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Sammanfattning 
 
Syfte och frågeställningar 
Syftet med detta examensarbete var att undersöka lärares uppfattningar om i vilka avseende 

och utsträckning elever med svårigheter får hjälp i skolan. Det här arbetet fokuserar på 

lärarnas egna reflektioner och tankar om åtgärder som görs och bör göras för elever med 

svårigheter för de ska kunna nå målen i ämnet idrott och hälsa i skolan. Utifrån detta syfte 

konstruerades fyra frågeställningar. 

§ Vad gör skolan för att alla elever ska kunna nå målen för ämnet idrott och hälsa? 

§ Vilka åtgärder görs i skolan för de elever som inte når målen i ämnet idrott och hälsa? 

§ Hur anpassar man undervisningen till varje elevs förutsättningar och behov?    

§ Får elever med svårigheter den hjälp och undervisning som de har rätt till? 

Metod 
Jag använde mig av en kvalitativ undersökningsmetod och genomförde intervjuer. Mina sex 

intervjupersoner är idrottslärare med olika undervisningserfarenheter från olika skolor.  

Resultat 
Resultaten kan sammanfattas i följande punkter: 

– De flesta av lärarna anser att elever med svårigheter inte får tillräcklig hjälp i en 

inkluderande undervisning. 

– Alla elever som deltar i undervisningen har stora möjligheter att nå målen. Om någon elev 

inte når målen kan detta bero på att eleven har skolkat för mycket. 

– Att man bör använda sig av resurspersonal och mindre grupper för elever som har 

svårigheter. 

– Elever med aggressivt beteende brukar få exkluderande undervisning. 

– Elever får tillfälle att påverka sin undervisning vid upprättande av en åtgärdsplan eller den 

individuella utvecklingsplanen.   

Slutsats 
Slutsatsen är att de allra flesta elever med svårigheter klarar målen i idrott och hälsa med hjälp 

av extra lektioner eller extra resurspersonal. Elever med aggressivt beteende borde få hjälp i 

mindre grupper med utbildade pedagoger. Elever som skolkar når ofta inte målen och därför 

måste skolan med hjälp av olika åtgärdsprogram anpassa skolan för att kunna tillgodose varje 

elevs behov och intresse.  
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1 Inledning 

Jag arbetar som matematik- och idrottslärare på låg- och mellanstadiet på en friskola. På vissa 

idrottslektioner, speciellt när det gäller bollspel, är det ibland mycket svårt att planera och 

genomföra en lektion så att hela klassen deltar och trivs. Några elever gillar inte den 

planerade aktiviteten, några är för blyga och andra är ointresserade av idrott. Samtidigt finns 

det elever med högre ambition, som är mycket duktiga och har en enorm vilja och ett 

engagemang, som älskar idrott och gärna tävlar om allt på lektionerna. Det är ibland mycket 

svårt och påfrestande för en pedagog att planera och genomföra en idrottslektion där alla kan 

trivas och vara aktivt deltagande.  

 

Det kan finnas många orsaker och anledningar till varför vissa elever väljer att inte delta i 

eller inte vara aktiva under lektionen. Detta kan bero på elevens fysiska hälsa, tidigare 

erfarenhet eller motoriska färdigheter, valet av aktivitet, dålig självkänsla, otrygg miljö etc. 

Under mina första terminer som idrottslärare märkte jag att det fanns några killar och tjejer i 

klassen 5-6:or som nästan aldrig deltog i undervisningen. De glömde ofta att ta med sig 

ombyteskläder eller så var de ofta sjuka eller så missade de tiden för idrottslektionen. Och 

även när de väl deltog så valde de själva att ha en mer passiv roll för att sedan kunna bytas ut 

och få sitta på bänken. Detta beteende kallar Åhs (2002, s. 247) för flyktbeteende. 

Flyktbeteende har ett omedvetet syfte att skydda den positiva självupplevelsen och att inte 

känna sig dålig eller sämre än sina kamrater i en viss aktivitet. Strategin går ut på att dra sig 

ur, inte vilja försöka, skolka från skolan eller stanna hemma från jobbet. Vid sidan om dessa 

elever fanns även elever med andra svårigheter i samma klass, som killar som krävde mycket 

uppmärksamhet och utrymme, och tjejer som brukade hamna i skymundan.  

 

Jag provade att ha en mer enkönad undervisning där killar och tjejer fick prova på att ha 

särundervisning vid olika tillfällen. Syftet med en mer delad undervisning var att kunna hjälpa 

de eleverna som hade svårigheter eller de som inte kunde ta för sig i en blandad undervisning. 

