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Sammanfattning 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka varför och hur specialpedagogisk undervisning bedrivs 

inom ämnet idrott och hälsa i grundskolan. Följande frågeställningar står i fokus: 

Hur ser lärarna i idrott och hälsa på specialpedagogisk undervisning i sitt ämne? 

Vad innehåller den specialpedagogiska undervisningen i idrott och hälsa? 

Vilken nytta gör specialpedagogisk undervisning i idrott och hälsa? 

Metod 

Studien är en kvalitativ intervjustudie för att ge en beskrivande bild av området samt att ge en 

fördjupad bild av ämnesområdet. Detta har skett genom intervjuer av nio lärare på sex utvalda 

skolor. Intervjuerna följde en guide och tog mellan 40 – 60 minuter att genomföra samt 

spelades in. Urvalet av intervjupersonerna skedde genom personliga kontakter. De tillfrågade 

lärarna har en lång yrkeserfarenhet (mellan fem år och trettio år), vilket också innebär 

mångårig undervisning i specialpedagogik i ämnet idrott och hälsa. 

Resultat 

Alla tillfrågade anser att deras möjlighet att möta elever i behov av särkilt stöd är en viktig 

komponent för att deras elever skall kunna utvecklas och få hjälp i sin utveckling. Förutom 

den fysiska delen ger även denna undervisning eleverna ökat psykiskt välbefinnande enligt de 

utfrågade lärarna, vilket innebär ökad självkänsla och känslan av att ingå i en gemenskap med 

andra elever.  

Slutsats 

Specialpedagogisk undervisning behövs även i idrott och hälsa. Utifrån elevens individuella 

utvecklingsplan och åtgärdsprogram kan lärarna planera sin undervisning så att varje enskild 

elev får den undervisning de behöver. Utgångspunkt kan vara från elevers olika mognadsgrad 

i sin motorik, deras kognitiva förmåga eller deras sociala förmåga. Samtliga intervjuade 

vittnar om att deras elever genom denna undervisning får ett stärkt självförtroende samt en 

bättre kroppskännedom och att de kan tillgodogöra sig övrig undervisning i idrott och hälsa 

bättre.  
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1 Inledning 

1.1 Introduktion 

I grundskolans styrdokument, både nuvarande (Lgr11) och tidigare (Lpo 94) står det att 

skolan skall främja alla elevers utveckling och lärande samt ge dem en livslång lust att lära. 

Den inledande texten beskriver också att skolan skall vara en social gemenskap som skall ge 

trygghet. Eleverna skall möta pedagoger som anpassar sin undervisning utifrån varje elevs 

förutsättningar och behov. De som arbetar i skolan skall uppmärksamma och stödja elever i 

behov av särskilt stöd samt samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och 

lärande. Verksamheten skall präglas av den enskildes välbefinnande. 

I de internationella dokument, som ligger till grund för de nationella läro- och kursplaner, 

FN:s barnkonvention (Unicef, 1989) konstaterar man att alla barn skall ha samma rättigheter, 

samma värde, lika rätt till utbildning och att ingen skall diskrimineras.   

Salamancadeklarationen, Svenska UNESCO rådets skriftsamling, (2/2006) lyfter fram att 

varje individ har rätt till utbildning oberoende av individens olikheter och att alla barn någon 

gång kan ha särskilda pedagogisk behov där skolan har som skyldighet att finna vägar till ett 

lyckat resultat. Trots dessa tydliga riktlinjer ser verkligheten annorlunda ut.  

För de flesta som arbetar med utbildning i skolan är det en självklarhet att man planerar och 

genomför sin undervisning på en nivå som är anpassad till varje enskild elev. Trots denna 

individanpassning är det ett antal elever som behöver specialpedagogiska insatser. Detta kan 

skolan lösa på flera olika sätt. Den specifika specialpedagogiska undervisningen kan innebära 

att specialläraren är med som extra resurs i helklassundervisningen, träffar eleven enskilt eller 

i en mindre grupp. Under dessa lektioner kan specifika aktiviteter och färdigheter övas och 

man kan förbereda eleven på kommande aktiviteter som den kommer att möta i 

helklassundervisningen. 

När jag själv kom ut i arbetslivet på 1980-talet efter avslutad GIH utbildning fanns det i en 

heltidstjänst reserverat minst en ibland flera lektionstimmar i veckan till specialpedagogisk 

undervisning i idrottsämnet. Den undervisningsskyldighet en idrottslärare hade bestod av 

undervisningslektioner, specialpedagogiska lektioner och planering inför friluftsdagar. Vilka 
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elever som skulle vara aktuella för den specialpedagogiska undervisningen bestämde läraren, 

arbetslaget och skolhälsovården tillsammans. Innehållet i undervisningen styrdes utifrån 

elevens behov, ålder och svårigheter och den kunde innehålla allt från motorikträning till 

simundervisning.  

Som överskrift på det i förväg utsända intervjuunderlaget har jag skrivit: Vart tog 

specialgymnastiken vägen? Under studiens gång har jag ändrat till specialpedagogisk 

undervisning i idrott och hälsa för att inte förväxla det med Specialidrott som numera är ett 

ämne i gymnasieskolan.  

Frågor och problem kring specialpedagogikundervisning särskilt i ämnet idrott och hälsa har 

aktualiserats för mig under flertalet år. Jag har i min tjänstgöring på GIH gjort ett stort antal 

skolbesök hos studenter under deras Verksamhetsförlagda Utbildning ,VFU- perioder, och 

uppmärksammat det facto att antalet tillfällen för specialpedagogik i idrott och hälsa mer eller 

mindre försvunnit. Detta visar sig också i Skolinspektionens kvalitetsgranskning 2012. I den 

granskningen kommer det fram att lärarna i idrott och hälsa inte vet vilka resurser som finns 

för särskilt stöd i ämnet.  Skolorna saknar erfarenhet av och arbetssätt för att ge särskilt stöd i 

idrott och hälsa. Få åtgärdsprogram utfärdas i ämnet. (Skolinspektionen, 2012:5)  

Mitt intresse bottnar sig i att jag efter min grundutbildning har vidareutbildat mig inom det 

specialpedagogiska området. Både allmänpedagogisk men också med inriktning mot fysisk 

aktivitet samt undervisat inom detta på grundskolan, främst i idrott och hälsa men också i 

andra ämnen i skolan. Med min yrkeserfarenhet och alla kontakter i olika sammanhang med 

andra pedagoger som arbetar inom detta ämnesområde har jag haft många diskussioner om 

denna typ av undervisning och vad den skall innehålla. De flesta pedagoger med erfarenhet 

inom området framhåller att den specialpedagogiska undervisningen är välgörande men det är 

också svårt att veta vad som är välgörande. Är det de extra tillfällen med träning som eleven 

får eller bara det att man uppmärksammar eleven mer som ger effekt? Det är svårt att mäta 

och undersöka. 
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1.2 Bakgrund  

Grundskolans pedagoger möter många olika elever och i uppdraget som lärare förväntas det 

att undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Vidare 

framkommer det i styrdokumenten att skolans skall främja lärande där individen stimuleras att 

inhämta och utveckla kunskaper och värden till exempel grundläggande demokratiska värden. 

Skolans personal skall på olika sätt stärka elevens tillit till den egna förmågan och ge de 

elever som har olika typer av svårigheter särskilt stöd. I läroplanen (Lgr11) återfinns följande 

text ”Hänsyn skall tas till elevernas olika förutsättningar och behov.” (Skolverket, 2011, s. 8).  

Idag är det ingen självklarhet att det finns specialpedagogisk undervisning i idrott och hälsa. 

Varför inte? En av anledningarna kan vara att de rådande styrdokumenten förespråkar 

inkludering av alla elever i samtliga undervisningssituationer.  I styrdokumenten är det tydligt 

framskrivet att alla som arbetar i skolan skall samverka för att göra skolan till en god miljö för 

utveckling och lärande dels med varandra i skolan dels med elevens föräldrar. Personalen  

(lärare, fritidspedagoger, skolhälsovård, assistenter mm) skall inom arbetsenheten motverka 

elevers svårigheter bland annat genom att försöka ändra arbetssätt. Rektor har ansvar för att 

elevens skall få tillgång till handledning, läromedel och annat stöd i sitt kunskapssökande. 

(Skolverket, 2011) 

I läroplanen från 1980 (Lgr 80) tonades skillnaden mellan specialundervisning och vanlig 

undervisning ned. Undervisningens viktigaste mål var att motverka barns svårigheter i skolan 

och det var arbetsenheten som var basen för det specialpedagogiska arbetet. 

Specialpedagogikens mål för eleven var att så fort som möjligt återgå till vanlig undervisning. 

(Persson, 2007, s. 19) 

En annan orsak kan vara den lågkonjunktur som rådde på 1990 - talet. Då hade kommunerna 

fått huvudansvaret för skolan och antalet lärartimmar per elev minskade, dessutom sjönk de 

specialpedagogiska resurserna med cirka 30 procent (Persson, 2007, s. 19).    

Ytterligare en orsak kan vara att skolan (framför allt grundskolans senare del) blev vad man 

ibland kallar en ”treämnesskola”. Med det menas att skolan valde att lägga alla sina 
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specialpedagogiska resurser på matematik, svenska och engelska, detta för att eleverna måste 

ha godkänt i dessa ämnen för att bli antagna till ett gymnasieprogram. 

I Skolinspektionens kvalitetsgranskningar från 2012 visar det sig att många skolor inte har 

särskilt stöd i ämnet idrott och hälsa. Inspektionen intervjuade lärare och rektorer som vittnar 

om att det är mycket ovanligt att elevers behov av särskilt stöd utreds inom ramen för idrott 

och hälsa. Likaså är det sällsynt att elever som behöver särskilt stöd har åtgärdsprogram. I de 

få fall det förekommer är det oftast begränsat till extraundervisning för elever som har svårt 

att nå kunskapskraven för simning. Intervjuerna visar att bland lärarna råder ofta oklarheter i 

fråga om vilka resurser som finns för särskilt stöd i ämnet. Skolorna saknar också ofta 

erfarenhet av och arbetssätt för att ge särskilt stöd i idrott och hälsa. (Skolinspektionen, 

2012:5) 

I enlighet med texten i Skolans värdegrund och uppdrag, kap 1 i Lgr 11 som handlar om en 

likvärdig utbildning skall man bedriva undervisning så att den anpassas till varje elevs 

förutsättningar och behov. Undervisningen ska främja elevernas fortsatta lärande och 

kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och 

kunskaper.  

Skollagen föreskriver att utbildningen inom varje skolform och inom fritidshemmet ska vara 

likvärdig, oavsett var i landet den anordnas. Normerna för likvärdigheten anges genom de 

nationella målen. En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas på 

samma sätt överallt eller att skolans resurser ska fördelas lika. Hänsyn ska tas till elevernas 

olika förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar att nå målet. Skolan har ett 

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

utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla. (Skolverket, 2011, s. 8) 

Texten ovan i läroplanen är tydlig och uppmanar eller snarare beordrar all undervisande 

personal inom utbildningsväsen i vilken riktning de skall arbeta i. Varför ser det då ut som det 

gör i skolan idag? 
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1.3 Definitioner av begrepp 

Min uppsats kommer främst att handla om den specialpedagogiska undervisningen i ämnet 

idrott och hälsa samt hur lärare tar sig an denna svåra uppgift inom ramen för den inkluderade 

skolan.  

Först kommer jag att definiera och beskriva de mest centrala begreppen ”specialpedagogik”, 

”inkludering”, ”individuell utvecklingsplan” och ”åtgärdsprogram” i uppsatsen.  

1.3.1 Specialpedagogik 

Specialpedagogik är ett tvärvetenskapligt ämne med inslag av filosofi, sociologi, psykologi 

och pedagogik men det kan också involvera vissa medicinska kunskaper. Den brukar 

beskrivas som att den skall fungera välgörande för individen.  Persson definierar 

specialpedagogik som ett kunskapsområde inom den pedagogiska disciplinen med uppgift att 

stötta pedagogiken inom områden där avvikelser definieras och ges uttryck (Persson, 2001, s. 

10). Han har i en senare upplaga utvecklat definitionen mer och beskriver det som ett 

kunskapsområde med rötter i den pedagogiska disciplinen med uppgift att stötta pedagogiken 

då variationen av elevers olikheter medför att den vanliga pedagogiken inte räcker till 

(Persson, 2007, s. 12). 

Att med utgångspunkt från den enskilda eleven, se hur gruppen, pedagogiken, skolmiljö och 

omgivningen kan förändras för att ge eleven det bästa stödet bygger på inkluderingens grund. 

En pedagog kan aldrig eliminera symtomen men kan lindra konsekvenserna. Inom idrott och 

hälsa kan detta exempelvis innebära att man har olika höjd på redskap, olika material i bollar, 

flera alternativa övningar under varje lektionstillfälle som ger eleven en valfrihet i vilken typ 

av aktivitet de vill delta i det vill säga individanpassade lösningar på lektionens innehåll.  

