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Sammanfattning 

 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats har varit att, genom en intervjustudie, undersöka den svenska 
grundsärskolans kursplan i idrott och hälsa utifrån ett läroplansteoretiskt perspektiv. Syftet 
ledde fram till följande mer preciserade frågeställningar: På vilka sätt styr kursplanen 
idrottslärares utformning av undervisningen i grundsärskolan och vilket stöd ger kursplanen? 
Vilka likheter och skillnader mellan kursplanen i idrott och hälsa för grund- respektive 
grundsärskolan uppfattar idrottslärare? Hur arbetar lärarna med inkludering? Vilken typ av 
fortbildning erbjuds verksamma lärare? Vilken funktion tilldelar lärarna betyg och bedömning 
i grundsärskolan? 
 
Metod 
Studien har ett läroplansteoretiskt perspektiv och utgår från Lindes arenor. Semistrukturerade 
intervjuer genomfördes med sex lärare i Idrott och Hälsa (idh) samt ett undervisningsråd. 
Urvalet skedde genom bekvämlighetsurval samt snöbollsurval.  
 
Resultat 
Lärare försöker i den mån det är möjligt att förmedla syfte och mål till sina elever för att 
underlättar undervisningen. De understryker att det innehåll som är enklast att arbeta med är 
det som består av konkret framskrivna moment. Problem uppstår i olika former när 
kursplanen är öppen för tolkning och/eller där eleverna ska resonera kring och värdera 
kunskap och sitt eget kunnande. Lärare finner lite stöd i kursplanens formuleringar och 
ifrågasätter betygens roll. Lärarna uttrycker ett behov av fortbildning inom specialpedagogik 
och en tydligare framskrivning av kursplanen. Motivet till varför grundskolans och 
grundsärskolans kursplan ser så lika ut är, enligt undervisningsrådet, att säkerställa en så 
likvärdig undervisning som möjligt, ytterligare motivering saknas. 
 
Slutsats 
Av studiens resultat framgår att kursplanen för grundsärskolan saknar en tydlig framskrivning 
av syftet för målgruppen av elever. Lärare har svårt att arbeta med och tolka kursplanen och 
tvingas därför välja och välja bort innehåll och kunskapskrav. Enligt studien uteblir mötet 
mellan formulerings- och tolkningsarenan. Den givna kunskap som har formulerats i 
kursplanen blir inte möjlig för lärarna att omarbeta till ett innehåll som är relevant för 
målgruppen av elever. Detta då lärarna anser att det är svårt att inom ramen för 
undervisningen på grundsärskolan realisera innehåll och betygskriterier. Det går att ifrågasätta 
om undervisningen i idh för särskolans elever blir likvärdig.  
 
 
 
 

 



 
 
 
Abstract  
 
Aim 
The purpose with this essay has been to, through an interview study, investigate the Swedish 
special school's syllabus in physical education from a curriculum theory perspective. The 
purpose of the study led to the following, more detailed, research questions: In what ways do 
the syllabus guide physical education teachers in their teaching in special secondary school? 
What are the similarities and differences between the syllabus in physical education for 
secondary school and the special primary school? How do teachers work with inclusion? 
What type of in-service training is offered to teachers? What meaning do teachers assign 
grades and assessment? 
 
Method 
The study has a curriculum theory perspective and is based on Lindes arenas. Semi-structured 
interviews were conducted with six teachers in Sport and Health (IDH) and a teaching 
counselor. The selection of respondents took place through a convenience sample as well as 
through a snowballeffect. The interviews were transcribed and later compiled in the results. 
 
Results 
The results indicated to that the teachers lack a clear description of the aim of physical 
education in relation to the special schools students, and an authentic content, as well as a 
clear purpose of the function of grades in the special secondary school. Furthermore, the 
results indicate that teachers have difficulties with working and interpreting the syllabus due 
to lack of guidance. Teachers also express that they want different forms of help in their work 
in, primarily through in-service training within special education. The Education counselor 
motivates the similarities between the two syllabuses with equivalency but further motivation 
is lacking.  

Conclusion 

Teachers try as far as possible to convey the aim and goals of the subject to their students, as 
this facilitates teaching and learning. They encounter problems in different forms when parts 
of the syllabus are open for interpretation and they cannot find any help. A need for further 
in-service training and a clearer guidance of the syllabus is something that the teachers want 
more of. According to the study, the interaction between the formulation and interpretation 
arena is absent. Teachers are forced to exclude some content and some parts of the 
curriculum. This is because they consider it to be too difficult to implement content from the 
curriculum for the students.  
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1 Inledning  

1.1 Introduktion  
Efter fem år på GIHs lärarutbildning har vi nu kommit fram till vår sista termin. Vi har fått 

erfarenheter och kunskaper som kommer att hjälpa oss i vårt kommande yrke som lärare i 

idrott och hälsa. Även om vi känner oss redo för vårt kommande yrke finns funderingar hos 

oss, framförallt kring specialpedagogik och särskolan. Efter att tidigare ha arbetat på en 

särskola har vi fått inblick i hur undervisningen i idrott och hälsa kan se ut där. Vi har märkt 

att i många fall är lektionerna i idrott och hälsa (idh) uppbyggda på ett sätt att de endast täcker 

en och samma del av kunskapskraven. Vi har även upplevt att det är svårt för lärare att 

planera och genomföra lektioner på så vis att de täcker alla delar av kunskapskraven. Detta 

leder till att det är svårt för lärare att utforma idh som bidrar till livslångt lärande.  

          Fysisk inaktivitet är ett fenomen som tyvärr har blivit alltmer vanligt i hela världen, 

Sverige är ej undantaget. Centrum för idrottsforsknings (2017) rapport visar att majoriteten av 

Sveriges barn och ungdomar rör på sig för lite. Rapporten visar även att barn och ungdomar 

spenderar flertalet timmar framför skärmar och har en alltmer stillasittande livsstil än förr. 

(ibid) När det kommer till elever med funktionsnedsättningar idrottar och motionerar de 

betydligt mindre än andra elever i samma ålder. (ibid 2017) Vi som idrottslärare ska försöka 

forma utbildningen på så vis att eleverna får med sig kunskaper för resten av livet. Det 

livslånga lärandet och att forma undervisning i idh på ett sådant vis att den blir autentisk blir 

kanske än mer viktigt för elever i särskolan än för andra elever. Enligt Statens 

folkhälsoinstitut riskerar vuxna personer som har någon form av funktionsnedsättning att 

drabbas av ohälsa i mycket större utsträckning än andra. De har en mer stillasittande livsstil, 

riskerar att få dåliga vanor av tobak, alkohol och spel i större utsträckning, fetman är mer 

utbredd hos dem, och det sociala utanförskapet är större. Det listas också upp en rad orsaker 

till varför dessa problem finns hos den här gruppen. Några orsaker till varför ohälsa uppstått 

är bland annat brist på inflytande, diskriminering och tillgänglighet. Cirka en tredjedel av 

orsakerna till ohälsa skulle kunna åtgärdas eller påverkas. (Statens folkhälsoinstitut 2009, 

s.18) Här utgör skolan en arena som inte bara kan påverka och hjälpa elever med 

funktionsnedsättning, utan också bidra med utbildning så att eleverna får med sig kunskaper i 

vuxenlivet. 

 



Med detta i åtanke och med vår inblick i hur lektioner i idh inom grundsärskolan kan 

gå till vill vi med vår uppsats studera hur kursplanen för idrott och hälsa inom grundsärskolan 

är utformad och lärares uppfattning om möjligheterna att tillämpa densamma. Vi vill veta hur 

kursplanen används i grundsärskolan och vad tanken varit med dess utformning. Är den 

genomförbar eller inte och om det senare är fallet behöver den isåfall omformuleras? Med 

rapporten från Centrum för idrottsforskning i färskt minne så känns det extra viktigt att 

granska hur skolämnet idrott och hälsa ser ut för lärare och elever i grundsärskolan. 
 

1.2 Bakgrund  

1.2.1 Grundsärskolan 

För att en elev ska få gå i grundsärskolan krävs det två saker; att eleven inte når grundskolans 

kunskapskrav och att hen har en utvecklingsstörning eller en bestående hjärnskada. För att en 

elev ska få möjlighet att påbörja sina studier i grundsärskolan ska hen ha genomgått en 

grundlig utredning genomförd av elevens hemkommun. Kommunen är huvudansvarig för 

utredningen, detta görs för att se om eleven tillhör grundsärskolans målgrupp. Det kan 

antingen vara elevens vårdnadshavare, personal från förskolan, grundskolan eller eleven själv 

som tar initiativ för att utredningen ska påbörjas. (Skolverket 2017a)  

När det kommer till läroplanen och kursplanerna följer grundsärskolan sin egen, det 

vill säga grundsärskolans läroplan och kursplan. Kursplanen är anpassad för grundsärskolans 

elever, vilket speciellt gäller de teoretiska delarna. Vid jämförelse med till exempel ämnet 

matematik och dess kursplan från grund- och grundsärskolan visar det en större skillnad än 

vad som kan ses vid jämförelse med ett estetiskt ämnes kursplan, som till exempel ämnet bild. 

Rektorn för grundsärskolan kan besluta om att en elev får läsa ett eller flera ämnen efter 

grundskolans kursplaner om hens lärare bedömer att eleven klarar av detta. Eleverna i 

grundsärskolan kan få betyg från årskurs 6-9 om eleven eller vårdnadshavaren begär det. Om 

betyg sätts är det samma regler som för grundskolan men betygen utgår självklart från 

grundsärskolans kunskapskrav. Betyget F ges däremot inte till elever i grundsärskolan. Om 

eleven eller elevens vårdnadshavare inte begär betyg får eleven istället omdöme. När eleven 

går ut grundsärskolan kommer hen få ett intyg om sin utbildning. (Skolverket 2017b) 

Ansvaret för hur läroplanerna för de olika skolformerna tas fram är olika beroende på 

om det är läroplanen för grundskolan eller grundsärskolan. Regeringen beslutar vilken 

 



myndighet som ska ha uppdraget att ta fram kursplanerna i grundskolan (Skolverket 2013). 

För grundsärskolan är det Skolverket själv som tar ansvar för hur särskolans kursplaner ska 

utformas, den blir senare godkänd av regeringen. Det som är gemensamt är att strukturen för 

uppbyggnaden av läroplanen ska ha ett gemensamt utseende där skolans mål och riktlinjer ska 

framgå. I läroplanen ska det också finnas kursplaner som anger varje enskilt ämnes specifika 

mål och riktlinjer. Dessa kompletteras med kunskapskrav som ska beskriva vad som krävs för 

de olika betygen. (Skolverket 2013) 

 

1.2.2 Kursplanen för idrott och hälsa grundsärskolan och grundskolan 

Kursplanerna för ämnet idrott och hälsa i grund- och grundsärskolan är många gånger 

formulerade mer eller mindre exakt likadant. Där de båda kursplanerna skiljer sig mest från 

varandra är hur eleverna ska betygsättas i kunskapskraven och att vissa moment från det 

centrala innehållet, såsom dans och träningsplanering, har lyfts bort från kunskapskraven i 

grundsärskolans kursplan. Se Bilaga 2 för en överblick av de båda kursplanerna. 

 

1.2.3 Stöd och bedömning 

Selghed (2004) beskriver i sin bok Ännu icke godkänt att lärarna uttrycker behov av mer stöd i 

sitt arbete. När Lpo94 kom övergick den svenska skolan till att bli målstyrd med 

målrelaterade kunskapskrav. Kriterierna för de målrelaterade kraven var under Lpo94 satta 

nationellt och lokalt. Eleverna skulle efter denna läroplansreform inte längre bedömas och 

jämföras mot varandra. Lärarna i Selgheds bok uttryckte att införandet av den nya läroplanen 

var komplicerad, den nya kursplanen var svår att förstå och arbeta med. Beredskapen inför 

bytet var lågt, merparten av lärarna uttrycker att de inte fick någon vidare 

kompetensutveckling i samband med skiftet av läroplan. Detta kombinerat med att lärarna 

bara fick kriterier för betyget VG innebar att alla skolor lokalt fick ta fram sina egna G- och 

MVG-kriterier, vilket skapade osäkerhet och extra arbete för lärarna. I en senare bok berättar 

Selghed (2011) att med det uteblivna betygskriteriet kände många lärare att de inte fick 

tillräckligt stöd vilket ledde till ”ovilja att engagera sig i det lokala kursplanearbetet”. (ibid, 

2011, s.136f) 

Vidare beskriver Selghed (2004) att lärarna ansåg det vara svårt att uppnå rättvisa 

betyg. Genom det nya systemet, Lpo94, fick lärare ofta söka sig till konkreta hjälpmedel i 

 



form av nationella prov och läromedel för att kunna klara av betygsättningen och sätta rättvisa 

betyg. Vissa löste detta genom att låta resultaten i nationella prov lägga hela grunden för 

betygsättningen, och ofta jämfördes (återigen) eleverna mot varandra vid betygsättningen. 

(Selghed, 2004, s.185f) Detta trots att det relativa betygssystemet hade lämnats sju år tidigare. 

I Selgheds senare bok (2011) skriver han om en rättvis och likvärdig betygsättning vilket är 

något som Skolverket även tar upp som en grundläggande princip för den svenska skolan. 

Många av de lärare som Selghed intervjuar i sin bok ansåg att betygskriterierna var 

otillräckliga, vilket på så vis ledde till att de kände att de inte kunde ge en rättvis och likvärdig 

betygsättning. Enligt Selghed blev lösningen att lärarna fortsatte jämföra elever med varandra 

för att kunna ge en så korrekt bedömning som möjligt. (ibid, 2011, s.141f)  

I samma bok berättar Selghed (2011) att lärarna upplevde att kursplanens skriftliga 

formuleringar av mål och kriterier var svårtolkad. Mycket på grund av de öppna 

formuleringarna som ledde till att lärarna inte fick någon vägledning alls, när det kom till 

kursplanernas mål och kriterier. (ibid, 2011, s.137f) Selghed (2004) poängterar att trots att det 

målrelaterade betygssystemet infördes redan 1994 tar sig lärare ofta friheter att bedöma mer 

än vad de ska bedöma. Ofta vägs elevers personlighetsdrag in i betygsättningen. Relationer 

mellan lärare och elev verkar många gånger kunna styra betyget i viss mån, men även lärares 

bedömning av om eleven kan klara av det gymnasieval den har för avsikt att påbörja, där ett 

godkänt eller inte kan avgöra om de får behörighet att söka till gymnasiet. Det är därför 

viktigt att bedömningar görs likvärdigt mellan skolor, att en elev råkat få en viss lärare ska 

inte få avgöra hens framtid (Jönsson, 2017 s.180f). Enligt Jönsson (2017) vill en lärare hellre 

fria än fälla och framstå som en duktig pedagog som lyckas med sin undervisning. Selghed 

(2004) tar även upp att ha många elever med icke godkänt i betyg också innebär en extra stor 

arbetsbörda för lärarna som måste ta itu med dessa elever och exempelvis göra omprov och 

nya bedömningar (s.185f).  

Granskningen av den gamla läroplanen (Lpo94) samt lärarnas upplevda problem låg 

till grunden för att en ny läroplan (LGR 11) utformades och implementerades år 2011. 

I den nya läroplanen, som år 2017 fortfarande är i bruk, arbetar lärare utefter formulerade 

kunskapsnivåer som elevernas prestationer ska jämföras mot. (Jönsson, 2017) Den nya 

utformningen av hur bedömning ska ske, avser att hjälpa lärare att sluta jämföra eleverna med 

varandra. De formulerade betygskriterierna ska även fungera som hjälp för lärare att utforma 

sin undervisning med lektioner och tillhörande uppgifter så eleverna har möjlighet att både 

 



förstå och nå de redan uppsatta målen. Allt läraren gör i form av lektioner, diskussioner och 

uppgifter m.m., ska leda eleverna mot målen i läroplanen. Jönsson (2017) skriver:  “Eleverna 

behöver veta vad som är viktigt och vad det är de förväntas lära sig! Lärandemål och 

bedömningskriterier är inget som eleverna ska behöva gissa sig till!’’ 