Detta gällde speciellt flickor som ofta inte syntes på grund av att killarna tog för mycket plats 

och uppmärksamhet. Till en början var särundervisningen med enkönad undervisning bra och 

gav förutsättning och utrymme för att alla skulle kunna vara delaktiga och komma till tals och 

delta i planeringen och undervisningen. Efter några lektioner märkte jag dock att de 

dominanta eleverna började ta över och allt fler elever visade missnöje och ville inte delta i de 

olika aktiviteterna. Jag berättade om problematiken med att vissa elever inte vill delta i 
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undervisningen för vissa kolleger i skolan men tyckte att den allmänna uppfattningen var en 

”låt gå” attityd. Tyvärr har jag märkt att denna attityd till idrott och hälsa från kolleger har 

undergrävt ämnets betydelse och nödvändighet i skolan. Detta kan väl stämma med 

Annerstedt, Peitersen och Rønholts (2001, s. 127) uppfattning som menar att:  

Det tycks finnas en uppfattning bland allmänheten att idrottsliga kunskaper och 

färdigheter i bred bemärkelse - inkluderande idrottsämnet - inte är ”bildande”, dvs. 

inte är viktigt. Ämnet är visserligen populärt och roligt, men det är varken särskilt 

viktigt eller något man har nytta av sett i ett livsperspektiv. 

 

Jag ville undersöka hur andra idrottslärare och skolor hanterar barn med svårigheter. Jag 

ställde mig frågan vilka åtgärder vidtas för att barn som har svårigheter ska kunna nå målen i 

ämnet idrott och hälsa. Jag hoppas därmed att den här undersökningen ska få mig att 

utvecklas till en bättre lärare.  

 

2 Bakgrund 
Läroplanen och ämnens stoffurval har fram till mitten av 1960-talet dominerats av 

värdeinriktade beräkningar om vad som kan vara värdefullt att veta (Linde 2000, s. 9). 

Läroplansdiskussioner har setts som svar på samhälliga krav om moral, samhällsnytta och 

effektivitet. De senaste decenniernas läroplansteorier, från 1960-talets mitt och framåt, har 

varit mer empiriskt förankrade och närmats forskningen om undervisningens förlopp och även 

hur idrottsämnet i skolan har utvecklats i takt med läroplanen (Linde 2000, s. 9 f.). Ämnet har 

bytt namn vid flera tillfällen och har fått ett allt mer pedagogiskt inriktat innehåll.  

 

Här nedan följer en kort beskrivning av ämnets historiska utveckling och några av de faktorer 

som berör idrottsundervisning för elever med svårigheter. 

 

2.1 Ämnets utveckling i en skola för alla 
Ämnet idrott och hälsa har genomgått stora förändringar och har influerats av olika teoretiska 

och politiska trender och motsättningar. Nationella och internationella influenser, krig, 

samhällsdebatter och inflytelserika personligheter med mera har påverkat ämnet genom åren 

enligt Annerstedt, Peitersen och Rønholt. (2001, s. 73-79) 
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Ämnets utveckling återspeglar samhällets syn på människor och den demokratiska 

utvecklingen i Sverige. Den ideologiska målsättningen att alla är lika värda oavsett kön och 

förutsättningar återspeglas i läroplanen och skolans värdegrund. Ord som integrering och 

inkludering har fått stor betydelse i läroplanen som förknippas med en skola för alla. 

(Annerstedt, Peitersen & Rønholt 2001, s. 73-79) 

 

I ett demokratiskt samhälle är alla lika värda och ingen bör uteslutas, olikheter ses som en 

tillgång och all segregering och avskiljning ses som ett hot mot demokratin. Även ämnet 

idrott och hälsa har genomgått en demokratisering och har med tiden gått från att vara ett 

ämne för privilegierade elitgrupper till ett integrerat ämne för alla barn med olika 

förutsättningar och behov. Denna integreringsprocess har pågått successivt under en längre 

period med olika faser och stadier som förtydligas i de olika läroplanerna och styrdokumenten 

i skolan. (Annerstedt, Peitersen & Rønholt 2001, s. 96-105)  

 

Ämnets tydliga förändring från centralstyrning till en mer lokalt anpassad målstyrning har 

även gett läraren och skolan mer frihet. Decentraliseringen har inneburit att skolan och lärare 

idag har större handlingsutrymme än tidigare vilket har gett upphov till ett friare pedagogiskt 

ramverk. Begreppet handlingsutrymme kan här förstås på två sätt. För det första kan det 

refereras till den fysiska arena där läraren uppträder, alltså lärarens samspel med eleverna i 

klassrummet. För det andra innehåller handlingsutrymmet ramar som är fastställda för 

yrkesutövningen, enligt Bergem (2000, s. 85). 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att idrottsämnets utveckling i skolan har främjat jämställdhet 

mellan könen och ändrat lärarrollen och synen på barn med svårigheter. Idag har alla barn rätt 

till utbildning och undervisning i idrott och hälsa. Skolväsendet vilar på demokratiska 

värdegrunder som förespråkar integration och inkludering för alla barn och det är skolans 

skyldighet att främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. 