Synsättet på elever med olika typer av svårigheter har också förändrats över tid. 

Specialpedagogiken har varit en del av demokratiseringsprocessen det vill säga både politisk 

och ideologisk. Redan i början av 1900-talet diskuterades om ” de svaga och lågt begåvade” 

elevernas närvaro skadade folkskolans rykte. Lärarna framhöll att dessa elevers närvaro kunde 

verka hämmande på undervisningen och vara en belastning för de ”normala” eleverna.  

Men redan i en utredning efter andra världskriget, 1946 års skolkommission, kom man fram 
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till att undervisningen kunde anpassas efter vars och ens förutsättningar. Denna utredning kan 

sägas ligga till grund för en första variant av en skola för alla. Dock förordade man 

hjälpklasser för en mer harmonisk skolgång för svagt begåvade elever. (Statens offentliga 

utredningar, 0735-250X, 1948:27) 

Under årens lopp har uttrycken skiftat när man beskriver problemområdet. Man har flyttat 

fokuset från eleven genom att i styrdokument från 1960- talet (Lgr 62) skriva om barn med 

speciella behov, under 1970-talet (Lgr 69)skriva om barn med särskilda behov, under 1980- 

talet (Lgr 84) barn med behov av särskilt stöd, under 1990-talet (Lpo 94) barn i behov av 

särskilt stöd till att nu (Lgr11) tala om att motverka att barn får svårigheter i skolan. Fokus 

lyfts från att eleven är problemet till att den möter på problem i sin vardag och omgivning. 

Detta blir en utmaning för skolan att lösa. Att anpassa både miljön och undervisningen utifrån 

elevernas nivå skall vara det som eftersträvas. (Persson, 2007, ss. 17-19) 

Jerlinder skriver om inkluderande idrottsundervisning för elever med rörelsehinder ur ett 

socialrättviseperspektiv. Hon tar upp problematiken med att det numera oftast krävs 

medicinsk diagnos där specifika behov klassificeras och identifieras utifrån ett synsätt där 

elevens tillkortakommande sätts i fokus. Hon påstår att ”ett ensidigt ökat synsätt på 

särlösningar sätter individens brister och avvikelser i centrum, trots att ambitionen i de 

politiska styrdokumenten att strukturerna runtomkring som ska anpassas efter individens 

behov.” (Jerlinder, 2010, s. 41) 

Den svenska skolan med dess styrdokument är till för alla och dess värdegrund skall ligga till 

grund för all verksamhet. Värdegrunden betonar ”människolivets okränkbarhet, individens 

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

solidaritet med svaga och utsatta”. Håkan Larsson menar att styrdokumenten har strävat efter 

att flytta fokus från hur eleven är till vad de i undervisningen formas till. Han lyfter också upp 

frågan om vad lika är och vad lika villkor innebär. Det vill säga elever kan behandlas olika 

och att läraren skall undvika att generalisera i sin planering av undervisningen. (Larsson,, 

2007, s. 235)    

Både inom skolan och i idrottens värld används idag också begreppet Anpassad Fysisk 

Aktivitet - AFA. Begreppet Adapted Physical Activity har sitt ursprung i USA och enligt 
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forskare där står begreppet för ”ett tvärvetenskapligt kunskapsområde inriktat mot 

identifikation av och lösning på psykomotoriska problem ur ett livslångt perspektiv”. 

(Larsson,, 2007, s. 248).  Claudine Sherrill, en av grundarna till uttrycket beskriver det 

(Adapted Physical Activity) som ett paraplybegrepp innehållande både teorier och praktik om 

pedagogik, coaching, träning och omhändertagande för alla åldrar. Det är en beskrivning av 

den ”service” riktad mot barn och unga med olika funktionsnedsättningar som möjliggör 

deras deltagande i olika fysiska aktiviteter. (Sherrill, 2004, s. 4) 

Begreppet AFA i Sverige är också ett samlingsnamn för de eleverna i grundskolan som 

behöver specialpedagogisk undervisning i idrott och hälsa (min egen tolkning), de elever med 

funktionsnedsättning som är inkluderade i grundskolan samt handikappidrotten. Alla tre 

delarna inom AFA är lika viktiga delar. Första delen av anpassningen är en möjlighet eller 

snarare en rättighet till specialpedagogisk undervisning i grundskolan, den andra är självklar 

inkludering i alla ämnen i grundskolan och den tredje en anpassad tävlingsidrott utanför 

skolan. För många av de elever som är i behov av AFA är all fysisk aktivitet mycket viktig, 

habiliteringsträning går ihop med såväl skolämnet idrott och hälsa som fritidsaktiviteterna.   

Ingemar Emanuelsson skriver att begreppen sammanhållen, gemensam och inkluderad skola 

bör analyseras och kritiskt granskas. Han menar att man bör ifrågasätta om den sammanhållna 

skolan är önskvärd och hur man motiverar detta.  Har kommuner och skolor svårt att 

genomföra sitt uppdrag vad gäller inkluderad skola, måste denna typ av beslut föregås av 

noggranna analyser av vad beslut och policydokument verkligen innebär för alla inblandade 

aktörer. Ett väsentligt område gäller frågor kring realiteter i olika aktörers faktiska 

möjligheter till deltagande och medbestämmande.  Vill och kan skolan idag anpassa sin 

verksamhet till alla elever? Frågor som resursfördelning i vid mening, fastställande av mål 

och etappmål, planering och organisation av utbildning och undervisning mm behöver 

besvaras. (Emanuelsson, 2004, s. 119)  

 

1.3.2 Inkludering 

Skolan idag fokuserar på att inkludera inte exkludera den enskilde eleven. Själva begreppet 

inkludering kan förklaras som om det avser ”att delta i en helhet” . I detta fall är helheten 
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skolan och innebär att alla elever skall få tillgång till all undervisning i skolan. Det är inte 

eleven själv som behöver anpassas utan det är i den speciella omgivningen som anpassningen 

bör ske i. Det ligger i skolans uppdrag att anpassa sin verksamhet så att den passar alla elever. 

Viktiga faktorer för att detta skall lyckas är lärarens förhållningssätt i klassrummet, skolans 

organisation och schemaläggningen. Andra viktiga faktorer är lagstiftningen och vilka 

bestämmelser som underlättar undervisningsförändringar. Redan i läroplanen från 1969 skrev 

man fram att alla elever skulle så långt som möjligt få sin undervisning ”inom klassens ram”. 

(Vernersson, 2007, s. 17) 

Strävan efter ett inkluderande arbetssätt innebär att specialpedagogisk undervisning skall ske 

inom den reguljära klassens ram istället för särskiljning i specialklasser. Syftet med 

inkluderad skolmiljö är att ge alla elever en möjlighet att känna tillhörighet och få utvecklas 

utifrån sina egna förutsättningar. Inkluderingstanken har också kopplats tätt ihop med kritik 

mot traditionell specialpedagogik, i vilken eleven oftast skiljs från sin ordinarie grupp. (Asp -

Onsjö, 2010, ss. 339-359) 

Begreppet inklusion myntades i USA under slutet av 1980 - talet och innebar att det ställs 

krav på skolan, utbildningsväsendet och samhället i stort till att ständigt anpassa sin 

verksamhet. Alla elever skall få möjlighet att känna gemenskap, delaktighet och 

meningsfullhet i skolan. Ingen elev skall känna sig exkluderad.  (Persson, 2007, s. 9)   

Skolinspektionen (2009:6) definierar inklusion med att det är en reell inkludering såsom att 

alla elever har tillgång till skolmiljön alla dagar. De har i sin granskning funnit att det finns 

uppenbara svårigheter i att anpassa lärandemiljön utifrån varje elevers behov. Det fanns 

brister bland annat i skolornas organisation båda vad gäller miljö och rutiner vid mottagande 

av elever med funktionsnedsättning men även bristande kompetens bland lärarna.     

I Skolverkets kommentarmaterial till idrott och hälsa (2012) lyfter man fram att skolan skall 

ge förutsättningar för alla elever till att kunna delta. Ett syfte med undervisningen i idrott och 

hälsa är att den skall skapa förutsättningar för alla elever att under hela sin skoltid 

kontinuerligt delta i skolans fysiska aktiviteter. Skolan skall utifrån ett inkluderande synsätt ta 

hänsyn till varje elevs förutsättningar vid val av undervisningsinnehåll och hur de genomförs.  

(Skolverket, Kommentermaterial till kursplanen i idrott och hälsa, 2011) 
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Kajsa Jerlinder skriver i sin avhandling om social rättvisa i idrottsundervisningen, hon tar upp 

dilemmat med hur särskiljande (inklusiv) bör/kan inklusionen vara. Internationella 

styrdokument lyfter fram begreppet ”barnets bästa” som ett centralt tema. Det kan tolkas som 

ett förhållningssätt där samhället skall ge förutsättningar för att ge barnet bästa möjliga liv. I 

skolans värld innebär det att alla barn har rätt till likvärdig utbildning med nödvändigt stöd till 

de som behöver det för att kunna delta i undervisningen.  En inkluderande strategi som bygger 

på ”barnets bästa” kan ibland innebära särskiljande pedagogiska lösningar. Skolsystemet 

måste vara flexibelt för att möta elever med olika typer av behov. (Jerlinder, 2010, s. 68)  

I boken Passa mig beskrivs inkludering i samband med idrott och hälsa undervisning som att 

alla elever ska erbjudas samma möjlighet att delta i undervisning, på lämplig nivå och med 

adekvat stöd. Alla elever med eller utan funktionshinder skall ses som individer med rättighet 

att ta risker, att göra val, att göra misstag, att vara oberoende och kunna skörda vinster som 

fysisk aktivitet ger. (Fors, 2004, s. 24) 

 

1.3.3  Individuell utvecklingsplan 

Alla elever har idag rätt att få en personlig skriftlig individuell utvecklingsplan.  

Det ligger på rektors ansvar att dessa individuella utvecklingsplaner utfärdas och att lärare, 

elev och vårdnadshavare gemensamt går igenom denna plan vid utvecklingssamtal. Den 

skriftliga planen är ett stöd för elevens lärande. Den information som eleven och 

vårdnadshavaren får vid utvecklingssamtalet om elevens kunskapsutveckling ligger till grund 

för informationen i den framåtsyftande skriftliga individuella utvecklingsplanen som 

upprättas utifrån samtalet. Det ställer krav på att rektor organiserar verksamheten så att 

lärarna får möjlighet att tillsammans diskutera och utveckla arbetet med individuella 

utvecklingsplaner.  

Ett gemensamt förhållningssätt gör det också lättare för flera lärare att vara delaktiga i 

bedömningen av en elevs prestationer. Elevens och vårdnadshavarens aktiva deltagande i den 

fortsatta planeringen av elevens kunskapsutveckling förutsätter att läraren har informerat om 

hur undervisningen utgår från läroplanens krav. (Skolverket, 2012) 
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1.3.4 Åtgärdsprogram 

Åtgärdsprogrammets syfte är att skolan ska ge det särskilda stöd en elev behöver.  

Det har en central roll i skolans arbete med särskilt stöd genom att vara redskapet för 

personalen när det gäller planering och utveckling av den pedagogiska verksamheten kring 

den enskilde eleven.  

Ett åtgärdsprogram grundar sig alltid på en pedagogisk utredning av elevens behov av särskilt 

stöd. Skolan beskriver korfattat elevens behov, i förhållande till läroplanes och kursplanernas 

mål och vad man vill uppnå på kortare och längre sikt. Åtgärdsprogrammets beslut är en 

offentlig handling men den pedagogiska utredningen kan lyda under skolans sekretess. 