De utmaningar som fortfarande kvarstår är hur lärare utformar sin undervisning utifrån 

de formulerade kriterierna och hur eleverna faktiskt förstår vad de ska lära sig, givet det 

innehåll som bearbetas. Jönssons (2017) forskning visar att exempelvis begrepp kan vara 

oerhört svåra att förstå sig på för en elev som har sexton olika ämnen där ett begrepp kan 

betyda olika saker beroende på sammanhang. Jönsson (2017) hänvisar till sin egen forskning 

där han studerar hur biologistudenter från universitetet försöker förstå sig på och förklara ett 

betygskriterium. Trots att dessa studenter har lärarexempel till sin hjälp har de ändå svårt att 

förstå vad som egentligen menas. Det här skulle av logiska skäl kunna vara än mer 

problematiskt för en elev i grund- och grundsärskolan. Hur en lärare ska jobba med 

framställningen av kursplanen och allt innehåll däri är väsentligt för lärare och andra personer 

som jobbar med att ta fram bedömningsstöd och andra hjälpmedel. 
 

1.3 Teoretisk utgångspunkt 

1.3.1 Läroplansteori 

I den här studien har vi valt att arbeta med läroplansteorin som teoretiskt ramverk. Detta då vi 

varit ute efter att undersöka på vilket sätt läroplanen påverkar styrning och organisation av 

den undervisning som ges samt olika företrädares syn på läroplanen. Linde (2012) skriver om 

läroplanen att: 

 
När utbildning och undervisning sker i organiserade former som i skolor och institut, och inte 

bara genom iakttagelser och formning av vanor i arbete och vardagsliv, då uppstår med 

nödvändighet behovet av att välja ut och organisera det som ska gälla som kunskap värd att 

förmedla [...] Vem är det som bestämmer vad som ska räknas som giltig kunskap? Är det 

läroplansmakaren eller de som tillämpar läroplanen?  

(Linde 2012, s.7)  

 

Ovanstående är väsentligt för oss i vårt arbete då vi ska försöka ta reda på hur styrdokumenten 

är framskrivna och hur de tolkas av lärarna samt hur styrdokumenten ger stöd för lärare som 

 



arbetar med elever med funktionsnedsättning. I vår sammanfattande diskussion har vi tänkt 

utgå ifrån de olika arenorna samt ta hjälp av begreppen styrning och giltig kunskap när vi 

diskuterar de insamlade resultaten. Dessa begrepp är väsentliga då styrdokumenten till stora 

delar handlar om just dem. Hur styrdokumenten hjälper till att styra lärare i deras arbete och 

vilka ämneskunskaper som bör finnas med i kursplanerna är något som är väsentligt att 

diskutera i vår forskning. 

 

 

1.3.1.1 Formuleringsarenan 

Ett behov av att formulera en läroplan för skolan uppstod historiskt när styrande politiker 

beslutade sig för att lämna en traditionell imitationsinlärning till att ha undervisning i en 

särskild byggnad istället. Det fanns ett behov av att reglera utbildningsverksamheten och 

därmed utvecklades läroplaner. Inom denna arena, som inom läroplansteori kallas för 

formuleringsarenan, anges i dokumenten läroplan och kursplan, vad som gäller inom 

skolsystemet, hur mycket tid ämnen ska tilldelas, vilka mål som sätts upp för varje ämne och 

respektive ämnes innehåll. På formuleringsarenan anges också i läroplanen de 

utbildningsfilosofiska utgångspunkterna kring sätt att se på verklighet och värden, kunskap 

och etik. Dessa utgångspunkter ska styra lärares undervisning och elevernas utbildning. 

(Linde 2012, s.23) 

 

1.3.1.2 Transformeringsarenan 

Inom transformeringsarenan bearbetar lärarna läroplanen. Här ges visst utrymme för lärare att 

formulera om, ta bort och lägga till i de skrivna anvisningarna. Detta behövs för att 

transformera om läroplanen till handling, det vill säga för att kunna iscensätta undervisningen. 

Lärarna har ett ansvar att tolka styrdokumenten och konkretisera innehållet och de aktiviteter 

som innehållet kommer att representeras av. Ett skolämnes traditioner påverkar också hur 

stoffet transformeras om till undervisning. Andra aktörer som påverkar lärares arbete med att 

transformera läro- och kursplanernas innehåll till undervisning kan vara elever, skolledare, 

företagare och personer som handlar åt statens vägnar genom exempelvis fortbildning, 

utbildning, inspektioner och utvärderingar. (Linde 2012, s.55f) 

 

 



1.3.1.3 Realiseringsarenan 

På den tredje och sista arenan, realiseringsarenan, ska föreskrifterna i läroplanen verkställas 

genom lärares konkreta utformning av undervisning i handling och elevers aktivitet under 

lektioner. Hur läraren tolkar kursplanen påverkar de val läraren gör när det kommer till 

utformning av lektionsinnehåll, val av aktiviteter och uppgifter för eleverna. Något som här 

blir viktigt är vilket språk och vilken typ av metod som läraren använder sig av för att nå ut 

med mål och lärandeaktiviter i klassrummet. Metodvalet som läraren beslutar sig för styr den 

konkreta undervisningen och vilken typ av kunskap som kommer att betonas, dvs. som 

läraren lägger vikt vid. Arbetar lärare genom att lotsa eleverna, även kallad lotsning, lär sig 

eleverna att svara på ställda frågor med fakta där läraren sedan bockar av fråga efter fråga vad 

eleven kan. Faktakunskapen anses viktig inom lotsning. Kritik har riktats mot just lotsningen 

av elever, då det inte alls säkert kan bedömas om en elev har kunskap om ämnet i sig, eleven 

kan lika gärna kan ha lärt sig frågorna rakt av men besitter inte förmåga att reflektera runt 

dem. Lärare kan också arbeta fenomenografiskt och försöker då ta reda på elevernas tankar 

och reflektioner istället. Förmågan att analysera och reflektera är viktig inom fenomenografin. 

Metodvalen som läraren gör i sitt arbete kan ofta kopplas till de mål som ska uppnås. I dagens 

läroplan krävs förmåga att analysera och reflektera med hjälp av fakta och begrepp för att nå 

de högre betygsstegen. Andra faktorer som har betydelse för lärarens realisering av läroplanen 

är relationen antal lärare per elev, ibland kan den vara så hög som en lärare på 30 elever, 

vilket direkt kommer påverka den lärartid varje elev får. Schematekniska faktorer påverkar 

också realiseringen, som exempelvis hur mycket tid som är avsatt för lektion inom ämnet, den 

sal som finns till förfogande och liknande. (Linde 2012, s.73f) 

 

2 Tidigare forskning  
Vi har haft svårt att hitta relevant forskning kring idrottslärares arbete i grundsärskolan. 

Området framstår som svagt ”beforskat”. Det finns inte många studier som inbegriper elever 

med funktionsnedsättning kopplat till just läroplanens utformning. Detsamma gäller studier av 

ämnets utformningen på grund-och/eller gymnasiesärskola. Det vi har hittat har varit 

uppsatser skrivna på avancerad nivå. Resultaten från dessa pekar på en rad problembilder och 

frågeställningar. Vi har dock hittat en hel del forskning kring hur lärare i idrott och hälsa 

arbetar med inkluderande idrottsundervisning samt studier om betyg och bedömning i 

 



grundskolan. I forskningsläget som följer har vi valt att beskriva ett par av de utvalda 

studierna på en relativt detaljerad nivå för att ge exempel på vilken typ av resultat som studier 

med elever med funktionsnedsättning påvisar.  

 Studier om undervisning i idrott- och hälsa i grundskolan innehåller slutsatser som 

beskriver att undervisningen är utformad med ett innehåll som domineras av populära 

lagsporter. Det framkommer även att det föreligger förutfattade meningar och ideal om vad 

som representerar en fysiskt aktiv elev och hur en idrottsutövande person ska se ut. Dessa 

ideal och modeller finns starkt närvarande såväl utanför som inne i skolan och riskerar att 

påverka idrottsläraren när denna ska bedöma och betygsätta sina elever i idrott och hälsa. 

Studier visar också att detta i sin tur leder till att funktionsnedsatta elever förväntas prestera 

som de andra eleverna som ej har funktionsnedsättning. De elever som passar in i modellen, 

av en specifik lagidrottare, tilldelas ett högre värde än andra som sticker ut. (Fitzgerald, 2005) 

Fitzgerald tar i sina studier av engelsk undervisning i idrott (physical education) upp 

basket som ett exempel. Elever som utför basket har visat sig uppleva att de bedöms och 

förväntas prestera utifrån basketens ideal. Detta leder till en förminskad självkänsla och 

hopplöshet hos eleverna som har olika funktionsnedsättningar (Fitzgerald, 2005). Studien 

visar även att eleverna känner sig arga och besvikna då de upplever att de inte kan prestera i 

de mån som de förväntas göra. Dock tar studien upp att eleverna inte enbart upplever negativa 

saker i sin undervisning. I studien beskriver de alla en lärare som är utbildad i 

specialpedagogik och hur han är mer än bara en lärare för dem. Han försöker anpassa 

undervisningen så att alla kan vara med utefter sin egen förmåga. Det här leder till en glädje 

och en längtan till att få ha idrott med just den läraren. Han upplevs som schysst och rättvis 

och erbjuder undervisning där alla kan få utrymme att visa vad de kan. (ibid, 2005) 

Fitzgerald (2012) tar upp liknande problem i sina senare studier. Fitzgerald (2012) har 

här återigen låtit elever beskriva med hjälp av teckningar, assistent och ord hur de känner 

inför skolans inkluderade idrottsundervisning. En elev (elev 1) beskriver att de ofta springer 

olika typer av lopp och att hen alltid kommer sist. En annan (elev 2) beskriver sin 

undervisning med att de spelar fotboll och att hens koordination aldrig räcker till för att kunna 

sparka iväg bollen, något som hen aldrig lyckas med. En tredje (elev 3) beskriver två typer av 

undervisning, en där hen är inkluderad med de andra barnen och en där hen har enskild tid 

med sin assistent. Av dessa två varianter så beskriver eleven att hen gillar den enskilda tiden 

med assistent mycket bättre än den inkluderande undervisningen. 

 



I den andra delen av Fitzgeralds (2012) arbete får lärare och andra beslutsfattare 

kommentera och tänka kring elevernas teckningar och beskrivningar av undervisningen.  

En lärare är tydlig med att hon är emot undervisning som bedrivs på det sätt som elev 1 

beskriver som positivt, här går elev och lärares uppfattning om undervisningens utformning 

emot varandra. Andra lärare ser på kopplingen mellan elevernas upplevelser av den egna tiden 

ihop med assistent och kanske en känsla av att få lyckas med sin idrottsundervisning. En 

lärare beskriver den bistra sanningen att planeringen utan elev 1 skulle bli mycket enklare då 

de inte hade behövt specialanpassa sin undervisning och på så sätt undvika extra arbetsbörda. 

Lärare som får ta del av elev 2:s upplevelser kommer med förslag gällande att eleven 

kanske behöver byta klass, att någon typ av ändring behövs. Andra ser på undervisningen som 

elev 2 och 3 får ta del av som bristfällig. Eleverna får uppleva en negativ undervisning som 

säkerligen påverkar deras självkänsla negativt, och som säkert kan få dem att ta avstånd ifrån 

fysisk aktivitet i allmänhet samt påverka hela synen på sin skoltid som negativ i.o.m. att de 

ständigt får uppleva misslyckanden. En anställd från utvecklingskontoret sammanfattar 

problemen med att, varför skulle deras upplevelse av att inte lyckas inte stämma överens med 

alla andras känsla i en sådan situation. Han medger själv att han skulle må dåligt i en sådan 

situation. Fitzgerald (2012) föreslår med sin forskning att lärare behöver bli fortbildade i hur 

de ska jobba med inkludering. Det saknas någonstans klara, tydliga definitioner av vad 

inkludering egentligen är. Att inte lyssna på sina elevers upplevelser av vad som fungerar för 

dem pga att det inte går i linje med lärarens egen syn på vad inkludering innebär blir ju 

någonstans fel sätt att tackla problemet.  

Andra studier med fokus på inkluderande lektioner i idrott och hälsa är Smiths (2014) 

studie. Den bygger på en observation av hur idrottslärare kände inför inkludering av elever 

med särskilda behov in till grundskolans idh lektioner och hur de formade sin undervisning. 

Detta kom efter att den nationella läroplanen för bland annat idrott och hälsa i England och 

Wales genomgick en revision där inkludering blev nödvändigt. Det är nu förväntat av lärarna 

att de ska använda sig av olika strategier som skall inkludera alla elever på så vis att 

idrottslektionerna är utvecklande och utmanande för alla. 

 Resultatet från studien visade, likt de andra studierna, att även fast lärarna sade att de 

var engagerade i att inkludera och ge eleverna med särskilda behov samma möjligheter till att 

vara med på grundskolans idrott och hälsa lektioner var det inte alltid så det var. Som de 

andra studierna även har tagit upp visar den här studien likaså att lärarna tenderar att använda 

 



sig mycket av tävlingsidrotter samt lagsporter i sin undervisning. Denna typ av aktiviteter 

exkluderar ofta istället för att inkludera elever med särskilda behov. Studien ger också förslag 

på hur man kan utvidga läroplanen för idrott och hälsa och även använda sig av en större 

bredd av aktiviteter så att inkludering kan bli mer möjligt. Även att lärarna ska få möjlighet 

att vara med på olika kurser som hjälper dem att utveckla sina kunskaper om hur de kan jobba 

med inkludering för barn med särskilda behov i idrott och hälsa undervisningen. (ibid, 2004)  

Utöver detta diskuterar Coates (2011 s.168) i sin artikel hur elever med särskilda 

behov uppfattar ämnet idrott och hälsa i skolan samt meningen med det. Vidare tar Coates 

(2011 s.168ff) upp att ämnet ska ge möjligheter för eleverna att bemästra rörelser och 

utveckla rumsuppfattning. Ämnet ska även ge eleverna möjligheter att utveckla sin kunskap 

om fysisk aktivitet samt ett livslångt lärande om fysisk aktivitet. Fortsättningsvis beskriver 

artikeln att utformande och innehållet av nationella kursplanen i England ger lärarna stor 

möjlighet att tolka kursplanen själva. Med det stora tolkningsutrymmet som finns är det 

många lärare som ofta använder sig av lagsporter och tävlingsidrotter under sina lektioner.  

Likt de andra studierna tar även denna upp att många lärare ofta använder sig av 

innehåll som traditionellt sett är kopplade till lagidrotter och tävlingsidrotter. Detta är något 

som forskare menar bidrar till exkludering istället för inkludering för elever med särskilda 

behov. Dessa argument kommer från att många lärare själva har rapporterat att det är svårt att 

inkludera elever med särskilda behov på grund av att de har problem och svårigheter med 

olika kunskaper som lag- och tävlings idrotter kräver. (ibid s.170f) 

Resultatet från Coates (2011 s.175ff) undersökning visade att eleverna i denna studie 

uppfattar att det övergripande målet med ämnet idrott och hälsa för eleverna var att bli mer 

vältränade och där den största fördelen var att gå ned i vikt och minska risken att bli 

överviktig. Dock så pratade ett fåtal elever om att ämnet även hade som mål att utveckla nya 

förmågor och kunskaper om fysisk aktivitet. Studiens slutsatser är att elever med särskilda 

behov ofta har svårt att förstå och kunna implementera regler, positioner samt taktik inom 

idrotter. 

Annerstedt & Larsson (2010) undersöker bedömning och betygsättning i ämnet idrott 

och hälsa i svenska skolor, utifrån Lpo94, det vill säga hur lärare motiverar och verkställer 

betygsättningen i ämnet idrott och hälsa, engelska samt matematik. De undersökte även 

betygssättningen mellan skolor med skillnader i socioekonomiska bakgrunder och skolformer.  

 



Resultaten visar att det finns stora skillnader i utformningen av betygsättningen i idrott och 

hälsa. Även att lärare inte specifikt kan uttrycka sig kring kriterier om hur och vad de 

betygsätter. Det visade sig att betygsättningen inte enbart utgår från elevens kunskaper och 

förmågor utan också påverkas av elevens personlighet. (s.98ff) Annerstedt & Larsson (2010 

s.111ff) konstaterar att lärarna har sitt eget sätt att betygsätta sina elever i idrott och hälsa, och 

att detta sker utan att de i studien deltagande lärarna refererar till det nationella 

kunskapskravet. Det visade sig även att hur en elev agerar under lektionen är lika viktigt som 

vad den kan och att ambition kan kompensera prestation. Studien är gjord 2010, innan den 

senaste skolreformen. 

