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Sammanfattning 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur undervisningen i idrott och hälsa bedrivs för 

barn i behov av särskilt stöd som inte går i den vanliga skolan. Studiens frågeställningar är 

följande: 

Hur ser lektionerna i idrott och hälsa ut på de undersökta skolorna? 

Hur anpassas undervisningen på de besökta skolorna till elever som är i behov av särskilt 

stöd? 

Hur arbetar dessa lärare med kursplanen? 

Vad är dessa lärares syn på att inkludera alla elever i den vanliga skolan? 

Metod 

I denna kvalitativa studie har sju lärare i idrott och hälsa från fem olika skolor intervjuats med 

hjälp av en semistrukturerad intervju som utgår ifrån studiens frågeställningar. Skolorna som 

ingår i denna studie hittades via sökningar på Google. Sökorden som användes var framförallt 

skola, behandling, autism, Asperger, ADHD och Stockholm. Detta för att hitta relevanta 

skolor med närhet till Stockholm. 

Resultat 

Lektionernas innehåll på de undersökta skolorna skiljer sig inte på något anmärkningsvärt sätt 

från andra skolor. De aktiviter som eleverna deltar i skulle kunna vara hämtade från vilken 

skola som helst. Lärarna anpassar sin undervisning genom att ha väl planerade lektioner som 

följer en tydlig mall som ser likadan ut varje lektion. Detta för att eleverna har ett behov att 

känna igen sig och veta vad som kommer att ske. De som var utbildade lärare i idrott och 

hälsa var noggranna med att följa kursplanen medan de som inte hade en lärarutbildning inte 

följde kursplanen i samma utsträckning. De som var noga med att följa kursplanen bröt ned 

den i så små beståndsdelar som möjligt för att kunna göra alla moment så enkla som möjligt 

för sina elever. De flesta lärare ansåg att det kunde vara bra för vissa elever i behov av särskilt 

stöd att under en viss period av sin skolgång gå i anpassade skolor för att sedan kunna 

återvända till den vanliga skolan. 

Slutsats 

Själva innehållet i lektioner skiljer sig inte från den vanliga skolan utan det som är speciellt på 

dessa skolor är den struktur som finns under lektionerna samt de ramar och regler som lärarna 

är tydliga med att förmedla till eleverna. Dessutom så är personaltätheten högre på dessa 

skolor.  
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Inledning 

När jag började min utbildning för drygt fyra år sedan så hade jag en tydlig bild av hur min 

framtida arbetsplats skulle se ut. Jag skulle jobba på en skola med någon form av 

idrottsinriktning, gärna fotboll. Jag skulle undervisa engagerade och motiverade elever. Men 

den bilden ser inte likadan ut idag. Efter att ha sökt ett extrajobb under förra vintern så kom 

min drömarbetsplats att se väldigt annorlunda ut. Extrajobbet innebar att jobba extra som 

behandlare på en verksamhet som bedrev dagbehandling och skola. De sökte en person som 

gärna studerade till lärare och var intresserad av idrott och friluftsliv. Jag kände direkt att det 

var mig de sökte och skickade in en ansökan. Jag fick jobbet och sedan dess har jag jobbat 

extra på skolan. Våren och sommaren gick och jag var med eleverna i skolan. Under hösten 

har jag även fått förmånen att vikariera som idrottslärare under några lektioner. Efter denna 

höst vet jag vad jag vill göra i framtiden. Jag vill jobba med elever i behov av särskilt stöd. Så 

vad passar då bättre än att skriva en uppsats som behandlar just det som intresserar mig tänkte 

jag när jag skulle välja ämne till detta arbete. Ingenting verkade bättre så därför kommer jag 

att i detta arbete att undersöka hur undervisningen i idrott och hälsa går till på mindre skolor 

som är inriktade till barn i behov av särskilt stöd. 

Bakgrund 

Begreppet ”En skola för alla” har debatterats sedan begreppet myntades i början av 1980-

talet. Men har vi en skola som passar alla eller hur ser verkligheten ut? Eller ska det finnas 

olika skolor för olika barn?  Hans Rignell och Kirsten Ekholm (2011) skriver i en 

debattartikel publicerad i Göteborgs Posten om att allt fler barn i behov av särskilt stöd 

tvingas gå i vanliga klasser där deras behov blir svårare att möta. De menar att när de mindre 

undervisningsgrupperna avvecklas så minskar möjligheterna för dessa elever att få tillgång till 

en anpassad pedagogik, till kontinuitet och till fasta rutiner. De menar att det är av stor vikt att 

eleverna känner trygghet i sin elevgrupp men även att personalgruppen ser likadan ut. Vidare 

menar Rignell och Ekholm att om en elev med funktionsnedsättning ska inkluderas i en vanlig 

klass så krävs det en grundlig utredning som genomförs av personal som har kunskap om 

elevernas behov och diagnos. Även föräldrarna bör involveras i utredningen då varje elev har 

olika behov och föräldrarna är de som känner barnet bäst. (Rignell & Ekholm 2011) 

 

Malene Larssen (2011) för i Aftonbladet ett liknande resonemang som ovannämnda författare 

för. Larssen är lärare och var i början av sin karriär väldigt mycket för integration i den 
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svenska grundskolan. I början av sitt arbetsliv arbetade hon på en skola för barn med 

flerfunktionshinder. Barnens funktionshinder var så pass allvarliga att det inte gick att 

integrera dem i den vanliga skolan. Hon insåg då att de barn som gick på den skolan 

förmodligen mådde bäst av att gå på den skolan som de gjorde. Där kunde de få den hjälp, det 

stöd och identifieras sig med andra barn med liknande funktionsnedsättningar. Efter att 

Larssens dotter fått ett neuropsykiatriskt funktionshinder ser hon både fördelar och nackdelar 

med en integrering i den grundskolan. Hon medger att tanken att alla elever ska integreras är 

god men att om inte kompetensen hos lärarna är den rätta så är inte integrering det bästa 

alternativet. Fördelarna med att gå i en anpassad skola/grupp är att elever med 

neuropsykiatriska funktionshinder får en möjlighet att känna igen sig i sina klasskompisar, 

slippa känna sig annorlunda och få en bättre chans att lyckas i skolan. (Larsen 2011) 

 

Elisabeth Cervin (2012) skriver i Lärarnas Nyheter om en rapport från skolinspektionen som 

har undersökt hur skolan bemöter elever med diagnoser inom autismspektrumtillståndet. 

Cervin skriver att skolinspektionen kommer fram till att skolorna sällan använder sig av de 

rekommendationer som framgår av elevens neuropsykiatriska utredningar. Skolinspektionen 

menar att dessa rekommendationer skulle kunna användas i skolan. De flesta elever i 

granskningen går i särskilda undervisningsgrupper. De ges inte tillräckligt ofta chansen att 

prova undervisning i vanlig klass. Skolinspektionen menar även att det borde finnas fler 

lösningar för dessa elever än ordinarie klass och särskilda undervisningsgrupper. En sådan 

lösning skulle kunna vara halvklasser. Dessutom menar skolinspektionen att fler av de 

pedagogiska hjälpmedel som finns för elever med autismspektrumtillstånd även passar för 

andra elever och anser därför att de borde ha en naturlig roll i klassrummet. (Cervin 2012) 

 

Dessa artiklar belyser en del utav de motsättningar som finns inom debatten om ”En skola för 

alla” det är svårt att bedriva en skola som passar alla om inte resurserna och kunskapen finns i 

den vanliga skolan men samtidigt är idén om en skola som passar alla en skola att sträva 

emot. Detta arbete vill således belysa hur arbetet med idrott och hälsa bedrivs för barnen som 

går i andra undervisningsformer än de ordinarieklasserna. 

Forskningsöversikt 
Barn i behov av särskilt stöd är ingen homogen grupp utan varje individ behöver sin egen typ 

av särskilt stöd. I denna uppsats används begreppet barn i behov av särskilt stöd om elever 

med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar så som ADHD och Aspergers syndrom. Därför 



3 

 

kommer forskningsöversikten att tydliggöra hur dessa funktionsnedsättningar tar sig uttryck 

och hur de kan hanteras i skolan. Mycket av den forskning som finns tar främst upp hur elever 

i behov av särskilt stöd kan inkluderas i den ordinarie undervisningen och i ordinarie klasser. 

Följande avsnitt kommer att lyfta fram sådana exempel och förklara hur det fungerar i den 

vanliga undervisningen. Denna undersökning har fokuserats på de elever som inte är 

inkluderade i den vanliga skolan och hur deras lärare i idrott och hälsa bedriver 

undervisningen. 

Skillnader mellan olika funktionsnedsättningar 

En studie genomförd i Grekland (Efstratopoulou, Janssen & Simons 2012) undersöker 

skillnader i motoriska färdigheter och beteende bland barn som har diagnostiserats med olika 

funktionsnedsättningar. Barnen har delats in i fyra olika grupper som bestäms utifrån barnets 

funktionsnedsättning. Dessa grupper är ADHD, uppförande störning, inlärningssvårigheter 

och autismspektrat. Studien bedömer barnens svårigheter i olika situationer. Barnen bedöms 

av sina lärare i idrott och hälsa i 59 olika situationer på en femgradig skala. Först delas 

situationerna upp i två huvudgrupper; externalisering och internalisering. Inom dessa 

huvudgrupper finns sju undergrupper. Inom externalisering finns tre undergrupper: bryta mot 

regler, hyperaktivitet/impulsivitet och brist på uppmärksamhet. Inom internalisering finns fyra 

undergrupper: låg energinivå, stereotypt beteende, avsaknad av sociala interaktioner och 

bristande självkontroll. Utifrån dessa grupper har författarna fyra hypoteser angående de olika 

barngrupperna. Dessa hypoteser är: 

- Barn med ADHD kommer att få högre poäng inom grupperna hyperaktivitet/impulsivitet 

och brist på uppmärksamhet än de andra grupperna. 

- Barn med uppförande störning kommer att skilja sig markant från de andra grupperna när 

det gäller att bryta mot regler. 

- Barn inom autismspektrat förväntas ha högre poäng än de andra grupperna när det 

kommer till avsaknad av sociala interaktioner. 

- Barn med inlärningssvårigheter förväntas få hög poäng på ouppmärksamhets- och 

olydnadssituationerna av testet. Detta för att eleverna i denna grupp rapporterats ha 

inlärnings- och anpassningsproblem som främst är kopplade till koncentrationssvårigheter 

och svårigheter med att följa regler. 

 

Sammanfattningsvis visar Efstratopoulou et als (2012) studie att barn med ADHD har större 

svårigheter på hyperaktivitet/impulsivitet- och brist på uppmärksamhetsskalan. Barn med 
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uppförandestörningar är mer benägna att bryta regler och barn inom autismspektrat har 

svårare med sociala interaktioner. Barn med inlärningssvårigheter hade inte signifikant högre 

än någon annan grupp i någon av situationerna. (Efstratopoulou et al 2012) 

Asperger och autismspektrat 

Simpson, Gaus, Garcia, Biggs och Williams JR (2010) skriver att i USA har det blivit allt 

vanligare att elever med Aspergers syndrom inkluderas i den vanliga undervisningen. Detta 

gäller framförallt under lektionerna i idrott och hälsa. Fler och fler barn med 

funktionsnedsättningar har idrott och hälsa ihop med barn utan funktionsnedsättning. Många 

lärare i idrott och hälsa undervisar dessa elever utan att de har kunskap om hur elever med 

Aspergers syndrom socialiserar och interagerar med sina klasskamrater samt hur dessa elevers 

känsloliv tar uttryck. Aspergers syndrom ligger inom autismspektrat och klassas som 

högfungerande autism. Att Aspergers syndrom klassas som högfungerande autism kan 

innebära ett problem i hur dessa elevers funktionsnedsättning bedöms. Om allt för stor vikt 

läggs vid ordet högfungerande finns det risk att läraren glömmer bort att det faktiskt rör sig 

om en livslång funktionsnedsättning. Det vanligast förekommande karaktärsdraget, som 

påverkar i skolan, hos elever med Aspergers syndrom är elevens sociala, emotionella och 

anpassningsförmåga. Dessa elever beskrivs ofta som någon som har svårt med det sociala 

samspelet och ofta har väldigt smala och udda intressen. Simpson et al (2010) menar även att 

det finns särskilda drag hos dessa elever som läraren i idrott och hälsa kan uppmärksamma. 