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov där skolan har ett 

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

utbildningen. Därför kan utbildningen aldrig utformas lika för alla enligt läroplanen (Lgr 11, 

s. 8). 
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2.2 Idrottens betydelse för barnets utveckling 
Idrott, lek och rörelse utvecklar barnets motoriska färdigheter och kan på så vis också ha en 

stor betydelse för barnets kognitiva utveckling. Barn med väl utvecklad motorik får ofta bättre 

självkännedom som bidrar till en bättre självkänsla enligt Östman och Feldtman (2002, s. 15). 

Östman och Feldtman delar begreppet motorik i två aspekter - en biologisk och en 

psykologisk. Den biologiska motoriken är en ren neuromuskulär funktion, som är beroende av 

centrala nervsystemets (CNS) mognad och tillväxt. Den psykologiska motoriken ger uttryck 

för den inre psykiska balansen som speglas i kroppsspråk, hållning och minspel.  

 

Ett barn med bra självkänsla och självförtroende har lättare att skaffa sig vänner och förstå sig 

på det sociala samspelet i skolan och hemmet. Detta ger en trygghet som är en förutsättning 

för en god inlärningsprocess och bättre inlärningsmiljö. Otrygghet och dåligt självförtroende 

leder ofta till konflikter med andra i skolan. Otrygga barn med dåligt självförtroende klassas 

ofta som barn med svårigheter.  

 

Enligt Östman och Feldtman (2002, s. 18) finns direkta kopplingar mellan barnets motoriska 

utveckling och inlärningen:  

Både koncentrationsförmåga och motivation är viktiga byggstenar i 

inlärningsprocessen. Såväl den biologiska motoriken som psykomotoriken påverkar 

koncentrationsförmågan genom sådana kvalitéer som god muskelkontroll, vilja och 

uthållighet. Ur den synvinkeln kan man påstå att den totala motoriska förmågan är en av 

förutsättningarna för inlärning. 

 

I en artikel skriver Larsson (2004) att eleverna har en positiv syn på idrott och att de tycker att 

det är roligt. De upplever rörelseglädje och den fysiska aktiviteten är av värde för eleverna här 

och nu. Men de tycker dock inte att idrott och hälsa är ett riktigt ämne jämfört med andra 

ämnen där man ”jobbar”. 

 

2.3 Lärare och skolans roll 
I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr 11, s. 10) kan man läsa 

att eleverna ska möta respekt för sin person och sitt arbete. Skolan ska sträva efter att vara en 
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levande social gemenskap som ger trygghet, vilja och lust att lära. Skolan verkar i en 

omgivning med många kunskapskällor. Strävan ska vara att skapa de bästa samlade 

betingelserna för elevernas bildning, tänkande och kunskapsutveckling. Personlig trygghet 

och självkänsla grundläggs i hemmet, men även skolan har en viktig roll. Varje elev har rätt 

att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den tillfredsställelse som det ger 

att göra framsteg och övervinna svårigheter enligt Läroplan för grundskolan, förskoleklassen 

och fritidshemmet (2011, s. 10). 

 

Enligt Pauss, Haugsgjerd och Urdal (1982, s. 83) är det lättare att förändra vissa egenskaper 

hos en grupp än att direkt försöka ändra på individens egenskaper. Omgivningen och 

grupptillhörighet påverkar också vårt beteende. Individens attityder formas och grundas i den 

grupp han eller hon tillhör. Ofta kan elever hamna i svårigheter på grund av gruppdynamiken 

och önskan att tillhöra eller vara till en grupp till lags. I vissa fall kan man se detta tydligt, 

t.ex. när eleven går ifrån gruppen så ändras elevens beteende och attityd. Lärare kan använda 

sig av gruppen för att nå individen. Vidare skriver Pauss, Haugsgjerd och Urdal (1982, s. 83 

f.) om fördelar med att arbeta för en väl sammansvetsad grupp. För det första kan det skapa 

större tålamod hos och tolerans mellan gruppmedlemmarna. I en sammansvetsad grupp kan 

alla i gruppen dra nytta av varje individs egenskaper och förmågor. För det andra behöver inte 

lärare ensam ta ansvar för undervisningen och klimatet i gruppen. Några av orsakerna som 

leder till att elever får svårigheter i skolan kan härledas till familjerelationen, lärarens och 

klassens roll, skolans och samhällets roll samt egna fysiska förutsättningar. Läraren ska vara 

väl medveten om sin egen personlighet och betydelsen av de egna värderingarna på ett 

objektivt sätt för att kunna bemöta andra. 

