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Abstract   

Aim 
The aim of the study has been to research how students with a disability view their education 
in physical education and health from a salutogenic perspective. We want to highlight the 
view of disabled students in inclusive or exclusive settings. The study is based on the 
following three questions. How do students’ perceive the education in physical education and 
health? How can the students make an impact on their education in physical education and 
health to create participation? What is according to the students meaningful with physical 
education and health?  
 
Method 
The study included 15 qualitative interviews with 20 students in disabled classes from three 
schools. Qualitative interviews made it possible to study the area in depth and to give a 
descriptive view. The students were interviewed separately or in groups. Six of the students 
had inclusive physical education and health and fourteen students had exclusive physical 
education and health. Through personal contacts and recommendations from another student 
at school the selection of who to interview was decided. The interviews followed an interview 
guide and took about10-30 minutes and all of them were recorded with an iPhone and written 
down.  
 
Results 
Results show that the students’ thoughts of physical education are positive and that sport is 
important since they have to exercise to be healthy, so the body feels good, and because the 
school has decided. Most students acknowledge that they can make an impact on the content 
of physical education and health, but only when the teacher asks them to. Their own ability to 
influence leads to a greater ability to manage the situation. There are different views based 
upon whether it should be old or new exercises in the physical education and health class. It is 
based on the level of difficulty the students want in order to be challenged and by that 
increase the meaningfulness. If the students do not understand a task they will ask the teacher 
to increase their understanding and after that do their best. The students all agree that the 
physical education teacher gives instructions both by telling and showing, which increases 
their possibilities to understand. All students feel that they are a part of the class.  
 
Conclusions 
The students in the study hold a positive view towards physical education and health and like 
their classes, inclusive as exclusive. Students’ mention running and playing as the central part 
of the education, but the question is whether this is correct according to the curriculum. The 
curriculum states that students should have an impact on the content and be responsible for 
their own studies. In the interviews it was evident that is not the case, but the students do not 
feel a need to have their own voice heard. When the students propose an activity it is usually 
one that they perform in their spare time or something else that is manageable and 
understandable for the students. They want activities of different levels so they can decide 
themselves what level of difficulty that is suitable for them.  
 

  



 

 

Sammanfattning 
 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen var att undersöka hur elever med funktionsnedsättning ser på sin 
undervisning i ämnet idrott och hälsa utifrån ett salutogent perspektiv. Vi vill lyfta fram 
åsikterna hos elever med funktionsnedsättning som har inkluderad undervisning och de som 
har exkluderad undervisning. Studien utgår från följande tre frågeställningar. Hur uppfattar 
eleverna undervisningen i idrott och hälsa? Hur kan eleverna påverka undervisningen i idrott 
och hälsa för att skapa delaktighet? Vad är enligt eleverna meningsfullt med ämnet idrott och 
hälsa?  
 
Metod 
Studien bestod av 15 kvalitativa intervjuer med 20 elever från tre skolor som går i särskolan 
och har en funktionsnedsättning. Kvalitativa intervjuer gav möjligheten att studera området på 
djupet och ge en beskrivande bild. Eleverna intervjuades enskilt eller i grupp. Sex av eleverna 
har inkluderad undervisning i idrott och hälsa och fjorton elever har exkluderad undervisning. 
Genom personlig kontakt och rekommendationer av kurskamrat skedde ett urval av 
intervjupersoner. Intervjuerna följde en intervjuguide och tog ca 10-30 min och samtliga 
intervjuer spelades in med iPhone och transkriberades. 
 
Resultat 
Resultatet visar att elevernas tankar om idrott och hälsa är positiva och att idrott är viktigt då 
de måste träna för hälsans skull, att kroppen mår bra och att skolan har bestämt det. De flesta 
eleverna uppfattar att de får vara med och påverka innehållet på lektionen, men enbart då 
läraren frågar dem. Den egna påverkan leder till en större hanterbarhet av uppgiften. Det råder 
delade meningar gällande om eleverna vill att idrottslektionen ska innehålla nya eller gamla 
övningar och baseras på vilken svårighetsgrad de vill ha för att känna sig utmanade och då 
öka meningsfullheten. Förstår de inte en uppgift så frågar de läraren för att öka förståelsen 
och försöker sedan så gott de kan. Eleverna är eniga om att idrottsläraren ger instruktioner 
genom att prata och visa vilket ökar möjligheten att förstå för eleverna. Alla elever känner att 
de får vara delaktiga i lektionen.   
 
Slutsats 
Eleverna i studien har en positiv attityd till idrott och hälsa och trivs i den klass de har idrott 
med, inkluderad som exkluderad. Eleverna lyfter fram att springa och leka som det centrala i 
undervisningen, men frågan är om detta innehåll följer läroplanen. I läroplanen står det att 
eleverna ska vara med och påverka innehållet i undervisningen och ta ansvar för sina egna 
studier. Av de intervjuade eleverna har det kommit fram att detta inte lyfts fram av lärarna, 
men att eleverna inte känner något behov av att vara med och bestämma.  När eleverna önskar 
en aktivitet är det ofta en fritidsaktivitet eller annan övning som är hanterbar och begriplig för 
eleverna och de vill gärna ha övningar på olika nivåer, så att de själva kan välja vilken 
svårighetsgrad som är lämplig för dem.  
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1 Inledning  
Dagens skola ska vara en skola för alla, där alla elever ska få lära sig utifrån sina egna 

förutsättningar och möjligheter (Utbildningsdepartementet, Carlbeck - kommittén 2004, s. 

22). I dag är idrott och hälsa ett av grundskolans populäraste ämnen och de flesta eleverna 

anser sig vara aktiva under lektionerna (Meckbach 2004, s. 81). Som det ser ut idag blir elever 

med en funktionsnedsättning antingen inkluderade med andra barn eller exkluderade i en 

särskoleklass. Ett beslut som tas av elevens lärare, skolan och vårdnadshavare. Enligt statistik 

från 2006 hade ca 45 000 av 2 miljoner barn i Sverige i åldrarna 0-17 år någon form av 

funktionsnedsättning (Barnombudsmannen 2007, s. 9, 21). En skola för alla ska vara ”till för 

alla elever, som respekterar olikheter, som stödjer inlärning och som tillgodoser individuella 

behov” (Utbildningsdepartementet, Carlbeck - kommittén 2004, s. 22).  

 

I en tidigare uppsats undersökte vi hur lärare i ämnet idrott och hälsa arbetar med 

funktionsnedsatta elever, inkluderat, integrerat eller segregerat. Under det arbetet växte 

tanken kring att vuxna alltför ofta får säga sin åsikt och inte tar hänsyn till eller lyssnar på vad 

eleverna själva tycker. Detta skulle kunna leda till att elever med funktionsnedsättning ibland 

känner att beslut fattas bakom deras rygg och över deras huvuden, istället för att inkluderas i 

en diskussion som rör dem (Arman 2007, s. 30).  

 

Alla elever är olika och har olika förutsättningar för att lyckas (Skolverket 2011a, s. 27). Det 

kom fram i en tidigare uppsats av författarna att lärare i idrott och hälsa idag arbetar efter 

Skolverkets regler med inkludering. Vi undrar ifall lärarna har funderat på varför de ska 

arbeta inkluderat? Nilholm (2006, s. 62) skriver att alla elever förväntas lära sig samma sak, 

på lika lång tid, vilket kan ses som positivt. Men hur går detta till då lärarna samtidigt vill att 

eleverna ska lära sig efter sin egen förmåga (ibid.)? 

 

Det här är ett problemområde som vi anser inte har behandlats tillräckligt under vår tid på 

GIH. Vi tror att det är en viktig del i vårt kommande yrke. Det har lett till att vi har valt att 

låta elever med funktionsnedsättning få komma till tals och berätta om sin undervisning i 

idrott och hälsa. Trivs eleverna med den aktuella undervisningsformen, får de ut maximalt av 

lektionen och anser de att de själva kan vara med och påverka undervisningsformen?  
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2 Bakgrund  

2.1 Relevanta begrepp  

Vilka termer som ska användas då vi samtalar med eller skriver om funktionsnedsatta elever 

är ett känsligt ämne, men gemensamt för de flesta med en funktionsnedsättning är att de vill 

ha ett beskrivande ord eller term som inte är definitivt eller negativt laddat. Det ska finnas 

potential att göra något åt problemet. (Hall & Tinklin 1998, s. 44) Frank (2003, s. 239ff.) 

belyser detta ytterligare genom att beskriva ett av de teman som kom fram i hans studie, där 

eleverna inte vill definiera sitt hinder utan istället försöker gömma funktionshindret då det ser 

dåligt ut och de inte vill framställa sig som dumma. 

 

Ett funktionshinder är enligt definitionen en begränsning eller något som hindrar en person att 

utföra en viss aktivitet, vilket kan komma av en funktionsnedsättning, men det behöver inte 

vara så. Ett funktionshinder hör således inte till en person utan till en viss situation 

(Nationalencyklopedin 2011d) där en funktionsnedsättning i situationen eller miljön leder till 

ett partiellt eller totalt hinder för den aktivitet personen vill utföra, eller hur personen upplever 

sin delaktighet. Ett funktionshinder uppkommer av att en funktionsnedsättning blir hindrande 

eller begränsande och begreppet har ersatt det som tidigare kallades handikapp. 

(Nationalencyklopedin 2011e) För att förtydliga detta behöver begreppet funktionsnedsättning 

förklaras. En funktionsnedsättning ses som ”en begränsning av en persons fysiska eller 

psykiska förmåga att fungera som självständig individ och att utöva önskade aktiviteter” 

(Nationalencyklopedin 2011d). En funktionsnedsättning är något som är medfött eller som 

resultat av sjukdom eller olycksfall. (ibid.)   

 

När det talas om arbete med funktionsnedsatta är följande begrepp vanliga, inkludering, 

integrering, segregering och exkludering, men vad innebär de egentligen? Inkludering 

beskrivs i Nationalencyklopedin (2011a) som att vara en del i en specifik grupp. Vad detta 

innebär inom skolans värld förtydligas av Stainback och Stainback (1990 i Block 1999). De 

beskriver en inkluderad skola som ett ställe dit alla hör och är accepterade, där eleverna får 

det stöd de behöver av vänner och andra ansvariga (ibid.). Sapon – Shevin (1999 i Frank 

2003, s.) följer samma tema och skriver ”Inclusion means we all belong”. Detta beskrivs 

ytterligare av Utbildningsdepartementet, Carlbeck – kommittén (2004, s. 33) som berättar hur 

inkludering redan från början innefattar alla och förutsätter ett aktivt deltagande. Det handlar 
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således om att ändra skolans och klassens arbete och anpassa det till den variation som finns 

hos eleverna (Utbildningsdepartementet, Carlbeck – kommittén 2004, s. 33). Något som 

annars är vanligt inom skolan är att de försöker integrera elever med särskilda svårigheter i de 

vanliga skolklasserna. Med inkludering menas att förena två eller fler grupper till en större 

gemenskap. (Nationalencyklopedin 2011f) När inget av dessa arbetssätt används talas det om 

segregering, som i Nationalencyklopedin (2011b) definieras som att officiellt uppdela efter 

befolkningsgrupp. En annan term som kan användas är exkludering som har en lite 

annorlunda innebörd och definieras i Nationalencyklopedin (2011c) som att inte ta med eller 

att ta bort från. Farley (2007, s. 5) beskriver hur exkludering kan leda till känslor av oro, 

utstötning och utskämdhet hos eleverna. Det kan även leda till känslor av lättnad då det är ett 

sätt att ta sig bort från den ogillade uppgiften och miljön. Exkluderingen används då som en 

försvarsmekanism för att slippa ta tag i sina känslor och sitt beteende samt slippa oron över 

sin fysiska prestationsförmåga. (ibid.) 

2.1 Undervisningsmodeller  

I Lgr 11 går det att läsa att ämnet idrott och hälsa syftar till att eleverna utvecklar en allsidig 

rörelseförmåga och ett intresse för fysisk aktivitet. Det står även att eleverna ska utveckla 

kunskaper om vad som påverkar deras fysiska förmåga samt hur de kan påverka sin hälsa 

genom hela livet. Ämnet idrott och hälsa ska dessutom leda till att eleverna utvecklar sin 

samarbetsförmåga, respekt för andra och tron på sin egen förmåga. (Skolverket 2011a, s. 27) 

Vidare beskriver Lgr 11 att hänsyn bör tas till ”människolivets okränkbarhet, individens frihet 

och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt 

solidaritet med svaga och utsatta”, vilka är värden som personal inom skolan ska ta upp och 

förmedla. Det står även att undervisningen ska anpassas efter elevens förutsättningar och 

behov samt främja fortsatt lärande och kunskapsutveckling utifrån elevens bakgrund. (ibid.) 

 

Läroplanen tar upp frågan om likvärdig utbildning vilket innebär att undervisningen ska se 

likadan ut för alla elever och att alla ska nå upp till målen, men det behöver inte ske på samma 

sätt för alla elever. Dessutom har skolan ett särskilt ansvar för att se till att elever med olika 

svårigheter uppfyller målen. (ibid., s. 5)  

 

Grundsärskolan följer en egen läroplan där syftet är att eleverna visar respekt och omsorg för 

andra människor och omgivningen samt tar avstånd ifrån kränkande behandling. Lärare och 

elever i särskolan ska tillsammans utveckla regler för arbetet och samvaron i gruppen. 
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(Skolverket 2011b, s. 12ff.) I läroplanen för grundsärskolan finns det kunskapskrav som kan 

fungera som kriterier för bedömning och betygsättning (ibid., s. 18, 45f.). Dessutom ska 

elever i särskolan ta ansvar för sina studier och arbetsmiljön samt uttrycka inflytande över 

utbildningen. (ibid., s. 12ff.) 

 

Undervisningen i idrott och hälsa ska bidra till positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv, 

då dessa är av betydelse för nivån av fysisk aktivitet senare i livet. Syftet med idrott och hälsa 

i grundsärskolan är att träna upp den allsidiga rörelseförmågan, skapa ett intresse för fysisk 

aktivitet, testa på flera olika aktiviteter, använda ord, begrepp och symboler specifika för 

ämnet, planera, genomföra och värdera idrottsundervisningen samt få kunskaper om vad som 

påverkar den fysiska förmågan och hälsan. Vidare ska alla elever ha möjlighet att delta och 

samarbetsförmåga och respekt för andra ska utvecklas. (ibid., s. 43) 

 

För att möjliggöra för elever med funktionsnedsättning att uppfylla målen i läroplanen i en 

inkluderad undervisningsmiljö behöver de få stöd utifrån sina behov (Kasser & Lyttle 2005, s. 