Dessa drag är att eleven kan upplevas som klumpig rent motoriskt, överaktiv, ouppmärksam 

och ha emotionella problem så som depression. Dessa drag kan påverka hur eleven tar emot 

instruktioner under lektionerna. För att en lärare ska kunna nå fram till en elev med Aspergers 

syndrom och kunna bedriva en bra undervisning krävs det att läraren är extra uppmärksam på 

elevens känslomässiga beteende men även utvecklad eleven är både motoriskt och fysiskt. 

Dessutom kan dessa elever ofta vara utsatta för mobbing på grund av att deras sociala 

färdigheter inte är lika utvecklade som hos andra elever. Dessa är såklart saker som läraren 

alltid måste vara uppmärksam på gällande alla elever men kanske lite extra när det gäller just 

elever med Aspergers syndrom. (Simpson et al 2010) 

 

Simpson et al (2010) menar att under lärsituationer kan elever med Aspergers syndrom 

uppleva oro, depression, aggression och hyperaktivitet på grund av frustration under inlärning 

(Simpson et al 2010). Elever med Aspergers syndrom har även ett begränsat antal intressen 

vilket gör att de lätt fastnar i samma aktivitet. Detta gör att dessa elever lätt fastnar i rutiner 
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och har svårt att skifta aktivitet. Nya situationer har en tendens att göra elever med Aspergers 

syndrom nervösa. De är i allmänhet obekväma med förändring. Detta kan göra att eleverna 

framstår som motsträviga och kan leda till emotionella låsningar vid förändringar. Eleverna 

som är diagnostiserade med Aspergers syndrom har även svårt att uttrycka vad de känner. De 

har även svårt att förstå vad andra människor känner. (Safran 2002, Simpson et al 2010) 

 

Så hur ska en idrottslärare handskas med elever med Aspergers syndrom? Nedan följer en 

sammanfattning av olika strategier som framkommer i olika artiklar.   

 

En strategi som framkommer i studier är att läraren bör försöka utforma aktiviteter på sätt 

som intresserar eleven. Det kan vara ett sätt att få eleven motiverad och samtidigt skapa 

mening för någon som inte har så många intressen. Att utnyttja elevernas specialintressen kan 

även öka elevens självförtroende. (Kluth 2004, Safran 2002, Simpson et al 2010) 

 

Elever med Aspergers syndrom har ofta lättare att visualisera det som kommer att ske om de 

får se en bild av aktiviteten. Då kan ett schema med bilder vara till hjälp för eleven så att 

denne kan förbereda sig på vad som kommer att hända under lektionen (Kluth 2004, Safran 

2002, Sayers Menear & Smith 2008, Simpson et al 2010). 

 

Då elever med Aspergers syndrom trivs med tydliga strukturer och mönster så är det viktigt 

att lärarna är förutsägbara under lektionerna. Att lektionerna följer samma mönster och att 

lektionens planering är synlig för eleverna underlättar för eleverna att klara av lektionen. Då 

eleverna trivs med strukturer och mönster kan det bli problem när dessa rutiner bryts. Därför 

är det viktigt att lärarna informerar sina elever så fort de vet att en förändring kommer att ske 

så att eleven kan ställa in sig på det nya. Dessutom är det viktigt att känna av när det är läge 

att byta en invand rutin mot en ny. (Safran 2002, Sayers Menear & Smith 2008, Simpson et al 

2010)  

 

Under en lektion i idrott och hälsa kan ett sätt att ha tydliga strukturer och mönster vara att 

alltid ha samma uppvärmningsövning samt att alltid informera om vad som händer under 

lektionen innan den börjar (Simpson et al 2010). Sayers Menear och Smith (2008) menar 

även de att det är viktigt att lektionen börjar på samma sätt. Men de menar även att lektionen 

bör avslutas på samma sätt. De anser att lektionen bör ha samma uppvärmning och 

nedvarvning varje gång. 
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Läraren bör dessutom planera lektionen så att det inte finns någon oplanerad tid för eleven. 

Det svåraste för en elev med Aspergers syndrom är att inte ha något som den ska göra i 

idrottshallen. (Sayers Menear & Smith 2008, Simpson et al 2010) 

 

Om en elev inte sköter sig kan det vara uppgiften som är för svår. Det som läraren bör göra 

då är inte att tillrättavisa eleven utan hellre förenkla uppgiften för eleven. (Simpson et al 

2010) 

 

En praktisk lösning som är bra för elever med Aspergers syndrom är att tillhandahålla ett 

personligt område där eleven kan vara ifred. Ett sådant område kan vara bra för eleven om 

denne behöver ta en paus, för att lugna ned sig, återta kontrollen över sitt beteende eller 

samla sina tankar inför en uppgift. (Kluth 2004, Safran 2002, Simpson et al 2010) Vidare så 

förklarar Sayers Menear och Smith (2008) att det kan vara bra att alltid ha en sidoaktivitet 

planerad för elever med diagnoser inom autismspektrat då de kan känna ett behov av att 

lämna huvudaktiviteten på lektionen. 

 

Då sociala kontakter och interaktion med andra elever är en svårighet för elever med 

Aspergers syndrom så är det viktigt att lärarna förenklar och skapar förutsättningar för att 

eleverna ska lyckas i sina interaktioner med andra. Det gäller för lärarna att uppmuntra och 

berömma dessa. (Safran 2002, Simpson et al 2010) 

 

Simpson et al (2010) menar även att det är vanligt att barn med diagnoser inom 

autismspektrat inte är särskilt vältränade eller aktiva på sin fritid. De deltar sällan i några 

fritidsaktiviteter, därför anser Simpson et al att det är extra viktigt att motivera dessa barn och 

ungdomar till att fysiskt aktiva i lagom stor utsträckning. Alla med en Asperger diagnos har 

inte samma problem men en gemensam sak är att de ofta har svårigheter när det gäller balans 

och koordination. Ofta hör det ihop med att barn och ungdomar med Aspergers syndrom 

många gånger lider av något som kallas DCD, som utläses developmental coordination 

disorder. Barn som har DCD har ofta problem med både grov- och finmotorik. Detta innebär 

att barnen kan få problem att utföra många av de aktiviteter som bedrivs under lektionerna i 

idrott och hälsa. (Simpson et al 2010) 
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ADHD 

För barn med ADHD så finns det olika strategier för att förbättra deras skolsituation. I de 

artiklar som sammanfattas nedan kan strategierna delas upp i förebyggande- och 

konsekvensstrategier. Bland de förebyggande strategierna nämns följande. 

 

Reglerna som gäller i klassrummet kan skrivas ned och sättas upp i klassrummet. Det ska inte 

vara för många regler och de ska helst vara regler som berättar för eleverna vad de ska göra 

och inte vad de inte ska göra. Läraren ska gå igenom reglerna i början av terminen och sedan 

under terminens gång påminna eleverna om reglerna. (DuPaul, Weyandt & Janusis 2011, 

Kotkin 1998)  

 

En annan förebyggande åtgärd är att förkorta längden på elevernas uppgifter. Efter som att 

elever med ADHD har sämre koncentrationsförmåga än andra elever så kan kortare uppgifter 

vara att föredra då det kan hjälpa eleven med att klara av uppgiften. Kortare uppgifter 

tillsammans med att läraren ger beröm vid varje avklarad uppgift gör att eleverna klarar 

skoluppgifterna bättre. När eleven klarar av kortare uppgifter går det att förlänga uppgifterna 

efterhand så att eleverna närmar sig elever som inte har ADHD. (DuPaul et al 2011) 

 

En tredje förebyggande åtgärd som går ut på att eleverna får välja vilken uppgift de ska utföra 

av fler olika uppgifter. Uppgifterna kan alla ha samma mål och träna samma sak men är lite 

olikas utformade. När eleverna får vara med och bestämma vilken uppgift de ska göra blir de 

mer engagerade i uppgiften och uppvisar inte lika mycket störande beteende i klassrummet 

som när läraren bestämmer vilken uppgift som eleven ska göra. (DuPaul et al 2011) 

 

Den vanligaste konsekvensåtgärden är positiv förstärkning. Den positiva förstärkningen kan 

antingen vara i form av beröm från läraren eller att eleven får en symbolisk belöning i form av 

en stjärna eller motsvarande. Eleven får då belöning när den har genomfört en uppgift. Om 

läraren använder ett system med symbolisk belöning så byts då stjärnorna ut mot en belöning 

vid ett bestämt tillfälle, i slutet av dagen eller veckan. Det som läraren bör tänka på när han 

eller hon använder sig av denna form av symbolisk förstärkning är att ge belöningen så ofta 

som möjligt och så snabbt som möjligt. Efter som att dessa elever kan ha svårt att hålla ett 

positivt beteende under en längre period bör stjärnorna delas ut ofta då eleven annars riskerar 

att inte få så mycket belöning om perioderna som eleven ska klara av är för långa. Belöningen 
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som eleven sedan får måste vara individuellet anpassad. Efter som att elever gillar olika 

belöningar så bör belöningen anpassas efter elevens intressen. Belöningen bör även ses över 

och alterneras vid behov. Om en elev får samma belöning om och om igen kan belöningens 

effekt på det positiva beteendet minska. Om belöningen däremot alterneras så kan effekten 

bibehållas då eleven inte tappar intresse för belöningen. Belöningen bör även ske i så nära 

anslutning som möjligt till den avklarade uppgiften. (Bender & Mathes 1995, DuPaul et al 

2011, Kotkin 1995, Kotkin 1998) 

 

En åtgärd som ofta används i samband med den symboliska belöningen är ett system som går 

ut på att om eleven missköter sig mellan uppgifterna så tas en av de intjänade stjärnorna bort. 

Detta system ska främst användas i situationer där positiv förstärkning inte ger ett tillräckligt 

bra resultat. Det kan vara så att den positiva förstärkningen ger ett bra resultat när det gäller 

att få eleven att koncentrera sig när han eller hon utför skoluppgifter men att det inte ger 

någon effekt på elevens beteende när den inte sysslar med en specifik uppgift. Denna metod 

kan även användas om det positiva beteende som eleven visat upp under skoluppgifter skulle 

minska efter en tid. (DuPaul et al 2011, Kotkin 1995) En annan form av negativ förstärkning 

som nämns är att dra in tid från elevens rast varje gång den missköter sig (Bender & Mathes 

1995). 

 

Det är vanligast att dessa två system används tillsammans där eleven alltså både kan tjäna 

ihop och bli av med stjärnor. Detta ska ge effekter som att eleverna blir mer koncentrerade 

under uppgifterna och även förbättras i arbetet i helklass. 

 

Ett ytterligare sätt som kan användas är en så kallad time out. En time out går ut på att eleven 

tas åt sidan eller tas ut från klassrummet om den uppvisar ett störande beteende. Denna 

bestraffning bygger givetvis på att eleven ser det som något positivt att vara i klassrummet. 

Om eleven inte gillar att vara i klassrummet får denna konsekvensåtgärd snarare motsatt 

effekt. Alltså måste time out användas på ett förnuftigt sätt och givetvis i kombination med 

ett system som belönar positivt beteende. (DuPaul et al 2011, Kotkin 1998) 

 

En kanadensisk studie (Verret, Guay, Berthiaume, Gardiner & Béliveau 2012) har undersökt 

vad högintensiv fysisk aktivitet har för effekter på bland annat ADHD relaterat beteende. 