 

2.1 Sammanfattning av forskningsläget 

Sammanfattningsvis ger den tidigare forskningen oss en inblick i att många lärare har haft det 

problematiskt med att anpassa sig till nya läroplaner. Det har saknats tydliga riktlinjer för hur 

lärare ska planera och omforma sin undervisning för att arbeta mot de mål som är 

framskrivna. Lärare som är utbildade inom specialpedagogik når ut till elever på ett 

effektivare sätt än andra lärare. I de studier som är genomförda i England framkommer även 

att lärare, som har elever med funktionsnedsättning inkluderade i sin undervisning, har svårt 

att använda sig av ett annat innehåll än lag- och tävlingsidrotter. Innehållet har lett till att 

eleverna med särskilda behov får svårt att delta och medverka i undervisningen. Resultaten 

från studierna visar även att elever med särskilda behov har problem med att förstå och 

implementera regler, positioner samt taktik inom idrotter. I vår genomgång av studierna 

framkommer det att lärare har svårt att planera idrott och hälsalektioner, där de ska inkludera 

elever med särskilda behov. Lärare markerar även att de känner av tidsbrist. Den tidigare 

forskningen visar även att lärarnas tolkning av kursplanen och utformning av sin undervisning 

får ett stort genomslag när det gäller elevernas uppfattning om den undervisning de möter. 

Utöver detta framgår av kunskapsläget att inkludering många gånger uppfattas som möjlig 

och bra. Dock saknar lärare saknar stöd och riktlinjer för hur de ska betygsätta och bedöma 

sina elever (oavsett om eleven går i grund- och/eller grundsärskola). Faktorer som påverkar 

betygsättningen är inte bara elevens kunskaper och färdigheter utan även elevens 

personlighet. 

 



I de studier vi har tagit del av framgår även att lärare upplever en problematik i att 

tolka, utforma samt bedöma undervisning utifrån den framskriva läroplanen. samt att lärare är 

i behov av fortbildning där de får vägledning och stöd från bland annat kunskap inom 

specialpedagogik.  

 

2.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att genom en intervjustudie, undersöka grundsärskolans kursplan 

i idrott och hälsa utifrån ett läroplansteoretiskt perspektiv. Syftet har lett fram till följande mer 

preciserade frågeställningar: 

 

Frågeställningar:  

● På vilka sätt styr kursplanen idrottslärares utformning av undervisningen i 

grundsärskolan och vilket stöd ger kursplanen?  

● Vilka likheter och skillnader mellan kursplanen i idrott och hälsa för grund- respektive 

grundsärskolan uppfattar idrottslärare?  

● Hur arbetar lärarna med inkludering? 

● Vilken typ av fortbildning erbjuds verksamma lärare? 

● Vilken funktion tilldelar lärarna betyg och bedömning i grundsärskolan 

 

3 Metod  

3.1 Datainsamlingsmetod 

Vi har valt att använda oss av en kvalitativ intervjustudie för att besvara våra frågeställningar. 

Kvale och Brinkmann (2014) anser att en intervju är en bra metod att använda sig av vid 

undersökningar där en människas upplevelser av något, ett fenomen, är det som studien vill ta 

reda på. (s.142) Vi har vidare valt att använda oss av en semistrukturerad intervjuform. Den 

semistrukturerade intervjuformen valde vi på grund av att vi ville ha möjlighet att ställa 

följdfrågor till deltagarna under intervjuns gång men även så vi kunde förtydliga och 

analysera svaren och koppla till nya frågor.  

 



 

3.2 Urval 

Det urval vi har gjort har bestått av både bekvämlighetsurval samt snöbollsurval. Hassmén 

och Hassmén (2008) beskriver att bekvämlighetsurval är ett bra sätt att påbörja processen men 

att det inte är det bästa för att skapa en representativ undersökningsgrupp. (s.109) 

Snöbollsurval går till på så sätt att deltagarna som tidigt valde att ställa upp ger förslag på 

andra personer som kan medverka i studien. Genom att deltagarna oftast har någon slags 

relation till de personer som de refererar till gör detta att de nya deltagarna lättare kan skapa 

förtroende för oss och studien. (ibid s.109) Bekvämlighetsurvalet för denna studie skedde 

genom att vi tillfrågade, via mail och samtal, en före detta studiekamrat samt en tidigare lärare 

som vi har och som nu jobbar på en särskola om det skulle kunna tänka sig att medverka i vår 

studie. Den sistnämnda gav förslag att intervjua två av hennes kollegor som arbetar på samma 

skola, detta gjorde vi via mail. De sista tre deltagarna fick vi tips från utav vår handledare att 

kontakta, vilket skedde genom mail. Fem av de sju deltagarna var därför valda genom 

snöbollsurval. Ytterligare urval som vi gjorde var att intervjua en representant från Skolverket 

för att få information om hur formuleringen av kursplanen för grundsärskolan motiverades.  

 

Tabell 1- Respondenter: 

Deltagare: Utbildningsbakgrund:  Arbete:  

L1 Idrottslärarexamen från GIH Lärare i idrott och hälsa på 
gymnasiesärskola 

L2 Idrottslärarexamen från GIH Lärare i idrott och hälsa på 
gymnasiesärskola  

L3 Idrottslärarexamen från GIH  Lärare och specialpedagog på 
grundsärskola  

 



L4 Idrottslärarexamen från GIH Lärare i idrott och hälsa på 
grundsärskola  

L5 Idrottslärarexamen från GIH  Lärare i idrott och hälsa på 
grundsärskola  

L6 Utbildad fritidspedagog samt 
idrottslärarexamen från GIH 
genom lärarlyftet  

Lärare i idrott och hälsa på 
grundsärskola  

S1 Utbildad förskollärare och 
civilekonom.  

Undervisningsråd i Idrott- och 
Hälsa 

Arbetar med skolutveckling 
och styrdokument i bland annat 
idrott och hälsa på Skolverket  

 

3.3 Procedur 

Efter att vi hade fastställt vårt syfte och frågeställningar kring studien hörde vi av oss till de 

kontakter vi hade och bokade in intervjuer. Innan intervjuerna formulerade vi frågor som 

utformades med hjälp av den informationen vi har blivit tilldelade från tidigare forskning. 

Under utformningen av intervjufrågorna tänkte vi även på det Kvale och Brinkmann (2014) 

beskriver, att de frågor som ställs till deltagarna bör vara korta och enkla, på så sätt blir det 

enklare för deltagarna att förstå. (s.176) Under intervjuerna valde vi att båda fick rollen som 

intervjuare under alla tillfällen. Detta berodde på att vi ville ge oss möjlighet att ställa alla 

uppföljningsfrågor som uppstod. Vi använde oss inte av en pilotintervju, därmed testade vi 

aldrig intervjufrågorna innan vi påbörjade själva intervjuerna. Intervjuerna genomfördes 

under en vecka och varade mellan 25 och 60 minuter. Skillnaden i tid beror på att vi en gång 

intervjuade två lärare under samma tillfälle. Detta var på deras initiativ och vi bedömde att det 

skulle gå. Intervjun med Skolverkets representant tog även den cirka 60 minuter men till den 

hade vi formulerat kompletterande frågor som passade honom och hans uppdrag. En annan 

skillnad var att intervjuerna genomfördes i olika miljöer, fem stycken genomfördes på 

respondentens arbetsplats och två stycken genomfördes på restaurang. Vi spelade in alla 

 



intervjuer på våra mobiltelefoner efter att ha inhämtat respondenternas samtycke. Allt efter att 

intervjuerna genomfördes bearbetade och transkriberade vi innehållet ordagrant, dock valdes 

det att inte skriva ner kroppspråk, hummanden och så vidare. Detta blev underlaget för vår 

resultatdel som vi senare analyserar och diskuterar i studiens diskussionsdel. Redovisningen 

av resultatet valde vi att presentera utifrån studiens fem frågeställningar, tillsammans med 

underrubriker för de olika teman som framträdde. Detta gjordes för att underlätta läsandet av 

resultatredovisningen.  

  

3.4 Forskningsetiska frågor 

Hassmén och Hassmén (2008) berättar att “För att skydda individer som ställer upp som 

undersökningsdeltagare har en rad råd och riktlinjer skapats.” (s.398) Utöver detta har 

Humanistisk-Samhällsvetenskapliga Forskningsrådet (HSFR) skapar fyra krav som skapades 

för att skydda deltagarna. Dessa är:  

 
1. Informationskravet: Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella 

forskningsuppgiftens syfte. 

2. Samtyckeskravet: Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan. 

3. Konfidentialitetskravet: Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges 

största möjliga konfidentialitet och personuppgifter skall förvaras på ett sådant sätt att 

obehöriga inte kan ta del av dem. 

4. Nyttjandekravet: Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 

forskningsändamål.   

(Hassmén & Hassmén 2008, s.390) 

 

Med detta i åtanke var vi tydliga för deltagarna att intervjuerna är frivilliga och att de 

har möjlighet att ta del av transkriberingen samt att de hade möjlighet att välja att inte låta oss 

ta del av deras intervju. Alla deltagare fick även information att all personlig information 

skulle behandlas anonymt. Därför valde vi att istället för att använda oss av deras namn i 

studien blev deltagarna tilldelade en bokstav samt siffra. L1 för lärare ett, L2 för lärare tre 

osv. Utöver detta fick deltagarna även veta att de hade möjlighet att ta del av vår studie.  

 

 



3.5 Tillförlitlighet 

Då vi valde att inrikta oss på grundsärskolan och deras läroplan i ämnet idrott och 

hälsa måste denna studie ha i åtanke att två av lärarna vi valde att intervjua just nu 

jobbar på en gymnasiesärskola. Dessa lärare har dock erfarenhet med att arbeta med 

grundsärskoleelever och därför valde vi att intervjua dem ändå. När frågor kring 

grundsärskolans läroplan i idrott och hälsa kom upp behövde lärarna tänka tillbaka till 

tiden då de arbetade med den skolformen vilket kan leda till att det allt de säger inte är 

precis så det var vilket är något som vi måste ha i åtanke. 

Vi valde även att ha en semistrukturerad intervjuform vilket kan göra att 

följdfrågorna som ställdes till deltagarna är olika, vilket beror på vilka svar som gavs. 

Detta kan leda till att intervjuerna blir olika. Det är därför viktigt att vi som intervjuar 

utformar alla intervjuer på så vis att de liknar varandra i struktur och form. Detta görs 

genom att frågorna som blir utformade är väl formulerade, det gäller både frågorna 

från intervjumallen men även följdfrågorna som uppstår under intervjuernas gång.  

Varför vi inte valde en enkätmetod var på grund av att det framstod som olämpligt 

utifrån att det hade varit svårt att vara opartiska till sammanställningen samt att som Gillham, 

2008 s.19 uttrycker det ‘’Det är svårt att göra en bra enkät och lätt att göra en dålig’’. När vi 

formulerat våra intervjufrågor har vi varit noga med att göra dem öppna och försökt att göra 

dem neutrala, det är viktigt då vi inte vill påverka intervjupersonen med våra egna åsikter, så 

långt som det är möjligt. Detta är något av det viktigaste som forskare kan tänka på när de ska 

använda sig av intervju som studiemetod. Gillham (2008) beskriver en problematik med 

intervjumetoden på följande sätt:  

 
Vad väntar jag mig att finna? Vad skulle jag vilja finna? Vad hoppas jag att inte finna? Det är inte                    

alltid som man är helt medveten om dessa förutfattade meningar; de kan till och med vara                

omedvetna. det är lätt att fuska, i moralisk mening, samtidigt som man låtsas spela spelet. Ofta                

när man läser formellt korrekta rapporter får man en tydlig känsla av att forskaren kom fram till                 

det som han eller hon önskade komma fram till och tolkade det i enlighet med personliga                

referenser. 

(Gillham 2008, s.27) 

  

 



Det är viktigt att tänka på ovanstående för att säkra reabilitet och validitet i 

studien. Detta gäller i utformningen av intervjufrågorna, hur intervjuerna genomförs, 

hur vi bearbetar det insamlade datamaterialet samt hur vi arbetar med våra 

analysredskap, det vill säga studiens teoretiska begrepp. Om vi aktivt letar efter svar vi 

hoppas finna så tappar vi validitet, samma sak om vi undviker att ta med sådant som vi 

inte hoppas finna. 

4 Resultat  
Vi har valt att presentera redovisningen av intervjustudien utifrån studiens fyra olika 

frågeställningar samt med underrubriker.  

  

4.1 Hur kursplanen styr idrottslärares utformning i grundsärskolan 

4.1.1 Förmedling av syfte 

Alla lärare som vi har intervjuat försöker i olika former förmedla målet med undervisningen 

till sina elever, detta för att eleverna ska förstå vad och varför de gör vissa saker. L1 och L2 

berättar att de pratar lite grann om syften och mål med dagens lektion innan lektionen börjar 

men de uttrycker att det kan vara väldigt svårt av olika skäl. 
 

I: Hur uppfattar ni att eleverna förstår kunskapskraven och kursplanen?  

L1: Ingenting skulle jag säga. 

L2: Nä det är väldigt svårt.. att förklara vitsen med ämnet..  

I: Men ni tar upp det lite då och då? 

L2: Jag försöker ändå lite då och då om varför man gör olika moment och vad syftet är och så.. 

[---]Vi har inte hittat formen för att komma på en djupare kunskapsnivå. det blir mer lekar. Här 

och nu lektioner. Men förståelsen är låg för drivet finns ju inte riktigt där.  

 

Detta är något som även L5 håller med om. Hon säger att hon tycker att det är svårt på 

grundsärskolan men att hon alltid försöker förklara värdeorden som styr lektionen, även att 

hon plockar ut två värdeord som hon tycker är extra viktiga som hon sedan skriver på tavlan 

under rubriken lektionsmål [...] målet för den här lektionen är att träna springa, hoppa, 

klättra istället för grovmotoriska grundformer, kanske det står under kunskapskraven. Likt de 

andra deltagarna håller L6 med om att det är svårt att föra resonemang med eleverna. 

 



L4 och L3 förmedlar kursplanen till elever ihop med andra lärare på skolan på 

liknande vis. De har tagit fram någon form av matris som genomsyrar undervisningen i alla 

ämnen på deras skolor. Däremot uttrycker L4 precis som utsagorna ovan att eleverna inte 

riktigt greppar allt som ligger bakom undervisningens utformning De har nog ganska svårt att 

ta det till sig men då nämner man det i alla fall, det känns viktigt att nämna det för man 

tänker att nån gång kommer de greppa om man bara repeterar repeterar kommer det ändå 

fastna så småningom.  
 

4.1.2 Svårtolkade moment  

Vissa delar i kursplanen är mer eller mindre svåra att arbeta med i grundsärskolan samt 

gymnasiesärskolan. Oftast blir det problematiskt med analyser, reflektioner och egen 

planering. Andra delar som är tydligt utskrivna är enklare att förstå då de delarna är 

obligatoriska och tydligt ska bedömas som tex friluftsliv och simkravet. Det är de här delarna 

som starkast påverkar utformningen av undervisningen hos våra respondenter. Simkravet är 

trots att det får mycket kritik av lärare som tycker det är för strikt väldigt enkelt att jobba med 

då det har så tydliga ramar för vad som är godkänt och inte. Det blir svårt när en elev klarar 

allt men inte just simningen, hur ska då en sådan elev bedömas? Alla våra respondenter riktar 

kritik mot delen Hälsa och Livsstil i det centrala innehållet. Kritiken kan oftast kopplas till 

elevernas oförmåga att kunna reflektera och analysera kring kopplingar mellan träning och 

hälsa. L3 berättar om elever som kanske bara har förmåga att uttrycka ifall det var roligt eller 

inte men att analyserna oftast har brister i grundsärskolan. L1 och L2 uttrycker väldigt tydligt 

sin frustration mot den delen i styrdokumenten då de har elever som inte kan kommunicera 

eller är på en tvåmånaders utvecklingsnivå.  

L4 känner att eleverna visst kan göra någon form av enkel planering men att det är den 

långsiktiga planen som är det svåra. Hon uttrycker även att hon kanske snarare ska arbeta med 

en lektionsplanering åt gången och att lärare får tolka den delen i kursplanen och anpassa den 

för sin elevgrupp helt enkelt.  
 
Nej jag tänker att där får man som idrottslärare tolka det som faktiskt står i kunskapskraven och 
sen genom alltså en träningsplanering kan väl vara ett av många sätt att använda det, sen får 
man väl anpassa det till den gruppen man har, jag tror inte alla är kapabla att göra en 
träningsplanering eller att sätta upp mål, kanske att de kan sätta upp mål för EN lektion men för 
en längre tid tex…. det är svårt. L4  
 

 



L5 valde att inte kommentera sitt arbete och sina tankar runt det centrala innehållet 

och varför vissa delar däri, såsom dans och träningsplanering, inte finns med som 

kunskapskrav men att det finns i det centrala innehållet. 