5). Block (2007, s. 16) säger att funktionsnedsatta elever behöver högt strukturerade, intensiva 

och unika lärandemiljöer, vilket sker bäst i en specialskola eller specialklass. I samma artikel 

understryker Block (2007, s. 16) hur viktig interaktionen mellan funktionsnedsatta elever, 

icke funktionsnedsatta elever och personal är, där vänskap kan bildas och inlärningen berikas. 

1968 kom Omsorgslagen vilken gav funktionshindrade elever rätt till skolgång oavsett grad 

av utvecklingsstörning. Omsorgslagen lade grunden till allmän skolplikt som innebär att alla 

barn är tvungna att gå i skolan. (Brolin & Lindstrand 2004, s. 53)  

2.1.1 Inkludering 

Enligt Kasser och Lyttle (2005, s. 5) är det viktigaste att alla elever utbildas tillsammans och 

får det stöd de behöver i ett gemensamt utbildningssystem. Vidare skriver Block (2007, s. 19) 

att elever som deltar i en inkluderad miljö har goda förutsättningar att lära sig viktiga 

livskunskaper och även att en heterogen grupp gynnar alla elever. Det håller Seymor, Reid 

och Bloom (2009, s. 46) med om och säger att sociala interaktioner och utvecklingen av 

vänskap mellan elever med och utan funktionsnedsättning är ett viktigt resultat av inkluderad 

undervisning. Farmakopoulou och Watson (2003, s. 225) beskriver en annan sida av 

inkludering då den i vissa fall kan leda till utanförskap och känslor av isolering då eleven inte 

har möjlighet att delta i olika idrotter och sociala aktiviteter.   
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Fuchs och Fuchs (1994 i Block 1999) framhåller att det inte finns andra vägar än full 

inkludering, detta oberoende av konsekvenserna. När Jerlinder (2005, s. 46) beskriver 

inkluderad undervisning i idrott och hälsa talar hon om att undervisningen inte behöver se lika 

ut för alla elever i klassen, utan alla är delaktiga även om de arbetar på olika håll. En elev kan 

vara inkluderad fysiskt, men kan trots det bli exkluderad funktionellt, vilket innebär att eleven 

inte är med aktivt eller finner situationen meningsfull (Tripp, Rizzo & Webbert 2007, s. 32). 

Det viktigaste för att lyckas med inkludering är att planering och genomförande av lektionen 

utgår från alla elevers olika behov och förutsättningar (Jerlinder 2005, s. 46). En lyckad 

inkludering innehåller enligt (Block 1999) beslutsfattare, elever med funktionsnedsättning och 

att eleven har ett val. Även Arman (2007, s. 30) belyser området och förklarar hur elever med 

funktionshinder ofta blir förbisedda och att diskussioner om eleven sker i en vuxendominerad 

samverkan.  

 

Block (1999) ifrågasätter inkluderingen och beskriver hur det finns elever som inte skulle 

klara av en inkluderad undervisning utan behöver få specialutbildning för att lära sig, växa 

och behålla sin hälsa. Vidare anser Block (1999) att de som förlorar på en total inkludering är 

elever med funktionsnedsättning, då hänsyn inte har tagits till vad som är bäst för dem. 

2.1.2 Exkludering 

Klingner, Vaughn, Schumann, Cohen och Forgan (1998, s. 148) anser att 

exkluderad/specialundervisning fortfarande behövs i läroplanen för att tillgodose allas behov. 

Det finns en stor fördel med att erbjuda en bredd av möjligheter då inget ensamt system 

kommer att fungera för alla elever. Vidare skriver författarna,”providing support for 

maintaining a continuum of service delivery options and for considering the placement of 

each child individually, based on his or her unique needs.” (ibid.) Enligt DePauw och Doll-

Tepper (2000, s. 138) finns det en underliggande mening av inkludering som inte automatiskt 

innebär en universell placering eller att ”one size fits all”. Stein (i Block 1999) löper vidare på 

samma spår och beskriver hur barnet bör vara i fokus då lärare diskuterar en placering av 

barnet. Curtin och Clark (2005, s. 211) å sin sida tar det ett steg längre och förklarar hur 

skolan behöver utveckla arbetssätt för att täcka in alla individers behov, där funktionsnedsatta 

inte är något undantag. Block (1999) föreslår även att det kanske vore bättre för elever med en 

funktionsnedsättning att vara i anpassade grupper med specialtränade vuxna vid 

idrottsundervisning. 
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I Blocks (1999) artikel kan vi läsa om hur han, liksom DePauw och Doll-Tepper (2000, s. 

135), ifrågasätter om inkludering är den rätta vägen att gå då tankar om normalisering 

fortfarande fanns kvar. Block (1999) skriver att inkludering kan vara en väg för att 

implementera social rättvisa i skolan och samhället, så att alla individer värderas som unika 

och medför samhället något. DePauw och Doll-Tepper (2000, s. 135) tar upp att vi bör se till 

ämnets helhet, funktionsnedsattas rättigheter och social rättvisa. De är inte säkra på att 

inkludering är den rätta vägen att gå.  

3 Forskningsläge 
Enligt Larsson (2004, s. 125ff., 181) är ämnet idrott och hälsa uppskattat av eleverna. I hans 

studie är 86 procent av eleverna i årskurs fem alltid med på idrotten. Den positiva bilden kan 

komma av att, som eleverna själva beskriver det, de får röra på sig och ha kul. Elever med en 

positiv inställning skulle vilja ha mer idrott i skolan. Andra siffror som kom fram i Larssons 

(2004, s. 125ff., 181) undersökning var att 15 procent helt eller delvis vill slippa idrotten. Tre 

procent känner sig rädda och 35 procent känner sig dåliga under idrottslektionen. En liknande 

studie är gjord av Redelius (2004, s. 152, 162) i grundskolans senare år. Där påvisades en 

större spridning avseende vilket ämne som är roligast. Idrott och hälsa uppskattas då det är 

roligt och ett skönt avbrott från den ”vanliga skolan” och majoriteten av eleverna känner sig 

glada och trygga då de har idrott. (ibid.) 

 

Fitzgerald (2005, s. 42) beskriver att funktionsnedsatta elevers erfarenheter i idrott och hälsa 

inte har studerats i större utsträckning. Frank (2003, s. 233) har sett samma trend, där elever 

med funktionsnedsättnings perspektiv ofta blir förbisett. Även Jerlinder (2010, s. 69) lyfter 

upp problemet och säger att det som nu behövs är att gå in djupare på hur elever med 

funktionsnedsättning ser på idrott och hälsa.  

 

I en undersökning av Brodin och Lindstrand (2004, s. 121) presenteras resultat från intervjuer 

med elever med funktionshinder där tre av eleverna berättar att de vill ha en gemensam skola 

där aktivt deltagande och det sociala samspelet är i fokus. Eleverna vill även att inkludering 

och likabehandling ska vara två självklara mål samt att de själva ska ha möjlighet att påverka. 

Arman (2007, s. 30, 49) gjorde en studie för specialpedagogiska institutet där elever med och 

utan funktionshinder intervjuades. En av de intervjuade menar att ”man ska liksom inte kasta 

ut dem bara för att dom går i sär”. Efter att ha intervjuat elever med inlärningssvårigheter kom 

Klingner et al. (1998, s. 148) fram till att de flesta eleverna ville ha exkluderad undervisning, 
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men att den inkluderade undervisningen bättre mötte deras sociala och akademiska behov. 

Frank (2003, s. 242ff.) fick fram liknande resultat, där eleverna ansåg att de lärde sig mer i en 

vanlig klass, utmanades och följde en bra akademisk nivå samt att den inkluderande klassen 

gav dem bättre möjlighet till att få fler vänner. Dessutom beskriver Frank (2003, s. 242ff.) hur 

elever i en inkluderad undervisningsmiljö konstruerar positivare bilder av sig själva än elever 

i en exkluderad miljö. Om en elev ofta byter miljö och flyttar mellan inkluderade och 

exkluderade sammanhang, finns det en större risk för att bilden av dem själva kommer att 

ändras. (ibid.)  

 

En annan studie visar på att elever med funktionsnedsättning som är i en inkluderad miljö 

strävar efter likvärdiga möjligheter som personer utan funktionsnedsättning (Hall & Tinklin 

1998, s. 41). Några av de elever som Hall och Tinklin (1998, s. 30ff.) följt beskriver hur 

lärarens attityd har påverkat dem. Viktiga faktorer för att få inkluderingen att fungera vid 

högre studier tycks vara en öppen kommunikation, kunskap om elevens funktionshinder och 

vikten av att möta elevens behov. Det som kom fram som problem var att vissa lärare inte 

ville ta någon notis om problemen, eller bemöta eleven på rätt sätt. En av eleverna i studien 

beskriver hur förlängd tid på tentor eller uppgifter och tillgång till anpassad utrustning enbart 

ger elever med funktionsnedsättning samma möjligheter som elever utan funktionsnedsättning 

har. (ibid.) Jenkins och Heinen (1987, s. 1f.) beskriver hur majoriteten av eleverna i 

inkluderad och exkluderad miljö föredrog exkluderad undervisning. Valet baserades på att 

eleverna ansåg sig få mer och bättre hjälp av en speciallärare och att det inte känns lika 

pinsamt att vara i ett enskilt klassrum som att specialläraren kommer in i den vanliga klassen. 

Enligt Jenkin och Heinen (1987, s.1) kan detta bero på att eleverna är vana vid den här typen 

av undervisning. Det fanns elever i studien som till en början var negativa, men som efter att 

ha sett att exkluderad undervisning bäst möter deras behov blev positiva till den typen av 

undervisning (ibid., s. 1f.) 

 

Eleverna med funktionsnedsättning ansåg att de får mer hjälp i ett annat klassrum, det är färre 

personer där, det är lättare att koncentrera sig och de får lära sig på ett enklare sätt (Hall & 

Tinklin 1998, s. 30ff.). Den mindre klasstorleken leder till att eleverna kan få mer individuell 

hjälp (Frank 2003, s. 244ff.). Som en elev beskrev situationen: specialläraren testar och ser till 

varje elevs behov (ibid.; Hall & Tinklin 1998, s. 30ff.). Farmakopoulou och Watson (2003, s. 

229) såg liknande svar i sin studie, där eleverna tyckte att lärare i en inkluderad klass inte 

alltid satte in den hjälp som behövdes. Den exkluderade klassen erbjuder vidare ett tempo och 
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en nivå som är anpassad efter eleverna för att främja inlärningen (Frank 2003, s. 241f.). En 

annan elev beskriver hur lärarna inte förstår behoven och inte vill arbeta med elever från 

specialprogram (ibid.) Flera av eleverna med funktionsnedsättning i Hall och Tinklins (1998, 

s. 30-35) rapport beskriver att de inte vill få fördelar gentemot någon annan och några säger 

även att specialbehandling är fel då de inte kommer att få det senare i livet. De elever med 

inlärningssvårigheter i Klingner et al.s (1998, s. 152ff.) studie som föredrog inkluderad 

undervisning baserade sina val på att inte missa något, inte ha annan undervisning och att de i 

en inkluderad miljö lär sig mer och motiveras till att arbeta hårdare. Vidare beskriver 

Farmakopoulou och Watson (2003, s. 230) att de elever som gick i en exkluderad klass kände 

att de lärde sig mer matnyttig kunskap och att de fick tillfälle att se sina egna möjligheter och 

gränser. Eleverna beskrev även hur de ansåg att en inkluderad klass inte var organiserad så att 

de skulle klara av den (ibid.) eller att de får den hjälp eller de hjälpmedel de behöver (Frank, 

2003, s. 241f.). Honkinen, Suominen, Välimaa, Helenius, och Rautava (2005, s. 39) skriver 

följande om situationen,”children are most likely to participate in physical activities when 

they hold positive attitudes towards these activities”.  

 

Däremot beskriver elever med en funktionsnedsättning ämnet idrott och hälsa som ett ämne 

med vissa svårigheter, som att rullstolen inte passar in i idrottssalen eller att lärarna är 

okunniga om funktionsnedsättningen. (Skolinspektionen 2009, s. 17). Apelmo och Sellerberg 

(2006, s. 20f.) har intervjuat sex elever angående deras idrottsundervisning. Två av eleverna 

beskriver sina lärare som ambitiösa och som alltid hittar ett sätt att få alla delaktiga, medan 

andra elever berättar om mobbning och att inte kunna vara som alla andra. En elev har aldrig 

varit med på idrottslektionerna och en annan som utövar idrott på fritiden slapp undan idrotten 

i skolan genom att skylla på sitt handikapp. (ibid.) Både Nygren (2008, s. 9f.) och 

skolinspektionen (2009, s. 17) skriver om elever som har svårigheter med friluftsdagar. 

Eleverna uppfattar att de inte passar in och istället för att följa med får de göra något helt 

annat, på grund av att lärarna inte tänkt utifrån elevens funktionshinder (Skolinspektionen 

2009, s. 17 och Nygren 2008 s. 9f.). En elev beskriver hur personen med problem är den som 

vet mest och bäst om sig själv och således bör vara med och påverka sin utbildning och att en 

överenskommelse om vilket stöd som bör finnas tillgängligt ska vara klar innan skolstart så 

att både elev och lärare är medvetna om detta. Det kan enligt eleverna leda till att de känner 

sig tryggare i att be om hjälp. (Hall & Tinklin 1998, s. 30ff.)  
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Inkludering kan lyckas och misslyckas, en lyckad inkludering kan leda till att eleverna får en 

självsäker och hoppfull bild av sig själva som deltagare i klassen, medan elever som deltar i 

en mindre lyckad inkludering kan uppleva känslor av utanförskap och en vilja att fly till 

tryggheten i en exkluderad klass (Frank 2003, s. 237). Vidare skriver Frank (2003, s. 237) att 

exkluderade elever inte visade samma nivå av hopp, självförtroende och gruppkänsla som de 

elever som gick i en inkluderad klass. Arman (2007, s. 47) beskriver liknande scenarion och 

förklarar hur elever med funktionsnedsättning ser en trygghet i den mindre gruppen samtidigt 

som de har en önskan om att vara vanliga. I en större grupp är de rädda för de fördomar som 

kan finnas. För att få detta att fungera vill eleverna ha stöd i regelverk och från institutioner 

för att främja likvärdighet. Med detta hoppas de även få tillgång till individuella, spontana och 

flexibla lösningar utifrån deras behov. (ibid.) 