Åtgärdsprogrammet skall innehålla en beskrivning av de åtgärder skolan avser att vidta och 

visa på en tydlig ansvarsfördelning. Skolans åtgärder utgår från positiva förväntningar på 

eleven och bygger på elevens förmågor och intressen. Skolan beskriver sina åtgärder i ett och 

samma åtgärdsprogram om elevens behov av särskilt stöd finns i flera ämnen. Vidare har 

skolan ansvar för att det finns kompetens för att tillgodose elevens behov av särskilt stöd. När 

åtgärdsprogrammet är fastställt och behov och åtgärder klargjorts skall åtgärder vidtas så snart 

som möjligt. Det skall också tydligt visa hur åtgärderna ska följas upp samt hur och när de ska 

utvärderas.  (Skolverket, 2009) 

 

1.4 Forskningsläge  

Internationellt har man uppmärksammat problematiken kring elever med behov av särskilt 

stöd i idrott och hälsa och lärarnas undervisningssituation med denna elevgrupp. Janine 

Coates och Philip Vickerman skriver att framtidens brittiska lärare måste få mer och bredare 

utbildning i att möta, uppleva och undervisa elever med särskilda behov. De menar att det 

måste vara tydligt i skolans styrdokument hur detta arbete bör gå tillväga. De beskriver också 

att det brittiska utbildningsväsendet har gjort stora åtaganden för att utveckla ett integrerat 

utbildningssystem, men att antalet elever som är i behov av stödåtgärder ständigt ökar och att 

det finns en oro för att lärarna inte är tillräckligt utbildade för att möta detta. De påpekar att 

det finns ett behov av att skapa en läroplan som bygger på att uppmuntra lärarna att anta 
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flexibla och kreativa metoder för lärande, undervisning och bedömning. Det finns en ökande 

betoning på behovet av fortsatt professionell utveckling för både nyutexaminerade och erfarna 

lärare för att säkerställa att alla undervisande lärare är tillräckligt förberedda för att möta det 

ökande antalet elever i behov av särskilt stöd.  De styrande politikerna i Storbritannien måste 

stödja både lärarutbildning, skolor och praktikplatser, de nyutexaminerade och de mer erfarna 

lärarna genom att se över det nuvarande systemet. Det finns ett behov av att tydliggöra vad 

inkluderande PE för barn med behov av särskilt stöd i praktiken innebär . Vad 

idrottslärarstudenter behöver är en bra pedagogisk vägledning och metoder för inkluderad 

idrottsundervisning i hela deras utbildningsplan. (Coates & Vickerman , 2009) 

Även de australiensiska författarna Dana Perlman och Cindy Piletic skriver om 

nödvändigheten av att det i lärarutbildningen finns ökad tid för att praktisera undervisning 

med inkluderade elever (Perlman & Piletic , 2012). 

En stor del av den internationella forskningen inom detta ämnens område handlar om 

inkludering i idrott och hälsa. Fler forskare lyfter fram inkluderingens fördelar. Framför allt 

för de elever med funktionsnedsättningar som är inkluderade och får vara delaktiga i ett 

sammanhang men också för de icke funktionshindrade eleverna som får lära sig att ta hänsyn 

och agera ”ledsagare” till sina funktionshindrade kamrater. Lärarna ges också möjlighet att 

nivåanpassa sin undervisning som inte bara tillgodoser de funktionshindrade eleverna utan 

också de elever som behöver längre tid för instruktion och mer tid för att öva in nya 

färdigheter. (Tripp, Rizzo & Webbert, 2007) (Rouse, 2012, s. kap 1)  

Problematiken med att anpassa ämnets innehåll uppmärksammas också, eftersom det ofta är 

den kroppsliga kunskapen som står i fokus under lektionen i just ämnet idrott och hälsa. Att 

normaliteten under lektionen är att kunna röra sig på egen hand och att ha alla kroppsdelar 

med sig i rörelsen, att alla kunna delta i spel och lekar. Fritzgerald skriver om att man kanske 

måste titta bortom strategierna för anpassning och börja diskutera ämnets verkliga syfte och 

innehåll. Är det, det viktigaste att alla gör lika eller att alla känner sig delaktiga utifrån sina 

förutsättningar.? (Fritzgerald, 2005:10). 

I den kvalitetsgranskning som Skolinspektionen genomförde i idrott och hälsa i grundskolan 

2012 tar man upp problematiken med att särskilt stöd förkommer i liten omfattning.  
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I 16 av de 36 skolor som Skolinspektionen besökt får inte elever som är i behov av särskilt 

stöd i idrott och hälsa den stimulans och hjälp de har rätt till. Även om måluppfyllelsen för 

ämnet generellt är mycket hög, finns på de flesta skolor någon eller några elever som inte nått 

kunskapskraven. (Skolinspektionen, 2012:5) 

Intervjuer med lärare och rektorer vittnar om att det är mycket ovanligt att elevers behov av 

särskilt stöd utreds inom ramen för idrott och hälsa. Likaså är det sällsynt med 

åtgärdsprogram för elever som behöver särskilt stöd i ämnet idrott och hälsa. I de få fall det 

förekommer stöd är det oftast begränsat till extraundervisning för elever som har svårt att nå 

kunskapskraven för simning. Det kan finnas flera skäl till varför det förhåller sig på detta sätt. 

Många gånger saknas sammanställningar av kunskapsresultat på skolorna och i intervjuerna 

framkom det att bland lärarna råder det oklarheter i fråga om vilka resurser som finns för 

särskilt stöd i ämnet. Skolorna saknar också ofta erfarenhet av och arbetssätt för att ge särskilt 

stöd i idrott och hälsa. Skolinspektionens bedömning är att skolorna generellt behöver 

utveckla arbetet med särskilt stöd för elever i idrott och hälsa. (Skolinspektionen, 2012:5) 

Även i Skolinspektionens tidigare kvalitetsgranskning från 2009 som fokuserar på 

skolsituationen för elever med funktionsnedsättning i grundskolan framkommer det att de 

granskade skolorna trots goda intentioner har stora svårigheter att anpassa lärandemiljön 

utifrån varje elevs behov. Vidare fann inspektionen stora brister i kompetensen hos lärarna om 

olika funktionsnedsättningar och dess inverkan på inlärning. Det visade sig också att 

skolpersonal inte följer de råd och anvisningar som de fått angående undervisningens 

utformning. (Skolinspektionen, 2009:6) 

Forskning som tangerar ämnesområdet är den som studerat om fysisk aktivitet kan påverka 

elevernas kognitiva förmåga. Ingegerd Eriksson (2003) har genomfört en studie om eventuella 

påverkanseffekter av utökad fysisk aktivitet och extra motorisk träning, 

koncentrationssvårigheter och skolprestationer. Efter två års ökad fysisk aktivitet och 

motorisk träning i skolan har eleverna i interventionsgruppen bättre balansförmåga/bilateral 

koordination och bättre motorik än eleverna i jämförelsegruppen (Ericsson, 2003, s. 137). 

Eriksson genomförde ytterligare en studie om barns koncentrationsförmåga kunde förbättras 

med ökad fysisk aktivitet och träning i skolan. Det kunde inte bekräftas av de redovisade 
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resultaten, (Ericsson, 2003, s. 150). Dock visade det sig att elever som har fått ökad fysisk 

aktivitet och motorisk träning i skolan har bättre resultat på samtliga studerade delar av 

nationella proven i svenska och matematik i skolår två än de elever som endast haft den 

ordinarie undervisningen i idrott och hälsa två gånger i veckan (Ericsson, 2003, s. 174). 

Marie Nyberg och Anna Tidén studerade skolbarns motorik i år tre, sex och nio inom ramen 

för Skola-Idrott-Hälsa projektet (SIH) vilket är ett flervetenskapligt och longitudinellt 

forskningsprojekt som drivs vid GIH. De gjorde en kartläggning utifrån NyTids-testet av 

skolelevers funktionella motorik där det visade att fyra av tio elever i skolår sex inte kunde 

utföra motoriska grundformer som balansera, kasta, stödja och rulle på ett tillfredställande 

sätt. Att kunna och behärska är motiverande och ger självförtroende att bli bekräftad som 

någon som kan. Att ha ett kroppsligt ABC - en allsidig rörelsekompetens är en förutsättning 

för att barnen ska vilja delta och uppleva idrott, lek och friluftsliv som spännande och roligt. 

(Nyberg & Tidèn , 2006:5) 

Den Nya Zeeländske forskaren John Hattie (Hattie, 2012, ss. 42-56) som bedrivit en stor 

internationell kartläggning av skolforskning har kommit fram till att några av de mest 

betydelsefulla påverkansfaktorer på elevers lärande är nivåanpassad undervisning, att läraren 

jobbar med ett synligt lärande, ger eleverna målmedveten övning för att bemästra målet och 

att de ger återkoppling samt mångsidiga insatser för barn i behov av särskilt stöd. (Hattie, 

2012) 

 

Att hitta tidigare forskning inom ämnesområde har varit svårt. Den forskning som jag funnit 

riktar sig mest mot hur inkluderingen av elever med olika typer av funktionsnedsättningar i 

ämnet idrott och hälsa fungerar. Dock har jag funnit ett antal studentuppsatser skrivna inom 

ämnesområdet även om ingen av dessa direkt tangerar mitt område.  

Carl Bolin och Johan Gustavsson har i sin uppsats undersökt hur lärare i idrott och hälsa och 

specialpedagogen på fyra olika skolor samarbetar. På flertalet av de medverkande skolorna 

finns inget samspel mellan de olika yrkeskategorierna. Däremot har det förekommit ett visst 

utbyte av kunskaper och reflektioner kring inkluderingsbegreppet. Författaren konstaterar 

också att det är ett tomrum i detta forskningsfält och att det finns ett behov av att utforska 

området mer. (Bolin & Gustafsson, 2012) 



14 

 

Frida Erlandsson och Fanny Holmberg har i sin uppsats jämfört inkluderingen av 

funktionsnedsatta elever i Sverige och i Nya Zeeland. De konstaterar att arbetssättet i de båda 

länderna ser ganska lika ut och att i Sverige styr inkluderingen av en lag medan man i Nya 

Zeeland inkluderar eleverna där möjligheten och rätt förutsättningar finns. Nya Zeeland har 

ingen speciell läroplan liknande den vi har i Sverige för särskolan, utan alla elever lyder under 

den allmänna läroplanen. Viljan hos båda ländernas lärare är stor både vad gäller att inkludera 

men också vad gäller att individanpassa sin undervisning. (Erlandsson & Holmberg, 2010) 

 

1.5  Teoretisk utgångspunkt 

Liv Duesund (1996) skriver i Kropp, kunskap och självuppfattning om den tysta kunskapen 

och den fenomenala kroppen. Hon utgår ifrån vad den en franske psykologen och filosofen 

Maurice Merleau - Ponty skrev om ett tyst kroppsligt vetande redan på 1940-talet. Kroppen 

skulle vara i centrum för ett tyst kroppsligt vetande, kroppens förhållande till omvärlden är 

varken mekaniskt, intellektuellt eller biologisk utan existentiellt. (Duesund, 1996, ss. 29-34)  

Detta i förhållande till den kartesianska traditionen i vilken René Descartes (1596-1650) 

delade upp människan i två delar dels den tänkande substansen(res cognitans) dels den fysiska 

och ändliga(res extensa) och där kroppen ses utan sitt sammanhang. (Duesund, 1996, ss. 26-

27)  

Duesund skriver att vi är våra kroppar och med den fenomenala kroppen upplever vi vår 

omvärld. Det kroppsliga vetandet är kroppens förhållande till omvärlden och den får både 

yttre och inre påverkan det vill säga allt som är sett, hört, känt eller upplevt. Duesund menar 

med utgångspunkt från tidigare filosofer att allt påverkar, att man är i interaktion med sin 

omgivning och färdigheten har blivit det kroppsliga uttrycket att kroppen kan.  Människans 

skapande kraft kommer exempelvis till uttryck genom att hon tillägnar sig nya 

rörelsemönster, som att dansa eller att åka skidor. Rörelser som först inte känns naturliga men 

i sitt sammanhang får en social mening. Kunskapen behöver förankras i kroppen genom 

fysisk aktivitet som ger varje upplevelse att prestera någonting uppenbart, oavsett utfallet av 

prestationen. Det finns inget sätt att dölja rörelsen, den är både personlig och social och din 

egen. Den undervisning eleverna möter bör läggas upp på ett sådant sätt så att de möter en 

mångfald av upplevelser som styrker och utmanar prestationsupplevelsen både individuellt 
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och socialt. En förutsättning för inlärningsprocessen är övning av kroppsliga färdigheter, 

vilket handlar om att veta hur någonting skall utföras och kroppen lär sig denna genom 

övning. Färdighet definieras ofta som en intränad förmåga, en kompetens eller en teknik.  

(Duesund, 1996, ss. 29-48) 

Fysiskt aktiva personer har oftare en positiv självuppfattning menar Duesund. Hon påpekar att 

personer med god fysik status tenderar till att utveckla bra självuppfattning och bättre 

kroppsuppfattning än de personer som är i dålig form.  Självuppfattning har påverkan på vårt 

liv bland andra människor.  Den har både en beskrivande och värderande dimension. I vår 

kultur är goda skolresultat och en frisk kropp högt värderande. Familjebakgrund och ekonomi 

kan också vara faktorer som är avgörande för självuppfattningen (det sociala systemet).  

Duesund tar också upp problematiken med att vi ser kroppen som utgångspunkt för all 

mänsklig aktivitet. Normaliteten ses som en referenspunkt för människans herravälde över 

kroppen. Normalitet som ur denna synvinkel innebär att man har alla kroppsliga funktioner 

tillgängliga. I pedagogrollen är det viktigt att inte befästa normalitet ur den synvinkeln, utan 

försöka förbättra livs- och inlärningsvillkor för de elever man möter med olika typer av 

funktionsnedsättningar. (Duesund, 1996, ss. 24-25).  