Testet gick ut på att ett antal barn med diagnosen ADHD fick genomföra ett träningsprogran 

under en tioveckorsperiod. Träningen ägde rum under 45 minuter runt lunch, tre gånger i 
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veckan. Under träningen varierades aktiviteten men träningen var alltid högintensiv och 

övervakades med hjälp av pulsklockor. För att mäta barnens ADHD relaterade beteende 

fyllde barnens föräldrar och lärare i ett test som mäter hur ett barn agerar utifrån olika 

parametrar. Detta gjordes innan och efter testperioden. Efter testperioden så visade barnen 

upp en signifikant förbättring på några av beteendena. Dels visade testet på en signifikant 

minskning av den totala poängen på testet samt även på tre delar av testet. Dessa tre delar 

visade på en förbättring av barnens sociala problem, tankeproblem och 

uppmärksamhetsproblem. Förutom dessa förbättringar av barnens beteende så förbättrades 

även barnens fysiska status. (Verret et al 2012) 

Lärares syn på elever i behov av särskilt stöd 

I en intervjustudie genomförd av Combs, Elliott och Whipple (2010) så har fyra lärare i idrott 

och hälsa intervjuats om deras syn på att undervisa elever i behov av särskilt stöd i integrerade 

klasser. I studien så har fyra lärare intervjuats varav två är positivt inställda till att undervisa 

elever i integrerade klasser medan de andra två var negativt inställda. Studien visar på att det 

finns skillnader i hur dessa lärare arbetar med sina elever. De två som var negativt inställda 

till att barn i behov av särskilt stöd hade inte haft några kurser som behandlar barn i behov av 

särskilt stöd under sin utbildning något som de två positiva lärarna hade haft. Utöver denna 

skillnad så visade intervjuerna även att det var skillnad i hur lärarna såg på vad eleverna 

skulle träna på under lektionerna. De som var positivt inställda hade filosofier som påminde 

om varandra. Den ena fokuserade på att eleverna skulle utveckla självförtroendet, 

rörelseförmågan och motoriken medan den andra läraren fokuserade på att alla elever skulle 

känna att de hörde hemma i hennes lektioner och samtidigt fokuserade hon på att förbättra 

elevernas motorik samt fysiska hälsa. De två lärarna med negativ inställning fokuserade bara 

på en sak var. Den ena fokuserade på att lära eleverna de färdigheter som behövs för att utöva 

olika sporter utanför skolan. Han använde under intervjun endast basket som exempel på hur 

han bedrev sin undervisning. Den andra negativt inställda läraren ansåg att det viktigaste 

under hennes lektioner var att eleverna skulle lära sig vad som krävdes för att leva ett 

hälsosamt liv. (Combs et al 2010) 

 

Combs et als (2010) studie visar även en skillnad i hur lärarna planerade och anpassade sina 

lektioner. De två som var positivt inställda till att inkludera elever i behov av särskilt stöd var 

noggranna med att planera sina lektioner. De planerade så noga att de hade inskrivet i sin 

planering hur de bäst skulle kunna anpassa och hjälpa elever som var i behov av särskilt stöd. 
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En av dessa lärare använde sig till och med av uttrycket: att misslyckas med att planera är 

som att planera att misslyckas. De negativt inställda lärarna planerade inte sina lektioner lika 

noggrant. Den ena läraren använde sig endast av stödord som han skrev ned på en lapp som 

han hade med sig under lektionen. Han menade även att han inte behövde anpassa sina 

lektioner om eleven ansågs klara av att delta i hans lektion. Om eleven skulle integreras så 

skulle den klara av samma undervisning som de andra eleverna. Den andra negativt inställda 

läraren medan hon hade undervisat så pass länge att hon inte behövde göra någon detaljerad 

planering. Det räckte med att göra en grovplanering över vad som skulle ingå under en 

nioveckorsperiod. Hon menade även att det skulle innebära för mycket arbete att planera och 

anpassa alla spel och lekar till barn med särskilda behov. (Combs et al 2010) 

 

En annan aspekt som Combs et als (2010) studie visar är att alla fyra lärare vill att eleverna 

lyckas. Men det skiljer sig dock i hur de definierade att lyckas. De två som var positivt 

inställda till att undervisa elever i behov av särskilt stöd ansåg att det var viktigt att eleverna 

kunde lyckas på den nivån där de befann sig. De menade att om eleven lyckas med sina 

uppgifter så kan det förbättra elevens självförtroende. För de andra två lärarna var det viktigt 

att eleverna lyckades med sin uppgift för att det visade att uppgiften hade lärts ut på ett bra 

sätt. Combs et al (2010) menar då att de två positivt inställda lärarna ville att eleverna skulle 

lyckas för elevernas skulle medan de två negativt inställda ville att eleverna skulle lyckas för 

att få ett kvitto på att undervisningen hade fungerat. Det framkom även en skillnad i hur 

lärarna såg på elever i behov av särskilt stöd. En av de positivt inställda lärarna förklarar att 

hon ser elever i behov av särskilt stöd som vilken elev som helst. Hon menar att hon inte ser 

en elev med funktionsnedsättning utan bara ser en elev och förväntar sig samma sak av alla 

elever. En av de negativt inställda lärarna menar att hon är nöjd så länge en elev i behov av 

särskilt stöd inte gör sig själv eller någon annan illa. Hon menar att just det är hennes 

huvudfokus på lektionen. Hon menar att det är viktigt att dessa elever inte råkar ut för en 

olycka och samtidigt skydda de andra barnen. Hon anser även att det är viktigt att se till att 

eleven inte lämnar idrottshallen och inte tar för lång tid på sig i omklädningsrummet. (Combs 

et al 2010) 

 

Ytterligare en studie, genomförd i USA, har fokuserat på hur lärare ser på elever i behov av 

särskilt stöd. Casebolt och Hodge (2010) har intervjuat fem lärare om deras syn på att 

undervisa elever i behov av särskilt stöd i vanliga klasser. Lärarna i denna studie ser alla både 

för och nackdelar med att elever i behov av särskilt stöd inkluderas i vanliga klasser. En 
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svårighet som de upplever är svårigheten att planera och instruera på ett sätt som fungerar för 

alla elever. Om en elev som behöver särskilt stöd behöver någon speciell form av instruktion 

kan det vara svårt att hinna med det i en vanlig klass. Det svåra är att hitta aktiviteter som 

passar alla elever samt att se till att det görs på ett säkert sätt. (Casebolt & Hodge 2010) 

 

Lärarna i studien hävdar att det både finns för- och nackdelar med att undervisningen i idrott 

och hälsa bedrivs med alla elever i samma klass. De tycker att det är värdefullt för alla elever 

att mötas i ett socialt samspel. Där kan elever med en funktionsnedsättning möta elever som 

inte har en funktionsnedsättning. Men de ser även svårigheter med att alla elever inkluderas i 

samma klass. En negativ aspekt kan vara att lärarna upplever att de inte ställer samma krav på 

en elev i behov av särskilt stöd. En annan negativ aspekt är att läraren ibland behöver separera 

på eleverna när läraren kände att eleven med funktionsnedsättning hindrade läraren från att 

lära de andra eleverna. För lärarnas personliga upplevelser av att undervisa i integrerade 

klasser så upplevde de tillfredställelse med att se sina elever lyckas med någonting, särskilt 

eleverna som hade någon funktionsnedsättning. Det var det som drev lärarna till att försöka 

lyckas med sin undervisning. (Casebolt & Hodge 2010) 

 

 

Ljusberg (2010) har studerat hur undervisningen ser ut i klasser som består av barn i behov av 

särskilt stöd i Sverige. Hon har både intervjuat lärare samt observerat hur de bedriver sin 

undervisning. Något som framkommer i både observationerna och intervjuerna är det 

strukturerade klassrummet. Ett strukturerat klassrum ska hjälpa eleverna med att koncentrera 

sig. Det ska även förbättra elevernas sociala kompetens, självuppfattning, ämneskunskaper 

samt göra de lämpade för skolan. Lärarna ansåg att deras elever saknade något som måste 

kompenseras upp på något sätt. Det var därför eleverna gick i särskilda klasser. De punkter 

som lärarna lyfter fram som sina viktigaste uppgifter är att stärka elevernas sociala 

kompetens, deras självuppfattning samt att förbättra deras ämneskunskaper. Målet för en elev 

i dessa klasser är att kunna återvända till en vanlig klass. (Ljusberg 2010) 

 

För att kunna göra det så ansåg lärarna i studien att de skulle göra detta genom struktur, 

gränser och tydlighet. Lärarna måste rama in, organisera och strukturera dagen för eleverna. 

Detta gjordes oftast genom en samling på morgonen samt att dagens schema skrev ned på 

tavlan. Detta gjordes för att lärarna ansåg att deras elever behövde veta vad som händer under 

dagen samt för att de inte gillade saker som de inte var förberedda på. En av lärarna i studien 
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talar om vikten av att vara tydlig och förklarar att detta inte kan ske utan att det finns tydliga 

ramar för klassen att förhålla sig till. Det anses även vara viktigt att eleverna känner att 

läraren har kontroll då de tidigare kan ha fått erfarenheter av vuxna som inte har kontroll på 

situationen. Därför är det viktigt att visa för eleverna att läraren har kontroll. Lärarna ansåg att 

eleverna behöver struktur, tydlighet och gränser för att må bra, känna sig trygga och fungera 

bra i klassrummet. Det gäller att få bort så många av de störande faktorerna som möjligt. 

Otydlighet är något som lärarna anser att eleverna blir störda av eller till och med oroar dem. 

De menar att det är viktigt att vara bokstavlig i sina instruktioner samt att instruktionerna ska 

vara korta och koncisa. (Ljusberg 2010) 

 

För att stärka elevernas självförtroende ansåg lärarna att det var viktigt att ge eleverna respons 

direkt när de behöver det. Lärarna anser att eleverna i vanliga klasser har svårt att få den 

responsen så personaltätheten inte är tillräcklig för det i den vanliga skolan. Flera av lärarna 

pekar på en viktig sak är att eleverna vet om att det är läraren som bestämmer men att denne 

lyssnar på eleverna. Det är viktigt att eleverna känner sig delaktiga i besluten men att det 

fortfarande är läraren som är den som bestämmer. Lärarna förklarar även att eleverna ofta har 

dåligt självförtroende då de inte klarar av skolan. De menar därför att det är viktigt att inte ha 

för höga krav på vad eleverna ska klara av under en dag utan att eleverna ska klara av dagens 

uppgifter, för att de ska få ett bättre självförtroende i slutändan. (Ljusberg 2010) 

 

När det gäller elevernas ämneskunskaper så anser lärarna i studien att det är viktigt att planera 

hur eleverna ska inhämta kunskaperna. Det gäller att känna sina elever så pass väl att man vet 

hur varje elev bör få en instruktion samt vilken nivå uppgiften ska vara på. Den får inte vara 

för lätt och den måste ge en lagom utmaning. (Ljusberg 2010) 

Teoretiskt perspektiv 

I denna uppsats har jag valt ett sociokulturellt perspektiv på lärande. Inom det sociokulturella 

perspektivet är det framförallt teorier från behaviorismen och Vygotskijs teori om den 

proximala utvecklingszonen som kommer att användas. Nedan följer en mer ingående 

beskrivning av ett sociokulturellt perspektiv på lärande och även de delar som jag har valt att 

fokusera på. 