4 Teoretiska utgångspunkter 

4.1 KASAM  

Som teoretisk utgångspunkt har vi valt att använda oss utav Antonovskys begrepp KASAM – 

känsla av sammanhang (Antonovsky 1987, s. 17).  

4.1.1 KASAM och dess tre komponenter 

Antonovsky (1978, s. 46) definierar KASAM som:  

 

Känslan av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken 

utsträckning man har en genomträngande och varaktig men dynamisk känsla av 

tillit till att (1) de stimuli som härrör från ens inre och yttre värld under livets 

gång är strukturerade, förutsägbara och begripliga, (2) de resurser som krävs för 

att man skall kunna möta de krav som dessa stimuli ställer på en finns 

tillgängliga, och (3) dessa krav är utmaningar, värda investering och 

engagemang. 

 

Begreppet KASAM är uppbyggt av tre komponenter, begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet. Komponenterna är fristående, men till viss del beroende av varandra. (ibid., s. 

43) Med begriplighet syftar Antonovsky (1987, s. 44) på hur vi upplever inre och yttre 

stimuli, om de är gripbara och förståeliga, om det rör sig om information som är ordnad och 

sammanhängande. En hög begriplighet innebär att personen har en tro om att nya händelser är 
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förutsägbara, eller att de även om de kommer som en överraskning går att förklara.  (ibid.) 

Den andra komponenten, hanterbarhet, förklarar i vilken grad en individ känner att hon/han 

har resurser att möta de krav som ställs på individen, antingen egna resurser eller med hjälp 

av andra i omgivningen. En hög känsla av hanterbarhet leder till att individen inte känner sig 

som ett offer för omständigheter eller att livet behandlar en orättvist. (ibid., s. 45) 

Meningsfullhet är den sista komponenten, som kan ses som en motivationskomponent och 

anses vara den viktigaste delen för en stark KASAM. Den handlar om hur individer ser på 

situationer, att vissa av de problem vi möter är värda att lägga energi på, värda engagemang 

och hängivelse, samt att se på nya situationer och händelser som utmaningar snarare än som 

bördor. (ibid., s. 45ff.) Vidare förklarar Antonovsky (1987, s. 129f.) hur vi kan förstå 

komponenterna: ”upplevelser av förutsägbarhet lägger grunden för komponenten begriplighet, 

en bra belastningsbalans lägger grunden för komponenten hanterbarhet och, mindre självklart, 

delaktighet i resultatet lägger grunden för komponenten meningsfullhet.”  

4.1.2 Stark och svag KASAM  

KASAM kan beskrivas som ett kontinuum och vi kan ha höga värden på de olika delarna. För 

att skapa en stark KASAM ser Antonovsky (1987, s. 50) meningsfullhet som den viktigaste 

komponenten. Med detta menar han att även om de andra två komponenterna, begriplighet 

och hanterbarhet är låga, kan KASAM vara stark om individen ser en mening med det som 

sker runtomkring. En person med låg KASAM ser ofta informationsflödet som oordnat och 

osammanhängande, råkar alltid ut för olyckliga händelser och tror att det kommer att fortsätta 

så, samt att det inte finns mycket som tyder på att något i personens liv är av betydelse. 

Däremot har en person med stark KASAM ofta en hög nivå på de tre komponenterna, 

åtminstone ser personen sin vardag som meningsfull. När något händer plötsligt kan en person 

med stark KASAM hitta ett sätt att ordna upp det för att få en bild av varför det händer, 

personen har en tro på att de kommer att ordna sig och ser det nya som en utmaning att lära 

av, samt ser ett värde i det som händer. (ibid., s. 44ff.) 

 

Det viktigaste för individen vid utvecklingen av KASAM är att acceptera de uppgifter som är 

framställda, att känna att personen har ett betydande ansvar för handlingen och att vad den gör 

eller inte gör påverkar utfallet (ibid.). Antonovsky (1987, s. 131) kallar detta för 

medbestämmande, vilket innebär att individen inte är ett offer för vad som händer utan kan 

vara med och påverka. För att detta ska leda till meningsfullhet behöver uppgiften vara socialt 

värdesatt. Det kan räcka med att uppgiften är värdesatt i en subkultur eller av de närmaste, 
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även om det övriga samhället inte håller med. Att vara högt värderad av en undergrupp kan 

räcka för att skapa en känsla av meningsfullhet. (ibid.) 

 

Sollerhed, Ejlertsson och Apitzsch (2005, s. 340) har studerat Sense of Coherence (SOC), 

vilket är den engelska termen för KASAM i kombination med idrott och fick fram följande: 

”the interrelation between SOC and attitudes to PE1

4.2 Didaktisk utgångspunkt 

 indicates that it might be possible to 

affect the development of SOC through positive experiences of PE in school”. En stark 

KASAM byggs upp av positiva erfarenheter av idrott och hälsa, höga betyg i ämnet, en god 

egen bedömd hälsa och känsla av att vara bekväm i klassen. Vidare skriver författarna att 

nivån av KASAM kan vara en representation av personligheten tillsammans med inflytande 

från föräldrar, lärare, klasskamrater och andra viktiga personer i individens närhet. (ibid., s. 

334, 341)  

Didaktik syftar på undervisningsprocesser och kommunikation kring innehållet och handlar 

om kopplingen mellan undervisning och lärande. Vidare ses didaktik som teorin och 

praktiken kring undervisning och inlärning (Rönholt 2001a, s. 12). Ur ett 

forskningsperspektiv blir didaktik läran om undervisning och lärande, medan didaktik ur 

lärarens perspektiv kan beskrivas som konsten att undervisa. I slutändan handlar det om att 

bygga upp en bank med kunskapsteorier som gör det möjligt att studera, analysera och dra 

slutsatser av det som sker i idrottshallen. (Meckbach & Lundvall 2007, s.17ff.) Arfwedson 

och Arfwedson (1991, s. 27) beskriver didaktik som ”frågor om skolans innehåll och 

undervisningen om detta innehåll – och alla de faktorer, som påverkat och format, och som 

fortfarande påverkar och formar, såväl innehållet som undervisningen, och därmed påverkar 

villkoren för elever och lärare”. 

 

Meckbach och Lundvall (2007, s. 23) beskriver två spår av didaktik, allmändidaktik och 

ämnesdidaktik. Allmändidaktik är övergripande och fungerar för att ställa generella frågor, 

medan ämnesdidaktik använder frågeställningar inom ett avgränsat område (Meckbach & 

Lundvall 2007, s. 23) och som belyser en skol- och klassrumsnivå i centrum av praktiska 

problem (Arfwedson & Arfwedson 1991, s. 206). Det är således viktigt att reflektera kring ett 

                                                 
1 PE – physical education (Sollerhed, Ejlertsson & Apitzsch, 2005, s.334)  



12 

 

ämnes traditioner och vilka förutsättningar och möjligheter som finns för lärande inom det 

ämnet. (Meckbach & lundvall 2007, s. 23) 

 

Inom didaktiken nämns idrottsdidaktiken skilt och behandlar teori och praktik knutna till 

idrottsundervisning, fostran och utbildning och har ett undersökande och problematiserande 

synsätt, vilket innebär att hela tiden vara reflekterande och ställa frågor kring den 

undervisning som bedrivs. Hänsyn bör tas till deltagarna som har en aktiv roll i 

inlärningsprocessen. (Rönholt 2001a, s. 11ff.)  

4.2.1 Påverkansfaktorer inom ämnet idrott och hälsa 

I begreppet didaktik ingår lärare, elev, innehåll, metod, läroplan, fysisk miljö, 

undervisningsmaterial och mål (Arfwedson 1998, s. 36). Vidare beskriver Rönholt (2001c, s. 

61) att innehållet i ämnet idrott och hälsa ständigt förändras, samtidigt som det kroppsliga och 

den fysiska aktiviteten består.  

 

Bildningsteori syftar till att klarlägga undervisningens bildande verkan (Rönholt 2001b, s. 25) 

och berör innehåll i förhållande till syftet med undervisningen (ibid., s. 27). Innehållet 

analyseras utifrån ett antal teman där bland annat innehållets betydelse för intellektet, 

strukturen på innehållet, allmänna sakförhållanden och problem tas upp. De problem som kan 

uppstå kan kopplas samman med vilka fenomen och situationer som kan göra innehållet 

intressant, tillgängligt, begripligt och åskådligt. (Rönholt 2001b, s. 27) I undervisningen tar 

sig bildningsteorin uttryck genom lärarledda samtal och kritiskt tänkande (Arfwedson 1998, s. 

38) 

 

Rönholt (2001c, s. 63) beskriver hur lärarens uppfattning om ämnets innehåll, funktion och 

möjligheter spelar en avgörande roll för den undervisning som bedrivs. Till det kan även 

bakgrund, utbildning, tradition och rutin läggas till (Meckbach & Lundvall 2007, s. 23). Det 

är dock inte enbart lärarna som har åsikter om vad lektionerna ska innehålla utan även 

eleverna. Eleverna tar med sig bakgrundskunskaper, idrottsliga erfarenheter och uppfattningar 

om vad som ska ingå i ämnet. (Rönholt 2001c, s. 63) Även elevernas föräldrar finns med och 

påverkar samt har åsikter om vad som bör ske i skolan vilka förs över till barnen (Arfwedson 

& Arfwedson 1991, s. 91). Inom det bildningsteoretiska spåret ligger fokus på 

undervisningsprocess, pedagogiskt innehåll och detta i sin tur överförs mellan lärare - elev 

och elev - elev (Amade-Escot 2000, s. 79). 
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Detta leder in på den didaktiska triangeln som beskrivs av Meckbach och Lundvall (2007, s. 

23) och Arfwedson (1998, s. 35). I grunden för den didaktiska triangeln finns enligt 

Arfwedson (1998, s. 35) elev, lärare och innehåll. Lärare och innehåll beskriver tillsammans 

en traditionell lärarledd undervisning medan lärarlett arbete i mindre grupper står för ett 

samarbete mellan lärare och elev. När elever och innehåll är i fokus så har läraren en 

tillbakadragen och hjälpande roll. (Ibid., s. 35f.) Den här modellen kritiserades av Meckbach 

och Lundvall (2007, s. 23). De har använt sig av en utökad modell av den didaktiska triangeln 

där fler variabler är medräknade. Istället för innehåll används begreppet text vilket beskriver 

vilken kunskap och vilket innehåll som ska ingå i ämnet idrott och hälsa, exempelvis lekar, 

aktiviteter och läromedelstexter. Innehållet på lektionen och undervisningsprocessen skapas i 

kommunikationen mellan lärare, elev och text. Detta påverkas ytterligare av staten med 

läroplan och styrdokument, samhällets och individens sociala villkor samt marknaden som 

erbjuder varor och tjänster och producerar läromedel, redskap och utrustning. (Meckbach & 

Lundvall 2007, s. 22f.) Även Rönholt (2001c, s. 64) beskriver hur läraren lyder under olika 

lagstadgade anvisningar samt läroplan och kursplan. Således skapas en helhet, där alla delar 

är väsentliga för vad som sker på lektionen (Meckbach & Lundvall 2007, s. 22f.). 

 

 
Figur1. – Den didaktiska triangeln (Meckbach & Lundvall 2007, s. 23) 

 

Vid elevernas inlärningsprocess är lärarens didaktiska medvetenhet samt elevernas förståelse 

och förkunskaper väsentliga för den interaktion som sker mellan dessa parter (ibid., s. 25; 

Rönholt 2001c, s. 64). I mötet mellan elev och lärare skapas en idrottslig samvaro, vilken sker 

genom gemensamma rutiner, regler, normer, attityder, aktiviteter och uttrycksformer. 
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Samvaron definieras av lärare och elev som de efter ett tag kommer att bli förtrogna med. 

(Rönholt 2001c, s. 64) 

 

Arfwedson och Arfwedson (1991, s. 140f.) skriver om hur kravbilden förändras under 

skolåren från årskurs ett till årskurs nio. I början av skolgången är elevens behov det centrala, 

för att högre upp i åldrarna ge mer plats till samhällets krav. Eleverna blir mer medvetna för 

varje årskurs om vilka krav som ställs på dem. (Arfwedson & Arfwedson 1991, s. 140f) 

 

 
Figur 2. – Krav kontra behov (Arfwedson & Arfwedson 1991, s. 140) 

4.3 Förankring till studien 

Begreppet KASAM är i studien tänkt att användas som referensram för att tolka resultatet.  

Antonovsky (1987, s. 50) skriver att en framgångsrik problemhantering är beroende av en 

stark KASAM sedd i sin helhet. Thedin-Jakobsson (2007, s. 189ff.) beskriver vikten av att 

utgå ifrån känslan av sammanhang för att få elever att vilja delta i idrottsundervisningen. Hur 

eleverna upplever sin hälsa kan vara av betydelse för hur de upplever ämnet idrott och hälsa, 

vill delta på lektionen och anta utmaningar. Detta leder till att läraren behöver organisera 

undervisningen för att göra den begriplig, hanterbar och meningsfull för eleverna. När 

erfarenheter känns sammanhängande och strukturerade formas begriplighet. Inom 

undervisningen i idrott och hälsa tar sig detta uttryck i att läraren beskriver innehållet i 

undervisningen, vad lektionen går ut på och hur den är upplagd. Det gäller att både visa och 

förklara vad som ska hända och beskriva hur aktiviteten går till. Begriplighet kan kopplas 

ihop med de didaktiska frågorna vad och varför medan organisationen besvarar frågan hur. 

För att stärka begripligheten bör den enskilda lektionen sättas in i ett större sammanhang. 

