinder & 

Söderberg (2008) har genomfört ansåg de lärare som deltagit att de saknar information om 

elevernas svårigheter. Norinder & Söderberg konstaterar vidare att elever som är i behov av 

stöd inte har tillräcklig koncentrationsförmåga för att kunna delta i helklassundervisning samt 

att skolorna som har undersökts inte är rätt organiserade för att bemöta eleverna med behov 

av särskilt stöd. Dessa resultat bekräftas av intervjuerna med de 6 idrottslärarna. De anser att 

deras skolor inte har skapat den rätta undervisningsmiljön för elever med behov av särskilt 

stöd, att eleverna som deltar i vanlig helklassundervisning inte har förmåga att kunna 

koncentrera sig och att deras förståelse ligger på en annan nivå. Även Gräslund & Lindqvist 

(2012) framhäver att lärarna som de har intervjuat ansåg att elevernas koncentrationsförmåga 

brister. Andra studier, t.ex. av Kemner & Nilsson (2012), har kunnat visa att tiden inte räcker 

till för att kunna skapa den rätta undervisningen i ämnet idrott och hälsa, medan de sex 

idrottslärarna i föreliggande studie framför allt påpekar att deras skola inte är organiserad på 

rätt sätt för ämnet idrott och hälsa och för att skapa de bästa förhållanden för undervisning för 

elever i behov av särskilt stöd.  

 

Resultaten påvisar att skolorna inte direkt är anpassade för specialundervisning i ämnet idrott 

och hälsa för elever med behov av särskilt stöd. Idrottslärarna anpassar till viss mån till eleven 

men formar inte undervisningen på annorlunda sätt. Som idrottslärare är det inte lätt att 

anpassa undervisningen när man har ca 25 andra elever i vanlig klass. Skolorna måste se efter 

sin verksamhet och anpassa mera till sina elevers behov. Skolorna kan inte bara ge ansvaret 

till idrottslärarna och glömma bort eleven. För en idrottslärare är uppgiften att forma sin 

undervisning för elever med behov av särskilt stöd inte lätt. Skolorna ska kunna bedriva sin 

verksamhet på så sätt att man har två stycken behöriga idrottslärare i en idrottslektion. Detta 

skulle bidra till att elever med särskilt behov skulle kunna få det rätta stödet i vanlig klass. För 

att skolorna ska kunna göra detta måste de förstärkas ekonomisk och detta är något som staten 

måste se efter och komma med reformer som leder till en skola för alla.  
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8.2 Metoddiskussion  

Metoden som valdes för att genomföra studien har fungerat bra. Att intervjua lärarna och 

spela in samtalet utan att anteckna under intervjuerna har bidragit till att samtalet med varje 

lärare har löpt på utan problem och att inga stopp skedde under intervjuerna. Intervjufrågorna 

var direkt kopplade till lärarnas erfarenheter och tankar kring den problematik som kan 

påträffas i skolverksamheten med avseende på elever med behov av särskilt stöd. Metoden 

som hade valts motsvarade syftet med studien och resultaten har bidragit med nya lärdomar 

för mitt framtida läraryrke. Om metoden hade genomförts på annorlunda sätt skulle resultaten 

framkommit på annorlunda sätt. Genom att lärarna hade fått besvara på enkätfrågor skulle det 

inte framkommit lika bra hur lärarna tänker och vilka synpunkter dem har kring problematik 

som uppstår i deras verksamhet. Studiens syfte var att lyfta hur idrottslärare tänker och den 

metod som har genomförts har varit grundläggande för att genomföra studien. 

 

8.3 Avslutande reflektioner 

Studien skulle kunna utvecklas vidare genom att intervjua rektorer i olika skolor för att få 

inblick i och kunskap om deras perspektiv kring studiens syfte. Något som också skulle vara 

mycket intressant vore att intervjua elever med behov av särskilt stöd samt deras föräldrar för 

att undersöka om eleverna själva och deras föräldrar anser att de får den rätta hjälpen och 

stödet. Som studien visar har skolorna inte organiserat sin undervisning inom ämnet idrott och 

hälsa med avseende på elever i behov av särskilt stöd samt att idrottslärarna inte har de bästa 

förutsättningarna att bedriva sin lektion på ett sätt som är anpassad för dessa elever. 