 

Säljö skriver i boken Lärande i praktiken (2005) om lärande i ett sociokulturellt perspektiv. I 

början av boken skriver Säljö så här: 
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”Men det är inte bara vad eller hur mycket vi skall lära oss som förändras. En 

grundläggande tes i det följande är att också de sätt på vilka vi lär och tar del av kunskaper 

är beroende av i vilka kulturella omständigheter vi lever.” (Säljö 2005, s.14) 

 

Med det menar han att sättet vi lär oss på förändras utifrån vilket samhäller vi lever. I ett 

samhälle som inte använder sig av skrift så måste en stor del av lärandet ske genom att lära 

sig saker utantill. Ett exempel på ett sådant samhälle är det svenska samhället innan 1200-talet 

där landskapslagarna inte fanns nedskrivna utan de lärdes in muntligt från generation till 

generation. I dagens samhälle skulle detta sätt att lära kunna ses som omständigt då vi kan 

läsa oss till det som vi behöver veta om en specifik lag när vi behöver den. Men för att kunna 

göra detta måste vi först lära oss att läsa. (Säljö 2005, s.14) 

 

Säljö (2005, s.18) förklarar att en av utgångspunkterna i sociokulturellt perspektiv på lärande 

och mänskligt tänkande är att man intresserar sig för hur individer och grupper använder sig 

av fysiska och kognitiva resurser. Det är i samspelet mellan individ och grupp som är det 

centrala i ett sociokulturellt perspektiv. Det intressanta är vilka kunskaper som finns i ett 

samhälle å ena sidan och vilka kunskaper har individen å andra sidan. Vidare menar Säljö att 

som pedagog kan man förutsätta att en central del av lärandet sker i skolan och att man kan 

försöka klargöra hur individer tar till sig kunskap och vilka grupper som lyckas eller 

misslyckas med att använda sig av skolans läroprocesser för att skaffa sig kunskap. (Säljö 

2005, s.18) 

 

Behaviorismen 

Säljö (2005, s.50) förklarar olika teoretiska perspektiv på mänskligt lärande och utveckling. 

Behaviorismen är ett av dessa perspektiv. Den härstammar från den ryske fysiologen och 

psykologen Ivan Pavlov. Pavlovs studier (1960, s.13) av hundar visade att hundar utsöndrar 

saliv när de får en matbit i munnen, vilket i och för sig redan var allmänt känt, men Pavlov 

uppmärksammade att något annat kunde utlösa samma reflex hos hundarna. Det skulle till 

exempel kunna vara att hundskötaren som vanligtvis ger mat kommer in det rummet som 

hunden befinner sig. Pavlov studerade alltså dessa betingade reflexer och utforskade hur dessa 

uppkom. En behaviorist menar alltså att människors reaktioner är resultat av avancerade 

former av betingning. Men Säljö (2005, s.51) menar att denna klassiska betingning har en klar 
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begränsning som efterhand blev uppenbar. Den fungerade nämligen bara på beteenden av 

reflexkaraktär. Förutsättningen för att betingningen skall äga rum är att en reflex ställs under 

kontroll av ett stimulus som det inte har ett naturligt samband med. Men det är endast en 

väldigt liten del av våra beteenden som är av denna karaktär som är kopplade till reflexer. En 

som utvecklade denna teori var den amerikanske psykologen B.F. Skinner (1957, s.29) som 

visade att betingning är något som förekommer vid många fler tillfällen än de som är 

kopplade till reflexer. Skinner menar att individer ofta upprepar beteenden som gör att de 

upplever ett positivt resultat av. I motsats tenderar beteenden som inte ger ett positivt resultat 

att försvinna. Förstärkningsprincipen fungerar alltså genom att om ett beteende hos en individ 

belönas kommer detta beteende att återkomma oftare (Skinner 1957, s.19). Men precis som 

Pavlov så bedrev Skinner större delen av sin forskning på djur. Detta kan, enligt Säljö (2005, 

s.54), utgöra ett problem då en teori som kommer från hur ett djur agerar översätts till hur 

människor reagerar. Men Säljö menar för den skull inte att deras teorier är ointressanta. (Säljö 

2005, s.50-54) 

 

Den proximala utvecklingszonen 

Den ryske psykologen Lev Vygotsky (1978, s.84-91) var den som utvecklade teorin om den 

proximala utvecklingszonen. Enligt Vygotsky så befinner sig människor ständigt i utveckling 

och förändring. I varje situation som en människa befinner sig så finns det möjlighet att 

inhämta kunskaper från andra mäniskor i ett socialt samspel. Detta kallar Vygotsky för att 

appropriera. Det är även möjligt för en människa att få insikter genom att se nya möjligheter 

och mönster i de redskap som hon redan har. Detta innebär att en människa inte bara ses som 

ett förråd av kunskap utan snarare ser henne som en varelse som ständigt är i utveckling och 

finner nya redskap med stöd av det som vi redan vet. Detta dynamiska sätt att se på 

människans utveckling och lärande kallas den proximala utvecklingszonen eller den närmaste 

utvecklingszonen. Vygotsky menar att denna utvecklingszon är avståndet mellan vad en 

individ kan prestera ensam och utan stöd och vad en individ kan prestera tillsammans med en 

mer kompetent individ. Vygotsky menar således att med vägledning från någon som 

behärskar något så kan en individ lösa ett problem som den inte hade kunnat lösa själv utan 

hjälp. Stödet kan bestå i att hjälpa till med att förstå vad det är som efterfrågas eller dela upp 

ett problem, som är för avancerat för att lösa i helhet, i mindre delar som individen känner till. 

Utvecklingszonen är alltså den del som en människa kan klara av om den får handledning från 

en mer kunnig person som behärskar det som den andre inte gör. Säljö (2005, s.121) menar 
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dock att den proximala utvecklingszonen kan vara ganska stor i många fall. Det kan dröja 

länge innan den mindre kompetente individen klarar av att utföra en viss handling utan 

handledning. En del som är intressant i detta sammanhang är att skillnaden mellan att 

behärska ett fysiskt eller ett intellektuellt redskap inte alltid är så tydlig. Det kan vara så att en 

individ kan följa ett resonemang när en föreläsare för resonemanget men det kan ta tid innan 

individen klarar av att föra samma resonemang på egen hand. På motvarande sätt, menar 

Säljö, kan det förhålla sig med fysiska redskap som att hantera karta och kompass. Säljö 

menar även att många situationer i vardagen och i skolan ser ut på detta sätt. Individen kan 

förstå vad som sägs och vad som görs men kan inte klara av alla led utan stöd från en 

handledare eller lärare. I ett sociokulturellt perspektiv är detta en modell för hur kunskap 

byggs: 

 

”Vi exponeras för resonemang och handlingar i sociala praktiker, lär oss så småningom 

genomskåda dem, blir förtrogna med dem och kan kanske till slut genomföra dem från början 

till slut.” (Säljö 2005, s.121) 

 

Vygotskij ville med begreppet utvecklingszon belysa att det intressanta från ett psykologiskt 

perspektiv inte enbart är vilken kompetens som barnet besittet utan fram för allt potentialen i 

dennes förståelse och agerande. Det som är viktigt i Vygotskys beskrivning av 

utvecklingszonen är även ojämlikheten i de inblandade individernas kunskaper och 

förutsättningar för att en utvecklingszon ska uppstå. Det är således den mer kompetente som 

vägleder den andre inom ett samhälles eller kulturs sätt att uppfatta en företeelse. Efter som 

att individen hela tiden befinner sig i situationer där den hamnar i utvecklingszonen så 

kommer individens utveckling att speglas av samhället. På så vis utgör det sociokulturella 

betingelserna den miljö som utvecklar individen och samtidigt den omgivning som förser 

individen med upplevelser som driver utvecklingen åt ett visst håll. Det är således de 

kulturella praktikerna som drar utvecklingen i vissa riktningar. I samhället spelar skolan en 

viktig roll som arena för kognitiv och social utveckling. Det är i skolan som barnen erbjuds 

utvecklingsmöjligheter och skolan är även en plats som erbjuder barnen värderande kulturella 

redskap. På detta sätt blir utvecklingen sociokulturellt tillverkad. Men aktören blir fortfarande 

en del av sin egen utveckling inom den sociokulturella ramen. Det som händer när en individ 

har behärskat en färdighet är således att utvecklingszonen flyttas framåt till det som individen 

nu inte klarar av att utföra utan handledning. Därför förflyttas ständigt den proximala 

utvecklingszonen. (Vygotsky 1978, s.84-91) 
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Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur undervisningen i idrott och hälsa bedrivs för 

barn i behov av särskilt stöd som inte går i den vanliga skolan. 

Frågeställningar 

 Hur ser lektionerna i idrott och hälsa ut på de undersökta skolorna? 
 Hur anpassas undervisningen på de besökta skolorna till elever som är i behov av 

särskilt stöd? 
 Hur arbetar dessa lärare med kursplanen? 
 Vad är dessa lärares syn på att inkludera alla elever i den vanliga skolan? 

Metod 

Val av metod 

Jan Trost (2010, s.31) förklarar hur metodvalet blir det bästa möjliga. Han menar att om 

studien vill kunna uttrycka att ett visst antal procent av befolkningen eller en specifik grupp 

av befolkningen tycker på ett sätt så ska studien genomföras med en kvantitativ metod. Om 

studien vill försöka förstå människors sätt att resonera, reagera eller särskilja olika 

handlingsmönster då är kvalitativ metod att föredra. Han menar alltså att om frågeställningen 

vill svara på frågor i stil med hur ofta, hur många eller hur vanligt så ska en kvantitativ studie 

genomföras Trost (2010, s.31). Men om frågeställningen däremot försöker förstå eller hitta 

mönster så är en kvalitativ studie det mest lämpliga. 

 

Utifrån detta har denna studie genomförts med en kvalitativ metod då frågeställningarna i 

studien vill svara på frågor som är av en sådan karaktär att de vill se mönster och ge en 

förståelse för hur lärare i idrott och hälsa arbetar med barn i behov av särskilt stöd. 

Urval och avgränsning 

Efter som att denna studie inte är av kvantitativ natur så är det inte av vikt att urvalet blir 

statistiskt representativt. Trost (2010, s.137) menar att det inte är viktigt att urvalet är 

statistiskt representativt vid kvalitativa intervjuer utan att urvalet kan göras på olika sätt när 

studien är kvalitativ. Urvalet i kvalitativa studier kan alltså göras på flera olika sätt. Dessa är 

bland annat strategiskt urval och bekvämlighetsurval. Trost (2010, s.137) menar att urvalet i 

kvalitativa studier oftast ska vara så heterogent som möjligt inom en homogen grupp. Ett 

strategiskt urval går till som så att det sätts upp ett antal variabler som sedan används för att 
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sortera personer inom den homogena gruppen. Ett bekvämlighetsurval är ett sätt att fylla de 

grupper som variablerna har gett. Det innebär att ett bekvämlighetsurval sker genom att man 

tar de personer man hittar till exempel genom att annonsera efter personer som ska intervjuas 

eller fråga personer som man träffar på om de vill delta i studien för att sedan se om de passar 

i några av de variabler som har satts upp. (Trost 2010, s.137) 

 

Urvalet i denna studie har valts ut genom att först fundera ut vilka personer som skulle kunna 

tänkas svara på frågeställningarna. För att kunna svara på frågeställningarna så behöver 

personen i fråga antingen arbeta eller ha arbetat som lärare i idrott och hälsa på en skola som 

har klasser med enbart elever i behov av särskilt. Det är alltså inom den gruppen som urvalet 

finns. För att nå lämpliga personer att intervjua så användes något som kan liknas vid ett 

bekvämlighetsurval.  Ett antal förfrågningar skickades ut till olika skolor som uppfyllde de 

uppsatta kriterierna. De skolor som ville delta i studien blev urvalet. 

 

I och med att kriterierna som sattes upp för urvalet även innebär en avgränsning så är det 

lämpligt att gå in på de andra avgränsningar som finns i studien. För att ha möjlighet att 

genomföra intervjuer med de personer som kom med i urvalet så skedde en avgränsning till 

att endast kontakta skolor i närheten av Stockholm. Då allt för långa avstånd skulle innebära 

ett hinder så sattes denna avgränsning. Alltså för att komma med i urvalet så var dessa 

kriterier tvungna att uppfyllas: den aktuella personen arbetar eller har arbetat som lärare i 

idrott och hälsa på en skola som har klasser med enbart elever i behov av särskilt stöd och 

skolan ska ligga i Stockholm eller i närheten av Stockholm. 

 

Informanterna i studien blev till slut sju personer som arbetar som lärare i idrott och hälsa på 

fem olika skolor, med enbart klasser med elever i behov av särskilt stöd, i och omkring 

Stockholm. 