Den fenomenala kroppen enligt Duesund : 

”… är kroppen som den visar sig för mig själv eller som den upplevs av mig själv och 

andra. Den är reflekterande och meningssökande. Den är handlande och 

självöverskridande. Den är social och kontextuell. Den är både subjekt och objekt, för sig 

själv och andra. Det närmaste vi kan komma denna motsättning är genom rörelse. Då 

”glömmer” kroppen sig själv”. (Duesund, 1996, s. 29) 

Roger Säljö (2000) behandlar sociokulturellt lärande i boken Lärande i praktiken. Han lyfter 

fram att människan som art är läraktig. Det är ett av det mest utmärkande dragen, människans 

förmåga att ta vara på erfarenheter och sedan använda de i rätt sammanhang. Lärande kan ske 

både individuellt eller på kollektiv nivå. Om människan är läraktig måste enligt Säljö vi både 

få samt ges tillfälle till att lära. En individs mognad sker i olika nivåer dels den biologiska 

mognaden som innebär en ökad förmåga att varsebli, ingripa i och samspela med omvärlden, 

dels den kommunikativa och sociala utvecklingen som sker i växelspel mellan biologiska 

förutsättningar och barnets behov av kontakt med andra och dess aktiva inriktning mot att 

samspela med andra. Människans vuxna handlande är en produkt av processer och 

erfarenheter, vårt sätt att bete oss, tänka, kommunicera, och uppfatta verkligheten är formade 
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av sociala och kulturella erfarenheter. Pedagogens arbete omfattar kommunikation i olika 

situationer.  Inlärningssvårigheter kan bero på att man inte förstår, men också vara beroende 

av mognadsgrad och intelligens, regler och traditioner samt hur man skall anpassa sig till 

dem. Att ständigt misslyckas formar med största sannolikhet människor på samma sätt som 

positiva erfarenheter, både hur världen fungerar och på sin egen förmåga. Ur sociokulturell 

utgångspunkt är det hur vi lär oss och hur vi tillägnar oss och utnyttjar de resurser för att tänka 

och utföra praktiska projekt som är viktiga. Detta är en del av vår kultur och vår omgivning. 

Kunskaper och färdigheter kommer från ett samhälle och handlingsmönster som vi blir 

delaktiga igenom interaktion med andra människor. Om hur människan lär och utvecklas är 

naturligtvis knuten till frågan om hur vi tänker och agerar i allmänhet. Många gånger går 

nybörjaren vägen från att vara åskådare till att bli deltagare i en aktivitet för att så småningom 

behärska aktiviteten. (Säljö, 2000, s. 236) 

Termer som inlärning, inhämta kunskap, införliva sina kunskaper med sitt kunskapsförråd 

tillhör de processer som utgör själva lärandet. Säljö beskriver kunskapen som något 

objektsliknande som kommer utifrån och in i människor. Lärandet uppfattas för det mesta 

som en fråga om pedagogiska metoder som undanröjer svårigheter med att få in kunskapen 

hos mottagaren. (Säljö, 2000, s. 25) 

Vårt vardagsliv förutsätter lärprocesser på många plan hos individen. Vårt vuxna handlande är 

en produkt av processer och erfarenheter som är sociokulturella. Vårt sätt att bete oss, tänka, 

kommunicera, och uppfatta verkligheten är formade av sociala och kulturella erfarenheter. 

Människan skapar på gott och ont sin omvärld och anpassar sig inte enbart passivt till de 

förutsättningar som finns. (Säljö, 2000, ss. 13-17,28,233-236) 

Kunskaper är något objektliknande som kommer utifrån och in i människor. Lärandets 

problem uppfattas i allmänhet som just en fråga om pedagogiska metoder som undanröjer 

svårigheter med att få in kunskapen i huvudet hos den mer eller mindre motsträvigare 

mottagaren. (Säljö, 2000, s. 24)  

Med dessa teoretiska utgångspunkter, dels den sociokulturella synen på kunskap som Säljö 

skriver om, dels den kroppsliga kunskapen som Duesund skriver om kommer jag att använda 

som en grund att stå på och en förklaring till varför den specialpedagogiska undervisningen i 
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idrott och hälsa behövs. Detta gör att även jag kan sätta ord på vad den kroppsliga kunskapen 

kan ge elever i olika faser av deras utveckling. Att varje möte, varje kommunikation med 

eleven kan ge och skapa ett inlärningstillfälle. I grundskolan möter lärarna elever med olika 

förutsättningar för sitt eget lärande. Det är pedagogens roll att se och möta eleverna på den 

nivå där de är. Att leda elever mot ett kunskapsinhämtade är lärarnas viktigaste uppgift och 

eleverna skall få möta olika sätt att lära. I mötet med eleverna gäller det för lärare att ge 

eleverna rätt utmaning, det vill säga på rätt nivå för eleven. Att ge elever möjlighet att klara 

av uppgifter samtidigt som de också behöver utmaningar för att vilja gå vidare är en svår 

pedagogisk utmaning.  

Pedagogiken skall fungera välgörande för individen skriver Bengt Persson (2007), inte bara 

specialpedagogiken utan alla möten med elever skall vara välgörande. En del elever är en 

mycket större utmaning än vad lärare kan föreställt sig men det ligger i pedagogens uppdrag 

att klara den utmaningen (Persson, 2007, ss. 29-31) I styrdokumenten står det tydligt att alla 

elever inte behöver gå samma väg mot skolans kunskapsmål. Det gäller för pedagogen som 

möter eleverna att våga arbeta på olika sätt för att finna vägar som passar elevens nivå. 

(Skolverket, 2011, s. 8) 

1.6  Syfte och frågeställning  

Syftet med uppsatsen är att undersöka varför och hur specialpedagogisk undervisning bedrivs 

inom ämnet idrott och hälsa i grundskolan. Följande frågeställningar står i fokus: 

Hur ser lärarna i idrott och hälsa på specialpedagogisk undervisning i sitt ämne? 

Vad innehåller den specialpedagogiska undervisningen i idrott och hälsa? 

Vilken nytta gör specialpedagogisk undervisning i idrott och hälsa? 
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1.7 Metod  

”Kvalitativa intervjuer utmärks bland annat av att man ställer enkla och raka frågor och på 

dessa enkla frågor får man komplexa, innehållsrika svar.”  (Trost, 2005, s.7 )  

1.7.1 Motiv till val av metod 

Detta är en studie med kvalitativ ansats där data samlats in via intervjuer. Studien har för 

avsikt att undersöka hur lärare i idrott och hälsa bedriver specialpedagogisk undervisning 

inom sitt ämnesområde. Intervjuerna analyserades med intervjuanalys. (Kvale, 1997, s. 159).    

Urvalet gjordes utifrån kännedom om lärarens undervisning i specialpedagogik i idrott och 

hälsa. Samtliga lärare återfinns inom grundskolan och skolorna ligger i Stockholms län. 

Intervjuguiden sändes ut i nära anslutning till den genomförda intervjun och de en timmes 

långa intervjuer bandades samt transkriberades.  Att valet föll på denna typ av undersökning 

beror på funderingar kring hur man arbetar specialpedagogiskt i ämnet idrott och hälsa idag. I 

litteratur kring kvalitativa studier beskriver man hur studien kan hjälpa till att försöka förstå 

människors sätt att resonera eller reagera kring frågor eller av att särskilja eller urskilja olika 

handlingsmönster. (Trost, 2005, s.15-16). 

Valet av metod gjordes utifrån att man vid en intervju kan ställa följdfrågor och få ut mer av 

materialet än vid en enkät studie. Data har samlats in genom öppna riktade intervjuer utifrån 

en intervjuguide (Kvale, 1997, s. 121).  I intervjuformen kan forskaren använda 

samtalsformen för att få fram andras muntliga uppgifter, berättelser och erfarenheter kring 

deras förståelse för ämnet. Karin Widerberg beskriver att det som utmärker en kvalitativ 

intervju är att man följer upp delar av intervjupersonens berättelse som kan följas upp kasta 

ljus över personens förståelse av temat ifråga. Hon beskriver syftet med kvalitativa intervjuer 

i sin bok Kvalitativ forskning i praktiken så här ”Vill man få fram människors förståelse för 

fenomenet väljer man intervjuformen”, det vill säga genom att använda sig av det direkta 

mötet mellan forskare och intervjuperson och det unika samtalet som uppstår i den kontexten, 

eftersom intervjupersonerna skiftar och därmed också relationen och samtalet. (Widerberg, 

2002, s. 17)  
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Som underlag för studien användes Kvales sätt att beskriva och hjälpa till med 

forskningsprocessen. ”Intervjuundersökningens sju stadier” som Trost(2005) beskriver i 

Kvalitativa intervjuer. (Trost, 2005, s. 27) (Kvale; S 1997,s 84. )  

1.7.2 Studiens anpassning till Kvales sju steg vid innehållsanalys 

Nedan följer en beskrivning av hur Kvales sju steg anpassats och använts i denna studie. 

 Tematisering  

Tittar man historiskt på specialpedagogisk undervisning i idrott och hälsa har man gått ifrån 

att varje undervisande lärare hade ett antal lektioner per vecka (minst två) reserverat för detta 

ändamål till dagsläget med ett kraftigt reducerat antal tillfällen per vecka. Det är mer en slump 

att det finns något tillfälle per vecka för detta på skolan eller personbundet.  I många fall är 

det läraren i idrott och hälsa på skolan som med kunskap och intresse ser till att få igenom 

denna typ av undervisning samt om skolledningen tycker att detta är en prioriterad fråga.  

Planering   

Studien planerades utifrån syfte och frågeställningar med fokus på att använda kvalitativa 

intervjuer. Studien genomfördes utifrån ett antal intervjuer med specifikt utvalda lärare i idrott 

och hälsa.  Att valet föll på denna form av undersökning beror på funderingar hur man arbetar 

specialpedagogiskt inom ämnesområdet idrott och hälsa. Genom mitt arbete kring 

studenternas verksamhetsförlagda utbildning (VFU) inom lärarutbildningen har jag stor 

kunskap om Stockholms läns skolor och deras arbetssätt. Berörda lärare har tidigare vittnat 

om att de bedriver specialpedagogisk undervisning eller inte. I mitt kontaktnät ingår många 

lärare i idrott och hälsa samt medlemmar inom föreningar med specialpedagogisk inriktning. I 

olika möten i nätverket SNAFA(Svenskt Nätverk i Anpassad Fysisk Aktivitet) har 

diskussioner först om denna problematik. Jag ville undersöka om våra farhågor stämde, det 

vill säga om specialpedagogisk undervisning i idrott och hälsa har minskat eller helt 

försvunnit. 

Urval 

Deltagarna i studien skulle vara verksamma som lärare i idrott och hälsa på skolor där man 

idag bedriver specialpedagogisk undervisning inom ämnets ram. Urvalet är därför inte 

slumpmässigt, utan deltagarna har valts ut utifrån min förkunskap om de skolor de undervisar 
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på. Deltagarna har valts ut enligt följande kriterier; förekomst av specialpedagogisk 

undervisning i idrott och hälsa samt mångårig erfarenhet inom specialpedagogisk 

undervisning. Samtliga deltagare har lång yrkeserfarenhet, mellan fem och trettio år samt stor 

erfarenhet inom det specialpedagogiska området. Antalet lärare som ingår i studien är nio, två 

män och sju kvinnor och de arbetar på sex kommunala grundskolor i Stockholms län. De 

olika skolorna är spridda i länet både vad gäller socioekonomiska samt miljömässiga faktorer. 

Intervjuguiden sändes ut i nära anslutning till att intervjun skulle genomföras och de en 

timmes långa intervjuer bandades samt transkriberades.  Att valet föll på denna typ av 

undersökning beror på funderingar kring hur man arbetar specialpedagogiskt i ämnet idrott 

och hälsa idag. I litteratur kring kvalitativa studier beskriver man hur studien kan hjälpa till att 

försöka förstå människors sätt att resonera eller reagera kring frågor eller av att särskilja eller 

urskilja olika handlingsmönster. (Trost, 2005, s.15-16).   

Intervju  

Intervjuguiden, bilaga 2, sändes ut i förväg och samtliga intervjuer gjordes i avskilt rum. En 

intervju genomfördes på GIH i övriga fall gjordes platsbesök på den aktuella skolan där 

intervjun genomfördes. På två skolor där det fanns mer än en lärare i idrott och hälsa har det 

varit två (skola D) eller fler deltagare (skola F) i intervjun. Vid dessa tillfällen blev 

intervjuerna mer inriktade på fokusgruppen. Under dessa intervjuer fördes ett samtal med 

samtliga inblandade vilket gav ett mer mångfasetterat svar en vid enskilda intervjuer. Till 

samtliga intervjuer hade 60 minuter reserverats för genomförandet och de tog mellan 40 till 

60 minuter att genomföra. Intervjun hade intervjuguiden som bas men vid alla tillfällen blev 

det ett reflekterande samtal om ämnesområdet. Samtliga intervjuade har visat stort intresse för 

frågorna och har med sin mångåriga kunskap och erfarenhet bidragit till utförliga svar på 

frågorna. Intervjun bandades och har därefter transkriberats av mig själv. Som intervjuare 

kände jag mig trygg, min kunskap inom ämnesområde gjorde att jag kunde utveckla samtalet 

med olika typer av följdfrågor. 