L6 har missat den delen i kursplanen eller han upplever att han inte behöver jobbar 

med den så mycket eftersom den ändå inte bedöms. Han jobbar med att hålla i teori kring 

träning och talar om puls och svett mm under sina lektioner, saker som han uppfattar är enkla 

för hans elever att förstå. Han har ungefär samma syn på träningsplanering som L4 har, elever 

kan få i läxa att planera en lektion men reflekterar inte särskilt mycket kring uppgiften sedan. 

Anledningen till att han inte arbetar särskilt mycket med analyser och reflektioner är för att 

han upplever att det blir alldeles för teoretiskt för eleverna i grundsärskolan och han vet inte 

heller hur han ska bedöma dem.  
 
Jaha ok, så jag brukar hoppa över det men jag tycker ändå jag pratar om att man ska röra sig 
2-3pass i veckan, du ska bli svettig, du ska ha hög puls hjärtat ska slå, inte bara gå ut och gå 
eller rida liksom utan ett ordentligt danspass, spela fotboll eller gå på ett gym.  
[---] 
Man fokuserar ju oftast på kunskapskraven, där är ju där man kommer bedöma eleverna, sen 
ska vi göra det som står i det centrala innehållet så det är nog därför jag inte gör det då. L6 

 

S1 anser att lärarens största utmaning är att utforma lektioner utifrån läroplan/kursplan 

och  sedan anpassa sin utbildning efter de elevgrupper de jobbar med. Simundervisningen kan 

bli problematisk av olika skäl, dels om läraren/skolan har tillgång till lokaler att bedriva 

simundervisningen i, eller ifall det finns många elever som kräver egen anpassning. 
 
Ja, nämen jag tänker såhär den största utmaningen för lärare och för er som blivande lärare är 
såhär att forma undervisningen utifrån läroplanen och kursplanen. Att sen att då forma en 
undervisning som tar hänsyn till elevgruppens olika behov med dom förutsättningar som finns 
då, med oftast stora grupper och stor variation i elevgruppen som, så det är väl det som jag 
egentligen ser som den största utmaningen och sen vilka delar i alltså i kursplaner och så 
hänger lite ihop med det, med förutsättningarna, vad är det för elevgrupp, det som är jättesvårt 
att få till i en grupp det kanske funkar jättebra i en annan då och jamen det här med 
simundervisning. 

 

4.1.3 Tydlig styrning  

Simningen som kunskapsområde, vilket togs upp tidigare, är väldigt tydligt angivet i 

kursplanens kunskapskrav. Eleverna ska kunna simma 200meter, varav 50meter på rygg för 

det högsta betygssteget A. Friluftslivet är även det ganska tydligt sammanknutet i det centrala 

innehållet och i kunskapskraven (se bilaga 1). Rörelsekvaliteter och fysisk förmåga är också 

 



något som blir enkelt för lärarna att arbeta med för det faller in i det mesta eleverna gör under 

idrotten. L1 och L2 arbetar mycket med rörelse och motorik, de önskar att det som görs i 

skolan på något vis blir autentiskt för eleverna, något som de kan ha med sig när de kommer 

hem. Här riktar de kritik mot just friluftslivet som inte faller in där.  
 
Ja jag jobbar 100% med rörelsekvaliteter och grundmotorik…[...]  eller att dom går ut och 
promenerar och att man liksom då har friluftsliv genom någon form. Det är ju sjukt mycket 
friluftsliv.. det är som de ska bli fjällguider allihopa.  
[---] 
L2: nä precis, det man skapar.. eeh liksom man förbereder dom inför något som inte kommer 
att bli. och det är väl särskolan i ett nötskal. asså så att man.. det blir liksom bara som en platå 
och sen för vissa går det bara utför. det finns liksom ingen fortsättning.. efter skoltiden slutar ju 
liksom livet för många som dom känner till det idag.  

 

Som tidigare nämnts blir simningen enklare för lärarna att arbeta med, eftersom den är 

tydligt utskriven fungerar den då bra att förmedla till eleverna. Däremot tar L3 upp att det 

ibland kan bli svårt för elever i grundsärskolan som klarar av målen, de kan fastna vid hur 

saker är skrivna och ser då absolut ingen anledning till att de ska behöva simma mer. Då blir 

kravet stjälpande för elevens medverkan under simundervisning: 
 
Dom går ju i skolan i 9-10 år och nån gång hoppas man att det går. och det är så svårt med den 
killen som inte förstår varför han ska simma igen, han har ju visat att han kan det. för han har 
liksom fastnat att det står i kunskapskraven att han ska simma 200 m var 50 är på rygg och det 
kan han ju så varför ska han vara med igen på lektionerna. 
 

L4 uttrycker att simningen blir enkel att arbeta med och även enkel för eleverna att 

förstå just för den tydliga styrningens skull. Däremot är värdeord svåra att jobba med och 

formuleringar kring elevers deltagande i graderad skala från att delta och medverka i mer eller 

mindre stor utsträckning blir extra svårt att bedöma tycker hon. Hon vet inte om det är att 

delta fysiskt eller muntligt och vissa elevers förmåga att kommunicera försvårar det ännu mer.  
 
Mmm, det är det verkligen om man tänker kunskapskraven det enda som är tydligt är typ 
simningen där vet man exakt vad de ska göra, de ska simma sina 200m i högstadiet då. Men 
annars är det typ eleverna ska bidra till, vad sjutton betyder bidra? Är det att dom är inne i 
idrottssalen? Är det att dom säger någonting? Jag har elever som inte pratar liksom, bidrar dom 
då till resonemang? Ja jag vet inte. 

 

L5 ser att tydliga krav, bland annat simningen, kan säkerställa likvärdig utbildning 

ifall en elev kanske byter skola eller har olika lärare. Det är också enklare för henne som 

lärare vid bedömningssituationer att ha just konkreta krav att använda sig av. 
 

 



[...]men det som är bra är väl ändå att eleverna får ungefär lika undervisning oberoende på 
vilken skola man går på men sen kommer det vara att alla lärare tolkar det annorlunda men det 
kanske ändå blir lite något som styr.. att man dansar, simmar eller orienterar för det står 
tydligt..  
[---]  
Allt som står tydligt som närorientering när dom är små liksom.. det är bra för då förstår jag hur 
bra som helst eftersom det står så himla tydligt eller att dom ska simma 200 meter 

 
L6 beskriver simningen som ett stort moment inom idrottsundervisningen. Utöver de 

två idh-lektionerna per vecka så har de även ett 40 minuters simpass varje vecka under ett 

halvår. Därmed jobbar de med simning varje vecka i simhall och har det ungefär som en 

profilering på skolan. Han upplever simningen som något som både stjälper och hjälper då det 

å ena sidan blir enkelt att bedöma på grund av dess tydlighet, men å andra sidan kan ett 

underkänt simmoment stjälpa en elev som klarar allt annars. Han beskriver ett samtal som 

rektorn haft med Skolverket, där svaret blir något oväntat som nästan underminerar tanken 

med hela simkravet, att ett underkänt simmoment ändå resulterar i ett E i betyg för eleven. 
 
Simningen är väl både stjälpa och hjälpa, den är tydlig, man ska kunna simma 200m, ja det är 
ju, kan man inte det så, för man har ju pratat en del om att lyfta ut simdelen ur idrottsämnet och 
sätta det som ett eget liksom för många fallerar på simningen och då får dom streck i idrott och 
hälsa i grundskolan iallafall, i grundsär får dom ju inte streck utan de får E iallafall men det har 
jag diskuterat med min rektor om väldigt mycket och hon skrev väl till Skolverket sen och 
frågade vad händer om de då inte simmar 200m, ja de får ett E så att så då är frågan varför står 
det då så distinkt att det är 200m? 

 

4.2 Likheter och skillnader mellan kursplanen i idrott och hälsa för 

grund- respektive grundsärskolan 

4.2.1 Likheter  

L1 och L2 anser att när utformningen av kursplanen för ämnet idrott och hälsa utarbetades var 

målet att göra den så lik grundsärskolan samt gymnasieskolans kursplan för ämnet.  
 
L2: jag tycker att det man har gjort är att man har tagit grund eller gymnasieskolans kursplan och 
så har man tänkt att det här ska vara ungefär likadant och så har man skruvat ner något på kraven 
men i stort sätt är det ganska lika, man har inte tittat på den elevgruppen som den här ska 
genomföras med och gjort en.. den efter dom. utan det är någon slags nu ska vi inte kränka eller 
diskriminera någon grupp utan dom ska vara så normala som möjligt eller vad man nu ska säga så 
därför gör vi en kursplan till dom också.  
 

 



De säger även att de uppfattar kunskapskravens utformning på ett sådant sätt att det normala 

är målet och där hänsyn inte tas till att eleverna i grundsärskolan är annorlunda än andra 

elever. Fortsättningsvis berättar L1 och L2 att de känner att kursplanerna för ämnet idrott och 

hälsa inom grund- och grundsärskolan är snarlika varandra och detta blir extra påtagligt när de 

träffas i olika lärargrupper och diskuterar. De tar även upp att alla har svårt att tolka 

kursplanerna L1: Nä och det märker man verkligen när man träffas flera stycken alla olika 

idrottslärare.. att man tolkar det där ganska.. väldigt mycket olika.. det är ju verkligen inte 

tydligt med vad det där är för något.. till viss del eller så. det är helt.. De fortsätter med att 

nämna att vissa delar som är med i kunskapskraven för gymnasiet blir för avancerat för 

eleverna.  
L2: Ja och det hänger med på gymnasiet också. man ska prata om droger och konsekvenser av 
använda sig av droger.  
L1: ja och då har vi elever som inte kan kommunicera.  
L2: ja som är kanske två månader gamla i sin utvecklingsnivå.  
I: Hur gör ni då?  
L2: Det går ju inte.  
L1: Precis då gör vi inte det för det går inte. Man kan inte prata om droger som är på den nivån. 
 

Även L3 och L4 håller med om att kursplanerna mellan grundskolan och 

grundsärskolan är lika. L4 lyfter att som lärare ska hon anpassa momenten i undervisningen 

till målgruppen. Detta är något som även L5 tar upp. Hon berättar att hon försöker göra alla 

sina lektioner så lika som möjligt oberoende om de är för grundskolans eller grundsärskolans 

elever. Detta beror både på att hennes lektioner ligger så pass tätt efter varandra att det blir 

svårt för henne att planera olika saker för de olika skolformerna. Den andra orsaken är att hon 

har grundtanken på att alla elever oavsett vilken skolform de gå i kan göra allt men att hon 

senare får anpassa det och förenkla det för vissa elever. Och sen får jag anpassa det och det 

kan jag göra väldigt enkelt under en lektion. Kan man oftast jobba på olika nivåer.. Det 

kanske är svårare med ett bollspel där man ska samarbeta men med andra lektioner är det 

ofta att man kan anpassa efter nivåer. 

S1 tar upp att orsaken till att kursplanerna är lika varandra kan beror på att grunden är 

de likartade utifrån tanken att då att alla barn och ungdomar ska ges så lika förutsättningar 

som möjligt. S1 nämner också att det är Skolverket som utformar kunskapskraven för de två 

olika skolformerna. Dock när det kommer till beslutfattning så är det regeringen som har det 

gällande läroplanen, inklusive kursplanen, för grundskolan. Skolverket beslutar kring 

kunskapskravet för grundskolan och “hela paketet”, som S1 uttrycker sig, för grundsärskolan. 

 



Anledningen till varför man inte arbetar med de olika kursplanerna på samma riktar S1 kritik 

mot och tror det kan bero på att  
(---) det kan vara en värderingsfråga i grund och botten att det där är en liten skolform och har 
inte så stor betydelse eller ja. (---)  Ja jag vet inte jag, jag är liksom fundersam själv men det är 
bara min personliga åsikt så det tycker jag att det är klart att det skulle ligga minst på 
regeringsnivå att besluta om läroplanen för alla skolformer och sen får vi jobba med 
hanteringen av dom, det är så tycker jag. 

 
 

4.2.2 Skillnader  

L1 och L2 tar upp att det de anser är den största skillnaden mellan kursplanerna är värdeorden 

men även att vissa moment som står med i det centrala innehållet försvinner kunskapskravet 

för grundsärskolans kursplan. Vilket även är det samma för gymnasiet ja... det är nog 

värdeorden som skiljer mest. Sen försvinner dansen i kunskapskraven. Men sen det centrala 

innehållet är nästan likadant. L3 tar även hon upp att dansmomentet försvinner i 

kunskapskravet för grundsärskolan men att det fortfarande är något som idrottslärarna på 

hennes skola arbetar mycket med. Hennes uppfattning kring varför dansen har blivit borttagen 

från kunskapskraven är för att  

 
Med det är ju så att dansen kräver rytm och timing och har man lite motoriska problem så är det 
lite det man har problem med. Jag kan tänka mig att det är därför man har tagit bort det. Vi har 
några som tycker att det är jättekul och sjunger med men dom är aldrig rätt i musiken. så det 
kan ju vara därför. 

 
Likt L1, L2 och L3 uttrycker L4 samma sak, att en av skillnaderna som finns mellan 

de två olika kursplanerna är att dansen försvinner i kunskapskraven och precis som lärarna på 

L3s skola så jobbar även L4 mycket med dans ändå  
 
Men då tänker jag, att det faller inom kunna delta och medverka för det står väl ändå i det 
grovmotoriska alltså i rörelseförmågan överlag. Att man kan uppvisa rörelseförmåga genom 
tex danser tänker jag men det finns inget som säger att de ska kunna hålla takten som det finns 
i den vanliga text.  
 

Utöver detta tar L3 även upp att en av skillnaden mellan grund- och grundsärskolan är 

att eleverna i grundsärskolan inte kan bli tilldelade betyget F eftersom grundsärskolan är ju 

ett skolsystem där alla får gå och om du inte klarar det får du flyttas upp ändå eller så. Och 

det är ju därför alla kommuner måste bereda plats för elever till gymnasiesärskolan. Så 

betyget är ju.. det ska vara likhet i skolan. S1 tar upp att en skillnad mellan kursplanerna är 

 



timfördelningen för ämnet mellan de två olika skolformerna. För grundskolan har idrott och 

hälsa blivit tilldelade 500 timmar medan ämnet i grundsärskolan fått 750 timmar.  
 
Sen är det väl så att nu när vi håller på med stadieindelad timplan så kan vi ju se att vi har inte 
varit hundra synkade när vi skrev det där, för ibland dyker det upp saker i grundsärskolan som 
vi upplever som svårare eller mer avancerade i grundskolan för att inte tala om att det blir ännu 
svårare i träningsskolan då. Men det är såna där variationer som vi inte riktigt själva kan 
förklara varför blev det så, utan det kan nog mer bero på att de skrevs vid lite olika tillfällen 
och av delvis olika människor som skrev. 

 
S1 nämner vidare att orsaken till varför timmarna är fördelade på olika sätt mellan 

grundskolan och grundsärskolan kan beror på att särskoleelever behöver mer motorisk träning 

samt att de riskerar i större grad att bli rörelse inaktiva vid senare ålder. 

  
Jo men det, den är dedikerad till idrott och hälsa och kursplanen i idrott och hälsa. Men jag 
tänker just att man lägger ett större antal timmar, kan ha då sin förklaring i att man ser att den 
här elevgruppen behöver mer motorisk träning då och att jobba mer med sin motorik och få en 
bra grund då. För man ser ju sen i livet då också så är ju den här elevgruppen och ungdomarna, 
kommer ofta vara mer rörelseinaktiva, de kommer att delta i idrottsverksamhet i mindre 
omfattning och så så att. 

 
I motsats till vad S1 säger så upplever L4 att hennes elever på grundsärskolan inte blir 
tilldelade mer timmar för ämnet än eleverna på grundskolan.  

 
Jaha så mycket mer, dom har inte så på min skola att dom har mer idrott med just bara mig, 
men sen har jag vet att särskolan har varje vecka har dom tex en utflykt och i den utflykten ska 
det ingå idrott och hälsa men det är inte nödvändigtvis en idrottslärare som är med på den 
utflykten utan man säger att det är idrott och typ samhällskunskap. 
[---] 
Ja det är inte så att särskolan har mer idrott. 

 

4.3 Lärarnas arbete med inkludering 

4.3.1 Inkludering  

Inkludering används ofta i skolan av olika anledningar, vissa får elever på “sitt bord” som har 

funktionsnedsättningar av olika typer och behöver då ta itu med det där och då. Hur det sker 

ser olika ut, lärare L1 och L2 beskriver det något negativt som endast lärarens uppdrag att 

anpassa för eleverna och att det kan bli väldigt svårt när det blir flera stycken på samma gång 

som behöver särskild anpassning. 