Genomförande 

För att hitta lämpliga skolor så gjordes sökningar på internet för att hitta skolor som bedriver 

undervisning speciellt inriktad till barn i behov av särskilt stöd. I Stockholmsområdet så 

hittades tolv skolor som ansågs vara lämpliga att kontakta. Först och främst söktes det efter 

kontaktuppgifter till skolans lärare i idrott och hälsa för att kunna kontakta dem. När dessa 

uppgifter inte fanns tillgängliga så gick det ut en förfrågan till skolans rektor eller en 

allmänkontakt för hela skolan där kontaktuppgifter till läraren i idrott och hälsa efterfrågades. 
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Den första kontakten med skolorna skedde via e-post. I e-posten förklarades att deras skola 

var intressant för denna studie samt, i stora drag, vad studien handlar om. Dessutom så 

förklarades det att det var läraren i idrott och hälsa som var lämplig som informant till denna 

studie. Totalt kontaktades tolv skolor och av dessa var det sju stycken som ville delta i 

studien. Av de skolor som inte blev en del i undersökningen var det lite olika anledningar som 

medförde detta. Av fyra skolor kom inget svar över huvudtaget. Anledningarna till att de 

andra tre skolorna inte kom med varierade. En lärare ville inte ställa upp då hen endast var 

vikarie och kände att hen inte kunde bidra. De andra två var villiga att ställa upp men de hade 

inte tid till att göra detta förrän efter jullovet och därav fanns det inte tid att vänta på dessa 

två. På de fem skolor som till slut ingick i studien intervjuades sju personer som alla arbetade 

som lärare i idrott och hälsa. 

 

Trost (2010, s.65) menar att platsen intervjuerna genomförs på kan ha betydelse för vilka svar 

som ges. Platsen ska vara en plats där den intervjuade känner sig bekväm och samtidigt en 

plats där man kan vara ostörd. Intervjuerna i denna studie genomfördes på olika platser. Alla 

intervjuer utom en genomfördes på den skolan där läraren arbetade. Den intervju som inte 

skedde på en skola skedde i ett grupprum på Stockholms universitet då läraren inte hade tid 

att intervjuas under skoltid men hade tid på kvällen så valdes en plats där vi kunde sitta 

ostörda. Platserna som intervjuerna på skolorna skedde på var, i tre fall av fyra, lärarnas 

arbetsrum. I dessa rum kunde vi sitta ostört och därför var dessa platser bra både ur 

synpunkten att lärarna kände sig trygga med platsen och att det var en ostörd plats. Intervjuen 

som genomfördes i ett grupprum på Stockholms universitet uppfyllde även den kravet på en 

ostörd plats men om läraren upplevde platsen som bekväm går inte att med säkerhet besvara 

men upplevelsen var att läraren kände sig trygg. Den sista intervjun genomfördes i ett 

lärarrum på skolan. Detta var inte ett optimalt rum då det hela tiden fanns en risk att någon 

skulle komma in under intervjun. Denna plats valdes då det inte fanns något annat rum ledigt 

att genomföra intervjun på. Trost (2010, s.65) menar att ett rum där andra kan höra intervjun 

kan störa och kan påverka vilka svar som ges. Den största nackdelen med denna plats visade 

sig dock inte vara att andra personer kunde störa då detta inte skedde utan att det pågick en 

renovering i rummet bredvid som lät så pass mycket att det påverkade ljudinspelningen.  

 

En annan aspekt som bör beaktas i samband med intervjuer är hur vida intervjuerna 

genomförs enskilt eller i grupp. Trost (2010, s.67) anser att intervjuerna bör ske enskilt då 

gruppintervjuer kan medföra att vissa svar hålls tillbaka och att en av de intervjuade kan vara 
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mer pratsam och på så sätt svara på mer än de andra i gruppen. I denna studie så har dock två 

av de totalt fem intervjuerna genomförts med två lärare samtidigt. I dessa fall stod valet i att 

antingen inte intervjua någon alls på dessa två skolor eller att intervjua två lärare samtidigt. 

Valet föll då på att genomföra dessa intervjuer i alla fall då de frågor som ställdes till stor del 

handlade om vad lärarna gör och varför de gör det de gör. Detta ansågs inte vara så känsliga 

frågar att det skulle påverka svaren allt för mycket. Men det kan givetvis ha påverkat svaren 

som gavs. 

 

Intervjuerna var semistrukturerade och innehöll ett antal huvudteman som skulle ge svar på 

studiens frågeställningar. Det fanns även möjlighet att ställa olika följdfrågor beroende på 

vilka svar informanterna gav. Trost (2010, s.71) anser att det vid kvalitativa intervjuer är bra 

att använda en intervjuguide. En intervjuguide bör endast innehålla ett antal huvudteman som 

ska tas upp under intervjun. Denna studie använde sig därför av en intervjuguide, se bilaga 2. 

Trost (2010, s.74) diskuterar även de metoder som finns för att komma ihåg intervjun.  Han 

menar att ljudinspelare och anteckningar båda har sina för- och nackdelar. Med en 

ljudinspelare så kan tonfall höras i efterhand och det går även att ordagrant skriva ned 

intervjun. En nackdel kan vara att den intervjuade känner sig obekväm med att bli inspelad. 

En ytterligare fördel är att man inte behöver föra så noggranna anteckningar vilket gör att man 

kan koncentrera sig mer på svaren som ges. Anteckningar har för och nackdelar i ett motsatts 

förhållande till ljudinspelningar. Anteckningar upplevs kanske inte lika obekvämt som en 

ljudinspelning men samtidigt så försvinner lite av fokus från den som intervjuar. Intervjuerna 

var cirka 30 minuter långa och under samtliga intervjuer användes både ljudinspelning och 

anteckningar. Anteckningarna användes i fall att ljudkvalitén inte skulle vara tillräckligt bra. 

Detta visade sig vara ett bra sätt då en av ljudinspelningarna inte blev tillräckligt bra och det 

inte gick att transkribera den intervjun. 

 

Databearbetning och analysmetod 

Trost (2010, s.147) anser att det inte finns samma tydliga databearbetnings- och 

analysmetoder i kvalitativa undersökningar som det finns i kvantitativa. Han menar dock att 

de tre steg som alltid finns med är att samla in data, analysera data och tolka data. I denna 

studie har det gjorts på följande sätt. Efter alla intervjuer så har en transkribering av det 

inspelade materialet gjorts. Men då ljudkvalitén blev för dålig på en av intervjuerna så skrevs 

en sammanfattning av intervjun med hjälp av anteckningarna som gjorts från det 
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intervjutillfället redan samma dag som intervjun skedde. Den intervju som inte är 

transkriberad är den med lärare 2 och 3. Att ljudkvalitén blev dålig berodde på två saker. Dels 

att det var mycket ljud runt om där vi satt och dels för att ljudinspelaren hade placerats lite för 

långt ifrån informanterna. Transkribering är bra som ett första steg i att skapa en bild av vad 

informanterna faktiskt har sagt och försöka se mönster i den information som finns i 

intervjuerna. För att sedan tolka de data som finns så delades svaren in i olika kategorier 

utifrån studiens frågeställningar. 

Tillförlitlighetsfrågor 

Trost diskuterar begreppen reliabilitet och validitet i förhållande till kvalitativa och 

kvantitativa undersökningar. Begreppet reliabilitet avser tillförlitligheten i studien. Det 

innebär att studien är så exakt och stabilt utformad att det går att genomföra samma studie 

igen med samma resultat. I en kvantitativ studie är detta något att eftersträva medan de i en 

kvalitativ studie är svårt att uppnå detta. I en kvalitativ studie så undersöks informanternas 

uppfattning om ett visst fenomen. För att en kvalitativ studie ska kunna genomföras igen med 

samma resultat kräver det att informanternas åsikter och uppfattning inte ändras över tiden. 

För att uppnå hög reliabilitet så bör studien ha en hög grad av standardisering. En kvalitativ 

studie är till naturen av en lägre standardiseringsgrad än en kvantitativ studie. (Trost 2010, 

s.131-132) 

 

Med validitet eller giltighet menar Trost att instrumentet, eller frågan, ska mäta det som det 

avser att mäta. I kvalitativa undersökningar så vill undersökaren ta reda på vad en person 

tycker och tänker om ett visst ämne. Då gäller det att frågan som ställs är utformad så att den 

svarar på det som den ska mäta. (Trost 2010, s.133) 

 

Utifrån det som Trost (2010) skriver så får reliabiliteten i denna studie anses vara låg då det 

inte är säkert att det går att genomföra samma studie igen och få samma resultat. Då 

människors åsikter förändras över tid och att det inte är sannolikt att en annan undersökning 

når samma informanter så kommer ett försök att genomföra denna studie igen inte att ge 

samma resultat. Validiteten i studien däremot får anses vara god. Då intervjuguiden, se bilaga 

2, i denna uppgift utgår från frågeställningarna så mäter de vad som avses mäta. 
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Etiska aspekter 

I den första kontakten med mina informanter så informerade jag om att jag kommer att följa 

de fyra huvudkrav som finns i Vetenskapsrådets etiska regler (Vetenskapsrådet 2002). Det vill 

säga informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att forskaren ska informera om undersökningsdeltagrens funktion 

i projektet samt deltagandet är frivilligt samt att de när som helst kan dra sig ur 

undersökningen. Samtyckeskravet innebär att undersökningsdeltagaren själv har rätt till att 

bestämma om denne vill delta i undersökningen. Konfidentialitetskravet innebär att 

undersökningsdeltagarna ska ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifter förvaras 

så att ingen utomstående kan ta del av dem. Informanterna blev informerade i den första e-

posten att de skulle vara anonyma och att deltagandet var frivilligt samt att de när som helst 

kunde välja att avbryta deltagandet i studien. I uppgiften har alla informanter blivit kodade 

och blivit tilldelade en siffra. Dessutom nämns inte namnet på den skola som informanterna 

arbetar på.  

Resultatpresentation 

Resultat 

I denna studie har 7 personer som är arbetar som lärare i idrott och hälsa intervjuats. Av dessa 

är inte alla utbildade lärare utan de har olika typer av utbildning eller bakgrund. Dessa 

personer kommer alla dock att kallas för lärare i denna uppsats, de kommer att kallas för 

lärare 1-7. Nedan följer en kort presentation av lärarna. 

 

Lärare 1 är utbildad lärare i idrott och hälsa samt engelska för årskurserna 4-9. Lärare 1 har 

arbetat som lärare i åtta år och har arbetat i både vanlig skola och en specialskola. På lärare 1s 

skola så har eleverna olika diagnoser men huvuddelen av eleverna har ADHD.  

 

Lärare 2 är inte utbildad lärare utan har arbetat inom behandlingsverksamheten på det 

behandlingshem som drivs i samma regi som skolan som lärare 2 jobbar på nu. Lärare 2 har 

varit ansvarig för lektionerna i idrott och hälsa i 8 år.  

 

Lärare 3 har också börjat som behandlare innan lärare 3 började med undervisning i idrott och 

hälsa. Den erfarenheten som lärare 3 har utöver att arbeta med ungdomar i behov av särskilt 
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stöd är att lärare 3 även är utbildad fotbollstränare. Den skolan som lärare 2 och 3 jobbar på 

har även de många elever med ADHD.  

 

Lärare 4 har ingen lärarexamen ännu men studerar till idrottslärare parallellt med jobbet som 

lärare i idrott och hälsa. På skolan som lärare 4 jobbar är det även där blandat med vilka 

diagnoser eleverna har. I klassen som lärare 4 undervisar har de flesta en dubbeldiagnos med 

både Asperger och ADHD.  

 

Lärare 5 är utbildad lärare i idrott och hälsa F-9 och har arbetat i fyra år som lärare varav tre 

har varit på den nuvarande arbetsplatsen. Eleverna på lärare 5s skola har olika diagnoser men 

ett krav är att diagnosen ska vara inom autismspektrat.  

 

Lärare 6 är utbildad lärare i idrott och hälsa samt specialpedagogik och har jobbat i tre och ett 

halvt år på samma skola. Eleverna på skolan där lärare 6 arbetar har eleverna diagnoser inom 

autismspektrat. 