Vidare bör läraren uppmuntra och göra det möjligt för eleverna att hantera de egna fysiska, 

psykiska och sociala resurserna. Det kan möjliggöras genom att rätt utrustning och redskap 

finns för att delta i undervisningen. (Thedin-Jakobsson 2007, s. 189ff.) 
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Läraren behöver även fundera över hur undervisningen kan organiseras så att eleverna känner 

sig trygga i övningarna, i gruppen och med läraren. Detta kan underlättas genom att läraren 

uppmärksammar alla elever vid varje tillfälle, genomför samarbetsövningar samt har koll på 

elevernas kunskap och strukturerar upp undervisningen så att alla lyckas.  De situationer 

eleverna möter ska kännas utmanande och vara värda ett känslomässigt engagemang och 

intresse. För att uppmuntra detta kan läraren skapa engagerade, lustfyllda och utmanande 

situationer. Aktiviteter som eleverna deltar i på fritiden kan i skolsammanhang bidra till att 

lektionen blir mer meningsfull för eleven. (Thedin-Jakobsson 2007, s. 189ff.) Som avslutning 

beskriver Thedin-Jakobsson (2007, s. 191) att ett intresse för fysisk aktivitet kan räcka för att 

skapa meningsfullhet.  

 

I den avslutande diskussionen kommer resultatet att kopplas ihop med det didaktiska 

perspektivet och bidra till en koppling mot läraryrket. Arfwedson (1998, s. 46) belyser att den 

mest centrala delen i undervisningen är undervisningsinnehållet, som ger inriktning, 

målformulering och undervisningsmetoder. Detta har under lång tid speglats av läroplaner och 

myndigheternas syn på undervisning (ibid., s. 45ff). I styrdokumenten framkommer enligt 

Arfwedson (1998, s. 45ff.) fyra argument för innehållet, det ska bilda eleven, överensstämma 

med människans natur, vara samhällsnyttigt och överensstämma med vetenskapen.  

 

Vid planering bör eleverna få komma till tals samtidigt som huvudansvaret ligger hos läraren 

som behöver känna alla elever, veta vad han/hon kan förvänta sig av gruppen och sedan lägga 

undervisningen på rätt nivå, så att eleverna möts där de är. (ibid., s. 86ff.) När kärnan är 

studerad kommer frågor som berör ämnet: vad är idrott, vad får eleverna att fortsätta med 

idrott, vilken betydelse har idrotten i samhället/skolan, vilka motiv ges för ämnet i skolan och 

vilka kriterier tillämpas i reflektionen över val av innehåll och arbetssituation. Ovanstående 

frågeställningar utgör grunden för didaktiska beslut på ett praktiskt pedagogiskt plan rörande 

innehåll och form vid undervisningssituationer. (Rönholt 2001c, s. 62)  
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5 Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur elever med funktionsnedsättning ser på sin 

undervisning i ämnet idrott och hälsa utifrån ett salutogent2

 

 perspektiv. Vi vill lyfta fram 

åsikterna hos elever med funktionsnedsättning som har inkluderad undervisning och de som 

har exkluderad undervisning.  

- Hur uppfattar eleverna undervisningen i idrott och hälsa? 

- Hur kan eleverna påverka undervisningen i idrott och hälsa för att skapa 

delaktighet?  

- Vad är enligt eleverna meningsfullt med ämnet idrott och hälsa? 

6 Metod 

6.1 Insamlingsmetod 

Syftet med uppsatsen var att undersöka hur elever med en funktionsnedsättning ser på sin 

undervisning i ämnet idrott och hälsa. För att besvara detta har vi genomfört en kvalitativ 

studie (Trost 1997, s. 16). En kvalitativ studie gav oss möjligheten att gå in i området på 

djupet (Johansson & Svedner 2006, s. 42f.) och att få ett inifrånperspektiv (Olsson & 

Sörensen 2001, s. 14). Med en kvalitativ studie var målet att få en helhetsförståelse av 

problemet (ibid., s. 62). Vi valde intervju som undersökningsmetod vilket beskrivs av 

Marshall och Rossman (2006, s. 101) som ”conversation with a purpose”. Att vi interjvuade 

barn har bakgrund i att det framförallt är eleverna som påverkas av de regler och lagar som 

sätts upp, men trots det får de sällan komma till tals (Marshall & Rossman 2006, s. 106). 

Målet var att få veta mer om vad elever med funktionsnedsättning själva tycker om sin 

idrottsundervisning och hur de uppfattar den. Trost (1997, s. 24) skriver att en intervju går ut 

på att förstå den intervjuades tankar, känslor, erfarenheter och föreställningsvärld. Således är 

intervju det som bäst kan besvara våra frågeställningar som berör elevernas syn på 

undervisningen i idrott och hälsa. Vidare handlar en kvalitativ intervju om vad 

intervjupersonen menar och hur den uppfattar en företeelse. Ovanstående kan därför ses som 

validitet då det vi undersöker är elevernas egen uppfattning om undervisningen i idrott och 

hälsa (Trost 1997, s. 101). 
                                                 
2 Hälsofrämjande (Nationalencyklopedin 2011h) 
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Intervjuerna var halvstrukturerade och följde en intervjuguide (se bilaga 2) med givna teman 

och förslag på konkreta frågor (Kvale & Brinkmann 2009, s. 117; Lantz 2007, s. 57f.). En 

halvstrukturerad intervju påminner om djupintervju som beskrivs av Marshall och Rossman 

(2006, s. 101) med generella områden där hänsyn tas till intervjupersonens svar. En 

intervjuguide bör enligt Lantz (2007, s. 57f.) innehålla bakgrundsfrågor och frågeområden 

knutna till syftet. Med en intervjuguide kunde vi lägga fokus på utvalda teman för at styra 

samtalet (Kvale & Brinkmann 2009, s. 117) och den vi använde bestod av frågeområden med 

underfrågor. Det gjorde att vi kunde följa samma upplägg i de olika intervjuerna samtidigt 

som vi gav utrymme för det som intervjupersonen berättade under intervjun och ledde oss till 

vidare frågor.  

  

Intervjuerna som genomfördes hade en låg grad av standardisering då frågorna som ställdes 

formades efter de svar intervjupersonen gav och ställdes i den ordning de passade. Detta gav 

en stor variationsmjölighet och uppmuntrade till följdfrågor. (Trost 1997, s. 19) Den 

intervjumetod vi använde oss av med öppna svarsalternativ är av ostrukturerad karaktär, men 

kan även ses som strukturerad då samma frågeområden används vid de olika intervjuerna 

(Trost 1997, s. 20f.; Sörensen och Olsson 2001, s. 80). Sammanfattningsvis skriver Trost 

(1997, s. 22) att en kvalitativ intervju har en ”hög grad av strukturering och låg grad av 

standardisering”.  

 

Vid intervjuerna kunde vi som intervjuare ställa följdfrågor i direkt anslutning till 

intervjupersonens svar, vilket ledde till vi kunde få förtydliganden och en ökad förståelse av 

intervjupersonerna (Marshall & Rossman 2006, s. 102). Eleverna som intervjuades fick 

möjlighet att själva beskriva hur undervisningen i idrott och hälsa ser ut (Marshall & 

Rossman, s. 102). Vid intervjutillfället var det viktigt att skapa en trygghet så att 

intervjupersonen vågar berätta. För att underlätta detta behöver vi som intervjuare vara 

lyhörda och öppna (Lantz 2007, s. 57f.). 

 

Utöver det som sagts ovan finns det några aspekter som är extra viktiga att ta hänsyn till då 

barn intervjuas. Vissa barn kommer vid intervjutillfället att vara mer aktiva än andra och 

några barn kommer att känna sig tryggare i grupp medan andra känner trygghet i att vara 

ensam med intervjuaren (Marshall & Rossman 2006, s. 106f.). Trost (1997, s. 37) tar upp 

samma ämne och beskriver hur barn ofta har svårt att koncentrera sig eller sitta still en längre 
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tid, vilket leder till att intervju med barn tenderar att bli kortare. Detta stöds även av Karlsson 

(2007, s. 81). Vi hade detta i tanken när vi utförde intervjuerna och var medvetna om att 

intervjuerna kunde variera tidsmässigt och anpassade oss efter den elev med 

funktionsnedsättning som intervjuades. De kortare intervjuerna ledde till att fler behövde 

genomföras (ibid.). Vidare betonar Marshall och Rossman (2006, s. 107) att det bästa sättet att 

nå fram till barn är att vara vän med dem, samtala på deras nivå, vilket kan ske genom 

konkreta frågor, och undvika auktoritet. Det gäller även att motivera för barnen varför de ska 

vara med på intervjun. (Trost 1997, s. 37ff.) Vid intervju kan reliabiliteten påverkas av den 

relation som finns mellan intervjupersonen och intervjuaren (ibid., s. 115). Att intervjua en 

elev två gånger är något som kan öka tillförlitligheten (ibid., s. 166) men det var inte möjligt 

att genomföra i denna studie. 

 

Vid intervju av barn med funktionsnedsättning, behöver ytterligare hänsyn tas till eventuella 

svårigheter att förstå frågorna. Det har lett till att vi vid intervjun ställde en del ja- och nej- 

frågor för att få igång en tankeprocess hos eleven och sedan följa upp med djupare och mer 

ingående frågor. Kvale och Brinkmann (2009, s. 145) skriver att ledande frågor inte alltid 

sänker reliabiliteten utan att de kan öka den vid vissa tillfällen vilket vi anser är fallet i våra 

intervjuer. Att använda ledande frågor vid intervjuerna kändes som en nödvändighet för att 

föra samtalet vidare. Intervjuerna kan till viss del spegla hur eleverna lärt sig att föra en 

konversation som är socialt accepterad och försöka dölja sin funktionsnedsättning (Frank 

2003, s. 239ff.).  

 

Några av intervjuerna genomfördes i grupp och det är då viktigt att vi som intervjuare skapar 

en trygg och säker atmosfär för samtliga intervjupersoner. En fördel med att genomföra 

intervju i grupp är att individerna kan få hjälp av att lyssna till vad de andra säger och få nya 

tankar och infallsvinklar. (Marshall & Rossman 2006, s. 114) I gruppen får deltagarna ta del 

av varandras idéer och ibland kan de samlas kring en gemensam lämplig åsikt (Trost 1997, s. 

26f., 44f.). Detta är något som inte blir möjligt vid en intervju med endast en intervjuperson 

(Marshall & Rossman 2006, s. 114). En nackdel som tas upp med gruppintervju är att den 

sociala situation som uppstår kan leda till att tystnadsplikten inte hålls, då någon av de 

intervjuade kan föra vidare vad som sagts då tystnadsplikten inte gäller intervjupersonerna. 

Det kan även vara så att en person som är mer talför och dominerande till sättet kan komma 

till tals mer och ta över. En gruppintervju kan leda till att något som är känsligt för en person 
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inte kommer fram då personen inte vill berätta om det för de andra i gruppen. (Trost 1997, s. 

26f., 44f.) 

 

Intervjuerna tog mellan 10 och 28 minuter och spelades in med iPhone. Att banda 

intervjuerna gav oss möjligheten att fokusera på vad personen sade och att ställa följdfrågor 

(Trost 1997, s. 50). Vi fick då även möjlighet att lyssna på svaren flera gånger efter 

intervjutillfället och skriva ut dem (Ejvegård 2009, s. 51), vilket i sin tur minskade risken för 

missförstånd (Trost 1997, s. 50).  

6.2 Urval  

Vi har genomfört 15 intervjuer med 20 elever med funktionsnedsättning som går i 

grundsärskolan. Eleverna gick i tre olika skolor. Sex av dem hade inkluderad undervisning i 

idrott och hälsa och 14 hade exkluderad undervisning. Ålderspannet på eleverna var mellan 

nio och arton år. Urvalet skedde strategiskt, vilket innebär att valet av intervjupersoner 

baserades på variablerna inkludering och exkludering (Nationalencyklopedin 2011g). Detta 

gjorde vi för att få fram olika synvinklar på problemområdet. Att intervjua elever med olika 

erfarenheter är viktigt då elevernas uppfattning om ämnet idrott och hälsa kan variera 

(Johansson & Svedner 2010, s. 39). Intervjupersonerna valdes med hjälp av de kontakter som 

vi hade med VFU3

6.3 Procedur  

-skolor samt genom rekommendation från kurskamrater. Då frågorna vi 

undersökte gällde elevens egen syn på idrott och hälsa var det viktigt att eleven kunde prata 

för sig själv och ha en åsikt om sin idrottsundervisning. Vi ansåg inte att urvalet begränsade 

oss utan att det snarare var positivt då eleverna kände igen oss och på så sätt kunde känna 

förtroende för oss när vi intervjuade dem vilket ledde till att intervjusituationen blev trygg. 

Eleverna fick även själva välja att ställa upp på intervju. 

Vår uppfattning från tidigare uppsatser är att vi alltför sällan frågar elever med 

funktionsnedsättning hur de ser på sin undervisning. Dessutom är få studier utförda på hur 

elever med funktionsnedsättning uppfattar undervisningen i idrott och hälsa (Fitzgerald 2005, 

s. 42). Tidigare forskning och intresset för elever med funktionsnedsättning ledde oss till att 

använda KASAM som teoretisk bakgrund i kombination med ett didaktiskt perspektiv. Efter 

att ha läst in oss på tidigare forskning och teorier formulerades syfte och frågeställningar. Ett 

                                                 
3 Verksamhetsförlagd utbildning 



20 

 

missivbrev skickades ut till alla elever i klassen, även om de sedan inte intervjuades. Tillstånd 

behövdes från vårdnadshavare då intervjun genomfördes med minderåriga (Trost 1997, s. 59).  

 

När detta var klart byggdes en intervjuguide utifrån ramarna att hitta relevanta områden 

(Lantz 2007, s. 49, 57f.) och att skriva ner förslag på enkla, raka och konkreta frågor (Trost 

1997, s. 73f.). Sedan genomfördes två pilotintervjuer för att granska upplägget på 

intervjuguiden och öka tillförlitligheten samt för att undersöka att intervjuerna gav svar på 

syfte och frågeställningar och således att intervjuguiden var valid (Lantz 2007, s. 60). 

Pilotintervjuerna genomfördes med två funktionsnedsatta elever som gick i särskolan. Ena 

eleven hade inkluderad undervisning i idrott och hälsa och den andra exkluderad. Efter 

pilotintervjuerna genomförts ändrades intervjuguiden och frågorna blev mer tydliga och mer 

raka än vid första utkastet. Sedan genomfördes 15 intervjuer med 20 elever med 

funktionsnedsättning.  