 
[...]oftast är det läraren som ska göra allt! det är svårt att räcka till! Och sen kan du få en elev 
med särskilda behov och så har du aldrig jobbat med en förut.. och sen kanske man har tre fyra 

 



andra elever med diagnoser som man också behöver lära sig. och aa.. kunna hitta anpassningar 
på.. det är ju inte så lätt. 

 

Enklare är det i lägre åldrar då eleverna är mer jämna i sin utveckling, det fungerar 

därför bättre framförallt i det sociala samspelet mellan elever från grund- och grundsärskolan. 

Det svåra är väl mer med det sociala.. att få det att fungera än att det idrottsliga ska göra det. 

Inkludering kanske funkar till årskurs 2 och 3 och sen drar de ifrån varandra i utvecklingen.. 

L4 är inne på att kursplanerna är ändå såpass lika att hon behöver bara förenkla lite för de 

elever som kräver det, hennes klasser kan vara sammansatta av elever från fyran-sexan där 

även elever från särskolan är med.  

 
Asså grejen är asså särskolans kursplan den är ju liksom liknande moment och så vad du gör, 
men du kanske får förenkla lite för just den, alla våra elever kräver liksom liksom att man 
förenklar och anpassar ganska mycket för dom så ofta märks det inte jättemycket skillnad ändå 
för de flesta är inte på en åldersadekvat nivå.  
[---] 

Det är både och, jag har vissa klasser som dom flesta går efter den vanliga läroplanen men det 
kan vara en elev som kanske kommer från särskolan men som ändå är med där i den klassen så 
att. Mina klasser ser väldigt olika ut, det är inte bara en årskurs femma utan det kan vara en 
4a-6a, så det kan vara både fyror, femmor och sexor i den klassen typ. Sen kan det vara någon 
som kommer från särskolan som går med dom också. 

 

L5 har synen på lärandet att alla elever kan nog klara ungefär samma saker, hon har 

ingen planering på förhand när hon ska undervisa i särskolan. Hon nämner att hon kan behöva 

anpassa och förenkla för dem. Vissa moment som exempelvis bollspel kan vara lite svårare 

och hinderbanor är uppbyggda på så vis att det finns möjligtvis tre olika svårighetsgrader av 

ett hinder där eleven kan välja utifrån sin egen förmåga. 

 
[...]men min grundtanke är att alla kan göra allt. Och sen får jag anpassa det och det kan jag 
göra väldigt enkelt under en lektion. kan man oftast jobba på olika nivåer.. det kanske är 
svårare med ett bollspel där man ska samarbeta men med andra lektioner är det ofta att man kan 
anpassa efter nivåer.. eehmmm... 
 
Att jag försöker jobba ungefär lika för alla. ungefär samma men att.. låt mig säga att jag har.. 
med inkludering när de går i samma klass? aa men om jag har en redskapsbana till exempel så 
är det olika övningar så går jag igenom det och så finns det alltid där det är en svår övning så 
kan man alltid välja mellan två varianter. eehm eller kanske tre varianter av övningen så.. alla 
har en, kan jobba på sin nivå. 
 

L6 berättar om att inkluderingen i hans undervisning kan ske på flera olika vis men att 

det är elevens bästa som alltid ligger som grund för om inkludering sker. Eleverna kan bli 

 



bedömda i olika skolformer och det fungerar bra efter en inskolningsperiod. Vissa elever går 

ifrån grundsärskolan och är med i grundskolan, andra gör tvärtom och det fungerar bra så 

länge eleven vill det.  

 
Ja vi skyfflar ju eleverna hit och dit mellan stadieformerna, alltså skolformerna att en del 
högpresterande elever i motorik då eller idrott och hälsa kan vara med och så bedömer dem 
utifrån ändå sin skolform eller kan bedöma dem tillochmed då i grundsär. Och högpresterande 
elever i grundsär har vi nu en kille i nian, han går i grundskolan så att väldigt flexibelt tycker 
jag, väldigt bra men det tar ju tid asså, det går ju inte förstår året, men andra året, ja men de här 
eleven skulle kunna, men det ska funka schematekniskt och så så att. 
[---] 
Han som jag pratar om nu går, som går i grundskolan han vill det absolut, han vill vara som 
vanligt. Men det händer också att vi flyttar elever från grundskolan till grundsär och hon var 
jättenöjd med det hon tycker det var jätteskönt tror jag. De är 10-12 istället för 25-26stycken 
som, man kan blanda lite, men det är väldigt individuellt det är väldigt olika skulle jag säga 
från elev till elev. Men märker vi att en elev inte vill, då får den ju gå med sin vanliga klass 
liksom, vi tvingar ju inte någon utan det ska ju verkligen vara för elevens bästa.  

 

4.4 Fortbildning för verksamma lärare  

För att lärare ska kunna ge elever den hjälp de behöver och den utbildning som står skriven i 

läroplanen, krävs det först och främst utbildning. Under tiden på lärarutbildningen ges 

lärarstudenter många olika pedagogiska verktyg genom kurser i bland annat, betyg och 

bedömning, specialpedagogik och även genom arbeten där de diskuterar och jobbar med 

kursplaner, skriver pedagogiska planeringar mm. Något vi därför frågade våra respondenter 

var om de ansåg att utbildningen innehöll tillräckligt med kurser inom specialpedagogik och 

om de får fortbildning på något vis på den arbetsplats de har, eller om de via annan instans 

kan få hjälp eller utbildning för att utvecklas som lärare men kanske framförallt som 

specialpedagoger. L1 och L2 uttrycker en bristande utbildning från GIH. Fortbildning 

existerar i viss form, du får själv som lärare utbilda dig inom de områden du vill förbättra. De 

saknar också någon som följer upp och inspekterar det de gör på lektioner och uttrycker även 

att det finns en okunskap kring särskolan hos bland annat rektorer. 

 
L2: Inte här. och återigen det är få som förstår särskolan.. det är väldigt få rektorer få skolledare 
överlag som vet vad det här går ut på och det är därför det här.. att man pratar pengar och hur 
många elever man har.. det blir mest statistik bedömning.  
L1: Och jag har aldrig haft någon som kommer hit och kollar..  
L2: Det skulle verkligen behövas en genomlysning, oftast är det en slump att att man får 
undervisa i särskolan om man är idrottslärare, då har man det i sin tjänstefördelning helt 
plötsligt.. den som hade det förut ville inte ha det så nu får du det..  
I: Kommer det med någon utbildning då?  

 



L1 & L2: Nej verkligen inte..  
L1: Det får man lösa själv och det finns ju inte ens på GIH.. Det finns ju ingen utbildning alls. 
Eller det finns en liten kurs som du går.. Och då är det alla funktionsnedsättningar.. Vi har ju 
efterfrågat…  
L2: Vi jobbar ju på att försöka förändra det på GIH 
L1: ja att det ska komma en fristående kurs som man skulle kunna gå om man vill. det känns 
som det behövs. Det skulle vara perfekt om det fanns och att man då i sin tjänst fick möjlighet 
att gå det.  
L2: det är nog därför kunskapen är så låg, man har ju inte oftast valt det själv att jobba med 
särskoleelever. 
 

L1 och L2 lyfter även fram att de saknar läroböcker och annat hjälpmedel och att detta 

kan beror på att det inte verkar vara lönsamt för företag då det kanske inte är tillräckligt med 

elever i skolorna vilket då leder till att det inte behövs lika många böcker som för 

grundskolan. Det finns inte mycket.. Det finns inga pengar i den här branschen.. det kanske är 

för få.. om man gör en lärobok så kanske det är för få som köper den, så man kanske inte 

tycker att det är lönsamt att göra den. Det behövs hjälp. L3 har en annan erfarenhet av att få 

hjälp ifrån rektor men även utifrån, hon berättar att skolinspektionen samt rektor är ute hos 

dem på deras skola och undersöker hur de jobbar under idrottslektionerna. L3 som även 

undervisat oss i specialpedagogik på GIH förklarar för oss att vi som går på GIH faktiskt fått 

betydligt mer undervisning än vad andra får, exakt hur det skiljer sig mot andra läroverk får vi 

dock inte veta. Hon uttrycker även att hon kan fortbilda sig, men det krävs eget initiativ eller 

att skolledare skickar iväg läraren på det och att det i slutändan kan innebära att man både 

arbetar och studerar samtidigt. 
 

L3: Nä, när jag läste den kursen som var inriktad mot fysisk funktionshinder, då visste jag att 
det gick elever med olika fysiska funktionsnedsättningar och då gick jag med dom de läsåret 
för att.. asså det finns ju kurser att gå men det gäller ju att skolledarna skickar iväg en på 
kurserna.. asså du måste ju dra för det du själv.  
I: Får du tid då av skolan som du jobbar på?  
L3: Det är jätteolika, vi har två eller en lärare som läser specialpedagogik som är borta var 
tredje vecka två dagar och då får hon literatur av skolan men hon studerar ju samtidigt som hon 
arbetar så det är också tufft. Det är olika för kommunerna men jag kan inte säg hur man gör.  
 

L4 saknade mer utbildning från GIH inom specialpedagogiken, men hon fick ändå 

introduktion på sin skola när hon började där, däremot önskar hon att det är något som 

återkommer frekvent under ett arbetsår.  
I: Får ni vidareutbildning i hur man jobbar med specialpedagogik? 
L4: Ja lite, man får en introduktionsutbildning på våran skola iaf, det ser säkert olika ut från 
skolor till skolor, jag hade gärna, jättegärna faktiskt haft fler, faktiskt under årets gång eller 
blivit erbjuden fler, men det.. 
I: Är det något du saknar från GIH? 
L4: JA! mycket. Vad hade vi 7.5hp?  

 



L4: Jag kan ju säga att dom, jag har nog inte använt någonting från den kursen, verkligen utan 
jag har nog det året jag vart på den här skolan, där har jag lärt mig sååå mycket mer. Det skulle 
behövas sååå mycket mer. 
 

              L5 får ingen fortbildning men berättar att hennes kollega får det på grund av att de har 

olika rektorer. Utbildningen på GIH innehöll undervisning inom specialpedagogik men 

hennes svar tyder på att det inte är så mycket, hon hade lite tidigare erfarenhet men i övrigt så 

upplevs det som att hon saknar det både från sitt arbete och från GIH, fast hon inte säger det 

rakt ut. 
 

L5: Jag har ju inte det men min kollega som ni ska prata med sen.. Hans rektor är ju 
grundsärskolans rektor.. Så han är anställd av grundsärskolan och har mest grundsärskolan.. 
men jag är anställd av grundskolan så jag vet att min kollega har fortbildning ganska ofta sådär 
men jag har inget..  
I: Hur var det på GIH-tiden..  
L5: Vi hade ju lite kring grundsärskolan och att det kom elever som vi fick ha undervisning för. 
det kanske ni också har?  

 

L6 beskriver likt L5 att han inte får särskilt mycket fortbildning inom 

specialpedagogik och just sitt eget ämne. Han antyder att vissa är bra på att hitta kurser för att 

fortbilda sig, men att det verkar vara på eget initiativ. Han tycker dock till skillnad från övriga 

respondenter att undervisningen från GIH var tillräcklig som den var utformad när han 

studerade där. 
 
L6: En del är ju bra på att hitta kurser och sådär va hahaha, tex kollegor så att, försöka läsa lite 
men nej det är kanske inte så bra med det. 
I: Det är inget som erbjuds liksom? 
L6: Nej, och de här dagarna som anordnas av skolan som ska vara till fortbildning, då är det 
oftast andra saker, det är inte inom sitt eget ämne. 
Kollega: Det ligger i lärarens allmänna åliggande lärde jag mig en gång i tiden. 
L6: Så att nej, det är inte så bra, det skulle kunna vara bättre om man säger så 
I: Är det något som du saknar från GIH-tiden också?L6: Nej det tycker jag inte, jag tyckte det 
var bra där. Man tittade på kursplanerna och så hahaha, var ute och gjorde praktik lite och så så 
att ja jag tror det är svårt att göra mer. 

 

S1 berättar att det finns utbildningsinsatser hos Skolverket, annars berättar han att 

möjligheten finns att gå till SPSM (specialpedagogiska skolmyndigheten) som kan hjälpa till 

med material, utbildning och hjälp för enskilda elever. Han berättar att det inte finns konkret 

utskrivet att lärare har rätt till fortbildning, men uttrycker att det ändå är skolans skyldighet att 

anpassa sig till sina elever, och om det skulle vara extra hjälp i olika former så ska skolan 

 



erbjuda det. Han berättar även om ett fall där en lärare fick fortbilda sig och valde då att göra 

det, men det fick ske på egen fritid och att det fick inte kosta något. 
 

S1: Just nu, vi har ju ett antal utbildningsinsatser då, vad jag vet så har vi ju just nu en pågående 
kring specialpedagogik. Men annars så tänker jag att det är spsm då, specialpedagogiska 
skolmyndigheten är ju den myndighet som jobbar, ja utifrån det du frågade förut just det här 
nära, dom jobbar ju skolor så att säga, de kan ju jobba kring enskilda elever och så vidare. Dom 
har ju, ja dels kan man ju få så att säga kontakt och direkt stöd, och sen har de ju också mycket 
olika material, utbildningar och annat.  
 
I: Har man rätt på sin skola att på något vis kräva att få den här hjälpen som kanske finns, att gå 
till spsm och få en fortbildning i specialpedagogik eller? Som lärare alltså. 
 
S1: Jaaaa, alltså det är inte utskrivet, om man säger såhär att, min uppfattning är ju att det ingår 
i en lärares uppdrag att kontinuerligt utveckla sina kunskaper och sina förmågor. För det är ju 
liksom en kunskaps, man behöver lära nytt och just när man får nya elevgrupper i en sån här 
situation. Så kan man ju utveckla sitt kunnande, sen är ju verkligheten då, eller bilden som jag 
får från många är ju så att ser det inte ut, utan väldigt snålt med fortbildning. Jag träffade en 
lärare i hem och konsumentkunskap som hade bytt skola och jo men där va det jo hon fick gå 
på kurser men det fick vara på kvällstid då och de skulle inte kosta något. Och det skapar ju 
inga bra förutsättningar. Men sen kan man ju då säga att om man då har elever som behöver 
extra anpassningar eller särskilt stöd så är det ju omvänt skolans skyldighet att då se till att 
eleven får det.  

 

4.5 Betyg och bedömning i grundsärskolan 

Varför betyg finns i grundsärskolan är en fråga som alla deltagare har svårt att sätta ord på. L1 

och L2 beskriver Jag tror att det bara är ett mått på hur.. något som ska utvärderas på nästa 

nivå, på kommunnivå att man ska se och kvalitetssäkra, det finns ju inga 

användningsområden ute i samhället för dom för betygen.. Eftersom eleverna inte söker till 

högskola och kommunerna måste ge plats till särskoleelever för gymnasiet tror L3 att betygen 

är till för att göra det lika mellan alla elever. Nej asså.. det ska vara likhet.. man söker ju 

ingen högskola och sen måste varje kommun bereda gymnasieplats och sådär.. så det är.. nä 

det är mer att vara lik. 

L4 tror att betygen i grundsärskola är till för att informera kommande skolor om hur 

det har gått för eleverna innan. [...] nämen det är väl det jag skulle kunna tänka mig i såna 

fall att det lägger någon sorts grund för kommande, hur de ska lägga upp undervisningen för 

dom på nästkommande skola kanske. 

S1 har även han svårt att förklara varför betyg i grundsärskolan finns, även hans 

kollegor som han senare frågar är inte heller helt säkra Mina kollegor som är mer insatta i 

 



grund- och gymnasiesärskolan visste inte heller säkert. En orsak kan vara att det ska vara lika 

för särskoleelever och grundskoleelever. 
 

Ja, i grunden ser jag att det handlar om en likställighetsfråga, jag menar elever i grundsärskolan 
är ju väldigt stor skillnad också på utvecklingsmässigt, personligheter och så vidare. Nej men 
tanken med det här är ju ändå att man ska som elev i grundsärskolan få utifrån samma 
argumentation som att betygen har något värde i grundskolan, att visa vad jag har för 
kunskaper och så, det är väl liksom det. 

 

L5 har samma uppfattning, att betygen är till för att göra det lika mellan alla elever. 

Men när vi nämner att eleverna inte använder sig av betygen för att söka efter 

gymnasiesärskola L5 tycker hon att det är märkligt varför betygen finns.  
 
L5: “ehh.. för att det ska vara likvärdigt.  
I: För man kan inte använda det för att söka vidare har vi förstått det.. För kommunerna ska ge 
plats till alla elever som ska gå. 
L5: ja det är ju lite märkligt om man inte riktigt kan använda sig av det.. och sen kan man inte 
få ett F.. utan då är det att man inte får ett betyg.  