 

Lärare 7 har i nuläget ingen lärarexamen då det saknas en kurs för att ta ut en examen men 

annars är lärare 7 utbildad lärare i idrott och hälsa och hemkunskap. Lärare 7 har arbetat som 

lärare i två år. På skolan där lärare 7 arbetar har eleverna även de diagnoser inom 

autismspektrat.  

 

Resultaten av intervjuerna kommer att presenteras i olika stycken utifrån uppsatsens 

frågeställningar. Först presenteras det som framkommer i intervjuerna om hur lektionerna i 

idrott och hälsa ser ut. Sedan följer ett stycke om hur lärarna anpassar undervisningen till 

eleverna och till sist om hur lärarna arbetar med kursplanen. 

Hur ser lektionerna i idrott och hälsa ut på de undersökta skolorna? 

Lärare 1 berättar om hur lektionerna ser ut på skolan där hen jobbar. På en lektion är det 

ungefär 10 elever som deltar i lektionen dessutom är det mellan en och fyra behandlare som är 

med och deltar i själva lektionen. Lärare 1 berättar om behandlarnas uppgifter: 

 

”en till fyra samordnare är med och de deltar i lektionen, föregår med gott exempel, peppar 

och så och försöker få, ja, hjälper mig helt enkelt och eleverna. Och dem jobbar ju med 

måendet och liksom att välja rätt beteende och så här vid sidan om skolan så dom försöker ju 
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se hur fungerar den här ungdomen i grupp, hur kan vi jobba inför nästa vecka med att 

interagera eller det kanske är att man måste åka kommunalt för att ta sig till idrotten. Varför 

är det jobbigt?” 

 

Senare under intervjun berättar hen om en annan roll som behandlarna har. Nämligen att 

hjälpa till att ta hand om elever som missköter sig: 

 

”Alltså, det kan som du säger hända hur mycket grejer som helst. Vårat upplägg är att jag 

ska alltid kunna slutföra lektionen. I fall någon skulle få ett frispel och sticka till skogen och 

hämta en pinne och försöka, eller vad som helst. Då är det någon av samordnarna som går 

iväg med den personen så försöker jag alltid att slutföra lektionen för de som vill ha idrott.” 

 

Lärare 2 och lärare 3 arbetar båda på samma skola och ger en liknande bild av hur deras 

lektioner ser ut. Lärare 2 berättar att det är minst två vuxna med på lektionerna ofta är det fler 

än så. Även lärare 3 har minst två vuxna under sina lektioner. I båda fallen med lärare 2 och 3 

så är det behandlare från de respektive behandlingshemmen som är med under lektionerna. 

Lärare 4 har också en behandlare med under sina lektioner. Även antalet elever är lika för 

dessa tre lärare. Grupperna som undervisas består av fem elever. Det som skiljer lärare 4s 

klass från de övriga är den enbart består av pojkar, de övriga lärarna har blandat med pojkar 

och flickor under sina lektioner. Lärare 5 förklarar även hen att det oftast finns en annan 

vuxen med under lektionerna. I grupperna som hen undervisar så är det sex till sju elever och 

de har överlag en väldigt hög personaltäthet på skolan. Lärare 6 och 7 undervisar på samma 

skola och på deras skola är grupperna lite olika stora men de säger att snittet ligger på sex 

elever i grupperna. Lärare 7 förtydligar med att säga att den minsta gruppen innehåller tre 

elever och den största gruppen har åtta elever. 

 

Själva grundförutsättningarna för lektionerna är överlag är alltså att det är små grupper med 

hög personaltäthet. Det finns alltid med någon form av behandlare på under lektionerna som 

är med och hjälper till med elevernas beteende och den allmänna ordningen. 

 

Under själva lektionerna så gör lärarna en mängd olika övningar och aktiviteter med eleverna. 

Lärare 4 berättar vad för aktiviteter som sker under lektionerna: 
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”Efter som att vi ofta åker iväg och har idrott så blir det ganska varierande aktiviteter. När 

det är varmare är vi oftast ute, vi har friluftsliv med kanotpaddling, vi har fiske och vi går 

igenom allemansrätten. Vi leker även lekar och spelar bollspel ute. Vi har spelat fotboll och 

volleyboll. Vi har även testat frisbeegolf och lite annat. Jag har ju redan sagt badminton, 

klättring har vi också gjort. Vi har spelat bowling och under vintern har vi åkt skridskor och 

även lite mer lättsamma saker som att åka snowracer och pulka. Det som blir lite lidande har 

varit dans och redskapsgymnastik. Redskapsgymnastiken för att vi inte har några redskap, 

eller ett gäng tunnmattor och en ribbstol. Men det kommer man inte så långt på. Dans har jag 

fortfarande inte riktigt fått till men jag försöker planera in något. Det kanske blir lite knepigt 

med fem killar men jag tänker i alla fall testa något.” 

 

Även lärare 1 berättar om en stor variation under lektionerna. Lärare 1 tycker till och med att 

det kan bli för mycket variation. Lärare 1 känner att efter som eleverna bara har en lektion på 

60 minuter varje vecka så är det svårt att hinna med att gå in på varje moment ordentligt. 

Lärare 1 tycker att det viktigaste är att se till att alla elever har gjort varje moment minst en 

gång. 

 

Lärare 2 och 3 ger en annorlunda bild av deras lektioner. Lärare 3 berättar att de oftast håller 

till i idrottshallen under lektionerna. Där blir det oftast bollspel och bollekar. När det är varmt 

ute så kan de även vara utomhus på lektionerna och då är det friidrott som gäller. Även lärare 

2 berättar om lektioner med mycket bollspel i idrottshallen och friidrott så som kulstötning 

utomhus närmre sommaren. Lärare 2 berättar även om att de brukar klättra i en loge med 

klätterväggar som de har i närheten av skolan. De berättar även att eleverna har lektioner i 

idrott och hälsa vid tre tillfällen i veckan och att dessa lektioner är 60 minuter långa. De 

upplever att elevernas koncentration i andra ämnen blir bättre efter som att de har idrott vid 

många tillfällen i veckan. 

 

Lärare 5 förklarar att hen försöker att ha samma innehåll som på den grundskola som hen 

jobbade på förut. Här följer ett utdrag från intervjun: 

 

Lärare 5: ”Men där är ju utmaningen att få aktiviteten att funka när man är så få elever.” 

 

Intervjuare: ”Hur brukar du göra då?” 
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Lärare 5: ”Alltså lagsporter och så där är det ju väldigt knepigt. Men ibland kan vi spela bara 

två mot två eller tre mot tre. Sen lite olika övningar inom de olika delarna. Där man kan 

jobba med ett bollspel, till exempel, individuellt. Träna på att dribbla och passa och ta emot 

och sånt där. Men det blir ju inte det spelet att man kan spela 5 mot 5.” 

 

Lärare 6 och 7 arbetar efter samma filosofi, leken är viktig. Här följer ett utdrag från samtalet 

kring lekens betydelse: 

 

Lärare 6: ”Sen något som är typiskt är att det bygger ganska mycket på leken. För att få 

igång rörelseglädje. Många kommer ju hit och har dåliga erfarenheter av idrott och behöver 

få lära sig att det är roligt att röra på sig. Så jag tror att vi har mer lek även uppe i 

högstadieåldrarna än vad man kanske har på en annan skola.” 

 

Lärare 7: ”Det är ju ett lätt sätt att träna den sociala biten jämfört med om man hade kört till 

exempel en fotbollsmatch eller göra någonting annat lite mer lagsportigt. I leken är det ju 

oftast individuellt fast tillsammans med andra. Om man leker kull så är det ju bara jag som 

ska akta mig för den som kullar medan i fotboll så måste jag hitta någon att passa, jag måste 

hela tiden, det här är ett väldigt lätt sätt att närma sig både motorik och rörelseglädje och 

social träning och därför får leken följa med hela vägen upp till årskurs nio. Vi leker väldigt 

mycket.” 

Hur anpassas undervisningen på de besökta skolorna till elever som är i 

behov av särskilt stöd? 

Lärare 2 berättar om sin strategi för att få undervisningen att fungera som går ut på att få 

eleverna att tycka att det är roligt med idrott. Samtidigt som att det är viktigt att lektionen 

fungerar. För att lektionen ska fungera är det viktigt att eleverna kommer och tycker eleverna 

att det är roligt så ökar chanserna att eleven kommer på lektionen. Dessutom läggs stor vikt 

vid att eleven deltar aktivt under själva lektionen. Lärare 2 menar även att hens viktigaste 

uppgift är att motivera eleverna och det görs lättast genom att ge eleverna beröm för det som 

de gör bra. Lärare 3 har en liknande syn på sin undervisning då de elever som lärare 3 

undervisar inte har varit så mycket i skolan förut. Då menar lärare 3 att det viktigaste är att få 

eleverna att tycka om skolan. Detta gör lärare 3 genom att ge mycket beröm till eleverna och 

på så sätt få dem att vilja vara med på lektionerna. Att ge beröm är även något lärare 1 anser 

vara viktigt: 
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”Och så brukar jag säga att all motivation som de inte har ska komma från mig. Alltså det 

här är lite överdrivet men jag försöker att i stort sätt aldrig vara tyst. Utan att hela tiden 

innan det har gått runt nervsystemet så ska de få den här inputen att det här var bra, rätt upp 

i hjärnan, så då vill jag göra det igen. Så direkt någon dribblar en kon så kommer ett: Snyggt! 

Eller någon lyckas tända en brasa i friluftslivet: Shit, vad bra ni gjorde det! Alltså hela tiden 

passa på att uppmuntra. Och alla blir sedda i våra små grupper, hur många gånger som helst 

under en lektion och bekräftade. Och om man förstärker det positiva så märker jag att även 

de som skiter i det också vill ha beröm. Så då vill de också göra som de som får beröm 

liksom.” 

 

Som tidigare nämnts arbetar även lärare 6 och 7 mycket med att eleverna ska få tillbaka 

glädjen och intresset för att röra sig och de använder som sagt leken som sitt redskap för att nå 

dit.  

 

Samtliga lärare har en tydlig struktur på lektionerna och alla lektioner följer samma mönster 

på respektive skola. Alla lärare börjar lektionerna med en samling där lektionen gås igenom 

noggrant. Ett drag som går igen på de skolor som i stort sätt alltid börjar lektionen på samma 

ställe är det finns någon form av hjälpmedel för att visualisera lektionen för eleverna. Ofta i 

form av en Whiteboard som lärarna använder för att visa för eleverna hur lektionen kommer 

att se ut och hur lång tid varje moment tar. För en del elever illustreras även lektionen i bilder 

för att eleven ska ha lättare att bilda sig en uppfattning av vad som kommer att ske under 

lektionen. 

 

Struktur och vanor är något som flera av lärarna återkommer till. Flera av lärarna anger att 

deras elever har svårt med förändringar och förflyttningar. Lärare 1 förklarar att de var oroliga 

för hur hens elever skulle klara av att undervisningen i idrott och hälsa sker på olika platser 

och inte har en fast utgångspunkt. Men att det verkar ha löst sig på så vis att det är Lärare 1 

som är synonymt med idrott och hälsa och då blir hen det fasta inslaget. Hen försöker att alltid 

ha samma struktur och agera på samma sätt hela tiden oavsett plats. Därför blev problemet 

inte lika stort som de befarade innan de satte igång med undervisningen. Lärare 5 menar att 

deras gympasal är en anpassning i sig. Förr hade de inte en egen sal att vara i och eleverna 

som går på lärare 5s skola har väldigt svårt med förflyttningar. Därför menar hen att det är en 
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väldig fördel att ha en egen gympasal som eleverna känner sig bekväma i. Lärare 7 talar även 

hen om elevernas behov av struktur: 

 

”Alltså många har ju behov av struktur. Deras problematik är ju dels att de inte kan 

strukturera sitt egna liv rent generellt, om man ser till hur det funkar här. Vi står ju för så 

otroligt mycket struktur om man jämför med vanliga klasser och skolor. Vi har, som jag 

visade innan där med att vi skriver alltid upp ordningen så att man vet att först händer det 

här sen händer det här och det här och de vet precis vad som förväntas av dem under varje 

lektion och vi har liksom, alla har i stort sätt samma struktur i sina undervisningstillfällen. 