 

Reliabilitet förklaras av Ejvegård (2009, s. 77) som användbarheten av det använda 

mätinstrumentet. Detta innebär att mätningen bör vara stabil och att reliabilitet vid en intervju 

kan beskrivas som att frågor ställs på liknande sätt och att intervjusituationen är lika för alla 

intervjupersoner (Trost 1997, s. 99).  

 

Varje intervju började med att vi frågade ifall eleven ville ställa upp på intervjun och ifall det 

var okej att spela in intervjun. Vi förklarade även att det var frivilligt att svara på frågorna och 

att de när som helst fick avbryta intervjun ifall de ville (Trost 1997, s. 58f.; Lantz 2007, s. 57). 

Därtill berättade vi att det enbart var vi intervjuare som skulle lyssna på intervjuerna och att 

ingen annan skulle få höra och veta vem som sagt vad, vilket leder till att intervjuerna var 

konfidentiella (Trost 1997, s. 58f.; Ejvegård 2009, s. 53). Utöver detta förklarades även ämnet 

för intervjun och att det var av intresse och värde för oss som intervjuare att få höra elevernas 

åsikter och synpunkter på idrott och hälsa. Till det hör att lyfta fram deltagarens perspektiv 

och att det verkligen är intervjupersonens egna tankar vi vill veta mer om. (Marshall & 

Rossman 2006, s. 101) Att påpeka vikten av intervjupersonens svar för studien kan enligt 

Ejvegård (2009, s. 53) göra intervjupersonen mer samarbetsvillig. Vid tillfälle för intervjun 

ställdes både mer öppna och mer ledande frågor, detta för att få svar på frågeställningarna och 

se till att intervjupersonen hängde med (Olsson & Sörensen 2001, s. 81).  

 

Under hela intervjun lyssnade vi intresserat på intervjupersonen och ställde följdfrågor, gav 
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uppmuntrande nickningar och utrop samt var lyhörda och öppna till det som sades (Ibid.; 

Trost 1997, s. 86; Ejvegård 2009, s. 54). Intervjuerna skedde i de flesta fall i rum i anslutning 

till deras vanliga undervisningslokal där samtalet kunde ske ostört. (Ejvegård, s. 41f.). Lantz 

(2007, s. 69ff.) och Trost (1997, s. 41f.) beskriver vikten av att låta rummet vara inbjudande 

och skyddat från störande moment för att ta bort nervositet och skapa trygghet. Intervjuerna 

skedde på skolan vilket är en känd miljö för eleverna och vi hoppas att det ledde till att de 

kände sig trygga. Vid intervjuerna var vi noga med att se till att det fanns tid för eleverna att i 

lugn och ro besvara de frågor som ställdes och känna att de hann tänka efter och ge svar i sin 

egen takt (Lantz 2007, s. 72). Vid en av intervjuerna var de två elevernas lärare med och 

läraren lade emellanåt orden i munnen på eleverna. Vid en intervju utan lärare hade eleverna 

kunnat ta upp andra områden, samtidigt som de kanske inte hade sagt något ifall läraren inte 

var där. Med tanke på det fick läraren vara med för att göra situationen trygg och bekväm för 

eleverna. Då läraren var klasslärare och inte idrottslärare tror vi att det kan ha haft mindre 

betydelse för resultatet, då frågorna handlade om idrotten.  

 

Trost (1997, s. 99) skriver att skillnaden på ett statistiskt förhållande och intervju, är att i 

statistiken hålls förhållanden stabila medan det vid intervju sker processer. En intervju med en 

person kommer inte att ge samma svar om en annan person intervjuas då attityder och 

fenomen ändrar sig med tiden och människor är aktiva av naturen. Svaren på en fråga 

kommer inte att vara desamma vid två tillfällen då personerna utsätts för nya situationer och 

erfarenheter. Reliabiliteten blir högre ifall fler intervjuare ser samma saker vid intervju. (Trost 

1997, s. 99ff.) Det är svårt, skriver Trost (1997, s. 100), att prata om reliabilitet vid intervju. 

Intervjuerna genomfördes av oss båda vilket gjorde att vi kunde vara ett stöd för varandra. Ett 

bra samspel resulterar ofta i en bättre intervju med större informationsmängd och förståelse än 

då endast en person intervjuar. Om de två intervjuarna inte är samspelta blir det tvärtom, 

vilket stör intervjun. Något som var viktigt att tänka på då vi var två som intervjuade var att 

det för den intervjuade kan kännas som att intervjuarna har maktövertag och att den 

intervjuade hamnar i underläge. Att vara två intervjuare kan även vara bra då ämnet för 

intervjun är känsligt. (Trost 1997, s. 43f.). Att vi båda var med vid samtliga intervjuer 

baserades även på att, som Trost (1997, s. 55) skriver, analysen av materialet startar redan vid 

intervjun och att det kommer fram information vid intervjun som inte kan höras eller ses 

efteråt. Vid transkribering skrev vi båda två ner delar av intervjuerna som sedan studerades, 

vilket gör arbetet mer reliabelt (Kvale & Brinkmann 2009, s. 145). 
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Intervjun avbröts när intervjuerna inte gav ny information (Johansson & Svedner 2010, s. 38) 

och vid genomgång av intervjuerna söktes mönster (Trost 1997, s. 115) för att underlätta 

analysen. 

6.4 Etiska överväganden 

Det finns några etiska överväganden som vi bör ta   hänsyn till vid intervju. Några av dessa 

presenteras nedan. Eleverna i vår studie kommer att vara anonyma, vilket innebär att namnet 

på intervjupersonen inte kommer att lämnas ut utan samtycke från intervjupersonen. 

(Ejvegård 2009, s. 53) Det är viktigt att tänka på att intervjupersonen inte ska kunna 

identifieras i texten (ibid.) och att eventuella kännetecken på personen inte framgår (Trost 

1997, s. 40). Svaren på intervjuerna har behandlats konfidentiellt vilket innebär att allt som 

sägs stannar mellan intervjuaren och intervjupersonen och ingen information har använts 

utanför studien (ibid.). Vid inledning av intervju eller vid första kontakten med 

intervjupersonen ska det framgå att deltagandet är frivilligt då personen ger av sin egen tid. 

Detta är något som vi som intervjuare behöver ta hänsyn till. (Marshall & Rossman 2006, s. 

81f.). Dessutom ska det framgå vid inledningen av intervjun att intervjupersonen när som 

helst kan avbryta intervjun eller välja att inte svara på en fråga. Detta utan att intervjuaren kan 

kräva ett svar på varför eller att det leder till negativa konsekvenser för intervjupersonen 

(Johansson & Svedner 2006, s. 29f.).  

 

Ytterligare en viktig punkt att tänka på som intervjuare är att inte leda in intervjupersonen på 

något spår eller i den riktning som vi skulle önska, utan hålla en neutral och objektiv attityd. 

(Ejvegård 2009, s. 54) Vid intervju är det intervjupersonen som ska få tillfälle att uttrycka sin 

syn på området och inte påverkas av hur intervjuaren ser på det (Marshall & Rossman 2006, s. 

101f.). Det är den som blir intervjuad som är expert på sig själv, vilket leder till att 

försiktighet bör vidtas för att inte locka intervjupersonen till att säga något som personen inte 

menar eller inte vill säga (Trost 1997, s. 68). Att ta reda på funktionsnedsatta elevers åsikter 

kring idrott och hälsa kan vara känsligt, inte bara för eleven utan även för lärare, föräldrar och 

övriga skolan (Marshall & Rossmann 2006, s. 82). Det har lett till att fokus har legat på att 

elevernas åsikter och synpunkter är viktiga och värdefulla för studien (ibid., s. 101).  

7 Resultatet 
Nedan kommer resultatet från de femton intervjuerna med elever med funktionsnedsättning 

som har exkluderad och inkluderad undervisning i idrott och hälsa att presenteras utifrån de 
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tre frågeställningarna, med KASAM som teoretisk utgångspunkt. Sex elever har inkluderad 

och fjorton elever har exkluderad undervisning i idrott och hälsa. I resultatpresentationen och 

i diskussionsdelen kommer eleverna att benämnas med fiktiva namn. 

7.1 Hur uppfattar elever med funktionsnedsättning 
undervisningen/lektionerna i idrott och hälsa.  

Generellt tycker de elever som har intervjuats att idrotten är bra och kul, de hade svårt att 

komma på något negativt. Detta kom fram i inledningen av intervjuerna, när de fick svara på 

frågan vad de tycker om idrotten. Undervisningen som bedrivs i idrott och hälsa ter sig i och 

med detta som hanterbar för eleverna. När undervisningen i idrott och hälsa sedan studerades 

mer ingående kom det fram olika svar och olika synpunkter på idrott och hälsa. Det flera av 

eleverna beskrev som roligt med idrotten var att få hoppa, springa, leka, göra hinderbana, ha 

idrott med musik, jaga varandra och spela basket, killerboll och innebandy.  

 

Eleverna fick beskriva en vanlig idrottslektion. En vanlig lektion startar med en samling i 

ring, ofta på angiven plats, som röda linjen, och att läraren sedan förklarar de övningar och 

lekar som kommer att genomföras under lektionen. Emma beskrev lärarens förklaring som att 

”läraren pratar om roliga saker”, medan Hanna noggrant poängterade att de alltid leker sista 

paret ut som första lek på lektionen. I slutet av lektionen samlas eleverna i en ring och skriker 

skolans namn. Simon och Casper berättar att de får feedback från idrottsläraren i slutet av 

lektionen. Att lektionen ser likadan ut varje gång leder till att den blir mer hanterbar för 

eleverna. 

 

Några elever nämner även vikten av att träna kroppen och att röra på sig under idrotten. Då 

eleverna tillfrågades om det sämsta med idrotten, svarade Hanna direkt att ”det är bra” och 

Simon säger att ”det är mycket bra på gympan”. Flera av de andra eleverna tyckte inte att det 

fanns något dåligt eller tråkigt med idrott och hälsa. De elever som ser sämre sidor av idrotten 

nämner att det inte är roligt när alla flamsar och att de andra eleverna då väntar tills de stökiga 

slutar. När det är stökigt i idrottshallen har några av de intervjuade eleverna svårigheter med 

att lyssna på läraren, ta in vad som händer och förstå instruktionerna. Sara säger att det är 

jobbigt när hon måste lyssna på idrottsläraren, då han/hon pratar för mycket. Sara skulle hellre 

se en idrottslärare av det andra könet som inte skulle prata lika mycket. Att läraren pratar för 

mycket och Sara inte lyssnar kan leda till att hon får svårigheter med att förstå de övningar 

som ska genomföras. För att förstå måste möjligheten att lyssna finnas. Då Sara och andra 
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elever inte hör vad läraren säger blir begripligheten för uppgiften lägre då de inte har hört vad 

som ska ske. Även hanterbarheten minskar eftersom de inte vet vad som kommer att hända. 

För eleverna kan ämnet idrott och hälsa ses som begripligt och hanterbart då det är en del av 

skolan. Engla nämner att hon lär sig allt på idrotten och att det är roligt att springa då detta är 

något hon även gör på fritiden, vilket gör att uppgiften är hanterbar för henne då hon vet vad 

som förväntas och vad som händer. 

 

De flesta eleverna förstår när läraren förklarar övningarna. Vid de tillfällen det är något de 

funderar över så frågar de. Senare i intervjuerna kom det fram allt tydligare att fallet inte är så 

i alla situationer. När det är något eleverna inte förstår, frågar de läraren eller en assistent. 

Vissa väljer istället fråga en klasskompis. Robin beskriver att han förstår vad de ska göra 

under lektionen. Han ser ingen annan väg, men frågar trots det ofta om hjälp. Kalle beskriver 

att idrottsläraren förklarar övningen en gång till när det behövs, men uttrycker en önskan om 

att läraren ska vara tydligare i sina förklaringar. Två elever anser att lektionen inte är rolig 

ifall de inte förstår vad de ska göra. Iris förklarar det med följande ”ne, för förstår ingenting 

då”. Andra elever beskriver att läraren förklarar så att de förstår och ibland kommer läraren 

fram till dem och förklarar separat.  

 

Läraren beskriver alltid övningen och ofta både visar och berättar hon/han samtidigt. För det 

mesta är det läraren själv som visar övningen, men ibland får eleverna själva visa. En elev 

berättar att det bara är idrottsläraren som visar övningarna. Ronja tycker att det är bra att 

idrottsläraren visar och pratar samtidigt ”för då vet man vad man ska göra”. Detta är enligt 

Thedin-Jakobsson (2007, s. 189ff.) ett sätt för läraren att göra lektionen sammanhängande. 

När det sker i samband med en strukturering så känns uppgiften mer begriplig (Ibid.). Ronja 

anser att det är enklare att förstå vad man ska göra då läraren både visar och förklarar. Om en 

elev inte förstår så repeterar idrottsläraren. Olga beskriver att hennes idrottslärare 

demonstrerar en bana först och sen är det elevernas tur. En annan elev förklarar att 

idrottsläraren brukar säga precis vad de ska göra, exempelvis ”aa, du ska springa fyra varv, du 

ska aa, du ska ge såhär, gummi five heter de”. Emil säger att han ändå försöker, men att de 

olika sakerna kan vara svåra i början eller om man inte har lekt leken tidigare, men att man 

kan få hjälp på olika sätt.  Han lyfter även fram vikten av att lyssna, för att man ska kunna 

förstå. Hanna säger att idrott kan vara svårt, när bollen kastas högt, eller då hon missar.  
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Vad är det som gör att eleverna förstår? Enligt Thedin-Jakobsson (2007, s. 189ff.) kan läraren 

beskriva vad lektionen går ut på och hur den är upplagd samt visa och förklara hur aktiviteten 

går till. Detta underlättar för eleverna att känna hög nivå på de olika komponenterna i 

KASAM (Thedin-Jakobsson 2007, s. 189ff.). När andra elever stör blir det svårt att 

koncentrera sig och förstå vad som ska ske. För att vara säker på att de har förstått upprepar 

några av eleverna övningen och kollar så att det var rätt. Detta är ett sätt för dem att göra 

uppgiften hanterbar.  

 

Att förstå innehållet leder till att eleverna kan hantera situationen och vet vad som förväntas 

av dem. Det gör att eleverna kan se ett sammanhang, koppla ihop enskilda delar med en 

helhet för att underlätta ytterligare för eleverna. Idrottsläraren kan hjälpa eleverna med detta 

genom att visa på att uppgifterna som utförs leder till en helhet eller ett mål och att 

undervisningen följer en röd tråd. Detta lyste inte igenom i intervjuerna och ger en känsla av 

att ett helhetsperspektiv saknas hos flera av eleverna.   