 

Utöver det frågade vi även S1 varför det var så att betygen inte är obligatoriska i 

grundsärskolan men är det i gymnasiesärskola. Till detta fanns det inte heller ett tydligt svar 

men S hade en hypotes.  
 
Eftersom gymnasiesärskolan avslutar elevernas utbildning så visar betygen vad man har gått 
för utbildning och vilka kunskaper man har med sig från den. Efter grundsärskolan har alla 
elever rätt att läsa vidare i gymnasiesärskolan och betyg har därför ingen betydelse i det 
avseendet. 

 

L6 säger att han tror att för vissa elever som är med på idrott- och hälsalektionerna kan 

betyget vara en morot. Utöver det beskriver L6 även att han tycker att betygen inte ger en 

sådan stor funktion men det kan också vara ett bevis på att det han gör är rätt Just det, ja, nej, 

jag tycker egentligen tycker inte jag den har så stor funktion, du kan premiera bra elever asså 

det är som en uppskattning eller ett bevis på att du är på rätt spår du jobbar bra jag ser det 

liksom.  

 

4.5.1 Elevens förståelse kring betyg  

När det kommer till frågan om eleverna förstår innebörden av betyg är åsikterna olika. L1 och 

L2 berättar att deras erfarenhet av elever som går i grundsärskolan är att de inte verkar ha koll 

 



på vad betygen innebär vilket leder till att betygshetsen inte finns. [...] dom har ju ingen koll 

själva och det finns ingen betygshets och det är ju jätteskönt, jag har typ aldrig upplevt att 

någon frågar efter sitt betyg. Utöver det berättar de att de aldrig har varit med om att deras 

elever har frågat efter sitt betyg och att detta har lett till att standarden i betyg och bedömning 

har gått ner inom särskolan att man inte utformar lektionerna efter att de ska bedömas och 

betygsättas. Utan att det är mer här och nu lektioner. L3 har en helt annan upplevelse, hon 

berättar att nästan alla elever på hennes skola vill ha betyg varje termin. Hon berättar dock att 

även om eleverna vill ha betyg så tror hon inte att de riktigt förstår innebörden av det. Hon 

säger även:  

 
[...] alla förstår ju inte men alla är inte heller så.. en del är inte intresserade. De vet att det får ett 
betyg och så gör dom det de kan.. och är nöjda. och det är den stora skillnaden. En del elever är 
på sin nivå  och är nöjda när dom klarar saker men då är det också att de har fått uppgifter på en 
nivå som gör att dom kan klara det. om det skulle bara vara så att det var svåra saker. [---] 
Tittar man historiskt på särskolan så har det varit mer en plats där det inte har varit lika mycket 
bedömning men nu är det så där också.. Vi försöker ha bedömningsmatriser så att det också ska 
bli tydligt för eleverna vad de ska kunna. [...] det är många som har svårt att förstå sin egna 
förmåga. Man tycker att man kan allt och man förstår inte varför man inte kan det eller varför 
man blir arg. 
 

Likt L3 berättar L4 att de flesta av hennes elever vill ha betyg och att det endast är två 

eller tre elever som själva, eller deras föräldrar, som har sagt ifrån till betyg. Likt de andra 

lärarna berättar L4 att hon tror att det är svårt för hennes elever att förstå innebörden av betyg 

och bedömning Och sen ja, för att jag tror inte att eleverna, ja dom eleverna jag har iaf dom 

reflekterar inte över att dom har betyg, dom frågar inte vad de har för betyg just nu liksom. 

Viktigt är det väl för dom men, hmm intressant. Hon tar dock upp att hon inte alltid nämner 

när hon har bedömningssituationer då många av hennes elever har grova stresspåslag och 

ångest. L4 lyfter även att om en elev inte når kunskapskraven innebär det extraarbete då hon 

får ta fram en handlingsplan.  
 
Då tänker jag att man får göra en plan hur man ska nå betygen, granska vilka förmågor det 
brister i och hur jobbar vi vidare, jag tänker att man ska stå med en plan i sådana fall. Jag har ju 
elever som inte når betyg, så det är så jag får jobba där, det är svårt. 

 

L5 berättar även hon att hennes elever oftast vill ha betyg och att hon en gång har varit 

med om att en av hennes elever inte ville få betyg och att det var elevens föräldrar som aktivt 

sa ifrån om detta. L5 tror att hennes elever förstår innebörden av betygen. Ja.. det tror jag för 

 



att alla lärare omkring dom pratar om kunskapskrav och så.. så det känns som det och det 

pratar om det.. om vilket betyg.. 

Precis som L3, L4 och L5 berättar även L6 att många av hans elever vill ha betyg men 

att det har kommit under den senare tiden. Han berättar att när han började på sin skola år 

2011 var det många föräldrar som tyckte att han inte behövde sätta betyg på eleverna men att 

eleverna nu har kommit in i betygssnacket. L6 tror att det kan beror på att han pratar mycket 

om det med sina elever.  

 
Ja jag tror att vi pratar så mycket om det, att vi står och, man går inte bara och har lite gympa 
eller har lite kul och spelar lite boll utan det är verkligen mål man ska nå upp till där. Det är 
inte bara att vi gör saker, utan det är ett syfte med det och det tror jag är mycket mer uttalat i 
dagens idrott och hälsa.  

 

Likt de flesta andra deltagare uttrycker även L6 att han inte tror att det är många av 

sina elever som förstår innebörden med betyg och att många av hans elever kopplar betyget 

till ens personlighet.  
 
Får man ett A är man en duktig som person, de har svårt att se skillnad på prestationerna Jag 
brukar prata med eleverna mycket om jag gillar ju dig, du är duktig sen ska jag bedöma det är 
en helt annan sak, det du når upp till det har ju inte med hur du är som person, människa, 
individ. 

 

4.5.2 Positiva och negativa aspekter med betyg och kunskapskrav  

L1 och L2 berättar att på deras skola har de slagit ihop flera klasser vilket både ger positiva 

aspekter men även negativa. L2 säger det är kul på ett sätt för det är många som tycker att det 

är roligt, för det blir många aktiviteter som man kan välja på och just att det blir många 

elever gör att man inte behöver känna sig uttittad. Han tar dock upp att det kan bli för mycket 

för vissa elever vilket gör att de drar sig undan. Det blir också svårt för läraren att kunna ta 

anteckningar som stöd till bedömning och betyg då de mesta de får springa omkring och 

hjälpa eleverna.  

 
[...]det blir jobbigt för dom elever som känner att det blir för mycket.. att de drar sig undan 
eller de elever som är duktiga. man tappar dom också.. och det är helt omöjligt att göra någon 
slags bedömning för man bara springer som en galning.. 

 

Utöver detta tar de även upp att målet med idrottslektionerna borde vara att eleverna 

hittar något som de tycker om att göra och att de finner ett livslångt intresse för ämnet. För 

 



huvudmålet med idrott måste ju vara att eleverna hittar något som dom kan fortsätta att röra 

på sig när dom slutar skolan. Och det borde man ju.. det är där krutet borde ligga på! 

Rörelseglädje och livslångt intresse för att röra på sig.  

L6 berättar att han kan se problem med betyg då lärare tolkar och bedömer olika.  

 
Vi lärare tycker olika och bedömer olika tex får dom betyg i sexan och så tar jag emot dom i 
sjuan och så kanske jag inte tycker som tidigare lärarna tyckte eller ja, man sätter ribban. Vi 
kan ju sitta bara i arbetslaget och vi tycker olika, så är det ju liksom, det är så individuellt.  
 

Vidare berättar L5 att fördelar med att ha kunskapskrav är att det ska bli likvärdigt 

mellan alla skolor vilket är bra då det är mycket prat om inkludering. Om det är likvärdigt 

mellan skolorna blir det lättare för eleverna att medverka på lektionerna. Med nackdelar ser 

L5 att det kan vara svårt för lärarna att tolka och förstå kunskapskraven.  

5 Sammanfattande diskussion  
I studiens analys av respondenternas utsagor och i den avslutande diskussionsdelen kommer 

studien ta fasta på det läroplansteoretiska perspektiv som Linde företräder. I den 

sammanfattande diskussionen kommer studien främst att använda sig av analysbegreppen 

styrning och giltig kunskap. 
 

5.1 Formuleringsarenan  

I och med att kursplanerna ser ut som de gör i särskolan bidrar det till att vissa moment blir 

svårtolkade och försvårar därför arbetet för lärare. I vår studie framgår det i lärarnas utsagor 

att det finns delar av det centrala innehållet som faller på grund av det inte finns någon tydlig 

styrning till kunskapskraven. De centrala delarna Hälsa och livsstil samt Friluftsliv och 

utevistelse upplevs som extra svåra av lärarna att hantera. Vi tror inte delarna i sig är 

outgrundliga, men lärare behöver hjälp att tackla problemen när det kommer till att realisera 

det som står i kursplanen tillsammans med eleverna på grundsärskolan. Problem uppstår när 

de ska arbeta med moment som exempelvis kroppsideal inom idrotten och samhället i övrigt, 

dopning och vilka lagar och regler som reglerar detta. Precis som L1 och L2 nämner, hur 

motiveras ett sådant moment för elever som till och med i gymnasieskolan kan vara på en 

två-årings mentala nivå? I och med att dessa moment beskrivs som ouppnåeliga tyder det på 

 



att det blivit något fel i formuleringsarenan. Vad är egentligen giltig kunskap för den här 

elevgruppen? En fråga som uppstår hos oss är varför ingår moment i kursplanen i idh som 

sedan inte går att realisera? Vi tror efter att ha tagit del av resultaten att detta kan bero på ett 

likhetstänkande, att kursplanen och ämnet ska vara så lik grundskolans som möjligt. Däremot 

tas simningen upp som någonting enkelt att arbeta med, syftet med simningen kan vara enkelt 

att motivera som giltig kunskap, en livförsäkring och en skonsam träningsform. Simkraven är 

också tydligt framskrivna i kursplanen vilket styr lärarna så att de framför allt förstår vad som 

ska göras. Att realisera simundervisningen blir enkel men att betygsätta verkar svårare. När 

simkraven till och med kan bortses ifrån så framstår däremot betygsättningen som helt 

oväsentlig.  

Utöver detta visar resultatet från vår studie att också betygen är till för att skapa likhet 

mellan grundsärskolan och grundskolan. Målet är på något sätt att det ska vara lika för alla. 

Men som deltagarna i studien säger faller det lite då grundsärskoleelever inte kan använda sig 

av sina betyg till att söka till gymnasiesärskolor eftersom varje kommun måste bereda plats. 

Detta betyder då att utformningen faller redan på formuleringsarenan då det inte finns någon 

riktigt vits med betygen.  

 I motsats till vad Annerstedt & Larsson (2010 s.111f) beskriver, att lärare ofta tar med 

hur en elev agerar under en lektion samt hur eleven är som person när de betygsätter, visar 

denna studie att detta inte är det stora problemet för studiens lärare. Det är snarare eleverna 

som kopplar betygen till sin personlighet och att det är eleverna som tror att deras 

personlighet spelar roll vid betygen. Om eleven blir tilldelad ett lägre betyg tror hen att det 

betyder att hen är en sämre person. Med detta kan vi tolka att det återigen har blivit fel vid 

formuleringsarenan då eleverna inte tydligt kan förstå vad som krävs utav dem för att bli 

godkända eller vad syftet är. En problematik som både Selghed (2004; 2011) samt Jönsson 

(2017) beskriver att både lärare i grundskolan och studenter från universitetet har svårigheter 

att tolka och begripa betygskriterierna.Vi förstår då att det kan bli ännu svårare för 

grundsärskoleelever att förstå dem.  

S1 uttrycker att delar av innehållet i grundsärskolans kursplan upplevs av honom och 

hans kolleger som svåra och avancerade även för grundskolan. Han uttrycker sedan att han 

inte vet hur dessa delar har uppstått men att det kan bero på att det är olika personer som har 

skrivit kursplanerna. Det är Skolverket som ansvarar för grundsärskolans kursplaner och 

regeringen som ansvarar för grundskolans. En fråga som uppstår är varför är regeringen 

 



endast ansvarar för en av dessa två skolformer? Resulterar det då i en tudelad styrning över 

skolorna? Är grundskolan viktigare än grundsärskolan? Vi kan även se att om Skolverket 

själva anser att det har uppstått delar i grundsärskolans kursplan som de tycker är svåra 

kommer det resultera i att lärarna får det ännu svårare. Med detta i handen ser man att det 

återigen faller på formuleringsarenan. Delar av kursplanen behöver förtydligas. 

Med resultatet kan vi även se att rektorerna inte alltid har de kunskaper som 

behövs för att kunna stötta lärarna. L2 tar upp att många rektorer och skolledare överlag inte 

vet vad lektionerna går ut på utan att de fokuserar på antal elever skolan har och pengar, det 

blir med andra ord endast en statistisk bedömning. Vem ska lärarna få hjälp, stöttning och 

styrning av om ens rektor inte förstår utbildningen?  

 

5.2 Transformeringsarenan  

Alla våra respondenter har någon form av metod för att förmedla kursplanen till sina elever 

vilket faller inom transformeringsarenan där lärare ges utrymme att tolka och förmedla 

läroplanen till eleverna. Förmedling av syftet motiveras av att det ger ämnet legitimitet och 

tas emot bättre av elever som förstår vad och varför de gör olika saker. Jönsson (2017) 

beskriver också just vikten av det, att eleverna ska få information om vad som är viktigt att de 

kan samt vad det är de är förväntade att kunna. Däremot verkar syftet med idh (se bilaga 2) 

sväva ”över huvudet” på eleverna i grundsärskolan vilket majoriteten av lärarna i vår studie 

också anser. Likt deltagarna i vår studie påpekar även Coates (2011) i sin studie att 

särskoleelever har svårt att uppfatta målet och syftet med ämnet idrott och hälsa. Men som L4 

säger hoppas hon att ju mer hon repeterar syftet och vikten av ämnet kommer det till slut att 

fastna hos eleverna. Att se över syftet med idh:s formulering är en fråga att ta upp, för 

någonstans brister det i formuleringsarenan där ingen tydlig styrning finns för hur man ska 

förmedla kursplanen. Våra respondenter förstår inte alltid varför syftet och innehållet ser ut 

som det gör i kursplanen för idh och till och med vår respondent från Skolverket riktar kritik 

mot att det arbetas annorlunda med formuleringen av särskolans läroplan. Det verkar saknas 

en tanke om vad som egentligen är giltiga kunskaper för grundsärskolan. 

Resultatet från vår studie visar även att det kan vara svårt för lärarna att förmedla 

värdeorden till eleverna. L4 lyfter frågan om hur hon ska kunna förklara vad värdeordet bidra 

betyder, när inte ens hon själv har en tydlig bild av ordets betydelse. Även fast lärarna i vår 

 



studie lyfter fram att de diskuterar med andra lärare om kursplanen, resonerar kring matriser 

och försöker formulera dessa har de svårt att bearbeta kursplanen. De saknas tydliga 

förklaringar, styrning eller riktlinjer, för hur de ska transformera dem mer konkret och 

samtidigt måste det finnas utrymme för lärarna att fritt utöva sin yrkesprofession. Med detta i 

åtanke kan vi se att det finns ett stort utrymme för lärarna att tolka läroplanen men att det 

ibland får för stort utrymme vilket leder till att lärarna får problem att arbeta inom 

transformeringsarenan. Selghed (2004) berättar att elever som inte blir godkända i sitt ämne 

skapar större arbetsbörda för lärarna eftersom de då behöver utforma och skapa tid till omprov 

och likande. Till skillnad från grundskolan kan en elev i grundsärskolan inte bli tilldelad 

betyget F. Dock lyfter L4 fram att om hennes elev inte uppnår kunskapskraven måste hon 

ändå utforma en plan för hur eleven ska arbeta för att bli godkänd. Resultatet visar dock att 

även om en elev inte uppnår ett godkänt betyg, på exempelvis simkravet, kan den eleven 

fortfarande bli godkänd i ämnet om man vänder sig till Skolverket. Detta är väldigt 

motsägelsefullt och tyder på brister i formuleringsarenan som då påverkar 

transformeringsarenan där lärare ska tolka simkravet som obligatoriskt.  

Vidare visar resultaten att lärarna upplever att det är svårt att arbeta med sina elever 

utifrån ett upplevelseperspektiv. Det visar sig i de flesta fall att eleverna inte klarar av att 

reflektera och analysera kring frågor om sina egna upplevelser och sätta dessa i ett 

sammanhang. I grundsärskolan leder detta ofta till att lärare lotsar eleverna genom enklare 

frågor och sakliga svar samt mycket repetition, vilket inte är ett bevis på att eleven besitter 

egentlig förståelse i ämnet och lärarna kan då inte säkerställa att eleverna besitter den giltiga 

kunskapen.  