Etiska överväganden 

Gällande etiska principer har jag använt mig av Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 

(1:2011,ss 65-69) och utgått från de fyra punkterna; informations-, samtycke-, 

konfidentialitets  - och nyttjandekravet. Samtliga intervjuade har ställt upp på denna intervju 
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frivilligt, alla har tillfrågats och fått tillåtelse att delta av sin skolledning. Alla deltagare blev 

informerade om studien, de gav samtycke och alla uppgifter används bara för denna 

undersökning och att all data endast skulle användas i just denna studie samt att inga namn 

skulle uppges i studien. 

Överföring till bearbetningsbar form 

Samtliga intervjuer transkriberades till text dels utifrån bandupptagning dels av anteckningar 

gjorda under intervjun, så kallade fältanteckningar.  Två av de intervjuade hade skrivit svar på 

frågorna som jag fick ta del av. Vid två av intervjuerna blev det teknisk problem så de är inte 

bandade utan omfattar bara fältanteckningar. Alla intervjuer samt transkriberingen har jag 

utfört själv vilket har gett mig en djupare kunskap inom området, både ämnesspecifik men 

också vad gäller att använda intervjun som undersökningsmetod. Transkriberingen var nyttig 

för mig att genomföra då jag upptäckte hur jag med korta följdfrågor styrde samtalet. Om 

detta skriver Karin Widerberg om i Kvalitativ forskning i praktiken, där hon beskriver hela 

forskningsprocessens som en lång analysprocess. (Widerberg, 2002, s. 190) 

Bearbetning och analys – reliabilitet och validitet  

Pålitlighet och tillförlitlighet är viktiga begrepp som ligger till grund för att säkra kvalitén i 

forskningen (Hassmén & Hassmén 2008, s. 122). Inom kvalitativ forskning används med 

fördel begreppen tillförlitlighet, pålitlighet och upprepbarhet istället för reliabilitet (ibid, 

s.135). Jag har i min studie valt att använda begreppet tillförlitlighet. Jag menar att 

tillförlitligheten i undersökningen är god, då alla intervjuade har fått samma frågor, det har 

varit en likartad situation för de intervjuade, man skulle antagligen få samma svar vid ett 

upprepande av intervjuandet. (Trost, 2005, s. 111). Eftersom kvalitativ forskning handlar om 

analyser och tolkningar har det varit en fördel att jag själv utfört alla intervjuer. Jag har fått en 

närhet till de intervjuade och kunnat komma med följdfrågor under intervjun. Min kunskap 

om intervjuämnet ger mig en förkunskap om vilka följdfrågor jag kunde använda. 

Validitet står för objektivitet, det vill säga att man mäter det man avser att mäta.  Detta 

begrepp passar dåligt in på kvalitativa intervjuer eftersom man inte vill kunna byta ut 

intervjuaren. Istället för att använda validitet inom kvalitativ forskning är giltighet ett mer 

vedertaget begrepp (Hassmén & Hassmén, 2008, s. 155), vilket även kommer att användas i 
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denna studie. Syftet är att studera det unika och särskiljande i just den miljön eller gruppen 

som undersöks. (Hassmén&Hassmén, 2008). De transkriberade intervjuerna har analyserats 

med hjälp av olika analysformulär. Ett där jag har samlat samtliga svar på varje fråga. Ett 

annat där jag i varje intervjutext har markerat med överstryckningspenna likartade svar. 

(Trost, 2005, s. 132) 

Giltigheten bygger på att den insamlade empirin är seriös och relevant för den aktuella 

problemställningen. I enlighet med de etiska reglerna är samtliga fakta avidentifierade det vill 

säga inga namn, varken på personer och skolor publiceras. Den insamlade empirin kommer 

endast användas i denna undersökning. 

 

2 Resultat 

Här kommer studiens intervjuer med lärare i idrott och hälsa att presenteras. De deltagande 

skolorna med en, två eller tre lärare idrott och hälsa är benämnda från A till F och kommer att 

presenteras enskilt. Svaren redovisas per skola, i de fall där det finns fler än en undervisande 

lärare har lärarna gemensamt svarat på frågeställningarna. Med frågställningarna som rubrik 

kommer sedan intervjusvaren att redovisas. 

Hur ser lärarna i idrott och hälsa på specialpedagogisk undervisning i sitt ämne? 

Vad innehåller den specialpedagogiska undervisningen i idrott och hälsa? 

Vilken nytta gör specialpedagogisk undervisning i idrott och hälsa? 

 Studiens nio intervjuade lärare är verksamma på sex skolor inom kommunal grundskola och 

representerar fem olika kommuner i Stockholms län. Samtliga undervisande lärare har mer än 

fem års yrkeserfarenhet och fler har mer än tjugo års erfarenhet. De är speciellt utvalda utifrån 

min kännedom om deras mångåriga erfarenhet och för att de arbetar med specialpedagogisk 

undervisning i idrott och hälsa. 
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 Studiens sex skolor har följande sammansättning: 

Skola A. Årskurs F (Förskoleklass) – 5 samt särskola. Läraren har specialpedagogisk 

undervisning i idrott och hälsa två tillfällen i veckan, 50 minuter per gång. Läraren är GIH - 

utbildad 
1
samt har vidareutbildat sig inom det specialpedagogiska ämnesområdet 

kontinuerligt och har ett bra samarbete med särskolans sjukgymnaster. 

Skola B. Årskurs F – 3. Läraren har specialpedagogisk undervisning i idrott och hälsa två 

timmar per vecka fördelat på ca 20 minuter per klass. Läraren är GIH- utbildad samt har 

vidareutbildat sig inom ämnesområdet genom en termins studier inom specialpedagogik samt 

kontinuerligt genom olika kortare kurser. 

Skola C. Årskurs F – 5. Läraren har specialpedagogisk undervisning i idrott och hälsa vid två 

tillfällen i veckan, 50 minuter per gång. Läraren är GIH - utbildad och har vidareutbildat sig 

inom ämnesområdet genom en termins studier inom specialpedagogik samt kontinuerligt 

genom olika kortare kurser i ämnesområdet. 

Skola D. Årskurs F – 5. Lärarna har specialpedagogisk undervisning i idrott och hälsa 60 

minuter per vecka. De är GIH - utbildade, en av dem har gått en 7,5poängs högskolekurs 

inom ämnesområdet och båda har vidareutbildat sig inom ämnesområdet kontinuerligt genom 

olika kortare kurser. 

Skola E. Årskurs F – 5. Läraren har specialpedagogisk undervisning i idrott och hälsa efter 

behov, ”vad som rums inom ramtiden”, dock minst ett tillfälle med varje klass . Läraren är 

GIH - utbildad och har vidareutbildat sig inom ämnesområdet genom en termins studier inom 

specialpedagogik på GIH samt en motsvarande kurs i Norge.  

Skola F. Årskurs F – 9. Skolan har specialpedagogisk undervisning i idrott och hälsa vid två 

tillfällen per vecka, 40 minuter per gång. Lärarna är alla tre GIH - utbildade och har 

                                                 

1
 Använder här uttrycket GIH-utbildad. Samtliga lärare är utbildade på GIH. Sju av nio under den tiden då man 

bara kunde få en lärarexamen på GIH. 
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vidareutbildat sig inom ämnesområdet specialpedagogik kontinuerligt genom olika kortare 

kurser. 

2.1 Hur ser lärarna i idrott och hälsa på specialpedagogisk undervisning i 

sitt ämne? 

Eftersom ett av urvalskriterierna för att vara med i studien var att man bedriver 

specialpedagogisk undervisning i idrott och hälsa på skolan så finns denna undervisningsform 

på samtliga skolor.  

2.1.1 Undervisningstiden 

Undervisningstiden om erbjuds på de deltagande skolorna varierar. Skola C har ett tillfälle i 

veckan, skola B erbjuder ett 20 minuters pass per klass i veckan, skolorna A, C och F erbjuder 

två tillfällen i veckan och skola E har sex tillfällen i veckan varav hälften är riktade mot 

skolans förskoleklass. Flertalet skolor har 40 till 60 minuter per tillfälle. På skola B har man 

valt att reservera 20 minuter per klass. På skola E ges alla elever i förskoleklassen tillfälle till 

extra undervisning i idrott och hälsa en gång per vecka förutom sina ordinarie lektioner. Det 

är också den skola som har flest tillfällen per vecka. På skola C har speciellt utvalda elever 

denna aktivitet regelbundet under hela läsåret medan andra elever får komma vid ett fåtal 

tillfällen.  

2.1.2 Undervisningens omfattning 

Mellan 10-20 procent av samtliga skolors elever har någon gång varit aktuella för 

specialpedagogisk undervisning. På skola E där de arbetar med inriktning mot sina 

förskoleklasser ser det lite annorlunda ut. Under elevens första skolår (förskoleklassen) är det 

ungefär 50 procent av eleverna som går på specialpedagogisk undervisning i idrott och hälsa 

för att sedan i skolår ett ligga på 20 procent och i skolår två till tre vara nere på 10 procent.  

2.1.3 Lärarnas utbildning i ämnesområde 

Samtliga nio intervjuade lärare hade gått sin grundutbildning på GIH i Stockholm. De har valt 

att inrikta sin kompetensutveckling mot specialpedagogik i idrott och hälsa. I gruppen finns 
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det personer som läst olika högskolekurser inom Specialpedagogik, allt från 7,5 upp till 30 

högskolepoäng. Alla respondenter har gått på olika fortbildningsdagar inom till exempel 

Sinnesträning, Smarta rörelser, Psykomotorik eller likande. För att lyckas med sitt uppdrag 

inom den specialpedagogiska undervisningen har samtliga intervjuade lärare framhålligt sin 

förstående och kunniga skolledning. Kunskapen och intresse hos skolledningen har beskrivits 

som en nödvändighet för att få arbeta med, ges tillfälle till att utvecklas i och vidareutbilda sig 

inom specialpedagogik speciellt riktad mot ämnet idrott och hälsa.  

2.1.4 Arbetssätt och innehåll i undervisningen 

Att arbeta i ett väl fungerande arbetslag där elevens bästa är i fokus är en annan aspekt som 

kommit fram i intervjuerna. Genom de pedagogiska diskussioner man har haft med sina 

kollegor inom arbetslaget anser de intervjuade lärarna att kvaliteten i all undervisning har 

ökat. Diskussionerna har gett lärarna ny kunskap som i sin tur fått lärarna att känna att de 

utvecklas som pedagoger De har vågat prova på nya undervisningsformer utifrån dessa 

diskussioner om olika didaktiska och metodiska frågor. Att kunna hjälpa eleverna att pröva 

sin förmåga och känna glädjen av att lyckas. Vara med när eleven förstår och känner vad 

deras egen kropp kan prestera.   

De intervjuade lärarna lyfter fram användandet av åtgärdsprogram som en grund för den 

specialpedagogiska undervisningen. Detta har tydliggjort både för lärarna och för de berörda 

eleverna vad man behöver arbeta med. Till exempel motoriska grundformer för att fungera i 

lekar och spel. Lärare och elev lägger upp undervisningen tillsammans och har kontinuerliga 

utvärderingar med eleven och dennes vårdnadshavare, där man kan pricka av olika delmål. 

Flera lärare tar upp att de har en folkhälsoaspekt med i sin undervisning. De betonar att allt de 

gör med sina elever inte går ut att vara för stunden utan för hela livet. Till exempel kan det 

innebära att tydliggöra aktiviteterna utifrån styrdokumenten som styrka, kondition eller 

komplexa rörelser i lekar och spel i enlighet med Lgr 11. Att introducera eleverna i olika 

former av kroppsrörelser för att de skall hitta en aktivitet utanför skolan är också en av de 

aspekter som kommit fram i intervjuerna. Många av de elever som lärarna träffar i denna 

undervisningsform har ingen självklar plats i de fritidsaktiviteter som erbjuds inom skolans 

rastverksamhet eller i närområdet. Då blir det extra viktigt med att hjälpa eleven till en fysisk 

aktivitet som passar.  
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På en av skolorna (F) hade de en kraftigt överviktig elev som mycket motvilligt deltog i fysisk 

aktivitet, men när han skulle visa sin lärare i idrott och hälsa var han fiskade gick de ungefär 

sex kilometer till hans fiskevik. Eleven protesterade inte en enda gång under promenaden till 

fiskeviken utan läraren tog fasta på detta och de gick till olika fiskeställen under en period och 

eleven fick sin fysiska aktivitet på detta sätt.  