 

Utifrån det eleverna berättar att de gör på idrott och hälsa är undervisningen hanterbar och 

begriplig för eleverna. Höga värden på dessa två komponenter kan leda till att eleverna även 

finner undervisningen meningsfull. Att det är så visar eleverna då de beskriver idrotten som 

rolig. Det som däremot sänker motivationsdelen är att alla elever inte är delaktiga. 

(Antonovsky 1987, s. 45ff, 129f.)  

7.2 Hur kan eleverna påverka undervisningen i idrott och hälsa för 
att skapa delaktighet?  

De flesta eleverna uppfattar att de får vara med och påverka innehållet på idrottslektionen, 

åtminstone komma med önskemål om vad de vill göra. Iris förklarar att ”vi brukar få välja 

vad vi ska göra”, men detta sker inte varje gång utan vid enstaka tillfällen. Eleverna beskriver 

att när idrottsläraren har en färdig lektionsplanering är det den som används, men att läraren 

ibland frågar vad de vill göra. Några elever tar upp att de kan få ge förslag på lekar och vilken 

musik som ska vara på under övningen. Att ha möjlighet till att få vara med och påverka 

innehållet i ämnet idrott och hälsa kan leda till att eleverna finner ämnet meningsfullt 

(Antonovsky 1987, s. 45ff. ) 

 

Generellt är eleverna överens om att det är idrottsläraren som bestämmer på lektionen och det 

är en situation de trivs med. Vid frågan om vem som bestämmer då inte idrottsläraren gör det, 
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svarar några av eleverna att det är vikarien när idrottsläraren är sjuk eller elevernas 

assistenter. Robin anser att han inte kan vara med och påverka vad som händer på lektionen 

eller berätta för idrottsläraren när han inte är nöjd. Han menar att idrottsläraren ändå redan har 

bestämt vad de ska göra vilket känns skönt. En annan elev säger att han pratar med 

idrottsläraren då han vill ändra på något. Olga berättar att hon har önskemål att få ha idrott 

tillsammans med eleverna i högstadiet då de gör ”annorlunda aktiviteter”, är snälla mot henne 

och tycker om henne. Hon har aldrig berättat detta för sin idrottslärare och inte heller lagt 

fram att hon gärna vill testa på de aktiviteter som de har på högstadiet.  

 

Att eleverna ställer frågor eller ber om hjälp vid behov är inte helt självklart, Hanna säger, att 

elever endast ska fråga om hjälp vid behov. En annan elev flikar in och tror att elever annars 

bara lägger sig i då en aktivitet är tråkig eller uttjatad. Bianca förklarar hur hon prövar en 

enklare variant då en övning är för svår, om en sådan inte finns så ber hon läraren om hjälp. 

Bianca arbetar aktivt för att göra lektionen och övningen hanterbar och känner att hon kan 

fråga vad som helst av sin lärare. Alla elever som har inkluderad undervisning i idrott och 

hälsa är överens om att de kan fråga sina lärare vid behov av hjälp. Emmas svar på frågan om 

hjälp är lite mer diffus och hon beskriver att hjälpen bara kommer till henne utan att hon ber 

om den, ”han bara hjälper mig”. Det leder till att Emma själv inte ser att hon inte har förstått, 

utan övningen som hon förstod den är begriplig, men det är inte den övning som läraren tänkt. 

Sara berättar att hon inte frågar läraren ifall hon kan byta övning då hon tror att idrottsläraren 

inte kommer att ge henne betyg ifall hon ifrågasätter honom/henne.  

  

Om eleven inte förstår att den behöver hjälp är situationen inte begriplig ur lärarens 

synvinkel. Att vara med och bestämma vad som ska hända på idrottslektionen kan göra 

innehållet mer hanterbart för eleverna. Då vet de vad som kommer ske. Det går också att se 

det som att när eleverna får välja innehåll så väljer de oftast något som är begripligt och 

meningsfullt för dem. 

 

Att känna delaktighet i en situation kan underlätta för eleven att se den som meningsfull och 

då leda till en högre känsla av sammanhang (Thedin-Jakobsson 2007, s. 198ff.). Om eleven 

har möjligheter att påverka sin undervisning lär även elevens känsla av delaktighet öka. Hur 

de intervjuade eleverna ser på möjligheten till delaktighet i undervisningen i idrott och hälsa 

kommer att studeras skilt utifrån elever som har inkluderad och exkluderad idrott.  
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De elever som har exkluderad undervisning i idrott och hälsa beskriver lektionerna som 

positiva och att det är roligt. Några av eleverna är lite skeptiska och Kalle förklarar att 

stämningen kan vara dålig då ingen lyssnar på läraren, men att han ändå trivs på idrotten. En 

av eleverna vill att alla elever i klassen ska vara med på lektionen och berättar om en tjej som 

sällan är med utan skyller på att hon har ont. Andra säger att de trivs med sina klasskompisar, 

tycker att de har roligt tillsammans och att det är en bra klass att ha idrott med. Sara som har 

idrott med de äldre eleverna tycker, att det fungerar bra och att hon får nya kompisar.  

 

Eleverna som har inkluderad idrott tycker att det är roligt då de andra eleverna är glada och att 

de får vara med och leka. Hanna följer i samma spår och tycker att de andra i klassen är snälla 

och att inkluderad undervisning är roligast ”ibland”, som vi ser det kan det vara både och, 

ibland roligt och ibland tråkigt. En elev hoppade över att svara på frågan om vad som var 

sämst med inkluderad undervisning, utan svarade istället på vad som var det sämsta med 

idrotten. Robin som går i en klass där några elever har inkluderad undervisning i idrott medan 

han själv har exkluderad tycker att det är skönt och lugnare i sin egen grupp som utgörs av två 

elever. Han tycker att det är bra och ser det som en möjlighet för de två eleverna att vara 

tillsammans. 

 

Ali och Bianca tog upp både negativa och positiva sidor av inkluderad undervisning i idrott 

och hälsa. Bianca beskriver att hon trivs på idrotten och att de andra i klassen gillar att umgås 

med henne, men att situationen inte var likadan förra året. Då var det mycket strul och Bianca 

deltog inte på alla lektioner. Andra elever i klassen försökte bestämma över henne och få 

henne att göra sådant som hon inte ville. Situationer som denna gör Bianca nervös och hon 

missade därför flera lektioner. Vi kan se att de två komponenterna hanterbarhet och 

begriplighet för ämnet idrott och hälsa är goda, det har hon förklarat tidigare, men den tredje 

komponenten delaktighet är osäker. I en klass där andra vill påverka henne, där hon blir 

nervös och inte vill delta lär känslan av meningsfullhet och delaktighet sänkas. Hon beskriver 

senare att hon var tvungen att vara stark vilket tyder på att hon ser ämnet idrott och hälsa som 

meningsfullt och hon ser kompisarna mer som en utmaning än att hon ger upp (Antonovsky 

1987, s. 45ff.). Det här året är det bättre på idrotten och det hjälper till att skapa en större 

känsla av sammanhang för Bianca (Ibid., s. 44ff). Ali beskriver en liknande situation, han 

trivs i klassen och har kompisar, men det händer ofta att han inte får vara med och han känner 

att han inte får någon hjälp från läraren. Antonovsky (1987, s. 45) beskriver att en hög nivå av 

hanterbarhet kan uppnås med hjälp av andra i ens närhet som ställer upp då personen själv 
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inte har resurser att hantera situationen. I det här fallet har inte Ali det som krävs och vänder 

sig till sin lärare, som inte tar tag i det eller hjälper till. Detta leder till att han får en låg känsla 

av hanterbarhet i den givna situationen. Ali vill inte gärna prata om detta ämne. 

 

Att känna att man får vara en del av gruppen är viktigt för att eleven ska känna att situationen 

är meningsfull. Det gör att de känner sig trygga och vågar testa på och utmana sig själva, även 

om en övning är svår och hanterbarheten och begripligheten är låg. En bra klass, där eleven 

får vara med, kan hjälpa till att öka motivationen.  

7.3 Vad är enligt eleverna meningsfullt med ämnet idrott och hälsa? 

När eleverna får frågan om vad som är viktigt med idrott och hälsa, svarar 19 av de 20 

eleverna att idrott och hälsa i skolan är viktigt. Den elev som inte höll med de andra ansåg att 

”skolan är viktigare” och förklarar vidare att med det menas aktiviteter i klassrummet, som att 

läsa och skriva. För den eleven ter sig undervisningen i idrott och hälsa inte meningsfull. 

Flera av eleverna som ser idrott och hälsa som viktigt tar upp vikten av att röra på sig, då det 

kan leda till att kroppen mår bättre, man blir stark och springer fortare. Även förklaringen ”för 

då får man hälsa” används av en elev. Tre elever ser idrott och hälsa i skolan som en 

förberedelse inför olika tävlingar på fritiden och en annan elev ser det som att komma i mål 

även under lektionen. Tävling är enligt en av dem till för att vinna eller få ett pris. För dessa 

elever är tävlingar utanför idrott och hälsa i skolan något som gör undervisningen begriplig 

och hanterbar, dessutom anses lektionerna meningsfulla då de har ett mål med aktiviteten 

(Antonovsky 1987, s. 45ff.). Sara beskriver att idrotten är viktig för att prestera bra vid tävling 

på fritiden. Vi kan även koppla ihop detta med att de är mer vana vid den här formen av fysisk 

aktivitet (ibid.). Ali säger att idrottslektionerna är ett tillfälle att träna så att de kan bli 

idrottsmän, vilket kan göra att det känns mer meningsfullt för honom. Detta kan leda till att 

eleverna ser ett syfte med ämnet som ligger utanför skolans värld och även kan bidra till en 

ökad meningsfullhet av ämnet i skolan.  

 

Andra åsikter kring varför idrott och hälsa är viktigt som kom fram vid intervjuerna var att 

skolan har bestämt att ämnet ska finnas på schemat och för att eleverna ska lära sig saker. 

Robin tycker att det är viktigt att de lär sig saker, men han kan inte beskriva vad det är han lär 

sig på lektionerna i idrott och hälsa. Vidare kopplar eleverna ihop hälsa med 

idrottsundervisning i skolan och att det är viktigt, enligt Bianca, ”för det är så kul”. 

Lektionerna i idrott och hälsa kan även leda till att man blir idrottslärare i framtiden.  
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Emil nämner att han blir pigg av att röra på sig, känner att han mår bra och uttrycker att man 

kan bli tjock om man inte rör på sig. Han räknar upp flera motivationskomponenter med 

ämnet idrott och hälsa och dessa gör att han finner ämnet meningsfullt. Enligt en elev är det 

viktigaste med idrott och hälsa att ha gympakläder, medan det var lite svårare för två andra 

elever att förklara varför de tyckte att idrott och hälsa var viktigt. Då fyllde läraren i och 

påminde dem om att de brukar prata om idrotten, muskler och kondition som faktorer som 

påverkas. 

 

Eleverna började sedan beskriva olika aktiviteter och övningar som sker på idrotten och hur 

de bör vara utformade för att kännas meningsfulla för dem. Flera av eleverna beskriver att de 

vid nya övningar lär sig mer och att det är spännande och utmanande. Dessa faktorer leder till 

att eleverna kan få en högre känsla av sammanhang då meningsfullhet är en 

motivationskomponent (Antonovsky 1987, s. 45ff.). Flera av eleverna säger att de inte lär sig 

så mycket när de enbart utför en aktivitet, utan de behöver testa på nytt. Detta är något som 

skulle öka elevernas motivation och således också meningsfullheten (Antonovsky 1987, s. 45-

50). Flera andra elever följer i samma spår och beskriver att det lätt blir lite tråkigt när de kör 

samma aktivitet för länge. Med lagom utmanande övningar i idrotten kan meningsfullheten i 

uppgiften ökas, dock måste vi komma ihåg att lagom är väldigt olika för olika elever. 

Uppgifterna som eleverna utför bör vara värda att lägga engagemang och energi på samt att 

de kan ses som utmaningar istället för något som är betungande. Därtill bör undervisningen 

vara upplagd så att alla lyckas och det ska kännas lustfyllt. (ibid.; Thedin-Jakobsson 2007, s. 

189ff.). Ronja beskriver att hon helst vill ha nya övningar då hon har tröttnat på de gamla och 

anser att nya övningar är mer spännande. Om den nya övningen är svår är det inte lika roligt. 

Det kan leda till att uppgiften inte känns tillräckligt utmanande för att hon ska vilja utföra den. 

Hon har gjort den så många gånger att hon kan den utan och innan och behöver få något nytt 

moment eller en ny detalj för att öka intresset för uppgiften.  

 

Emil säger att han hellre har gamla övningar som han känner igen och tycker att det minskar 

skaderisken då eleverna vet hur övningarna går till, men att idrottsläraren växlar mellan gamla 

och nya övningar. Eleverna ska kunna känna sig trygga med innehållet och läraren (Thedin-

Jakobsson 2007, s. 189ff.). Då Emil även vet hur övningen går till kan han hantera den. Dessa 

två komponenter och hans eget uttalande om att han vill ha övningar han känner igen på 

idrotten bidrar till att han vid dessa tillfällen har en hög känsla av sammanhang (Thedin-
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Jakobsson 2007, s. 189ff.). Två elever har önskemål om svårare hinderbanor som är kluriga 

och som när de klarar dem leder till att de blir stolta och glada när de klarat en övning som 

varit svår och en utmaning för dem. Thedin-Jakobsson (2007, s. 189ff.) framhåller att de 

övningar som används på lektionen ska kännas utmanande och vara värda att kämpa för. 

 

Några av eleverna berättade att de inte gillar en viss idrott och att det ofta beror på att 

aktiviteten i fråga är svår. Emma beskriver att en övning som är svår ofta är tråkig. Att Emma 

finner övningen svår kan bero på att hon har svårt att hantera övningen. Vidare beskriver hon 

att hon inte vet hur hon ska göra för att sparka på bollen, vilket leder till att även 

begripligheten för momentet fotboll blir låg. Att hon sedan säger att aktiviteten är tråkig 

uttrycker att den förmodligen inte är meningsfull för Emma och således blir även den 

komponenten låg. Detta leder till att Emmas känsla av sammanhang i momentet fotboll blir 

låg. (Ibid.) Emma berättar även att när läraren förklarar en övning så pratar han om roliga 

saker, vilket tyder på att den övergripande förståelsen kanske inte är den bästa och hon ser 

ingen helhet i det som ska genomföras på lektionen eller idrotten. (Thedin-Jakobsson 2007, s. 