Av studiens resultat framkommer att fortbildning av lärare kan vara till hjälp och bidra 

med verktyg och metoder för undervisningens transformering och genomförande. Vi tror att 

om de erbjuds detta kan de säkerligen bli säkrare i sin yrkesprofession. Majoriteten av 

studiens intervjuade lärare uttrycker en saknad och en problematik kring fortbildning. Skolan 

erbjuder sällan något, det ska ske på eget initiativ och vara kostnadsfritt samtidigt som 

lärarprogrammet på GIH är i behov av mer utbildning inom specialpedagogik. S1 berättar om 

insatser som görs hos dem med även hos SPSM (Specialpedagogiska skolmyndigheten) vilket 

är en myndighet som ingen av lärarna i studien ens nämner. Detta tycker vi är mycket 

märkligt och här är det något som vi tror saknas. Det behövs kanske tydligare information och 

styrning från Skolverket, SPSM och från lärosätens sida. S1 säger också att det aldrig nämns 

 



att lärare har rätt till fortbildning i läroplanen. Samtidigt så är det så att skolor har som ansvar 

att göra utbildningen tillgänglig för alla dess elever i den mån de kan. Om det då är 

fortbildning av lärare som skulle tillgängliggöra utbildningen för elever, är det skolans ansvar 

att ge det till lärare. Tidigare forskning tyder också på just det, Fitzgerald (2005; 2012) 

föreslog att definitionen av inkludering bör tydliggöras samt att lärare med specialpedagogisk 

utbildning tas bättre emot av elever, då deras arbetsmetoder verkar fungera bättre.  

Fortsättningsvis beskriver artikeln av Coates (2011) att utformningen och innehållet av 

den nationella kursplanen i England och Wales tillåter lärarna att själva fritt tolka och 

implementera innehållet av kursplanen i sin undervisning. Detta leder till att många lärare 

använder sig av traditionella lagsporter och tävlingsidrotter under sina lektioner. Detta slags 

innehåll har Coates (2011) även påpekat bidrar till exkludering för elever med 

funktionsnedsättning då de har svårt att ta del av och kunna implementera regler, positioner 

samt taktik. Studiens resultat visar att lärarna som deltagit inte verkar har samma tendenser att 

använda sig av dessa sporter och idrotter. L5 betonar att när hon arbetar med inkludering ser 

hon till att innehållet ska fungera för alla elever och att det blir svårare med exempelvis 

bollsporter. Vidare tar L1 och L2 upp problematik som kan uppstå när man arbetar med 

inkludering. De poängterar att i samband med att eleverna blir äldre ökar skillnaden i 

utvecklingsgrad, särskilt blir det problematiskt med den sociala aspekten. Samtidigt pekar 

tidigare forskning på att det är många lärare som anser att det är svårt att arbeta med 

inkludering. I motsats till detta lyfter bland annat L5 fram att hon utgår från att alla elever kan 

allt men att hon kan behöva nivåanpassa till målgruppen. Likaså arbetar L4. Likheterna hos 

kursplanerna för grund- samt grundsärskolan möjliggör inkludering.  

 

5.3 Realiseringsarenan  

Selghed (2004) påtalar att lärarna han intervjuade upplevde att det var svårt att ge rättvisa 

betyg eftersom det inte fanns tillräckligt med hjälpmedel för att kunna göra rimliga 

bedömningar av elevens kunskaper. Även om boken skrevs 1994 och grundades på Lpo 94 

menar vi att vissa av lärarna som intervjuas i denna studie lyfter fram samma sak. L1 och L2 

säger att det inte finns tillräckligt med hjälpmedel för grundsärskolan när det kommer till att 

känna sig säker på vad och hur elevens kunskaps ska bedömas. En orsak till detta som 

 



respondenterna betonar är brist på läromedel, vilket medför mindre stöd och vägledning. Brist 

på lönsamhet för de företag som utformar läroböcker är troligen ett skäl.  

Lärarna anser också att det saknas moment som blir autentiska för eleverna i relation 

till ett livslångt lärande. De riktar kritik mot den stora delen friluftsliv som eleverna ska ta del 

av, de anser att för stor vikt läggs vid just det momentet i undervisningen i idh vilket inte 

upplevs som autentiskt för eleverna (L1 & L2). S1 nämner att en av orsakerna till att idrott 

och hälsa ämnet har tilldelats fler timmar i grundsärskolan än grundskolan var att 

särskoleeleverna har större behov att träna motorik samt att de har större risk att bli fysiskt 

inaktiva efter skolans slut. Utöver detta lyfter rapporter fram problem kring 

funktionsnedsattas ökade risk för ohälsa. Även att dessa elever inte får autentiska upplevelser 

med sig från sin skolgång, vilket leder till att de inte kan applicera det i sitt vardagsliv och på 

så vis ökar riskerna för ohälsa vid vuxen ålder. Vilket också Fitzgerald (2012) antyder, att en 

negativ undervisning i idh kan medföra att elevernas självkänsla påverkas negativt vilket leder 

till att de undviker eller tar avstånd från fysisk aktivitet.  

Samtidigt var en orsak att funktionsnedsatta hamnar utanför i samhället just på grund 

av diskriminering. Om då delar skulle tas bort ur kursplanen för att förenkla för dem så ser vi 

risken att även det skulle kunna få en motsatt effekt. Det skulle kunna leda till utanförskap 

och inaktivitet på fritiden då eleven kanske inte fått testa vissa aktiviteter i skolan som den 

sedan som vuxen skulle vilja ta del av. Med detta i åtanke borde fokus i kursplanen snarare 

ligga på att eleverna finner en livslångt lärande som gör att de hittar en träningsform som de 

kan fortsätta med efter skolans slut. Om friluftsliv är rätt eller fel aktivitet låter vi vara osagt 

för det skulle kunna vara både och, men att vi genom våra intervjuer förstått att det snarare 

inte är en särskilt autentiskt aktivitet för elever i särskolan. Oavsett vilken metod lärare 

använder sig av eller vilka moment ur kursplanen som läraren ska lära ut till sina elever bör 

det stå klart för läraren hur hen ska göra och varför. Det ska finnas en god tanke med det 

innehåll som finns i en läroplan, frågan är endast vad som egentligen borde finnas med i 

läroplanen, som Linde (2012) skriver “Vem är det som bestämmer vad som ska räknas som 

giltig kunskap? Är det läroplansmakaren eller de som tillämpar läroplanen?” ( s.7)  

Vidare framgår det att det finns en oförståelse kring diagnoser, i särskolan dras alla, på 

något vis, över samma kam vilket blir ett omöjligt uppdrag då det finns så många olika former 

av diagnoser och många gånger samlas de i samma klasser. Att reflektera och analysera blir 

många gånger omöjligt för elever med diagnos, just på grund av att diagnosen ibland medför 

 



en oförmåga för just detta. Ovanstående ser vi återigen kan kopplas till framskrivningen av 

grundsärskolans läroplan. Varför den ska vara så lik grundskolans är outgrundlig, och enligt 

vår studies resultat bör den ses över.  

Fortsättningsvis är Skolverket den myndighet som tillsammans med regeringen 

ansvarar för utformningen av läroplaner. Däremot ligger det största beslutet för utformningen 

av kursplanerna för grundsärskolan hos Skolverket. Kursplanen är väldigt lik grundskolans 

och kanske kan det bero på att det saknas någon form av samarbete mellan myndigheterna 

vilket S1 antyder? Av tradition ser den ut som den gör då Skolverket använde sig utav de 

gamla delarna när de tog fram den nya läroplanen. Syftet verkar vara att särskolans 

undervisning ska vara så lik grundskolans undervisning som möjligt. Men varför det ska vara 

på det här viset är inte motiverat med annat än att den ska sträva mot just det, likhet. 

Särskolan som instans verkar det inte satsas på i samma utsträckning som grundskolan heller 

enligt antydan från S1, kanske för att det är en mycket mindre skolform. Dock har alla skolor 

som plikt att anpassa undervisningen så att alla elever kan ta den till sig och då lär utbildning 

av personal premieras. Att den ska ske på fritid och vara gratis verkar motsägelsefullt för 

skolans övergripande mål. Kanske ska syftet få vara som det är, men i de fall som det inte 

fungerar så kanske det skulle satsas på att gå andra vägar för att komma runt problemen. Även 

här ser vi problem i hur formuleringen av idh sker, det borde införas tydliga riktlinjer att 

elever i särskolan har rätt till hjälp och att det är skolans plikt att se till den rätten. Skulle det 

istället stå med i läroplanen vilket det enligt S1 inte gör ordagrant tror vi att det skulle bli 

enklare för lärare i grundsärskolan att få de verktyg och hjälpmedel som de behöver för att 

realisera kursplanen, vilket enligt våra respondenter nog skulle vara fortbildning inom 

specialpedagogik. 

Avslutningsvis kan vi se med att kursplanens formulering för grundsärskolan många 

gånger blir problematisk för lärare att arbeta med. Tydlig styrning saknas, det finns inga 

framskrivna tillvägagångssätt för lärare som behöver hjälp i sitt arbete med andra ord saknas 

det fortbildning. Det saknas även en tydlig tanke med kursplanens innehåll och dess likhet till 

grundskolans kursplan samt ett tydligt motiv till betyg för grundsärskolan. Studiens resultat 

pekar på att läroplanen för grundsärskolan och dess kursplan för ämnet idh brister på samtliga 

arenor, men kanske främst på formuleringsarenan och denna påverkar resterande arenor. Med 

hjälp av vår studies resultat kan vi konstatera att det är svårt för lärare att följa och förstå 

kursplanens innehåll. 

 



 

5.4 Metoddiskussion  

Metodvalet föll sig naturligt då vi ville undersöka just lärares upplevelser av kursplanen för 

idrott och hälsa i grundsärskolan. Det urval vi gjorde skedde snabbt och enkelt genom 

kontakter vi knutit via GIH. Vi har tagit del av sex lärares utsagor som i sin tur har 

representerat tre olika skolor (två grundsärskolor och ett särgymnasium) där vissa fått svara 

aktuellt, andra retroaktivt genom att tänka tillbaka på hur arbetet var i grundsärskolan. Vi 

intervjuade även en person från Skolverket för att få ett annat perspektiv på våra frågor. Vi 

kan alltså inte dra några generella slutsatser för alla skolor i Sverige eller ens Stockholms 

kommun av våra resultat då vi intervjuat för få lärare, vi hade behövt göra fler intervjuer för 

detta. Hur många beslutsfattare som arbetat ihop med vår respondent från Skolverket vet vi 

inte heller så vi kan bara dra slutsatser kring hans arbete och hans tankegångar om 

kursplanens utformning, inte om hela Skolverket som myndighet. 

Vår intervjuguide var en bra grund för oss att stå på, vi försökte få till ett flytande 

dialogklimat med våra respondenter vilket gav mycket utrymme för vidareutveckling av svar. 

Våra resultat blev rikliga däremot blir resultaten svåra att bearbeta då intervjuerna aldrig blev 

exakt likadant utformade. Intervjuerna skiljde sig åt på flera olika vis, miljön de gjordes i var 

olika och den tid vi hade till förfogande var olika. En intervju var i grupp med lärare som fick 

samsas om tiden och tänka retroaktivt i många av sina svar. Intervjun med S fick innehålla 

andra frågor då han inte arbetar med kursplanen på samma vis som en lärare gör. Intervjun 

med L1 och L2 kan man diskutera om vi gjorde rätt då det ofta var en av lärarna som sade 

mest och den andra la till vissa delar eller kommenterade på vad hen sa innan. Eftersom vi 

inte använde oss av pilotintervjuer förlorade vi tillfälle att kunna bearbeta frågorna ytterligare, 

vilket kan anses som en svaghet. Det har även varit svårt att vara helt neutral som intervjuare 

med den bakgrund vi har på GIH de gånger som intervjun blivit mer som en diskussion. Vi 

känner också två av respondenterna sedan innan vilket skapar en mer kamratlig karaktär av 

dialogen. 

 

5.5 Förslag till fortsatt forskning  

Idrott och hälsa för grundsärskolan är som tidigare nämnt ett outforskat ämne. Vi har försökt 

belysa problem som kan uppstå och som hänger samman med framskrivningen av en 

 



kursplan. De studier vi då fått använda oss av har varit runt om det ämne vi egentligen vill 

belysa. Främst av allt hade vi velat hitta studier som är riktad mot att granska utformningen av 

grundsärskolans läroplan (Lsär11) för just ämnet idrott och hälsa. Eftersom sådan forskning 

inte fanns på lämplig nivå för vårt arbete har vi tagit del av annan forskning. Vårt förslag till 

fortsatt forskning är att försöka smalna av arbetet vi gjort. Det kan göras tydligare 

avgränsningar när man undersöker läroplansteorin inom grundsärskolan. Vidare bör studier 

genomföras som undersöker vem som bestämmer vad som är legitim kunskap inom ett 

skolämne som riktas mot elever med funktionsnedsättning. Att försöka finna syftet med 

betygssystemet och kunskapskraven i grundsärskolan skulle kunna vara ett annat intressant 

område att beforska. Även varför fortbildningen inom specialpedagogiken ser ut som den gör 

i skolor idag. Den vidare forskningen blir nästan oändlig när vi sitter och tänker på vad som 

skulle kunna göras och det enda som blir tydligt med det är väl främst att mer forskning inom 

området behövs. 
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Bilaga 1 
 

Litteratursökning 

  
Syfte och frågeställningar:  
Syftet med denna uppsats har varit att genom en intervjustudie, undersöka den svenska 
grundsärskolans kursplan i idrott och hälsa utifrån ett läroplansteoretiskt perspektiv. Syftet 
ledde fram till följande mer preciserade frågeställningar: 
 

Frågeställningar:  

● På vilket sätt styr kursplanen idrottslärares utformning av undervisningen i 

grundsärskolan?  

● Vilka likheter och skillnader mellan kursplanen i idrott och hälsa för grund- respektive 

grundsärskolan uppfattar idrottslärare?  

● Hur arbetar lärarna med inkludering? 

● Vilken typ av fortbildning erbjuds verksamma lärare? 

● Vilken funktion tilldelar lärarna betyg och bedömning i grundsärskolan? 

  
Vilka sökord har du använt? 
Kursplan idrott och hälsa särskolan, physical education, special needs student, 
curriculum physical education students special needs. physical education curriculum 
teachers view. Physical education special needs. Särskolan idrott och hälsa. 
funktionsnedsatta kursplanen för grundsärskolan. Läroplanen för idrott och hälsa i 
grundsärskolan. Läroplanen för grundskolan, betyg och bedömning. Vem bestämmer 
över kursplanerna. Fitzgerald Hayley. Inclusion  
  

  
Var har du sökt? 
Google Scholar, Google, Diva, Skolverket, Discovery-databasen, GIHs biblioteks katalog.   

  
Sökningar som gav relevant resultat 

 



Discovery-databasen: Fitzgerald hayley  
Skolverket: Läroplan för grundsärskolan, läroplan för grundskolan, betyg och bedömning, 
vem bestämmer över kursplanerna.  
 

  
Kommentarer 
Vi har haft svårt att hitta relevant material till vår studie. 

  
 
 
  

 



Bilaga 2 

Ämnets syfte grundskolan Ämnets syfte grundsärskolan 

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till 
att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och 
intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i 
naturen. Genom undervisningen ska eleverna få 
prova många olika slags fysiska aktiviteter. 
 
 
Undervisningen ska ge eleverna möjligheter att 
utveckla kunskaper i att planera, genomföra och 
värdera olika rörelseaktiviteter.  
 
Undervisningen ska även bidra till att eleverna 
utvecklar kunskaper om vad som påverkar den 
fysiska förmågan och hur man kan påverka hälsan.  
 
 
Därigenom ska eleverna utveckla kunskaper om hur 
fysisk aktivitet förhåller sig till psykiskt och fysiskt 
välbefinnande. 
 
 
 
Undervisningen ska skapa förutsättningar för alla 
elever att kontinuerligt delta i skolans fysiska 
aktiviteter och bidra till att eleverna utvecklar en god 
kroppsuppfattning och tilltro till sin egen fysiska 
förmåga.  
 
 
Genom undervisningen ska eleverna ges 
förutsättningar att vistas i olika utemiljöer under 
olika årstider och få förståelse för värdet av ett aktivt 
friluftsliv. 
 