2.1.5 Urvalsmetod 

Som urvalsmetod till den specialpedagogiska undervisningen i idrott och hälsa använder flera 

av de intervjuade lärarna sig av olika motorisk test för att kartlägga sina elevers behov, men 

samtliga påpekar att det inte är en specifik testsituation, utan man tittar på eleverna i olika 

typer av undervisningsaktiviteter till exempel under redskapsbanor eller i lekar.  På skola A 

använder läraren sig av motoriska tester och observationer av olika undervisningssituationer 

som underlag för att erbjuda berörd elev den specialpedagogiska undervisningen i idrott och 

hälsa. På skola B gör läraren i idrott och hälsa olika typer av observationer av skolans 

sexåringar tillsammans med klassläraren och skolsyster innan berörd elev erbjuds 

specialundervisning. På skola C observerar och screenar läraren skolans samtliga elever i 

förskoleklassen för att sedan erbjuda de elever som anses behöva specialpedagogisk 

undervisning i idrott och hälsa plats till kommande hösttermin. Erbjudandet går direkt till 

elevens föräldrar som sedan tar beslut om de vill att deras barn skall få tillgång till denna 

undervisningsform eller ej. Det upprättas också ett åtgärdsprogram för de elever som erhåller 

specialpedagogisk undervisning.  På skola D är det lärarna i idrott och hälsa tillsammans med 

klasslärarna som gör en gemensam bedömning om eleven har behov av specialpedagogisk 

undervisning i idrott och hälsa samt utarbetar ett åtgärdsprogram. På skola E har 

förskoleklasser under sin första termin i skolan en timme per vecka i motorisk träning förutom 

sin lektion i idrott och hälsa. Efter halva terminen erbjuds ungefär 50 procent av eleverna 

specialpedagogisk undervisning i idrott och hälsa. Beslut om vem som berörs tas av 

arbetslaget tillsammans med skolhälsovården och föräldrarna. På skola F kan samtliga 

undervisande lärare, skolhälsovård eller föräldrar förslå denna undervisningsform om behov 

finns upprättar lärarna i idrott och hälsa ett åtgärdsprogram för berörd elev. 
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2.2  Vad innehåller den specialpedagogiska undervisningen i idrott och 

hälsa? 

Innehållet under lektionerna styrs i de flesta fall utifrån elevernas behov. I andra fall kan det 

var en förberedelse för kommande ordinarie idrott och hälsa lektioner, man kan gå igenom 

instruktionen mer noggrant och verkligen hjälpa eleven att förstå vad för aktivitet man vill 

eftersträva.  

2.2.1 Lektionsinnehåll 

På skola A arbetar man under de specialpedagogiska lektionerna med fokus på att eleven skall 

känna trygghet och glädje i aktiviteten. Läraren utgår ifrån elevens behov och önskemål och 

många gånger blir det en aktivitet med förberedelser inför kommande lektioner i helklass. 

Detta för att ge eleven trygghet i just den aktiviteten.  Vidare arbetar man med 

gruppaktiviteter som tränar elevens sociala förmåga som till exempel att vänta på sin tur samt 

jagstärkande övningar. På skola B är det elevens enskilda behov som styr och det kan vara 

jagstärkande övningar där man tränar att orka olika aktiviteter, att våga ta för sig i en 

leksituation, lugna rörelser och koordinativa övningar. Man arbetar med motorik och social 

träning samt med mycket lek och lagspel. Aktiviteten består ofta av olika banor där man 

tränar grundformer. Social träning, som att vänta på sin tur och lyssna färdigt på en 

instruktion samt gruppstärkande övningar. Många tillfällen är också förberedelser inför 

kommande aktiviteter i helklassundervisningen i idrott och hälsa.  En läraren beskriver det 

som ”Ett smörgåsbord med olika nyttighet” . På skola E fokuserar man på basövningar, 

motoriska grundformer både grov- och finmotorik med många lekfulla inslag. Man tränar 

också mycket på olika begrepp såsom framför, bakom och vid sidan av. 

2.2.2 Gruppstorlek, Individuellutvecklingsplan och Åtgärdsprogram 

Samtliga intervjuade betonar att det är den enskilda elevens behov som styr. 

Många av de elever som är berörda av denna undervisning har svårt att ta instruktioner i 

helklass. Det kan visa sig genom att de till exempel har svårt att avskärma sig omgivningen 

och lyssna på en instruktion. Framför allt gäller detta de yngre barnen, som vid dessa 

specialpedagogiska tillfällen kan få en enskild instruktion, ges tid till att fundera på vad som 
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skall göras och har möjlighet att fråga om den inte förstår.   

På skola C arbetar man alltid i en liten grupp för att eleven skall känna trygghet och det är 

innehållet i åtgärdsprogrammet som styr aktiviteten det vill säga elevens enskilda behov. På 

skola F är undervisningen styrd utifrån elevens behov. Man fokuserar både på elevens starka 

sidor men också på vad som är svårt och behöver tränas upp. ”Det är viktigt att få lyckas” 

menar läraren på skola F. Tillsammans planerar man nästa tillfälle, vilket ger trygghet inför 

vad som komma skall. På skola D beskriver man undervisningen som behovsstyrd och att den 

skall anpassas till den berörda eleven. Finns en individuell utvecklingsplan eller ett 

åtgärdsprogram utformat utgår man ifrån dessa.  Det är för alla tillfrågade viktigt att eleven 

känner sig deltaktig i planeringen av aktiviteten samt får uppleva glädjen av att lyckas med 

aktiviteten. Flera av de tillfrågade lärarna har också möjlighet att bedriva undervisning i 

simning för de elever som inte lärt sig simma i helklass. 

2.3 Vilken nytta gör specialpedagogisk undervisning i idrott och hälsa? 

Vilka elever som får tillgång till specialpedagogisk undervisning i idrott och hälsa beror på 

beslut som läraren i idrott och hälsa tar tillsammans med arbetslaget, skolhälsovården och 

elevens vårdnadshavare. På samtliga skolor rör det sig inte om ett beslut av enskild person 

utan av flera, för eleven undervisande lärare. Beslutade åtgärder i elevens individuella 

utvecklingsplan eller åtgärdsprogram ligger också till grund för deltagande i den 

specialpedagogiska undervisningen. I studiens samtliga skolor är pojkarna mer representerade 

inom denna undervisningsform. Urvalet till denna typ av undervisning skiftar mellan de olika 

skolorna. En gemensam nämnare är dock att i de flesta fall har någon form av observation av 

barnen vilket har föranlett att de har blivit erbjudna denna undervisning. Denna observation 

har lärarna i idrott och hälsa gjort. I flera fall har skolhälsovården eller elevens klasslärare bett 

läraren i idrott och hälsa om denna observation. På skola F svarar man att alla, det vill säga 

föräldrar, klasslärare, fritidspersonal och skolhälsovård kan förslå denna form av 

undervisning.  På skola B och E har man haft kontinuerliga grupper med sina förskoleklasser 

under elevernas första termin för att sedan göra ett urval till den specialpedagogiska 

undervisningen i idrott och hälsa. På flera av de deltagande skolorna har man gruppaktiviteter 

där antal elever skiftar från gång till gång, men de med störst behov får komma varje gång. 
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Samtliga tillfrågade lärare uttrycker att de ser tydligt resultat av den specialpedagogiska 

undervisningen. På skola A har man färre elever som ”strular” med sitt deltagande i idrott och 

hälsa. På skola B uttrycker man att alla berörda elever inte behöver denna undervisning under 

alla tre åren på skolan, utan de ”kommer ikapp” med hjälp av specialundervisningen.  

Eleverna har fått ökad självkänsla, blivit bättre på att ta för sig i leksituationer och de har 

blivit bättre på att hålla fokus i klassrummet efter det extra undervisningstillfället enligt 

klasslärarna. På skola C beskriver man att man ger eleverna en lugn och trygg miljö i idrott 

och hälsa och att eleverna får känna glädje i att lyckas. På skola D säger man att eleverna har 

blivit stärkta i sitt självförtroende. Eleverna kan i lugn och ro ta instruktioner och frågar 

många gånger om de inte förstår. På skola E upplever man att man får ”glada elever” som har 

fått bygga upp sin självkänsla och sitt självförtroende. Det kan uttrycka sig i en slagen 

kullerbytta eller att man träffar slagträet när man slår i brännboll. På skola F ser man effekten 

av den specialpedagogiska undervisningen i idrott och hälsa genom att eleverna har fått ökat 

självförtroende. Genom att använda sig av åtgärdsprogram med tydliga utvärderingsbara mål 

har det blivit en tydlighet både för eleven med även för andra inblandade. Man arbetar 

tillsammans med eleverna för att planera och genomföra undervisningen. 

Läraren har möjlighet att observera barnet enskilt när det utför olika aktiviteter under 

lektioner i denna undervisningsform. Då det i de flesta fall varit samma lärare som har gjort 

bedömning kring behovet av den specialpedagogiska undervisningen och observationen under 

undervisningen ser han/hon också elevens utveckling. Utifrån denna observation görs 

anpassning av lektionsinnehållet utifrån den enskilda elevens behov. Det ges också tillfälle för 

reflektion tillsammans med eleven eftersom denna undervisning sker i mindre grupper. 

Flertalet av de elever som får tillfälle till denna undervisning fungerar betydligt bättre i 

helklassundervisningen. Detta kan bero på att eleven har extra tillfälle till förberedelser inför 

olika typer av aktiviteter.  

Elevers skiftande mognadsnivån är speciellt tydlig i förskoleklassen. Problematiken kring 

detta tar fler av de intervjuade lärarna upp. Mognadsnivån kan dels bero på elevens motoriska 

utveckling dels i många fall även av den kognitiva utvecklingen. Det märks en stor skillnad på 

de elever som är födda tidigt på året mot de elever som är födda under årets senare del, 

speciellt vad gäller att förstå aktivitetens syfte. Om skolan har möjlighet att ge dessa elever en 

trygghet och en lugn miljö ges de tillfälle till att utvecklas på ett tillfredställande sätt. Många 
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elever behöver få instruktionen fler gånger och på olika sätt för att tillgodogöra sig 

undervisningen och det har man tid till vid dessa speciella tillfällen. Eleverna bygger upp sin 

självkänsla och sitt självförtroende. De yngre barnen får hjälp med att kroppsligt förstå olika 

begrepp som över, under, framför och bakom vilket ger en bättre begreppsuppfattning.  

Åtgärdsprogrammet ger oftast positiva förändringar. Finns det en individuell utvecklingsplan 

eller ett åtgärdsprogram att utgå ifrån blir det också tydligt för eleven och dennes 

vårdnadshavare. Det finns ett gemensamt, utvärderingsbart mål att sträva emot. För de äldre 

eleverna kan det till exempel vara att få betyg i ämnet idrott och hälsa eller att kunna simma. 

En av studiens lärare som är verksam på grundskolans senare år uttryckte sig om effekterna 

av den specialpedagogiska undervisningen på följande sätt ”att det är färre elever som strular 

med sitt deltagande i idrott och hälsa”. Genom att man även i idrott och hälsa strukturerar upp 

elevens olika svårigheter och ger eleven möjligheter till att nå kunskapskraven kan elev och 

lärare med en större tydlighet arbeta tillsammans för att nå ett bra resultat. Ett bra resultat som 

inte bara är ett betyg i ämnet idrott och hälsa utan också en mer fysiskt aktiv elev. 

 

3 Diskussion 

Syftet med studien är att undersöka varför och hur specialpedagogisk undervisning bedrivs 

inom ämnet idrott och hälsa i grundskolan. Studiens frågeställningar är:  

Hur ser lärarna i idrott och hälsa på specialpedagogisk undervisning i sitt ämne? 

Vad innehåller den specialpedagogiska undervisningen i idrott och hälsa? 

Vilken nytta gör specialpedagogisk undervisning i idrott och hälsa? 