189ff.) Simon berättar att han är höjdrädd, men att hans idrottslärare anpassar nivån och gör 

övningen hanterbar och säger till Simon att han måste försöka och att han kan gå vidare efter 

att han har försökt.  

 

Engla förklarar att aktiviteter som hon utför både hemma och i skolan är roligare. Det kan 

vara ett tecken på att hon klarar av dem, förstår vad hon ska göra och känner att de är 

meningsfulla (Antonovsky 1987, s. 44-50). Sara nämner samma sak och vill gärna utföra de 

sporter hon utövar på fritiden även på idrotten. Det gäller övningar som hon känner att hon är 

duktig på och Sara kan även tänka sig att lära ut aktiviteten till de andra i klassen. Både Engla 

och Sara har en hög nivå på de tre komponenterna i KASAM vilket kan leda till en hög känsla 

av sammanhang (Ibid., s. 44ff.). Att Sara dessutom nämner att hon vill lära ut övningen leder 

till att den verkligen är meningsfull för henne och att det skulle vara en utmaning för henne att 

få visa det för de andra i klassen.  

 

När innehållet på idrotten är enformigt blir det lätt långtråkigt och några elever finner det 

tråkigt när alla inte är med och deltar. Dessa faktorer sänker meningsfullheten, om lektionerna 

skulle vara mer mångsidiga och alla elever deltog skulle eleverna förmodligen känna större 

motivation till uppgifterna. Eleverna motiverar i detta stycke varför de vill vara med på 

idrotten och vad det är som gör den meningsfull eller inte. De relaterar detta till situationer 
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som för dem är hanterbara och begripliga, där de känner igen sig och kan förstå. 

Sammanhängande erfarenheter som att utöva en aktivitet i skolan som även sker på fritiden 

ökar begripligheten, hanterbarheten och meningsfullheten på uppgiften och leder till en högre 

KASAM (Thedin-Jakobsson, 189ff.). 

7.4 Övrigt från intervjuerna 

Under intervjuerna kom det fram att flera av eleverna inte kom ihåg vad deras idrottslärare 

hette utan svarade assistent, klasslärare eller att de inte visste. När Emma intervjuades svarade 

hon att hon kunde prata om allt och nämnde flera gånger att ”det är en väldigt bra fråga” och 

”jag kan prata! Om allt”. Sen när frågan väl var ställd kom hon inte till skott med att svara. 

Dessa frågor var för svåra för eleverna att hantera, de förstod inte vad vi frågade efter och de 

visste inte svaret. Vid intervjun med Casper och Simon var deras klasslärare med som ett stöd 

då de inte kände oss som intervjuade och för att hjälpa till med svårigheter att förstå. Läraren 

hade svårt att hålla låg profil och lotsade ibland eleverna. 

8 Diskussion  
Här nedan kommer syftet att diskuteras med utgångspunkt i det didaktiska perspektivet 

kopplat till tidigare forskning och styrdokument. Syftet med studien har varit att undersöka 

hur elever med funktionsnedsättning ser på sin undervisning i ämnet idrott och hälsa utifrån 

ett salutogent perspektiv.  

8.1 Undervisningen/lektionerna i ämnet idrott och hälsa 

Eleverna som intervjuades tycker att idrott och hälsa är bra och att det bästa med lektionerna 

är att få leka och springa. I Lgr11 (Skolverket 2011b, s. 43) står det att positiva upplevelser av 

rörelse och friluftsliv ska förmedlas via undervisningen i idrott och hälsa och är av betydelse 

för att man ska vara fysiskt aktiv senare i livet. Läroplanen är en av delarna som påverkar vad 

som sker på lektionerna, men det räcker inte. Läraren har också en stor betydelse, liksom 

eleverna. Dessa faktorer bestämmer tillsammans med det material som finns tillgängligt vad 

som ska ske på lektionen. (Meckbach & Lundvall 2007, s. 22ff.)  

 

De flesta av eleverna nämner olika lekar och att ha roligt som det centrala med idrotten. 

Eleverna ska enligt Skolverket (Skolverket 2011b, s. 43) testa på flera olika aktiviteter och 

alla elever ska ha möjlighet att delta i undervisningen. Bianca anser att de gör lätta aktiviteter 

på idrotten och att inlärningen inte är hög när samma aktivitet utförs gång på gång. Vidare 
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kan det diskuteras vad som bör ingå i undervisningen i idrott och hälsa? Arfwedson och 

Arfwedson (1991, s. 140f.) tar upp hur undervisningen i de lägre åldrarna styrs av elevernas 

behov. De elever som har intervjuats går i årskurs tre till åtta och de äldre eleverna borde 

således styras mer av krav från läroplan och övriga styrdokument, men det känns som att 

undervisningen baseras på att eleverna ska ha roligt och vad som är viktigt för dem. Larsson 

skriver (2004, s. 125ff., 181) att elevernas positiva bild kan komma ifrån att de får röra på sig 

och ha kul. För Emil verkar det vara mer motiverande och roligt att genomföra övningar där 

han känner sig trygg och säker på vad som ska göras, övningen blir begriplig för Emil 

(Antonovsky 1987, s. 44). De aktiviteter som eleverna utför på fritiden är ofta dem de vill ha 

på lektionen i idrott och hälsa. Det har till stor del att göra med att dessa övningar är 

hanterbara för eleverna och att det är något de känner sig bra på och är trygga med. Det kan 

för flera av eleverna leda till en känsla av meningsfullhet.  

 

Ali ser även en koppling mellan idrott och hälsa i skolan och att senare bli en idrottsman. De 

kopplingar eleverna gör hjälper dem att göra ämnet mer begripligt och visar även på 

kopplingen mellan skolan och världen utanför. Detta leder in på den didaktiska triangeln och 

att det finns fler aktörer än lärare, elev och text involverade. (Meckbach & Lundvall 2007, s. 

22f.) Vi tror att föräldrar och olika medier har stor inverkan på elevernas syn på idrott. Som 

lärare i idrott och hälsa behöver vi ta hänsyn till detta och fundera kring hur vi vill arbeta? För 

de elever vi har intervjuat verkar lekar och att springa medföra meningsfullhet i innehållet i 

idrott och hälsa. Så hur uppnås målen att undervisningen ska vara allsidig? 

 

Den elev som beskrev att andra ämnen i skolan var viktigare än idrott och hälsa har inte 

förstått vad hon lär sig på lektionerna och att det kan vara av nytta för framtiden.Vad kan vi 

som lärare göra för att hon ska förstå? Och är det så att ämnet idrott och hälsa är viktigt? Den 

här eleven kanske har helt rätt i sitt påstående, eller så har idrottsläraren inte lyckats visa 

varför idrott och hälsa är ett ämne i skolan och vad det syftar till. Det gäller för lärare i idrott 

och hälsa som i alla andra ämnen att förklara innehållet och varför en övning eller ett visst 

innehåll sker (2007, s. 189ff.). Detta är något som är generellt för de elever vi har intervjuat. 

Vidare tycker eleven att ”riktiga” skolämnen är av större vikt. Vår tolkning är att hon ser det 

som att de leker på lektionerna i idrott och hälsa och att det är ett avbrott från den ” vanliga 

skolan”. Robin hade inte koll på vad som skedde på idrotten och beskrev att det viktigaste 

med idrotten var att ha idrottskläder. För honom kommer det bli svårt att ansvara för sina 
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egna studier och ha det inflytande som Lgr 11 (Skolverket 2011b, s. 12ff.) beskriver att 

eleverna ska träna på. 

 

Att det är stökig och svårt att lyssna på lektionerna leder till att förståelsen för innehållet 

minskar då eleverna inte får möjlighet till att höra vad läraren säger och reflektera över vad 

som ska ske eller förstå innebörden. Det leder till att de inte vet vad som ska hända på 

lektionen och då inte heller kan vara med och påverka innehållet då de inte förstår vad som 

ska hända. Detta leder till att de blir förbisedda i diskussionen kring vad som ska ske i ämnet 

idrott och hälsa (Arman 2007, s. 30). I läroplanen står det att undervisningen ska vara 

anpassad efter elevens behov och förutsättningar (Skolverket 2011a, s. 27). Dock kan vi se att 

eleverna i exkluderad klass oftare har nämnt störande moment och svårigheter med att lyssna 

på läraren. Detta skulle kunna bero på att det är en klass med funktionsnedsatta elever där alla 

har sina behov och det är många röster som ska höras på samma gång. Senare beskriver de att 

det är en bra klass, de har roligt tillsammans och de känner inget obehag av att delta i 

gruppen. Jenkins och Heinens (1987, s. 1f.) kom fram till att funktionsnedsatta elever 

föredrog exkluderad undervisning. Det är inget som har kommit fram i vår studie, utan alla 

elever, oavsett om de är inkluderade eller exkluderade är nöjda med situationen. Bianca och 

Ali beskrev lite annorlunda situationer, men sa att de trivdes och så kan det mycket väl vara, 

att de säger en sak först men när samma område diskuteras djupare kommer andra svar fram 

men som egentligen inte påverkar den övergripande synen. Det som är av störst betydelse är 

att klassen de går i är bra.  

8.2 Elevernas påverkan och inflytande på undervisningen 

I intervjuerna kom det fram att ingen elev har försökt påverka innehållet i undervisningen 

eller frågat läraren då de vill ändra på något. Vissa av eleverna uttrycker det som en rädsla för 

att bli tillsagda eller att inte få betyg.  Eleverna får komma med önskemål om innehåll på 

lektionen vid enstaka tillfällen då läraren frågar efter det, men huvudaktiviteten är redan 

bestämd av läraren. I läroplanen för grundsärskolan går det att läsa att eleverna ska träna på 

att utöva inflytande över sin utbildning, förmågan att påverka och ta ansvar för sina egna 

studier (Skolverket 2011b, s. 12ff.). Detta gör inte Sara av rädsla för läraren, vilket kan tolkas 

som att skolan är viktig för henne. Hon lyfter upp betyg som en anledning till att inte uttrycka 

sig. Detta leder till en ond spiral då Sara anser att hon inte kan uttrycka sig på grund av att 

hon vill få betyg, samtidigt som läroplanen kräver ett inflytande. Vidare säger Sara att samma 

problematik finns i andra ämnen och gäller inte enbart ämnet idrott och hälsa. Vad har lett 
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Sara till denna respekt för lärare? Olga beskrev en önskan om att ändra idrotten. Det är inte 

något hon har berättat eller tagit upp, men hon skulle våga göra det, säger hon. Att hon inte 

har gjort det än och tar upp det med oss vid intervjun leder till tankar kring ifall hon känner att 

hon inte har rätt att påverka och är rädd för eventuella konsekvenser. Några av eleverna ansåg 

att idrott fanns med för att skolan hade bestämt det, vilket leder in på staten som en av 

aktörerna i den didaktiska triangeln som styr skolan med lagar och vad som sker på idrotten 

(Meckbach & Lundvall 2007, s. 22f.).  

 

Att så få av eleverna, eller rättare sagt ingen, känner att de kan vara med och påverka 

innehållet på lektionen går emot vad som tas upp i läroplanen (ibid.). Enligt Thedin-

Jakobsson (2007, s. 189ff.) kan en hög KASAM vara svår att finna om innehållet inte känns 

utmanande eller att eleverna kan ändra en övning eller uppgift ifall det behövs. I den 

didaktiska modellen står det att det som sker på lektionen bör vara ett samarbete mellan lärare 

och elev, (Meckbach & Lundvall 2007, s. 22f.) men så är det inte i det här fallet. Det känns 

som att de elever som har intervjuats inte vet om deras möjligheter att påverka eller 

uppmuntras till detsamma. Detta är anmärkningsvärt med tanke på att det är viktigt för dessa 

elever att i framtiden kunna hävda sig själva och stå för sina egna åsikter. Eleverna bör enligt 

den didaktiska triangeln få utrymme för att komma med sina förslag gällande innehållet på 

lektionerna i idrott och hälsa, men det ska fortfarande ske tillsammans med lärare och text 

som materialtillgång och miljö. Bianca med flera uttrycker ingen önskan att påverka även om 

de får möjlighet till det och det känns som att de gör sig själva maktlösa, men finner sig i 

situationen. Kommer det alltid att vara så, eleverna har tankar men vill inte påverka? Är det 

ett inlärt beteende, då de vuxnas roll är tydlig och central redan från det att eleverna är små?  

 

Att eleverna inte är med fullt ut på lektionerna, eller som Bianca som ville gå hem, kan leda 

till att de är inkluderade på lektionen men känner sig exkluderade eller utanför. Det kan 

innebära att eleverna inte är aktivt med eller känner att situationen är meningsfull (Tripp, 

Rizzo & Webbert 2007, s. 32). För att en inkludering ska bli den bästa möjliga förutsätts att 

skola, lärare och elever deltar i en gemensam beslutsprocess (Block 1999). Eleverna i studien 

har inte uttryckt någon möjlighet till eget inflytande över den aktuella 

undervisningssituationen. Det kan tilläggas att vi inte frågade specifikt om detta, men då 

eleverna inte uttrycker någon önskan om att vara med och påverka innehållet på lektionerna 

så antar vi att de känner likadant inför frågan om inkluderad eller exkluderad undervisning.  
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Stein (i Block 1999) skriver att när placering och val av undervisningsmodell sker bör barnet 

vara i fokus. Eleverna som intervjuades är inkörda i och vana vid den undervisningsform de 

har idag och har kanske aldrig ägnat någon tanke på hur de vill ha det och vilka möjligheter 

som finns. De är förmodligen vana vid att inte ha någon rätt att bestämma något. Hall och 

Tinklin (1998, s. 30ff.) tar upp att en öppen kommunikation och att möta elevens behov är 

viktiga faktorer för att få inkluderingen att fungera, och vi tror att det gäller all undervisning. 

Då alla elever har positiva svar på frågor kring idrotten och säger att de trivs så lär lärarens 

bemötande fungera och de är nöjda med situationen. 