Genom undervisningen ska eleverna ges möjligheter 
att utveckla sin samarbetsförmåga och sin respekt för 
andra.  
Eleverna ska också få kännedom om risker och 
säkerhet vid fysiska aktiviteter och hur man handlar i 
nödsituationer. 
 
Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna  
utvecklar kunskaper om ämnesspecifika begrepp. På 
så sätt ska eleverna ges förutsättningar att samtala om 
idrott och hälsa och presentera och utvärdera 
arbetsprocesser. 

 

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta 
till att eleverna utvecklar allsidiga 
rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt 
aktiva och vistas i naturen. Genom 
undervisningen ska eleverna få möta många olika 
slags aktiviteter.  
 
Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att 
utveckla kunskaper i att planera, genomföra och 
värdera olika rörelseaktiviteter. 

Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla 
kunskaper om vad som påverkar den fysiska 
förmågan och hur man kan påverka sin hälsa 
genom hela livet.  
 
Eleverna ska även ges förutsättningar för att 
utveckla goda levnadsvanor samt ges kunskaper 
om hur fysisk aktivitet förhåller sig till psykiskt 
och fysiskt välbefinnande. 

Undervisningen ska skapa förutsättningar för alla 
elever att under hela sin skoltid kontinuerligt delta 
i skolans fysiska aktiviteter och bidra till att 
eleverna utvecklar en god kroppsuppfattning och 
tilltro till sin egen fysiska förmåga. 

Genom undervisningen ska eleverna utveckla 
förmågan att vistas i utemiljöer och naturen under 
olika årstider och få förståelse för värdet av ett 
aktivt friluftsliv.  

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet 
att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för 
andra.  
Undervisningen ska även bidra till att eleverna 
utvecklar kunskaper om risker och 
säkerhetsfaktorer i samband med fysiska 
aktiviteter och hur man agerar i nödsituationer. 

Eleverna ska genom undervisningen också 
utveckla kunskaper om begrepp som beskriver 
fysiska aktiviteter och ges förutsättningar att ta 
ställning i frågor som rör idrott, hälsa och livsstil.  

 

Förmågor Grundskolan  Förmågor Grundsärskolan  

● röra sig allsidigt i olika fysiska ● röra sig allsidigt i olika fysiska 

 



sammanhang, 
● förebygga risker vid fysisk aktivitet 

samt hantera nödsituationer på land 
och i vatten. 

● genomföra och anpassa utevistelser och 
friluftsliv efter olika förhållanden och 
miljöer, och 

● planera, praktiskt genomföra och 
värdera idrott och andra fysiska 
aktiviteter utifrån olika synsätt på 
hälsa, rörelse och livsstil. 

sammanhang, 
● förebygga risker vid fysisk aktivitet 

och hantera nödsituationer på land och 
i vatten. 

● genomföra och anpassa utevistelser och 
friluftsliv efter olika förhållanden och 
miljöer, 

● reflektera över samband mellan rörelse, 
hälsa och livsstil, 

● använda ämnesspecifika ord, begrepp 
och symboler. 

 

 

 

Centralt innehåll Grundskolan  
årskurs 7-9 

Centralt innehåll grundsärskolan  
årskurs 7-9  

Rörelser  
● 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. 
 

Rörelser  
● Rörelseförmågor och hur de utvecklas 

av varierande aktiviteter. 
● Styrketräning, konditionsträning, 

rörlighetsträning och mental träning. 
Hur dessa aktiviteter påverkar 
rörelseförmågan och hälsan. 

● Traditionella och moderna danser. 
Rörelse- och träningsprogram till 
musik. 

● Olika simsätt i mag- och ryggläge. 
● Lekar, spel och idrotter och deras 

regler. 

Hälsa och livsstil  
● Att sätta upp mål för fysiska 

aktiviteter, till exempel förbättring av 
konditionen. 

● Kroppsideal inom idrotten och i 
samhället i övrigt. Dopning och vilka 
lagar och regler som reglerar detta. 

● Arbetsställningar och belastning till 
exempel vid fysiska aktiviteter och 
förebyggande av skador, genom till 
exempel allsidig träning. 

● Hur individens val av idrotter och 
andra fysiska aktiviteter påverkas av 
olika faktorer, till exempel av kön. 

● Ord och begrepp för och samtal om 
upplevelser och effekter av olika 
fysiska aktiviteter och träningsformer. 

● Första hjälpen och hjärt- och 
lungräddning. 

Hälsa och livsstil  
● Att sätta upp mål för välbefinnande, till 

exempel förbättring av konditionen. 
Samband mellan hälsa, rörelse, kost 
och hygien. 

● 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. 

● 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. 

● Första hjälpen och hjärt- och 

 



● Olika definitioner av hälsa, samband 
mellan rörelse, kost och hälsa och 
sambandet mellan 
beroendeframkallande medel och 
ohälsa. 

lungräddning. 
 

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. 

● Badvett och säkerhet vid vatten 
vintertid. Hantering av nödsituationer i 
och vid vatten med alternativa 
hjälpredskap, enligt principen för 
förlängda armen. 

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. 

 

 Ämnesspecifika begrepp  
● Ord, begrepp och symboler inom 

ämnet idrott och hälsa för att till 
exempel samtala om rörelseaktiviteter 
och utvärdera arbetsprocesser. 

 

Kunskapskrav Grundskolan  Kunskapskrav Grundsärskolan 

E E 

Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som 
innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och 
varierar och anpassar sina rörelser till viss del till 
aktiviteten och sammanhanget. I danser och rörelse- 
och träningsprogram till musik anpassar eleven till 
viss del sina rörelser till takt, rytm och sammanhang. 
Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i 
ryggläge. 

Eleven kan medverka i att vara fysiskt aktiv i lekar, 
spel och idrotter i skiftande miljöer genom att bidra 
till att variera och anpassa sina rörelser till aktiviteten 
och sammanhanget. Eleven kan också simma 200 
meter. Utifrån egna erfarenheter av fysiska aktiviteter 
kan eleven bidra till resonemang om samband 
mellan rörelse, hälsa och livsstil.  

Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt sätta 
upp mål för och planera träning och andra fysiska 
aktiviteter. Eleven kan även utvärdera aktiviteterna 
genom att samtala om egna upplevelser och föra 
enkla och till viss del underbyggda resonemang om 
hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra 
faktorer kan påverka hälsan och den fysiska 
förmågan. 

 Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, 
begrepp och symboler i resonemang om idrott, hälsa 
och upplevelser av olika fysiska aktiviteter, i egna 
frågor och vid bidrag till omdömen om olika 
arbetsprocesser. 

Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med 
viss anpassning till olika förhållanden, miljöer och 
regler. Dessutom kan eleven med viss säkerhet 
orientera sig i okända miljöer och använder då kartor 

Eleven kan medverka i att genomföra och planera 
olika typer av aktiviteter i natur- och utemiljö och 
bidrar till att anpassa aktiviteterna till olika 
förhållanden och allemansrättens regler. Dessutom 

 



och andra hjälpmedel. bidrar eleven till att orientera sig i kända miljöer och 
medverkar då i att använda kartor och andra 
hjälpmedel. 

Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt 
förebygga skador genom att förutse och ge enkla 
beskrivningar av risker som är förknippade med olika 
fysiska aktiviteter. Dessutom kan eleven hantera 
nödsituationer vid vatten med alternativa 
hjälpredskap under olika årstider. 

Eleven kan bidra till resonemang om hur man 
förebygger skador som är förknippade med lekar, 
spel och idrotter. Eleven medverkar också i att 
beskriva hur man kan agera och använda olika 
hjälpredskap och metoder vid nödsituationer på land 
samt i och vid vatten under olika årstider. 

 

Kunskapskrav Grundskolan  Kunskapskrav Grundsärskolan  

C C 

Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som 
innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och 
varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till 
aktiviteten och sammanhanget. I danser och rörelse- 
och träningsprogram till musik anpassar eleven sina 
rörelser relativt väl till takt, rytm och sammanhang. 
Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i 
ryggläge. 

Eleven kan på ett delvis fungerande sätt vara fysiskt 
aktiv i lekar, spel och idrotter i skiftande miljöer 
genom att delvis variera och anpassa sina rörelser till 
aktiviteten och sammanhanget. Eleven kan också 
simma 200 meter. Utifrån egna erfarenheter av 
fysiska aktiviteter kan eleven föra enkla resonemang 
om samband mellan rörelse, hälsa och livsstil.  

Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt sätta 
upp mål för och planera träning och andra fysiska 
aktiviteter. Eleven kan även utvärdera aktiviteterna 
genom att samtala om egna upplevelser och föra 
utvecklade och relativt väl underbyggda 
resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med 
kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den 
fysiska förmågan. 

 Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, 
begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt 
sätt i resonemang om idrott, hälsa och upplevelser av 
olika fysiska aktiviteter, i egna frågor och i enkla 
omdömen om olika arbetsprocesser. 

Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med 
relativt god anpassning till olika förhållanden, 
miljöer och regler. Dessutom kan eleven med 
relativt god säkerhet orientera sig i okända miljöer 
och använder då kartor och andra hjälpmedel. 

Eleven kan på ett delvis fungerande sätt genomföra 
och planera olika typer av aktiviteter i natur- och 
utemiljö och anpassar delvis aktiviteterna till olika 
förhållanden och allemansrättens regler. Dessutom 
orienterar sig eleven med viss säkerhet i kända 
miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel 
på ett delvis ändamålsenligt sätt. 

Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt 
förebygga skador genom att förutse och ge 
utvecklade beskrivningar av risker som är 
förknippade med olika fysiska aktiviteter. Dessutom 
kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med 
alternativa hjälpredskap under olika årstider. 

Eleven kan föra enkla resonemang om hur man 
förebygger skador som är förknippade med lekar, 
spel och idrotter. Eleven beskriver också på ett delvis 
fungerande sätt hur man kan agera och använda 
olika hjälpredskap och metoder vid nödsituationer på 
land samt i och vid vatten under olika årstider. 

 

Kunskapskrav Grundskolan  Kunskapskrav Grundsärskolan  

A A 

Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som 
innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och 
varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten 

Eleven kan på ett väl fungerande sätt vara fysiskt 
aktiv i lekar, spel och idrotter i skiftande miljöer 
genom att variera och anpassa sina rörelser väl till 

 



och sammanhanget. I danser och rörelse- och 
träningsprogram till musik anpassar eleven sina 
rörelser väl till takt, rytm och sammanhang. Eleven 
kan även simma 200 meter varav 50 meter i 
ryggläge. 

aktiviteten och sammanhanget. Eleven kan också 
simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge. Utifrån 
egna erfarenheter av fysiska aktiviteter kan eleven 
föra välutvecklade resonemang om samband mellan 
rörelse, hälsa och livsstil.  

Eleven kan på ett väl fungerande sätt sätta upp mål 
för och planera träning och andra fysiska aktiviteter. 
Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att 
samtala om egna upplevelser och föra välutvecklade 
och väl underbyggda resonemang om hur 
aktiviteterna tillsammans med kost och andra 
faktorer kan påverka hälsan och den fysiska 
förmågan. 

Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, 
begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i 
resonemang om idrott, hälsa och upplevelser av olika 
fysiska aktiviteter, i egna frågor och i välutvecklade 
omdömen om olika arbetsprocesser. 

Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med 
god anpassning till olika förhållanden, miljöer och 
regler. Dessutom kan eleven med god säkerhet 
orientera sig i okända miljöer och använder då kartor 
och andra hjälpmedel. 

Eleven kan på ett väl fungerande sätt genomföra och 
planera olika typer av aktiviteter i natur- och utemiljö 
och anpassar aktiviteterna väl till olika förhållanden 
och allemansrättens regler. Dessutom orienterar sig 
eleven med säkerhet i kända miljöer och använder 
då kartor och andra hjälpmedel på ett 
ändamålsenligt sätt. 

Eleven kan på ett väl fungerande sätt förebygga 
skador genom att förutse och ge välutvecklade 
beskrivningar av risker som är förknippade med olika 
fysiska aktiviteter. Dessutom kan eleven hantera 
nödsituationer vid vatten med alternativa 
hjälpredskap under olika årstider. 

Eleven kan föra välutvecklade resonemang om hur 
man förebygger skador som är förknippade med 
lekar, spel och idrotter. Eleven beskriver också på ett 
väl fungerande sätt hur man kan agera och använda 
olika hjälpredskap och metoder vid nödsituationer på 
land samt i och vid vatten under olika årstider.  

 
 
 
  

 



Bilaga 3 
 
Frågor till intervju - lärare  
  
Uppvärmningsfrågor 

·      Vad jobbar du med? 
·      Vad gör du på fritiden? 
·      Var bor du? Med ngn? 
·      Hur länge har du arbetat som lärare? 
·      Var tog du din examen om du har tagit den? 
·      Var gick du i skolan? 

  
Intervjufrågor: 

·      Har du erfarenhet från både särskolan och vanlig grundskola? 
- ja hur? 

·      Hur ofta har ni idrott i veckan och hur många timmar? 
·      Hur använder du dig av kursplanen för idrott och hälsa? 
·      Vad tycker du om kursplanen? Hur är den att jobba med? 
·      Hur tolkar du kursplanen? 
·      Hur hjälper kursplanen dig i din utformning av lektioner? 
·      Har du jobbat med grundskolans läroplan? Hur skiljer dem sig åt? 
·      Tydliga riktlinjer om hur dina elever ska uppnå målen som kursplanen har? 
·      Hur arbetar du med bedömning? 
·      Hur ofta ger du betyg till dina särskoleelever? 
·      Är det många som vill ha betyg av dina elever? 
·      Vad är din syn när det kommer till betyg i särskolan? 
·      Hur jobbar ni med målet ”sätt upp mål för välbefinnande t.ex. förbättra konditionen” och hur 
tolkar du det? 
·      I det centrala innehållet står det att eleverna ska röra sig till musik och dansa men finns inget 
kunskapskrav gällande det. Arbetar ni med det ändå? Hur gör ni? 
·      Jobbar ni med inkludering? 

- ja - hur jobbar du med det? 
- Hur bedömer du eleverna då? 

·      Vad tycker du om inkludering i idrott och hälsa? 
·      Hur uppfattar ni att eleverna förstår kursplanen? 
·      Hur formulerar ni syftet/mål, bedömningssituationen och arbetsuppgifterna till eleverna? 
·      Hur går lärarna igenom kursplanens innehåll samt syftet med lektionerna för eleverna? 
·      I grundsärskolan står det i det centrala innehållet att eleverna ska ”sätta upp mål för 
välbefinnande, till exempel förbättring av konditionen. Samband mellan hälsa, rörelse, kost och 
hygien”. Hur kommer det sig att de inte blir bedömda på det sen? Varför står det inte med i 
kunskapskraven?  

 
 
 
 
 
 

 



Bilaga 4  
 
Frågor till intervju - Skolverket  
 

·      På vilket sätt har kursplanen förändras sedan förra reformen? 
·      Hur har kursplanerna blivit uppbyggda? 
·      Varför har man betyg i grundsärskolan? 
·      Vilken roll ska betygen ha i grundsärskolan? 
·      Om en elev från grundsärskolan har inkluderade idrottslektioner vilken kursplan ska hen ha? 
Hur bedömer läraren då? 
·      Det står att om en lärare bedömer att en elev skulle klara av att gå efter grundskolan läroplan 
inom ett visst ämne kan rektorn godkänna det, hur ser det ut? Hur fungerar det? Ska det 
fortfarande vara på samma skola men olika kursplaner eller hur gör idrottsläraren (i detta fall) då 
för att realisera detta?  
·      I det centrala innehållet står det att eleverna ska röra sig till musik och dansa men finns inget 
kunskapskrav gällande det. Hur kommer det sig? 
·      Vi har en fråga kring skillnader mellan värdeorden i kunskapskraven. I grundskolans 
kunskapskrav för betygen E står det att eleven ”Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som 
innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till 
aktiviteten och sammanhanget”. I grundsärskolans kunskapskrav för samma betyg står det att 
”Eleven kan medverka i att vara fysiskt aktiv i lekar, spel och idrotter i skiftande miljöer genom att 
bidra till att variera och anpassa sina rörelser till aktiviteten och sammanhanget”. Vad är 
skillnaden? Hur bidrar du till att variera och anpassa sina rörelser? 
·      I grundsärskolan står det i det centrala innehållet att eleverna ska ”sätta upp mål för 
välbefinnande, till exempel förbättring av konditionen. Samband mellan hälsa, rörelse, kost och 
hygien”. Hur kommer det sig att de inte blir bedömda på det sen? Varför står det inte med i 
kunskapskraven? 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