 

Andersson (1997, s. 78) diskuterar fördelar med små grupper jämfört stora grupper. Han 

skriver att möjligheten till mindre klasser ger större möjlighet för läraren att lära känna 

eleverna bättre. I mindre klasser finns möjlighet att arbeta i lugnare och tryggare miljö. 

Samtidigt anser han att de sociala relationerna, de emotionella bindningarna mellan eleverna 

sinsemellan och till läraren kommer att kunna nå en annorlunda karaktär i en stor klass än i en 

liten. Detta genom att eleverna dras med i fler aktiviteter och får tillfälle till mera direkt 

handledning av kamrater. Interaktionen mellan eleverna skapar förutsättningar för utveckling. 

Svedberg (2000, s. 91) beskriver fördelarna med en mindre grupp jämfört med stor grupp. 

Svedberg skriver att allteftersom gruppstorleken ökar så minskar vanligen individens 

inflytande och feedbacken. I en mindre grupp finns det bättre förutsättningar för 
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kommunikation och en flexibel struktur. Svedberg (2000, s. 92) påpekar sambandet mellan 

gruppens storlek och effektivitet och produktivitet. Han menar att effektiviteten i 

undervisningen minskar i takt med att gruppstorleken ökar. Barn med särskilda behov har 

större behov av stöd som de inte får tillräckligt av i en större grupp. Fischbein och Österberg 

(2003, s. 179) menar att det som sker i en grupp beror inte bara på gruppens sammansättning, 

storlek eller ledarens agerande utan ledarskapet är avgörande för gruppen och möjligheter till 

lärande och optimal utveckling. Ledarskapet hos lärare och skolledning påverkar synen på 

elever med särskilda behov i skolan. Även Brodin och Lindstrand (2010, s. 155) skriver om 

synsätt, förhållningssätt och rådande skolklimat. De skriver att detta påverkar barnet mer än 

vad kanske barnets reella problem gör. Exempel på detta kan vara att ett problem kan tolkas 

och förklaras på olika sätt beroende på skolans och lärarens förhållningssätt. Lärarens 

handlingar, värderingar och skolans åtgärder sätter bestående spår hos eleverna. Dess 

konsekvenser kan följa eleverna långt senare i livet. 

 

2.4 Elevens egna förutsättningar och behov 
Som lärare och pedagog måste man ha förståelse för att barn har olika behov och att barnens 

behov och intresse alltid måste komma i första hand. Alla åtgärder måste utgå ifrån barnens 

bästa. Lärare i skolan ska anpassad undervisningen så att även barn med svårigheter kan delta. 

Lärarens professionalitet ligger i att kunna anpassa aktiviteter och undervisning så att alla 

barn når målen i skolan. Alla barn är unika och har olika behov och agerar olika på stimulans. 

Det är skolans uppgift att skapa och anpassa undervisningen för att lösa elevernas svårigheter. 

(Fischbein & Östberg 2003, s. 184) 

 

En skola för alla betyder inte att alla ska behandlas lika snarare tvärtom, skolans värdegrund 

bygger på att låta varje enskild elev finna sin unika egenart. Ur en likvärdig utbildning, 

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr 11, s. 8) kan man läsa 

följande: 

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 eleverna som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för 

utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla. 
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2.5 Tidigare forskning 
Dalenius (1998, s. 45-49) studier kring särundervisning ur ett genusperspektiv vid det 

naturvetenskapliga programmet vid Thorildsplans gymnasium (1998) visar att fördelarna med 

flickklasser var den goda arbetsmiljön; att det var tyst, lugnt och att flickorna fick mer plats. 

Flickorna pratade mer än killarna även om samtalen inte enkom rörde det aktuella skolämnet 

utan också mycket annat. Nackdelarna fanns i gruppbildningar, intriger, att flickorna stressade 

upp sig kring exempelvis prov, att diskussionerna blev ensidiga och det tog lång tid att 

komma framåt i skolarbetet. Även lärarens kön påverkade undervisningen. En kvinna kunde 

identifiera sig med flickornas problem och kom på så sätt närmare klassen. För en manlig 

lärare blev gränssättning viktig, att markera vilka regler som gällde det ”spel” som kunde 

uppstå mellan flickorna och läraren (Dalenius1998, s. 45). Beträffande elevernas utvärdering 

så kunde de berätta om att de fick mer uppmärksamhet, mer plats och att man vågade prata 

mer i flickklass. Enligt eleverna var skillnaderna mellan flickklass och ”vanlig” klass att 

studiemiljön i flickklasser var bättre, eftersom det var lugnare och alla vågade ställa frågor. 