8.3 Delaktighet och meningsfullhet för eleverna i ämnet idrott och 
hälsa 

Idrott och hälsa kan te sig meningsfullt för eleverna då de ser en nytta i att röra på sig och att 

träna kroppen för att bli stark och springa snabbare. Ronja säger även att de har idrott och 

hälsa för att det ger hälsa, men frågan är ifall hon ens vet vad hälsa är? Är hälsa en term som 

också används för att få det att låta bra? Det som då blir intressant att studera är varför de ger 

ett sådant svar. Är det för att det är socialt accepterat? Vid ena intervjun var läraren med och 

det blev då tydligt att läraren hjälpte eleverna att ge ett svar som hon/han ansåg lämpligt. 

Läraren pekade på sina egna muskler och sa att de hade pratat om detta tidigare. Det hade i 

det här fallet varit intressant att höra vad eleverna själva tycker utan lärarens påverkan och 

vad som gör ämnet meningsfullt för eleverna? Vi tror att Ronja gav ett sådant svar då det är 

något som hon har hört tidigare och förmodligen lärt sig är bra, samtidigt som hon kanske 

aldrig har fått en förklaring på vad hälsa innebär. Det kan härledas till de svar vi fick på 

intervjun där läraren var med och vi såg effekten det på eleverna. Då är frågan ifall det enda 

sättet är att säga till eleverna att idrott ger hälsa punkt slut för att det ses som enklare? Att 

förklara begreppet hälsa borde vara en självklarhet då ämnet heter idrott och hälsa, ingen 

skillnad på om eleven går i en särskoleklass eller inte. Frank (2003, s. 239ff.) skrev att 

eleverna i hans studie ville gömma sitt hinder då det ser dåligt ut och med bakgrund i det inte 

framställa sig själva som dumma. Påverkades eleverna av att det kom in två okända personer 

som pratade med dem? Vi tror att det kan ha skapat en pressad situation för eleverna, där de 

ville göra bra ifrån sig och visa sig duktiga inför oss.  

 

Att utföra en aktivitet för många gånger i rad blir enligt eleverna långtråkigt. Innebär det att 

undervisningen är för lätt eller att eleverna inte känner sig utmanade? 

Utbildningsdepartementet (Carlbeck – kommittén 2004, s. 33) skrev att det gäller att ändra på 
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skolans och klassens arbete för att anpassa det till den variation som finns hos eleverna. Det 

handlar alltså inte om att ändra allt till en viss nivå, utan att se till vad varje enskild elev 

behöver och möta deras behov. Det gäller att skapa lustfyllda aktiviteter där eleverna kan 

känna att de lyckas (Thedin-Jakobsson 2007, s. 189ff.) och som Stein (i Block 1999) skriver 

bör eleven vara i fokus vid planering av undervisningen. Kanske elevernas åsikter är ett 

tecken på att läraren inte anpassar lektionen tillräckligt bra för alla olika individer. I Lgr11 

(Skolverket 2011a, s. 5) står att undervisningen inte behöver ske på samma sätt för alla elever, 

men hur ska detta se ut i verkligheten och finns det tillräckligt med resurser? Vår erfarenhet är 

att det är svårt att tillgodose alla elevers behov i en klass med olika individer som alla har 

olika behov och som ensam idrottslärare är det svårt att räcka till för alla. Här bör vi även ta 

hänsyn till att alla elever kanske inte kan vara delaktiga hela tiden ifall de saknar viss 

socialkompetens, men att vi som idrottslärare behöver fråga dem och uppmuntra dem till 

delaktighet. Detta kan vi göra genom att fråga dem hur de ser på lektionerna och hur de skulle 

vilja ha det. På en idrottslektion med särskoleklasser har elever ofta assistenter med sig vilket 

kan förenkla anpassning av lektionen till alla elever. En särskoleklass är ofta mindre än en 

valig klass, vilket kan underlätta arbetet, samtidigt som hänsyn behöver tas till att det kan 

finnas flera olika behov i en särskoleklass än i en inkluderad klass trots ett större antal elever.  

8.4 Metoddiskussion 

Att intervjua funktionsnedsatta elever kan vara känsligt, inte bara för eleven själv utan även 

för lärare och föräldrar. För att komma undan det hade vi kunnat observera eleverna eller 

intervjuat lärare, men det hade gett oss andra svar och vi var intresserade av att få höra vad 

elever med en funktionsnedsättning hade att berätta om undervisningen i idrott och hälsa. En 

observation hade inte gett möjligheten att studera området på samma djup som en intervju har 

gjort. Samtidigt som det inte hade varit säkert att vi hade fått observera eleverna under en 

lektion i idrott och hälsa. Fördelen med intervju var att eleverna i lugn och ro fick berätta om 

hur de ser på undervisningen i idrott och hälsa utan någon som försöker påverka dem, men 

som sagts ovan kan de känna press av att intervjuas av två för dem okända personer. Det 

ledde till att det var frivilligt för eleverna att delta. Observation tillsammans med intervju 

skulle kunna ge en bredare bild av det studerade området. Vid intervjun ställdes ibland 

ledande frågor vilket har sin bakgrund i att det var svårt att få fram svar annars. Det var dock 

viktigt att tänka på giltigheten i svaren och att inte leda in eleverna på de svar som 

intervjuarna ville ha (Olsson & Sörensen 2001, s. 79). Det kan vara svårt att överhuvudtaget 
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få svar på de frågor som ställs då eleverna inte förstår vad som frågas efter eller inte kan sätta 

ord på det de vill säga. Detta kan leda till att de börjar prata om annat.  

 

Miljön vid intervjuerna kunde ha varit mer anpassad till att främja ett samtal. Visserligen 

skedde intervjuerna ostört vid alla tillfällen förutom ett, men det var inte en inbjudande plats. 

Vid ett tillfälle blev både intervjuarna och intervjupersonerna störda då en klass stod utanför 

klassrummet och väntade på att få komma in. Om intervjuerna skulle göras om skulle hänsyn 

tas till vilka intervjuplatser som finns tillgängliga och se till att hitta den bästa möjliga för 

eleverna. Några av intervjuerna skedde i grupp vilket inte är det optimala ur svarssynpunkt 

men resonemanget har gått kring att ifall eleverna inte hade fått bli intervjuade i grupp så 

skulle kanske ingen av dem ha ställt upp. Genom att intervjua några av eleverna i grupp tror 

vi att det har bidragit med fler svar till studien. Till detta kan även läggas att vid ena tillfället 

var klassläraren med vid intervju av två elever. I efterhand hade vi förmodligen bett läraren att 

inte närvara, men samtidigt behöver vi visa respekt mot klasslärarna då de låter oss få ta av 

deras lektionstid för att intervjua eleverna. Vi tror att intervjun hade blivit ärligare ifall läraren 

inte hade varit där, men kan såklart inte vara säkra. Läraren kan dock ha hjälpt eleverna att 

känna sig trygga.  

8.5 Sammanfattning 

Avslutningsvis vill vi lyfta upp elevernas glädje och positiva attityd till ämnet idrott och 

hälsa. De flesta av eleverna trivs på idrotten och i den klass de har idrott med. 

Favoritaktiviteten för många av eleverna är att springa och leka, detta verkar även vara en 

central del av undervisningen vilket går emot målen med ämnet idrott och hälsa. Där kommer 

Arfwedson och Arfwedsons (1991, s. 140f.) modell in och visar på att undervisningen i de 

yngre åldrarna styrs av elevernas behov medan det handlar mer om krav från styrdokument i 

de äldre åldrarna. I den didaktiska modellen ska elev och lärare tillsammans med det material 

som finns tillgängligt vara med och bestämma innehållet. Det betyder inte att eleverna ska 

bestämma varje gång men att hänsyn tas till dem vid planering av lektion.  

 

En viktig del i läroplanen är att eleverna ska ges möjlighet att påverka undervisningen och i 

intervjuerna har det kommit fram att detta inte lyfts fram av lärarna, men att eleverna inte 

känner något behov av att vara med och bestämma, de är nöjda som det är. Frågan är ifall 

detta beror på att det är det de är vana vid? När eleverna önskar en aktivitet är det ofta en 

fritidsaktivitet eller annan övning som är hanterbar och begriplig för eleverna. Till detta hör 
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att eleverna har olika åsikter om nya och gamla övningar och vilken svårighetsnivå de bör ha, 

detta för att känna att lektionen och innehållet är meningsfullt. För att genomföra detta krävs 

en enorm skicklighet hos läraren för att anpassa lektionen till alla individer i klassen.  

 

I slutändan tror vi att det handlar om att medvetandegöra eleverna om vad som sker i 

undervisningen, vilka mål som finns och deras möjligheter till att påverka innehållet, för att 

hjälpa dem att känna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet med uppgifterna som 

ställs fram.  

8.6 Vidare studier 

Studien har lämnat några frågetecken inom området och det vore intressant att se hur en 

liknande studie skulle se ut med elever som har haft både inkluderad och exkluderad 

undervisning i idrott och hälsa. Detta då dessa elever förmodligen har ett bredare perspektiv 

och kan svara på skillnader och likheter mellan undervisningsmodellerna och vilket system de 

föredrar och varför. Dessutom vore det intressant att undersöka hur medvetna elever med en 

funktionsnedsättning är om vad som står i läroplanen och i den lokala pedagogiska 

planeringen. Det kom nämligen fram i studien att eleverna helst vill leka och att de inte 

känner något behov av att påverka undervisningen. Vi undrar ifall en medvetenhet kan leda 

till att eleverna vågar framföra sina åsikter i större utsträckning.  
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Bilaga 1 

Litteratursökning 

 
Syfte och frågeställningar: Syftet med uppsatsen är att undersöka hur elever med 
funktionsnedsättning ser på sin undervisning i ämnet idrott och hälsa utifrån ett salutogent 
perspektiv. Vi vill vidare jämföra åsikterna hos elever med funktionsnedsättning som har 
inkluderad undervisning och de som har exkluderad undervisning.  
 

- Vad ser eleverna som hanterbart, begriplig och meningsfullt med sin 
undervisning? 

- Hur kan man förstå elevernas syn på idrott och hälsa från ett didaktiskt 
perspektiv?  

 
Vilka sökord har du använt? 
Disabled students, experiences, KASAM, physical education, inclusion, exclusion, sport, 
disabilities, meaningful, coherence, funktionsnedsättning, elever, åsikt, tankar, idrott, skola, 
inkludering, exkludering,  

 
Var har du sökt? 
SportDiscus 
GIH:s bibliotekskatalog 
Nationalencyklopedin 
ERIC 
 
Sökningar som gav relevant resultat 
SportDiscus: Disabled students experiences, experiences of disabled students, exclusion in 
physical education, coherence in physical education, meaningful physical education 
GIH:s bibliotekskatalog: KASAM 
Nationalencyklopedin: Funktionsnedsättning, funktionshinder, exkludera, integrera, 
inkludera, segregera 

 
Kommentarer 
Det fanns en hel del träffar och det gällde att sortera ut de som i abstracten såg ut att vara 
lämpliga för vår studie, det skulle inkludera funktionsnedsättning, undervisning, physical 
education, samt erfarenheter och upplevelser. I ERIC hittades inga relevanta artiklar för vår 
studie. SportDiscus gav oss mycket bra material att utgå ifrån, och från det vi fann där har vi 
kollat i referenslisotrna och hittat andra relevanta artiklar.  
Vi har även fått tips på en författare via en lärare på GIH.  
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Bilaga 2 

Intervjuguide 

Bakgrund     

Namn  

Klass? 

Favoritämne? 

Vad tycker du om idrott?  

Antal idrottslektioner i veckan? 

Vilka har du idrott med? 

Vem har du som idrottslärare?  

 

Frågeområden 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förhållanden 
Hur är de andra eleverna mot dig? 

Vilka är det som bestämmer/försöker 

påverka läraren? 

Vad blir det för aktivitet då? 

Hur ser du på det? 

Hur skulle det se ut om du fick 

bestämma?  

 

 

Idrottsläraren 
Förstår du när läraren berättar 

om övningarna? 

Hur ser det ut när läraren visar 

övningarna? 

Hur ger idrottsläraren dig 

instruktioner? 

Förstår du vad lektionen ska handla 

om?  

Vem frågar du om hjälp om du inte 

förstår? 

 

Idrottslektionen 
Antal idrottslektioner i veckan? 

Vilka har du idrott med? 

Vad tycker du är de bästa med idrotten ? 

( och bästa med idrott din klass) 

Vad tycker du är de sämsta med idrotten? 

(och sämsta med idrott din klass?) 

Vad tycker du är svårt? 

Trivs du på idrotten? 

        

 

Möjligheter att påverka 
Har du möjlighet att påverka 

innehållet på idrotten?  

Hur vill du ha undervisningen?  

Är det något du skulle vilja ändra 

på i idrotten?  

Vad är din högsta önskan i 

idrotten? 

Känner du dig delaktig på idrotten? 

 

 

Erfarenheter 
Vad har du för känslor om idrotten? 

Vad har du för tankar kring idrotten? 

Hur ser en vanlig lektion ut? 

Trivs du i klassen?  

Är det viktigt med idrott? 

Är idrott viktigt att ha? Varför/ varför 

inte? 
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Frågeställningar 

 

- Hur uppfattar eleverna undervisningen i idrott och hälsa? 

- Hur kan eleverna påverka undervisningen i idrott och hälsa för att skapa 

delaktighet?  

- Vad är enligt eleverna meningsfullt med ämnet idrott och hälsa? 

 



47 

 

Bilaga 3 

Missivbrev 

   

 

 

 

 

Till elever och målsmän 
 

Hej! 

Vi är två studenter på Gymnastik- och Idrottshögskolan i Stockholm som 

utbildar oss till idrottslärare. Under denna hösttermin skall vi skriva en 

magisteruppsats som skall handla om elevers åsikter om 

idrottsundervisningen i skolan. 

Din klass är utvald! Vi kommer att intervjua några elever ur din klass, om 

hur dem uppfattar sin idrottsundervisning och lektionens innehåll. 

 

Du kommer att vara anonym och all data kommer endast att behandlas av 

oss. Givetvis följer vi de forskningsetiska reglerna. 

 

För de elever som inte vill delta i studien, ber vi Er att kontakta oss på 

nedanstående e-postadresser. Senast den X september. 

 

Tack på förhand! 

Frida Erlandsson   Fanny Holmberg 
fridaerlandsson@hotmail.com  fanny_ricco@hotmail.com
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