Eftersom ett av kriterierna för urvalet var att man hade specialpedagogisk undervisning i 

idrott och hälsa förkom detta i olika mängd på alla skolor. Antalet tillfällen per vecka varierar 

på skolorna, minst ett och högst sex samt från 40 till 60 minuter per tillfälle. Detta är ett 

positivt resultat då man i Skolinspektionens kvalitetsgranskningar från 2012 kom fram till att 

många skolor inte har särskilt stöd i ämnet idrott och hälsa. I 16 av de 36 skolor som 

Skolinspektionen besökte fick inte de elever som är i behov av särskilt stöd i idrott och hälsa 

det stöd de har rätt till. Inspektionen intervjuade lärare och rektorer som vittnade om att det är 
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mycket ovanligt att elevers behov av särskilt stöd utreds inom ramen för idrott och hälsa. I de 

få fall det förekommer är det oftast begränsat till extraundervisning för elever som har svårt 

att nå kunskapskraven för simning. Intervjuerna visar att bland lärarna råder ofta oklarheter i 

fråga om vilka resurser som finns för särskilt stöd i ämnet. (Skolinspektionen, 2012:5) 

Varför är det inte en självklarhet med specialundervisning i de praktiskestetiska ämnena? När 

det är det i många av de teoretiska ämnena? Är det inte lika viktigt med att ha den kroppsliga 

kunskapen med sig? Att kunna behärska och styra sin kropp i olika situationer borde 

jämställas med att lära sig läsa.  Att ha ett kroppsligt ABC - en allsidig rörelsekompetens är 

ett uttryck som Nyberg och Tidén skrev om efter att i SIH-projektet studerat skolbarn motorik 

i år tre, sex och nio. Den allsidiga rörelse -kompetensen är en förutsättning för att barn ska 

vilja delta och uppleva idrott, lek och friluftsliv. Att kunna och behärska är motiverande och 

ger självförtroende att bli bekräftad som någon som kan. Lycka är att kunna någonting man 

inte kunde igår (Nyberg & Tidèn , 2006:5)  

Samtliga lärare i studien vittnar om att en av de viktigaste anledningarna till att de fortfarande 

har kvar denna form av undervisning är att de har en förstående skolledning. Borde inte alla 

skolledningar vara förstående?  Ligger det inte i rektors ansvar att ha förståelse för alla 

skolämnens olika betydelse. Rektor skall leda och fördela arbetet men också se till att alla 

som arbetar i skolan gör det utifrån elevens bästa.  

Med hjälp av den sociokulturella synen på kunskap och den fenomenala kroppsliga 

kunskapssynen och tillsammans med studiens resultat som grund vill jag försöka hitta en 

förklaring till varför den specialpedagogiska undervisningen i idrott och hälsa behövs.  

Att varje möte, varje kommunikation med eleven kan ge och skapa ett inlärningstillfälle. I 

grundskolan möter lärarna elever med olika förutsättningar för sitt eget lärande. Utifrån en 

sociokulturell utgångspunkt beskriver Säljö (2000, s13-17, 25, 28) hur vi lär oss och hur vi 

tillägnar oss kunskap. Det är genom möten med människor i olika situationer och 

sammanhang som människan utvecklas och lär sig nya saker, får nya kunskaper. Att ständigt 

misslyckas formar med största sannolikhet människor på samma sätt som positiva 

erfarenheter. Inlärningssvårigheter kan bero på att man inte förstår, men också vara beroende 

av mognadsgrad och intelligens. Sättet att se på den kroppsliga kunskapen har Duesund 

(1996) beskrivit, hon skriver om den tysta kunskapen och om att människans skapande kraft 
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kommer exempelvis till uttryck genom att hon tillägnar sig nya rörelsemönster, som att dansa 

eller att åka skidor. Kunskapen behöver förankras i kroppen genom fysisk aktivitet. Färdighet 

definieras ofta som en intränad förmåga, en kompetens eller en teknik. God fysik status 

tenderar till att ge bra självuppfattning och bättre kroppsuppfattning än de som är i dålig form.  

Självuppfattning har påverkan på vårt liv bland andra människor.   

Att mötet mellan eleven och pedagogen är viktiga för inlärningen är självklart. Både Duesund 

(Duesund, 1996) och Säljö (Säljö, 2000) beskriver nybörjaren vägen från att vara åskådare till 

att bli deltagare i en aktivitet som ett sätt att lära sig att behärska aktiviteten, regler och 

traditioner samt hur man skall anpassa sig till dem och att mötet mellan de som lär ut och de 

som skall lära in är en viktig del i inlärningsprocessen. Men även inom internationell 

skolforskning tar man upp att mötet mellan elev och pedagog är viktigt. John Hattie (Hattie, 

2012, ss. 42-56) som bedriver en stor internationell kartläggning av skolforskning har kommit 

fram till att några av de mest betydelsefulla påverkansfaktorer på elevers lärande är 

nivåanpassad undervisning, att läraren jobbar med ett synligt lärande, ger eleverna 

målmedveten övning för att bemästra målet och att de ger återkoppling samt mångsidiga 

insatser för barn i behov av särskilt stöd. (Hattie, 2012) 

 

I Kommentarmaterialet till kursplanen i idrott och hälsa betonar man att syftet med ämnet är 

att eleverna skall få vara fysisk aktiva och lära sig genom sina erfarenheter, de skall erbjudas 

en bredd av aktiviteter som ger dem kunskaper som utvecklar deras kroppsliga förmåga. De 

skall utbildas i, om och genom fysisk aktivitet. (Skolverket, Kommentermaterial till 

kursplanen i idrott och hälsa, 2011)  

Säljö som i sin bok Lärande i praktiken skriver om sociokulturellt lärande tar upp kunskapen 

som ett objekt.  Men är det så enkelt och kan alla lära sig allting? Svårt att svara på men alla 

bör få en möjlighet att prova. Ett antal elever behöver också få tillfälle att upprepa det som 

skall läras in många fler gånger än vad andra elever behöver. Ger skolan dem den tiden? 

Flera av de intervjuade lärarna använder sig av olika motorisk tester för att kartlägga sina 

elevers behov. Utifrån dessa resultat har skolan utarbetat ett åtgärdsprogram som man har 

använt sig av som en grund för den specialpedagogiska undervisningen.  Det har för lärarna 

och de berörda eleverna blivit en tydlig måttstock på vad man behöver jobba med. När en elev 
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riskerar att inte nå målen ska rektor enligt skollagen se till att elevens behov av särskilt stöd 

utreds. När en elev ges särskilt stöd ska ett åtgärdsprogram upprättas. 

Idag när man använder individuell utvecklingsplan och i de fall det behövs åtgärdsprogram är 

det lätt att fokusera på det som står skrivet i dessa dokument. I den individuella 

utvecklingsplanen belyses alla ämnen i skolan, detta tycker samtliga utfrågade i studien är 

bra. Det har inneburit en tydlighet hur man arbetar i skolans alla ämnen och om eleven har 

brister i något ämne tar man upp det i individuell utvecklingsplan. Berörda lärare och elever 

med vårdnadshavare följer upp och utvärderar den individuella utvecklingsplanen varje 

termin. Om eleven riskerar att inte nå målen ska ett åtgärdsprogram utarbetas. I 

åtgärdsprogrammet ska det stå vilket stöd eleven behöver och hur skolan ska utforma och 

genomföra det. Det ska också stå vem eller vilka som är ansvariga för stödet och hur skolan 

tänker följa upp att stödet fungerar. Elever och vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta när 

åtgärdsprogrammet utarbetas. (Skolverket, 2012) (Skolverket, 2009) 

I Skolinspektionens kvalitetsgranskning 2012 kommer det fram att få skolor har särskilt stöd i 

idrott och hälsa. Intervjuerna visar att bland lärarna råder ofta oklarheter i fråga om vilka 

resurser som finns för särskilt stöd i ämnet. Det är sällsynt att elever som behöver särskilt stöd 

har åtgärdsprogram i idrott och hälsa. Skolorna saknar också ofta erfarenhet av och arbetssätt 

för att ge särskilt stöd i idrott och hälsa. (Skolinspektionen, 2012:5) 

Om man utgår ifrån att varje elev är unik och att pedagogens möte med eleven är av största 

vikt både för elevens kognitiva utveckling såväl som den fysisk och psykiska så har man en 

bra bas att stå på. Skolans styrdokument är tydliga, alla elever behöver inte gå samma väg mot 

målet. Styrdokumenten förespråkar inkludering av alla elever i samtliga undervisnings -

situationer.  Det är också tydligt framskrivet att alla som arbetar i skolan skall samverka för 

att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande. Personalen skall inom 

arbetsenheten motverka att elever får svårigheter bland annat genom att försöka ändra 

arbetssätt. Vilket borde innebära att man i alla ämnen borde kunna laborera med 

gruppstorlekar och gruppsammansättningar? Tyvärr ser inte verkligheten ut så. Om det bara 

är en resursfråga kan diskuteras.  Emanuelsson skriver att begreppen sammanhållen, 

gemensam och inkluderad skola bör analyseras och kritiskt granskas. Är det bara politiska 

beslut som är svåra att genomföra för kommuner och skolor? Emanuelsson menar att det 
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innan denna typ av beslut tas bör man göra noggranna analyser av vad beslut och 

policydokument verkligen innebär för alla inblandade aktörer. Ett väsentligt område gäller 

frågor kring realiteter i olika aktörers faktiska möjligheter till deltagande och 

medbestämmande.  Frågor som resursfördelning i vid mening, fastställande av mål och 

etappmål, planering och organisation av utbildning och undervisning mm behöver besvaras. 

(Emanuelsson, 2004, s. 119)  Även Skolinspektionens kvalitetsgranskning från 2009 visade 

att skolorna hade svårt att anpassa skolmiljön till elever med olika typer av 

funktionsnedsättningar. (Skolinspektionen, Skolsituationen för elever med 

funktionsnedsättning i grundskolan, 2009:6)  

John Hattie skriver i Synligt lärande för lärare att gruppstorleken inte har så stor inverkan på 

skolresultatet som man tidigare förespråkat. Han lyfter istället fram att det är pedagogens 

förhållningssätt och attityd i mötet med eleverna som är det viktiga. I undervisningen skall det 

ges förutsättningar för ett synligt lärande där det är uttalade och transparanta mål samt lagom 

utmanande uppgifter som är viktiga och där både lärare och elev tillsammans försöker att ta 

reda på om det utmanade målet har uppnåtts. (Hattie, 2012) 

” Ett lämpligt synsätt kombinerat med lämpliga åtgärder samverkar för att uppnå en positiv 

inlärningseffekt” (Hattie, 2012, s. 33) 

Denna form av specialpedagogisk undervisning skall inte på något sätt konkurera med 

inkludering av elever med funktionsnedsättningar i skolan. Idag används begreppet AFA som 

är ett samlingsnamn för de elever som behöver specialpedagogisk undervisning i idrott och 

hälsa, de inkluderade eleverna i skolan samt även handikappidrotten. Alla delarna är lika 

viktiga delar. En del är möjlighet till specialpedagogisk undervisning i skolan, en annan den 

självklara inkludering i alla ämnen i skolan och ytterligare en annan är en anpassad 

tävlingsidrott som fritidsverksamhet utanför skolan. För många av de elever som är i behov av 

AFA är all fysiska aktivitet mycket viktig, habiliteringsträning går ihop med såväl skolämnet 

idrott och hälsa som fritidsaktiviteterna. Det skall inte bero på logistiska problem om man 

som eleven får tillräckligt stöd i skolan eller inte, men det är tyvärr en realitet.   

Denna studie handlar om någonting annat, just specialpedagogisk undervisning i skolämnet 

idrott och hälsa, som borde vara lika självklar i idrott och hälsa som i svenska eller 

matematik. Många elever är i dag diagnostiserade för olika diagnoser som kan innebära att de 
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behöver mer tid i inlärningssituationer och kan ha svårigheter att hantera sin kropp. Men det 

skall inte bero på om man har en diagnos eller inte om man får särskilt stöd i idrott och hälsa 

I denna studies skolor har man mångårig erfarenhet av denna form av specialpedagogisk 

undervisning. Alla lärare i studien har god erfarenhet, förstående skolledning och kollegor 

som uppmuntrade denna aktivitet. I samtliga fall informerade man tidigt föräldrarna om denna 

verksamhet och det togs upp i elevens Individuell utvecklingsplan eller åtgärdsprogram. För 

att de berörda eleverna inte skall känna sig utpekade har man i flera fall valt att använda sig 

av olika begrepp som exempelvis ”lyxgympa” eller ”bensprattel”. Allt för att eleverna skall 

känna sig utvalda för denna typ av verksamheten. Inte utskickade från klassrummet, utan 

utvalda till en speciell aktivitet. På den skolan där man kallade denna aktivitet för 

”Bensprattel” ingick det också i aktiviteten att man efteråt skulle kunna gå tillbaks till 

klassrummet utan att störa pågående verksamhet. Detta beroende på att många av de elever 

som kom till ”Bensprattlet” sökte uppmärksamhet genom att höras och synas. Denna form av 

återanpassning till annan aktivitet fungerade mycket bra enligt idrottslärarens kollegor. På en 

skola hade man provat med att ha en kortare aktivitet innan skolan startade på morgonen 

vilket hade fungerat bra. På en annan skola kunde man använda sig av fritidstid, för att inte 

”störa” övrig skolverksamhet. På flera skolor gjorde man också olika gruppsammansättningar 

det vill säga antalet och deltagarna skiftade mellan gångerna men de med störst behov var 

prioriterade.  

 

3.2 Slutsats av studien och vad som framkommit i intervjuerna 

Visst behövs det specialpedagogisk undervisning i idrott och hälsa! 