Baksidan var grupperingar och småprat samt att det var tråkigt utan killarnas skämt och 

kommentarer. (Dalenius 1998, s. 49) 

 

Det finns idag mycket forskning, både nationellt och internationellt, kring ämnet inkluderande 

undervisning och en skola för alla. I sitt avhandlingsarbete har Jerlinder (2010) försökt att 

bidra till förståelsen av inkluderande skolundervisning och de konsekvenser som följt denna 

utbildningsideologi. Från de fyra studierna som ingår i avhandlingen har Jerlinder hämtat 

specifika exempel från idrott och hälsoundervisning med elever med svårigheter i form av 

fysisk funktionsnedsättning. Med utgångspunkt i sina studier menar Jerlinder (2010, s. 61-67) 

bland annat att: 

1. Inkludering handlar inte om att göra lika. Undervisningen kan utifrån utgångspunkten 

att den ska erbjuda lika möjligheter till delaktighet aldrig utformas lika för alla. Ett 

statiskt tänkande i form av fasta och permanenta lösningar kring inkluderande 

undervisning av elever med funktionshinder i idrottsundervisningen verkar inte vara 

fruktbar. I en inkluderande strategi som bygger på principen ”för barnets bästa” kan i 

vissa enskilda situationer innebära att en särskiljande pedagogisk praxis bäst gynnar 

elevens behov. 
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2. Lärare är nyckelaktör när det gäller att fortplanta attityder till inkluderingstanken. 

Idrottslärare som grupp är positiva till inkludering av barn med särskilda behov i 

undervisningen, men de känner sig oförberedda och osäkra på uppgiften. 

3. Förhållanden kring rättvis idrottsundervisning för elever med rörelsehinder kan inte 

studeras bara genom att individuella premisser lyftes fram, utan också 

socioekonomiska faktorer bör också vägas in 

 

Tholin (2010) pekar på att det i grunden är socioekonomiska orsaker som påverkar elevernas 

resultat. Flera studier bekräftar att socioekonomisk bakgrund är viktigare än etnisk bakgrund 

för att förklara elevers skolresultat. (Tholin, 2010) 

 

Serrebo är speciallärare och högskoleadjunkt i specialpedagogik på Lärarhögskolan i 

Stockholm har forskat kring barn med svårigheter i skolan och förskolan. Hon menar att 

barnens svårigheter ofta bottnar i lärarens eller vuxnas okunskap eller brister i den 

kommunikativa och språkliga miljön. Om barnet verkar vara passivt och ointresserat så finns 

det ofta en förklaring i den vuxnes oförmåga att lyssna på och tolka barnets initiativ och 

signaler. Om vuxna inte uppmärksammar eller inte svarar på elevens signaler så är detta ett 

budskap i sig. Det är viktigt att lärarna och de vuxna som arbetar med barn med svårigheter i 

skolan tänker på att inom vissa områden finns det svårigheter och då uppstår behovet av 

särskilt stöd som ser olika ut för varje barn. Serrebo (1998) refererar till Kerstin Nordén som 

har forskat på området Integrering – skolplacering och som menar att en bra integrering och 

utveckling för barn med svårigheter kan sammanfattas enligt följande: 

- att barnet känner sig kompetent, 

- att barnet kan påverka och handla, 

- att barnet känner att det duger och räknas i gruppen, 

- att barnet kan kommunicera på ett så lättsamt sätt som möjligt, 

- att kommunikation bär, 

- att barnet möter ett arbetssätt där det kan uppleva meningsfulla sammanhang, och 

- att barnet möter personer som det kan efterlikna. 

Kan dessa krav uppfyllas skapas förutsättningar för bra samspel, kommunikation och 

utveckling för barn med svårigheter. Vidare skriver Serrebo att personalens attityder, 

förväntningar, planeringsarbete, ambitionsnivå och känslor är viktiga förutsättningar för att 

elever med särskilda behov ska kunna trivas i skolan. Men det viktigaste är ändå personalens 

vilja till förändring och utveckling av rutiner och arbetssätt. 
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2.6 Elever med svårigheter 

Enligt Olsson och Olsson (2007, s. 99) kan det finnas många orsaker och skäl till att barn 

hamnar i svårigheter i skolan, aggressivt uppträdande, oro, ångest, depression, överdrivet 

fantiserande och verklighetsflykt, huvudvärk, koncentrationssvårigheter, fysiska 

funktionsnedsättningar och andra diagnoser som ADHD osv. På grund av dessa svårigheter 

uppstår det ofta konflikter med andra barn och störningar i samspelet med andra vilket kan 

resultera i att eleven inte uppnår målen i skolan. Dessa elevers beteende och svårigheter i 

skolan måste nog ses som ett uttryck för deras inre problematik i samspel med sin omgivning. 