Man lägger upp och visar man liksom ett [namnet på skolan]-system som strukturerar.” 

 

En svårighet som några av lärarna nämner är att det kan blir svårt att anpassa lektionerna efter 

grupperna då de inte alltid är indelade efter årskurs utan de kan vara indelade efter vilka 

behov eleven har. Lärare 6 menar att en elev kanske passar bäst rent gruppdynamiskt i en 

grupp med årskurs 6 men går egentligen i årskurs 8. Hen menar då att det blir svårt att bedriva 

undervisningen i förhållande till målen i kursplanen om eleverna blir för splittrade 

årskursmässigt. Lärare 5 upplever även hen att det kan vara en svårighet med heterogena 

grupper rent årskursmässigt men hen tycker ändå att det fungerar. Hen förklarar så här: 

 

Lärare 5: ”Det är en utmaning efter som att våra klasser inte är åldersgrupperade, eller vad 

säger man? Alltså niorna går inte tillsammans och sjuorna går inte tillsammans. Det är 

väldigt spretigt. I en klass kan det vara en sexa, en sjua, två åttor och en nia. Så jag får 

försöka styra så att alla får träna på de förmågor och mål som står i läroplanen. Och sedan 

kan vissa få någon speciell uppgift ibland om man går i nian till exempel eller så.” 

 

Intervjuare: ”Så det kan bli svårt om det är olika mål för olika elever under samma lektion?” 

 

Lärare 5: ”Ja om vi har en elev i sexan och en elev i nian så ska man kolla på både målen för 

de som går i sexan och för de som går i nian. Och på något sätt hitta en strategi för att få det 

att funka så båda får träna på sina egna mål. Men sen är det ju, målen byggs ju bara vidare 

liksom ju längre upp i åldrarna man kommer. Så man kan ju ändå bygga vidare och jobba på 

samma sak.” 
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Hur arbetar dessa lärare med kursplanen? 

Lärarna i denna studie arbetar i olika grad med kursplanen. Några av lärarna verkar följa det 

som står i kursplanen mer noggrant än lärare i vanliga skolor. Lärare 1 förklarar hur hen gör: 

 

”Mm, just med kursplanen så kan jag säga att jag har nog aldrig varit så noggrann. För att 

jag utgår hela tiden ifrån den och försöker göra det så slimmat som möjligt. Så att det 

verkligen blir målstyrt. Det här och det här ska du göra under det här året. Och sen då hur 

man gör det är inte det viktigaste men det här är målet. Och då kan det finnas, i en klass kan 

det finnas tio olika sätt för eleverna att nå dit. Som jag sa någon kanske får ett individuellt 

upplägg medans någon fungerar jättebra i grupp och då kör jag ju med att vi har friluftsliv i 

kanske två veckor och orientering i två veckor, vi har lekar och vi kör simningen, bollsporter 

alltså som på en vanlig skola.” 

 

Lärare 6 och 7 beskriver sitt arbete så här: 

 

Lärare 6: ”Det är inte många moment som vi hoppar över helt. Allting ska ju med sen har 

man ju olika mycket utav det. Till exempel bollspel funkar inte lika bra med alla grupper. Men 

de får ju alltid vara med och pröva allting. Vi kan ju inte frångå det som står i kursplanen 

eller syftet med att få pröva massa olika saker för att kunna hitta sin egen väg på fritiden så vi 

måste ju ha ett brett utbud av aktiviteter.” 

 

Lärare 7: ”Vi lägger ju upp en årsplan och vi har följt den ganska bra fram till nu i alla fall. 

Nu i höst har vi haft ett hälsomoment där vi har haft teori. Eleverna är ju väldigt invanda med 

att på idrotten då byter man om man rör på sig, man springer man gör någonting så när vi 

väl har haft teorimoment så får man vara dels väldigt strukturerad dels att man har haft teori 

men att eleverna ändå har fått röra på sig. Så har vi pö om pö kunnat haft små teoriblock i 

hälsa. Vi har haft dans. Men alltid individuell dans. Aldrig pardans och styrdans, det taktila 

blir jättejobbigt för våra elever så det blir ju typer av ringdanser eller att man följer ledaren i 

dansen med olika steg.” 

 

Tidigare har lärare 5 nämnt att det finns svårigheter med att klasserna inte är uppdelade efter 

årskurser men att hen försöker att anpassa sin undervisning så att den passar alla elever i 

gruppen oavsett årskurs. Hen förklarar: 
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”Det är väldigt spretigt. I en klass kan det vara en sexa, en sjua, två åttor och en nia. Så jag 

får försöka styra så att alla får träna på de förmågor och mål som står i läroplanen. Och 

sedan kan vissa få någon speciell uppgift ibland om man går i nian till exempel, eller så.” 

 

För de övriga tre lärarna så är de inte lika noga med att följa kursplanen. Lärare 4 har tidigare 

talat om att hen upplever svårigheter med vissa moment så som redskapsgymnastik då skolan 

som hen undervisar på inte har tillgång till särskilt många redskap och har ännu inte testat på 

att ha dans med eleverna. Lärare 2 berättar om att det kan vara svårt att följa kursplanen även 

om hen försöker att göra det. Det som hen tycker är viktigast är att försöka få eleverna att 

delta i lektionerna och då anser hen att de viktigaste är att eleverna har roligt. Lärare 3 

förklarar att det mest blir bollspel under hens lektioner. Hen har även märkt att dans får mer 

och mer plats i kursplanen men att det är svårt att genomföra det på skolan. Hen säger att de 

har märkt att det som de gör på lektionerna fungerar och då kör hen på det. 

 

Hur dessa lärare ser på bedömningen av elevernas färdigheter är lite olika. Det är även lite 

olika många elever som når målen för minst betyget E. På skolan där lärare 2 och 3 arbetar så 

upplever lärarna att ungefär hälften av eleverna når upp till ett godkänt betyg. Lärare 4 har 

ännu inte satt några betyg men upplever att de flesta elever skulle klara av ett godkänt betyg 

men att det kan finnas vissa delar som eleverna måste träna mer på för att nå målen. Lärare 1 

känner att ganska många av hens elever når målen: 

 

Lärare 1: ”Vi har vissa som har klarat gamla VG då motsvarande C och vissa som just tar sig 

upp på ett G men det är också en jättebedrift för dem.” 

Intervjuare: ”Är det så att de flesta klarar godkänt?” 

Lärare 1: ”Vissa går det aldrig att få dit. De har blivit… De har så stort motstånd till att ens 

komma dit. Men säg att jag har fått dit kanske 90 % till lektionerna och av de 90 % så är det 

kanske 90 % som klarar det. Så det är ganska högt med tanke på vad jag startar med.” 

 

Lärare 5 säger att hen inte riktigt vet hur många av eleverna som når målen. Hen menar att det 

är några elever som just nu inte klarar av att nå målen men att hen tror att de flesta av dem 

kan nå målen om de får träna det som de inte klarar av i dagsläget. Men det finns tyvärr alltid 

några elever som inte når målen. Lärare 6 anger att det på hens skola är det ungefär 95 % som 
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når målen. Lärare 6 och 7 diskuterar även de problem som kan uppstå vid bedömningen av 

eleverna på deras skola: 

 

Intervjuare: ”Hur går bedömningen till? Skiljer det sig något från en vanlig skola?” 

Lärare 7: ”Ja, vi satt och kollade på en bedömningsmatris som hjälp i idrott med tillhörande 

video. Vi tittade på den senast idag och jämförde med våra elever. Och det blir ju annorlunda 

om man jämför med eleverna där med normalstor grupp. Det blir ju lite efter våra mått som 

bedömningen sker.” 

Lärare 6: ”Överlag så är ju eleverna svaga i ämnet. Det blir ju en väldigt stor del som får 

betyget E. just därför att vi får igång dom. Dom deltar alltid men just kvalitén på rörelsen får 

gå in under det här till viss del. Det är sällan det kommer upp till att de gör en väl rörelse. 

Jag tror att det kan bli lite farligt att bara bedöma de här eleverna att inte ha erfarenhet av 

att se andra klasser. Man kan bli lite hemmablind. Det finns en risk för att man lägger ribban 

för lågt, i och med att alla elever är svaga så ser man att en duktig elev här kanske bara 

skulle få E i en vanlig klass. Det kan ju faktiskt vara så. Så jag tror att det kan vara nyttigt att 

komma ut och jobba på andra skolor emellanåt eller kanske i alla fall besöka och titta lite på 

hur andra skolor jobbar och så där. Det är även svårt med målen att kunna delta i lekar och 

spel så där med samspel och det är ju svårt för våra elever. Vi gör ju väldigt mycket att de får 

jobba enskilt i saker. Men på något sätt tittar man ju på att de kom hit och knappt har idrottat 

någonting och sen gått till att vara väldigt aktiva. Bara det är ju ett väldigt plus. Så jag tycker 

att det är svårt med bedömningen helt klart.” 

Vad är dessa lärares syn på att inkludera alla elever i den vanliga 

skolan? 

Många av de intervjuade lärarna har en delad uppfattning om alla elever ska gå i den vanliga 

skolan eller om vissa elever mår bättre av att gå i anpassade skolor. Lärare 1 tror att det inte 

alltid är det bästa för en elev att gå i den vanliga skolan. Hen säger så här: 

 

”Hela Jan Björklunds skolpolitik bygger ju på integration och då kan man ju ifrågasätta vad 

integration är. Är det att gå och inte få någon hjälp i en stor klass och misslyckas gång på 

gång tills att man tillslut sitter hemma och lider av psykisk ohälsa. Är man inkluderad då eller 

är man inkluderad hos oss. Man hamnar i en miljö där man kan lyckas, man får se att det 

finns fler som har samma behov och man kan sen ta steget ut och i gymnasiet är det många av 

våra elever som går vidare till en vanlig klass liksom. Men under en period i sitt liv kanske 
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man behöver bli inkluderad i ett sammanhang där man kan lyckas. Det tycker jag är 

inkludering annars blir man ju verkligen exkluderad.” 

 

Lärare 5 uttrycker sig så här om i samma fråga: 

 

”Jag tycker för de här eleverna som jag har så är det bra att ha små grupper. Det är så 

mycket med den här socialbiten som är svårigheten för våra elever. Och då att utsättas för att 

vara i en stor grupp och alltid känna sig lite utanför eller onormal inom citationstecken eller 

vad man ska säga. Det blir ju ytterligare ett påslag att man känner sig misslyckad. Jag trivs 

med att jobba med eleverna i små grupper och jag tror att det är bra för dem. Men sen är ju 

målet, vi jobbar ju hela tiden med att våra elever ska bli så självständiga som möjligt för att 

kunna klara sig i samhället själv senare. Men att de just nu, i det här stadiet kan få den här 

hjälpen och vägledningen till hur man är i samhället. Så tror jag i alla fall att det är bra för 

eleven.” 

 

Även lärare 6 och 7 diskuterar inkludering och exkludering: 

 

Lärare 6: ”Det är väldigt individuellt det där. Men jag skulle säga att de flesta här mår gott 

av att vara i en liten grupp. Men du kan ju vara inkluderad i den också. Jag har ju elever som 

inte klarar av det, som får sitta i egna rum och sånt. Det är klart att målet är ju att den eleven 

ska in i en grupp. Och därifrån vill man ju också att de ska komma ut i vanlig klass. Men de 

klarar helt enkelt inte av det.” 

 

Lärare 7: ”Det handlar ju om att våra elever har ett väldigt behov av struktur och skulle en 

vanlig klass hålla samma struktur som vi gör. Så här ser det ut, så här går det till och allt 

skulle vara väldigt fyrkantigt skulle nog många elever trivas och må ganska bra i en sån 

grupp. Men så funkar det ju inte i den vanliga skolan i en vanlig klass. Därför hamnar man 

här och därför tror jag att man har dåliga erfarenheter och mår ganska dåligt när man 

tänker på en stor grupp för att där finns inte den här tryggheten i strukturen som vi erbjuder 

här. Men jag tror att många elever mår väldigt bra av att få gå här då de blir inkluderade i 

våra grupper på ett sätt och det blir en klass för dom som blir som deras stora grupp.” 