 I alla åldrar har eleverna olika behov av särskilt stöd.  Det borde vara en självklarhet att man 

om man behöver får längre tid eller upprepade försök i sin inlärningssituation. Det kan vara 

en elev som behöver få träna extra på olika färdigheter som att simma, balansera eller studsa 

med en boll. Då skall de få den möjligheten. Alla elever skall få tillfälle till att tillägna sig 

allsidig rörelseförmåga, kroppsuppfattning och tilltro till den egna förmågan. Ett syfte med 

undervisningen i idrott och hälsa är att den skall skapa förutsättningar för alla elever att under 

sin hela sin skoltid kontinuerligt delta i skolan fysiska aktiviteter.  
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Att idrott och hälsa är ett kunskapsämne är en självklarhet med det vore också självklart att 

denna form av undervisning fanns på alla skolor. Lärarna som möter eleverna skall försöka ge 

dem kunskap och ge dem goda förutsättningar för att kunna ta in denna kunskap. Vad man 

lägger fokus på inom den specialpedagogiska undervisningen i idrott och hälsa beror på den 

enskilde elevens behov. Generellt kan man säga att det är mer fokus på motoriken i de yngre 

skolåren för att förstärka det centrala innehållet i kursplanen medan man i grundskolans 

senare år oftare fokuserar på att nå kunskapsmålen för att kunna betygssätta eleven. Men det 

är alltid elevens behov som styr.  

Det skall också vara ett obligatorium för alla lärarstudenter att lära sig att skriva individuella 

utvecklingsplaner och åtgärdsprogram i sitt ämnesområde under sin grundutbildning! 

Studiens lärare lyfter fram åtgärdsprogram som ett mycket bra verktyg för både innehåll och 

utvärdering av sitt ämne och arbete med sina elever som har rätt till särskilt stöd.  

En av de faktorer som regeringen framhöll inför den nya lärarutbildningen som startade 2001 

(och som förnyades 2011) var att alla lärare måste få mer specialpedagogisk kunskap. Detta 

kan lösas både genom att tydliggöra den i grundutbildningen men också att satsa resurser på 

att fortbilda lärare på fältet i specialpedagogik i allmänhet och i idrott och hälsa i synnerhet.  

Är det bara en resursfråga i skolan eller är det okunskap hos de som bestämmer hur 

undervisningen skall planeras?  Flertalet av de intervjuade lärarna framhåller att de har en 

förstående skolledning som tilldelar resurser till denna undervisningsform samt låter lärarna 

fortbilda sig i ämnesområdet. Skolinspektionens granskningar 2009 och 2012 tar också upp 

problematiken med skolans okunskap om vilka resurser och verktyg till exempel 

åtgärdsprogram finns att tillgå samt att skolan personal har bristande kunskaper i 

ämnesområdet.  Hur kan man öka kunskapen? 

Om man skall lyckas med en likvärdig skola så måste personalen i skolan få kunskap om hur 

man skall bemöta alla typer av elever 
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3.3 Metoddiskussion 

Att min egen förförståelse inom studiens ämne har påverkat mig både i urvalssituationen 

likväl som under analysen är ofrånkomligt. Men jag tror också att jag i intervjusituationen kan 

komma med följdfrågor som har utvecklat samtalet. Widerberg skriver om att man inte 

behöver bekräfta sig själv som intervjuare eftersom man har en kunskap inom intervjuämnet. 

(Widerberg, 2002, s. 102)  

En eller flera provintervjuer borde jag ha gjort. Detta för att lära mig att inte ”störa” den 

intervjuade personen med för mycket följdfrågor samt att förstå tekniken med 

inspelningsapparaturen. 

 Transkriberingen var nyttig att genomföra då jag upptäckte hur jag med korta följdfrågor 

styrde samtalet. Om detta skriver Karin Widerberg om i Kvalitativ forskning i praktiken, där 

hon beskriver hela forskningsprocessens som en lång analysprocess. (Widerberg, 2002, s. 

190) Tiden mellan intervju och transkribering var av olika skäl alldeles för lång.  Idealet vore 

att transkribera någon dag efter genomförd intervju, när man har den i färskt minne. 

 Om jag hade valt att göra en kvantitativ studie på den specialpedagogiska undervisningen i 

idrott och hälsa i grundskolan hade jag förmodligen fått likartade resultat som 

Kvalitetsgranskningen Idrott och hälsa i grundskolan. Med lärande i rörelse fick 2012. Att 

specialpedagogisk undervisning i idrott och hälsa i grundskolan är lite förekommande och att 

den undervisande personalen i skolan har liten kunskap om vad särskilt stöd i idrott och hälsa 

innebär. Men det var inte det jag ville undersöka, utan mitt intresse var att ta reda på varför 

det förekommer och vilket innehåll den specialpedagogisk undervisning i idrott och hälsa 

hade på de skolor där denna form av undervisning förekommer. Genom min förförståelse och 

kunskap om specialpedagogik och ämnet idrott och hälsa kunde jag ställa frågor under mina 

intervjuer som fördjupande resultatet. De intervjuade lärarna kunde i lugn och ro redogöra för 

hur de bedriver sin undervisning.    

.  
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3.4 Vidare forskning 

Att följa specialpedagogisk undervisning i idrott och hälsa i en longitudinell undersökning 

vore mycket intressant. Att genom observationer och intervjuer med eleverna, deras föräldrar 

och undervisade lärare kunna ta reda på mer om den nytta denna form av undervisning gör.   

Att fördjupa mitt arbete med att utbilda och vidareutbilda lärare i idrott och hälsa inom 

specialpedagogiken vore och är också ett intresseområde.  



39 

 

Käll- och litteraturförteckning 

Asp-Onsjö, L. Specialpedagogik i en skola för alla. I: Lundgren, U. P., Säljö, R. & Liberg, C., 

red. (2010). Lärande, skola, bildning: [grundbok för lärare]. 1. utg. Stockholm: Natur & 

kultur, s. 339-359. 

Bolin, C. & Gustafsson,J. (2012). Samspel över gränser? En studie över specialpedagogikens 

samspel med idrott och hälsa. Halmstad: Högskolan i Halmstad. 

Coates, J. K. & Vickerman, P. (2009). Trainee and recently qualified physical education 

teachers’,  Physical Education and Sport Pedagogy, Vol14, issue 2, p. 137-153. 

Duesund, L. (1996). Kropp, kunskap och självuppfattning. Stockholm: Liber utbildning 

Emanuelsson, I. (2004). Integrering/inkludering i svensk skola. I: Tøssebro, J., red. 

Integrering och inkludering. Lund: Studentlitteratur, s. 101-120. 

Ericsson, I. (2003). Motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer: en 

interventionsstudie i skolår 1-3. Diss. Lund: Lunds universitet. 

Erlandsson, F. & Holmberg,F. (2010). Vilka elever behöver stöd? En kvalitativ undersökning 

av arbetet med funktionsnedsatta elever i Nya Zeeland och Sverige. Lärarprogrammet 2007-

2011 på Gymnastik och Idrottshögskolan i Stockholm, 2010:59. Stockholm: Gymnastik och 

idrottshögskolan. 

Fors, E. (red.) (2004). Passa mig!: inkluderad idrottsundervisning. Stockholm: SISU 

idrottsböcker.  

Fritzgerald, H. (2005). Still feeling like a spare piece of luggage? Embodied experiences of 

(dis)ability in physical education an school sports. Physical Education and Sport Pedagogy, 

Vol. 10, issue 1, pp. 41-59. 

Hassmén, N. & Hassmén, P. (2008). Idrottsvetenskapliga forskningsmetoder. Stockholm: 

SISU idrottsböcker. 



40 

 

Hattie, J.  (2012) Synligt lärande för lärare. Stockholm: Natur & Kultur 

Jerlinder, K. (2005). Rättvis idrottsundervisning för elever med rörelsehinder: dilemma kring 

omfördelning och erkännande. Diss. Örebro: Örebro Universitet.  

Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 

Larsson, H (2012). Lika för alla – om likabehandling och hälsa. I: Larsson, H. & Meckbach, 

J., red. Idrottsdidaktiska utmaningar. 2. uppl. Stockholm: Liber, s. 233-249. 

Nyberg, M. & Tidén, A. (2006). Allsidig rörelsekompetens hos barn och ungdomar: En 

kartläggning av skolelevers funktionella motorik. Stockholm: Gymnastik- och 

idrottshögskolan. 

Perlman, D. & Piletic, C. (2012). The influence of an Adapted Physical Education Course on 

Preservice Tathers instruction: Using a Self-Determination Lens. Australien Journal of 

Teacher Education , Vol 37, issue 1, p. 1-12. 

Persson, B. (2008). Elevers olikheter och specialpedagogisk kunskap. 2:a uppl. Stockholm: 

Liber.  

Rouse, P. (2009). Inclusion in physical education. Champaign, IL: Human Kinetics. 

Sherrill, C. (2004). Adapted physical activity, recreation and sport: crossdisciplinary and 

lifespan. 6. ed. Boston: McGraw-Hill Education. 

Skolinspektionen. (2012). Idrott och hälsa i grundskolan. Med lärandet i rörelse, 2012:5. 

Stockholm: Skolinspektionen.  

Skolinspektionen. (2009). Skolsituationen för elever med funktionsnedsättning i grundskolan,  

(2009:5). Stockholm: Skolinspektionen. 

Skolverket. (2012). Allmäna råd för utvecklingssamtal och den skriftliga utvecklingsplanen. 

Stockholm: Fritzes. 



41 

 

Skolverket. (2009). Allmäna råd och kommentarer för arbetet med åtgärdsprogram. 

Stockholm: Danagårds. 

Skolverket. (2011). Kommentermaterial till kursplanen i idrott och hälsa. Stockholm: Fritzes. 

Skolverket. (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. 

Stockholm: Fritzes. 

Statens offentliga utredningar, 0735-250X. (1948:27). 1946års skolkommission. Stockholm: 

Staten. Svenska UNESCO-rådets skriftsamling, (2/2006)  

Säljö, R. (2000). Lärande i praktiken: ett sociokulturellt perspektiv. Stockholm: Prisma. 

Tripp, A. & Rizzo T. L., & Webbert, L. (2007). Inclusion in physical education: changing the 

culture; Creating a truly inclusive environment requires a change in culture. The Journal of 

Physical Education, Recreation & Dance . 2007:2 Vol 78, No 2, pp 32-48. 

Trost, J. (2005). Kvalitativa intervjuer. 3. uppl. Lund: Studentlitteratur. 

Vernersson, I-L. (2007). Specialpedagogik i ett inkluderande perspektiv. 2.a uppl. Lund: 

Studentlitteratur. 

Widerberg, K. (2002). Kvalitativ forskning i praktiken. Lund: Studentlitteratur. 

 

 

 

 

 

 



42 

 

Bilaga 1 

Litteratursökning 

Syfte och frågeställningar: Syftet med uppsatsen är att undersöka hur 

specialpedagogisk undervisning bedrivs inom ämnet idrott och hälsa i grundskolan. Följande 

frågeställningar står i fokus: 

Hur ser lärarna i idrott och hälsa på specialpedagogisk undervisning i sitt ämne? 

Vad innehåller den specialpedagogiska undervisningen i idrott och hälsa? 

Vilken nytta gör specialpedagogisk undervisning i idrott och hälsa? 

Vilka sökord har du använt? 

Specialpedagogisk undervisning i idrott och hälsa. 

Special needs in Physical Education 

Var har du sökt? 

 GIH:s bibliotekskatalog), uppsats.se artikeldatabaser  PubMed, Ebsco 

ERIC 

Sökningar som gav relevant resultat 

Inclusion in physical education: changing the culture; Creating a truly inclusive environment 

requires a change in culture. .  

 En studie över specialpedagogikens samspel med idrott och hälsa.  

 Trainee and recently qualified physical education teachers 

 Inclusion in Physical education.  

 

Kommentarer 
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Det har varit svårt att hitta artiklar mm om mitt specifika område specialpedagogisk 

undervisning i idrott och hälsa. De flesta artiklar och forskningsrapporter i ämnet handlar om 

situationen för elever med olika funktionsnedsättningar som är inkluderade i idrott och hälsa. 

Stor del av litteraturen har jag hittat via litteraturlistor, via mina olika närverk, min 

handledare, skolverket och via ”related articles” i databaser. 
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Bilaga 2 

Vart tog specialgymnastiken vägen? 

Hur gör idrott och hälsa lärarna idag?  

Hur många lektioner per vecka har din skola specialundervisning i idrott? 

 

Hur remiteras elever till specialundervisning hos er? 

 

Antal elever?   

 

Andel pojkar / flickor? 

 

Lektionsinnehåll? 

 

Vad ser de för effekter av denna specialundervisning? 

 

Din utbildning? 

 

Övrigt? 