Vetenskap om den egen inre inverkan och självkännedom har stor betydelse för hur vi 

uppfattar och förstår andra människor och utvecklar empati för andra. Olsson och Olsson 

(2007, s. 99) beskriver vikten av självkännedom som: 

Vår förmåga att förstå andra människors livssituation är beroende av vår egen 

självkännedom. Ju bättre vi känner oss själva och våra egna känslor, desto 

bättre förmåga har vi att tolka andras känsloliv och att leva oss in i andras 

människors livssituation. 

 

I en likvärdig skola för alla har skolan ett särskilt ansvar för de elever som av olika 

anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen enligt Ahlström, 

Emanuelsson och Wallin (1986, s. 164). De skriver vidare att skolan måste skilja på 

symtom och orsak till elevers svårigheter. Elever med beteendestörningar kan ha 

samma symtom men orsaksbilden kan vara helt skild. Elevens beteende i skolan kan 

ha sitt ursprung i otillfredsställda behov som inte tillgodoses i skolan eller socialt. 

Enligt läroplanen (Lgr 11, s. 8) har skolan ett särskilt ansvar för de elever som av 

olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan 

undervisningen inte utformas lika för alla. 

 

Statens offentliga utrednings (SOU 1998:66, s. 94) övergripande slutsats är att 

specialpedagogiska insatser ska minimera människors handikapp genom anpassning av miljön 

och bemötande efter varje individs behov. Utredningen betonar därmed varje elevs rätt till ett 

individuellt åtgärdsprogram, så att effekterna av elevers handikapp minimeras genom 

förändringar av skolmiljön och att enskilda elevers behov ska bedömas utifrån ett 

helhetsperspektiv.  
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Enligt Ogden (1993, s. 68) hänger elevers beteendeproblem ihop med den hjälp de får i skolan 

i form av specialpedagoger eller smågrupper. Han menar att ett barns problematik inte enbart 

kan beskrivas i form av ett beteendeproblem utan ofta hänger det ihop med andra faktorer som 

miljö, lärare och krav. Detta kallar han ”sammansatta beteendeproblem” eller ”multiproblem”. 

Barn med denna problematik utsätts ofta för hög belastning samtidigt som de har små resurser 

att hantera påfrestningarna. Enligt Ogden (1993, s. 68) finns det en direkt relation mellan 

resurser och psykisk belastning, vilket betyder att ju mer resurser som tillsätts för barn med 

sammansatta beteendeproblem desto mer avlastas den psykiska belastningen hos dessa barn. 

För att dessa barn ska klara av en inkluderad undervisning behövs mer resurser, handledning 

till idrottspedagoger och tid för planering.  

 

Fischbein och Östberg (2003, s. 184) betonar att skolmiljön och familjeförhållanden kan vara 

avgörande faktorer för barns utveckling eller inlärning. Pedagogerna måste, i sina möten med 

elever i behov av särskilt stöd, visa hänsyn till elevernas hembakgrund och förstå att detta har 

stor betydelse för hur de upplever skolan och undervisningen. Pedagogen måste se hela barnet 

och vara medveten om elevens bakgrund och betrakta eleven i den kontext där barnet befinner 

sig. Familjeförhållande och skolmiljön påverkar barnets inlärningsprocess. 

 

Barn i socialt utsatta familjer har ofta svårt i skolan på grund av hemmiljön. Föräldrars 

arbetssituation, missbruk eller alkoholberoende påverkar barnets uppväxt. Barn i en utsatt 

familj känner sig ofta otrygga i relationer med andra barn och vuxna och mår dåligt.  

Enligt Bergquist (1998, s. 11): 

Genom att man mår dåligt själv uppträder man dessutom kanske på ett sätt som gör att 

man blir utfrusen av andra, råkar i gräl med folk, är opålitligt osv. Barn i dessa familjer 

är ofta oerhört bundna vid föräldrar och lojala mot dem. 