 

Sammanfattningsvis visar resultaten av denna studie att innehållet i lektionerna på de besökta 

skolorna inte skiljer sig från den vanliga skolan. Skillnaden är hur välplanerade och 
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strukturerade lektionerna är. En annan skillnad är personaltätheten som är högre på de 

undersökta skolorna. Lärarna anser även att det är bra för eleverna i dessa skolor att under del 

av sin skoltid för att sedan kunna gå tillbaka till den vanliga skolan. 

Analys av resultat 

Utifrån det teoretiska perspektivet så kan en del av de svaren lärarna ger kopplas till teorierna 

i behaviorismen. B.F. Skinners förstärkningsprincip (Skinner 1957, s.29) är något man kan se 

hos flera av lärarna. Flertalet av lärarna i denna studie använder sig av positiv förstärkning för 

att få eleverna att fortsätta med ett önskvärt beteende. Även fast behaviorismen anses ha 

tappat en del av sin betydelse så kan det urskiljas att tanken om att ge positiv feedback lever 

kvar i dessa skolor. Lärare 2 anser till och med att förstärka positivt beteende är hens 

viktigaste funktion under lektionerna.  

 

Enligt Vygotskys (1978, s.84-91) teori om den proximala utvecklingszonen kan det sägas att 

alla dessa lärare är hjälpta av att försöka hitta den för varje elev de undervisar. De elever som 

hamnar i dessa speciellt anpassade skolor har inte kunnat hamna i sin proximala 

utvecklingszon i den skola där de har gått tidigare. I den skolformen som dessa lärare arbetar 

finns det större möjligheter för eleverna att lära sig saker då personaltätheten är hög och varje 

elev får mer tid med en som har mer kunskap om det som eleven ska lära sig och därför får 

mer tid att lära sig olika moment i undervisningen genom att oftare vara i den proximala 

utvecklingszonen. Efter som att varje elev har en egen proximal utvecklingszon är det svårt 

för en lärare att hinna med alla elever i den vanliga skolan. I dessa skolor med som högst 10 

elever i varje grupp så får eleven en större chans att bli sedd och som sagt även då få mer tid 

sin egen utvecklingszon. 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Denna studies syfte är att undersöka hur undervisningen i idrott och hälsa bedrivs för barn i 

behov av särskilt stöd som inte går i den vanliga skolan. Resultatdiskussionen förs utifrån 

studiens frågeställningar. 
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Hur ser lektionerna i idrott och hälsa ut på de undersökta skolorna? 

Innehållsmässigt skiljer sig lektionerna inte från den vanliga skolan. Det var inga moment 

som var unika för dessa speciellt anpassade skolor. Lärarna väljer att använda sig av 

aktiviteter som kan användas i den vanliga skolan. Det som var utmärkande var hur lärarna 

arbetade. 

Hur anpassas undervisningen på de besökta skolorna till elever som är i 

behov av särskilt stöd? 

Den tidigare forskningen i denna uppsats handlar till stor del om elever i behov av särskilt 

stöd som är integrerade i den vanliga undervisningen i vanliga klasser. Den enda 

forskningsartikel som tar upp anpassade klasser är Ljusberg (2010). Men hur undervisningen 

anpassades till eleverna visade inte på några stora skillnader. Det som går att utläsa från 

ovannämnda artiklar samt från resultatet från denna studie är att lärarna verkar jobba på ett 

liknande sätt. En stor del av anpassningen handlar om att vara fyrkantig, för det är det som 

eleverna antas behöva för att klara av skolgången. Detta görs genom att lärarna strukturerar 

undervisningen, planerar noggrant, är tydliga, har korta och koncisa instruktioner samt följer 

samma mönster. Samtliga lärare som intervjuats i denna studie använder sig av samma 

upplägg på varje lektion. Precis som i den tidigare forskningen (Ljusberg 2010, Safran 2002, 

Sayers Menear & Smith 2008, Simpson et al 2010) använder sig de flesta av lärarna av en 

samling i början av varje lektion som tydligt förklarar för eleven vad den kan förvänta sig av 

lektionen. Oftast används även någon form av whiteboard där lektionens innehåll skrivs ned 

för att göra det extra tydligt för eleverna. Detta görs då deras elever ofta antas ha svårt att 

klara av förändringar och oförutsedda händelser. Att visualisera det som kommer att hända 

var även det något som framhölls i flera av forskningsartiklarna (Simpson et al 2010, Safran 

2002, Sayers Menear & Smith 2008, Kluth 2004).  

 

En annan aspekt som några lärare i studien talar om är att alla elever har olika behov. 

Efstratopoulou et als (2012) studie visar att barn inom autismspektrat har svårare med sociala 

kontakter. Detta är något som alla tre lärare från skolorna som var speciellt inriktade mot 

autismspektrat angav som en av de svårigheterna som deras elever har. De menade alla tre att 

det var svårt med det sociala samspelet och att följa regler i exempelvis bollsporter. Lärare 1 

som var den som hade flest elever med ADHD var den som tydligast berättade om att hens 

elever har problem med impulsivitet, i exemplet där hen berättar om en elev som kan få 

frispel och hämta ett tillhygge. Detta kan även det jämföras med Efstratopoulou et als (2012) 



34 

 

som visade att barn med ADHD har större svårigheter med hyperaktivitet/impulsivitet. Efter 

som att elever har olika behov bör undervisningen anpassas så att den passar alla elever. Då är 

det viktigt med att individanpassa undersökningen vilket flera av lärarna i denna studie 

framhåller. En av lärarna säger att det finns lika många sätt att nå ett och samma mål som det 

finns elever. Detta understryks även av artiklarna av Combs et als (2010) samt Casebolt & 

Hodge (2010) som hävdar att en av svårigheterna i den integrerade klassen är att hinna med 

att individanpassa undervisningen. 

 

En annan anpassning som görs för elevens skolresultat i stort är att öka antalet tillfällen som 

eleven är fysiskt aktiv. Den kanadensiska studien av Verret et al (2012) visade på att barn 

med ADHD som tränar intensivt tre gånger i veckan i 45 minuter minskar sina 

uppmärksamhetsproblem. Det har även lärare 2 och 3 märkt av och därför har idrott och hälsa 

en stor del av elevernas schemalagda tid på tre tillfällen á 60 minuter i veckan. 

 

Positiv förstärkning är något som lärarna arbetar med i stor utsträckning flera av lärarna anser 

att positiv förstärkning är viktigt för att utveckla eleverna. Detta är något som framhålls i flera 

av de artiklar (Bender & Mathes 1995, DuPaul et al 2011, Kotkin 1995, Kotkin 1998, Safran 

2002, Simpson et al 2010) som nämns i den tidigare forskningen. 

Hur arbetar dessa lärare med kursplanen? 

Lärarna i denna studie arbetar i stort bra enligt kurplanen. De som utmärker sig mest negativt 

i denna aspekt är de som inte är utbildade lärare. De utbildade lärarna är måna om att deras 

elever ska klara av de mål som står i kursplanen. De arbetar med att konkretisera och bryta 

ned målen i så enkla delar som möjligt. Några lärare uttrycker även att ett problem med att 

jobba med enbart elever i behov av särskilt stöd kan göra bedömningen av elevernas 

kunskaper något snedvriden. De menar att det är lätt att bli hemmablind och jämföra sina 

elever med varandra och inte enbart efter de mål som finns i kursplanen. Den enkla slutsats 

som kan dras från detta är att utbildade lärare i idrott och hälsa har lättare att följa kursplanen 

än de som saknar lärarutbildning.  

Vad är dessa lärares syn på att inkludera alla elever i den vanliga 

skolan? 

Flera av lärarna i studien anser att deras elever mår bra av att gå i den skolform som de går i 

förtillfället. Även om de inte för den sakens skull anser att de alltid ska gå i den skolformen 
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men i alla fall under en period då de är i särskilt stort behov av det. De menar även, precis 

som Ljusberg (2010), att den stora fördelen med de anpassade klasserna är att elevantalet är 

lågt och personaltätheten hög. Detta ger fördelar mot den vanliga skolan som ofta har större 

klasser. Fördelarna med inkluderande klasser är, enligt Casebolt & Hodge (2010), att eleverna 

lär sig att mötas i ett socialt samspel med olika slags elever. Detta missar alltså eleverna om 

de går i klass med enbart barn i behov av särskilt stöd. 

Metoddiskussion 

Datainsamlingen i denna studie har över lag gått bra. Det negativa var att en ljudinspelning 

inte gick att använda. Då jag har varit med om detta vid ett tidigare tillfälle har jag som vana 

att alltid föra anteckningar under intervjun i fall att något som detta skulle inträffa. Detta 

medför att det inte finns några citat angivna från en av intervjuerna vilket är en nackdel. Vid 

ett tillfälle övervägdes det att göra om intervjun men beslutet blev att det inte skulle hinnas 

med och att det fanns tillräckligt med anteckningar från intervjun. 

 

För att kunna ge en mer generell bild av hur undervisningen i idrott och hälsa bedrivs i dessa 

skolor så skulle en annan metod kunna vara aktuell, exempelvis i form av en kvantitativ 

enkätundersökning. Det skulle kunna vara ett förslag till framtida forskning att undersöka ett 

större antal specialanpassade skolor för att kunna generalisera svaren mer. 

 

Något som kan ha haft en inverkan på resultatet i denna undersökning är de skolor som inte 

svarade på min första förfrågan. Om det skulle vara så att dessa skolor inte bedriver någon 

ordentlig undervisning i idrott och hälsa och därför valt att tacka nej kan bilden bli något 

missvisande. Det skulle kunna vara så att de som tackade ja till att delta i undersökningen är 

de som är nöjda med det som det gör inom undervisningen i idrott och hälsa. Detta kan bidra 

till bilden som denna studie ger. 
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Bilaga 1 

Litteratursökning 

Syfte och frågeställningar: 
Syftet med denna studie är att undersöka hur undervisningen i idrott och hälsa bedrivs för 

barn i behov av särskilt stöd som inte går i den vanliga skolan.  

Studiens frågeställningar är följande: 

Hur ser lektionerna i idrott och hälsa ut på de undersökta skolorna? 

Hur anpassar dessa lärare undervisningen till elever som är i behov av särskilt stöd? 

Hur arbetar dessa lärare med kursplanen? 

Vad är dessa lärares syn på att inkludera alla elever i den vanliga skolan? 

 
Vilka sökord har du använt? 
Physical education, Special education, ADHD, Asperger, Autism, Idrott och hälsa, 
specialpedagogik, barn i behov av särskilt stöd. 

 
Var har du sökt? 
Stockholms universitetsbiblioteks sökmotor för böcker, databaser och artiklar. Google 
Scholar. 

 
Sökningar som gav relevant resultat 
Stockholms universitetsbiblioteks sökmotor för böcker, databaser och artiklar: Physical 
education, Special education, ADHD, Asperger, Autism. 
Google Scholar: Physical education, Special education, ADHD, Asperger, Autism. 

 
Kommentarer 
Det mesta av de artiklarna som jag har använt mig av har jag hittat via Stockholms 
universitetsbiblioteks sökmotor för böcker, databaser och artiklar. Någon enstaka har hittats 
via tips från handledaren samt i referenslistorna från intressanta artiklar. 
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Bilaga 2 

Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor 

Utbildning: 

Antal år som lärare: 

Årskurser: 

Andra ämnen: 

Vilken problematik har eleverna: 

Huvudfrågor 

Hur ser lektionerna i idrott och hälsa ut? 

Hur anpassas undervisningen? 

Hur arbetar läraren med kursplanen? 

Vad är lärarens syn på att inkludera alla elever i den vanliga skolan? 

 