Idrottslärarna får själva ta ansvar för att skapa den bästa undervisningsmiljön efter de 

förutsättningar som finns för eleverna i ämnet idrott och hälsa.   
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10. Bilaga 1 

10.1 Intervjufrågor   

 Utbildning 

 Arbetslivserfarenhet 

 Årskurs 

1. Har ni special undervisning för elever med behov av särskilt stöd på er skola 

- Vad skulle du önska dig 

 

2. Lärarens kompetent för elever med behov av särskilt stöd hur avgörande är det 

för att kunna ge det rätta stöden till eleven tror du. 

- Vad måste lärarna tänka på 

 

3. Hur många elever finns det i varje klass som är i behov av särskilt stöd i dina 

klasser. 

- Vad tänker du på när du ska ha dessa klasser  

- Formar du undervisningen annorlunda  

 

4. Vilken kompetens som läraren anser du är nödvändig för att kunna bemöta 

elever i behov av särskilt stöd under lektionens gång  

- Attityd  

 

https://www.spsm.se/stod/rattigheter-lagar-och-rattigheter/ratt-till-anpassningar-och-stod-i-undervisningen/
https://www.spsm.se/stod/rattigheter-lagar-och-rattigheter/ratt-till-anpassningar-och-stod-i-undervisningen/
http://www.vr.se/
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5. Vilka egenskaper är det hos eleven som bidrar till inte klara av helklass 

undervisning eller special undervisning? 

  

6. Tycker du att er skola har dem rätta resurserna och har organiserat på rätt sätt 

så man bemöter rätt elever i behov särskilt stöd 

11. Bilaga 2 

11.1 Barnkonventionen 

Artikel 2 

1. ”Konventionsstaterna skall respektera och tillförsäkra varje barn inom deras jurisdiktion 

de rättigheter som anges i denna konvention utan åtskillnad av något slag, oavsett barnets 

eller dess föräldrars eller vårdnadshavares ras, hudfärg, kön, språk, religion, politiska eller 

annan åskådning, nationella, etniska eller sociala ursprung, egendom, handikapp, börd eller 

ställning i övrig” (Barnkonvention, 2006 s.34). 

  

2. ”Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att barnet 

skyddas mot alla former av diskriminering eller bestraffning på grund av föräldrars, 

vårdnadshavares eller familjemedlemmars ställning, verksamhet, uttryckta åsikter eller tro” 

(Barnkonvention, 2006 s.34). 

 

Artikel 3 

1. ”Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala 

välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, skall 

barnets bästa komma i främsta rummet” (Barnkonvention, 2006 s.34). 

 

2. ”Konventionsstaterna åtar sig att tillförsäkra barnet sådant skydd och sådan omvårdnad 

som behövs för dess välfärd, med hänsyn tagen till de rättigheter och skyldigheter som 

tillkommer dess föräldrar, vårdnadshavare eller andra personer som har lagligt ansvar för 

barnet, och skall för detta ändamål vidta alla lämpliga lagstiftnings- och administrativa 

åtgärder” (Barnkonvention, 2006 s.34-35). 

 

3. ”Konventionsstaterna skall säkerställa att institutioner, tjänster och inrättningar som 

ansvarar för vård eller skydd av barn uppfyller av behöriga myndigheter fastställda normer, 
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särskilt vad gäller säkerhet, hälsa, personalens antal, och lämplighet samt behörig tillsyn” 

(Barnkonvention, 2006 s.35). 

 

 

 

Artikel 6 

1. ”Konventionsstaterna erkänner att varje barn har en inneboende rätt till livet” 

(Barnkonvention, 2006 s.35) 

 

2. ”Konventionsstaterna skall till det yttersta av sin förmåga säkerställa barnets överlevnad 

och utveckling” (Barnkonvention, 2006 s.35). 

 

Artikel 12 

1. ”Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten 

att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter skall tillmätas 

betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad” (Barnkonvention, 2006 s.38). 

 

2. ”För detta ändamål skall barnet särskilt beredas möjlighet att höras, antingen direkt eller 

genom företrädare eller ett lämpligt organ och på ett sätt som är förenligt med den nationella 

lagstiftningens procedurregler, i alla domstols- och administrativa förfaranden som rör 

barnet” (Barnkonvention, 2006 s.38). 