 

2.7 Salamancadeklaration, inkludering och integrering 
Salamancadeklarationen är ett resultat av en sammankomst i den spanska staden Salamanca år 

1994. Salamancadeklarationen förespråkar inkludering i skolan så långt som det är möjligt. 

Sammanförande av barn i specialklasser ska endast ske i undantagsfall. I stället förespråkar 

man flexibla kursplaner som anpassas till varje barns behov. Föräldrar, lärare och andra vuxna 

har enligt deklarationen ett gemensamt ansvar för att barn i behov av särskilt stöd får en god 

utbildning enligt Olsson och Olsson (2007, s. 116). 
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Ahlström, Emanuelsson och Wallin (1986, s. 164) skriver att integrering handlar om att 

minska klyftorna mellan förutsättningar och krav. Integrering ska hjälpa och stödja enskilda 

individer, men även de ställda kraven måste anpassas till varje enskild individ. Ofta används 

dock integrering som en generell metod som automatiskt löser elevernas problem utan att ta 

hänsyn till varje elevs behov. Integrering blir en täckmantel som gör de verkliga problemen 

osynliga, framförallt om integrering blir en förevändning för att inte göra resurskrävande 

insatser. Integrering har alltför ofta blivit en organisationsform där innehållet glömts bort. 

Persson (2001) menar att målsättningen med ”en skola för alla” är att alla ska kunna få en 

möjlighet till att känna delaktighet och gemenskap i en inkluderande miljö. Den stora 

utmaningen är att motverka utstötning genom att ge alla möjlighet till utveckling och lärande 

utifrån sina förutsättningar. Enbart inkludering är inte lösningen på problemet med 

utanförskap och utstötning. Enligt Persson (2001, s. 50) ska: 

Den inkluderande skolan bygger på att alla elever skall finnas tillsammans. Men det 

räcker naturligtvis inte att man är fysiskt närvarande (eller ”integrerad”) för att uppleva 

meningsfullhet i tillvaron. Därtill krävs att möjlighet ges till ett aktivt deltagande i den 

inkluderande verksamheten och att vars och ens bidrag ses som en resurs i det 

gemensamma och gemensamhetsskapande. Förmodligen handlar misslyckande s k 

integrationsförsök om detta – man har visserligen lyckats skapa fysiska förutsättningar 

för närvaro men inte förmått skapa miljöer där aktivt deltagande möjliggjorts. 

 

Brodin och Lindstrand (2010, s. 163) skriver att ungdomar med särskilda behov vill vara 

inkluderade och behandlas på samma sätt som sina klasskamrater och vill själva kunna ta 

ställning till om de behöver stöd eller om de klarar en viss utbildning eller undervisning. 

 

2.8 Skolans uppgift 
Enligt Olsson och Olsson (2007, s. 137) har de nationella styrdokumenten slagit fast att varje 

skola har skyldighet att ge särskilt stöd till de elever som behöver det och läraren har ett 

speciellt ansvar för att elever med särskilda behov får stöd. Skolans rektor har skyldighet att 

se till att åtgärdsprogram upprättas för de elever som har behov av särskilt stöd. Enligt Olsson 

och Olsson (2007, s. 137) har elever med svårigheter ofta blivit föremål för diskussioner om 

vad som är orsaken till svårigheterna och vilka åtgärder som skulle passa bäst för eleven. Hur 

en elev bedöms kan mycket väl bero på den eller de som gör bedömningen och därför kan 

olika lärares bedömningar av samma elev variera stort och leda till olika åtgärder. Karlsudd 

(1999) skriver om segregerande åtgärder som innebär en särbehandling av elever med 
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svårigheter i form av stöd och hjälp i mindre grupper. Han menar att den segregerande 

åtgärden inte alltid gynnar barnets behov, utan att det sannolikt är så att det är ett verktyg för 

att skydda övriga barn och verksamhet från de elever som inte passar in. 

Lundén och Näsman (1980, s. 82) diskuterar normalitetsbegreppet. De säger att de åtgärder 

som sätts in för elever med svårigheter bygger på normalitetsprincipen och möter inte 

individens behov. Det är skolan som formar normen och normaliteten och eleven måste 

anpassa sig till skolans krav. De skriver att skolan är en organisation som har normalitet som 

utgångspunkt. 

 

3 Den teoretiska utgångspunkten ur ett Human dynamiskt 

perspektiv 
Det finns många teorier kring de faktorer som påverkar människans behov och beteende och 

de bakomliggande faktorer som på en indirekt eller direkt nivå formar och påverkarbeteende 

och handlingar. Handlingarna kan ses som en produkt av det kognitiva tänkandet. Bergström 

(2001, s. 16-67) menar att för att kunna förstå barns unika behov och egenart används den 

Human dynamiska teorin som stöd och utgångspunkt. Enligt Human dynamisk teori har alla 

människor har olika grundmönster och därmed olika behov. 

 

Ordet ”human” betyder människa och ”dynamisk” har med våra inneboende förmågor till 

förändring och utveckling att göra. Världen upplevs genom våra sinnen, tankar och känslor 

och vi har förmåga att omsätta tankar och känslor till praktiska handlingar. Det tre centrala 

begreppen inom Human dynamisk teori är den mentala principen (tanke), den emotionella 

principen (känsla) och den fysiska principen (handling). Alla tre principer finns 

representerade i vår personlighet. Samspelet mellan principerna och den grad av utveckling 

som var och en av dessa uppvisar, uttrycker viktiga delar av vår personlighet. Med hjälp av 

Human dynamisk teori och dess principer kan vi öka vår förståelse för de individuella 

olikheterna hos andra och få större förförståelse för våra egna handlingar och 

kommunikations- och inlärningsprocesser. Human dynamik teori kan vara ett verktyg till 

bättre självkännedom.  

 

Den mentala principen står för vårt tankemönster och hur vi uppfattar andra och oss själva. 

Utifrån den mentala principen skapas struktur, handla objektivt och se och förstå vikten av 

andras idéer och tankar. En elev som inte har en väl utvecklad mental princip har svårigheter i 
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kommunikationen med andra, att handla på ett objektivt sätt, att strukturera tillvaron och 

hamnar ofta i konflikt med andra barn. 

 

Den fysiska principen står för vårt handlande och viljan och drivkraften till våra handlingar ur 

ett helhetsperspektiv. En elev med en bristande fysisk princip har svårt att komma igång och 

genomföra sitt arbete eller ide och kan även visa otålighet och där med missa 

helhetsperspektivet. 

 

Den emotionella principen uttrycker våra känslor och är den skapande och kreativa kraften 

inom oss. Medvetenhet om våra egna känslor och empati för andras känslor grundas i den 

emotionella principen. En bristande emotionell utveckling hos en elev skapar oförmåga att 

visa sina känslor för andra och kan resultera i att eleven drar sig undan och inte vill delta i 

undervisningen.  

 

Bergström (2001, s. 16-67) vidareutvecklar även dessa principer till att det genom rörelser 

anpassade efter barnets grundmönster kan ske en utveckling. 

§ Den mentala principens utveckling genom rörelse: 

Barn som har problem med att koncentrera sig och lätt förlorar fokus och som är för 

impulsiva och oroliga kan behöva träna sin mentala princip. Genom att göra övningar där man 

befinner sig i det vertikala planet och genom rörelse som uttrycker stabilitet tränas den 

mentala principen. Exempel på övningar som stärker den mentala principen kan vara att låta 

kroppen bli lätt och sträva uppåt; att låtsas vara en ballong eller att på låtsas plocka ner frukt 

från ett högt träd till en korg på marken. 

§ Den emotionella principens utveckling genom rörelse: 

Barn som har svårigheter att komma i kontakt med andra, svårt att känna igen sina egna 

känslor och uttrycka dem, eller ha svårt att använda sin kreativa fantasi behöver träna sin 

emotionella princip. Genom att göra övningar i det horisontella planet, från sida till sida, kan 

man stärka den emotionella principen. Att låta barnen vara träd som vajar från sida till sida, 

eller ett hinder som har uppstått och barnen måste snabbt ändra riktning och röra sig åt ett 

annat håll är några exempel på hur man kan utveckla den emotionella principen genom 

rörelse. 

§ Den fysiska principens utveckling genom rörelse: 

Barn som upplevs ha svårigheter att använda sin fysiska princip, kan ha problem med att ha 

tålamod och kunna slutföra en uppgift och kan ha svårt att hålla överenskommelser, ta ansvar 
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och komma till handling. Dessa barn behöver göra rörelseövningar där rörelse flödar fram och 

resulterar i en fullbordad handling. Genom övningar i det sagitala planet (framåt - bakåt) 

stödjer vi den fysiska principen. Exempel på dessa övningar kan vara dragkamp, gunga, att 

vara med i att roddarlag eller dansa hambo. 

 

Kombinationer av de olika principerna är unika för varje individ och har avgörande betydelse 

för individens egenart. Några av de kombinationer som Bergström (2001, s. 16-67) tar upp är: 

– Det emotionella - fysiska barnet är ett barn som ständigt söker bekräftelse hos andra 

som sina kompisar och vuxna för att få bekräftelse på att han/hon duger. 

Inlärningsprocessen för dessa barn sker ofta genom att barnet lyssnar för att sedan 

koppla det till sina tidigare upplevelser och känslor. Det emotionella - fysiska barnet 

är mycket ofta individualist och kreativt. Dessa barns utveckling är beroende av andras 

feedback och vad andra tycker om dem. Detta bekräftelsebehov kan leda till att barnet 

lätt blir offer för omständigheterna och när barnet känner sig hotad och trängd, då är 

det lätt att ta ett steg tillbaka och hamna i skymundan. 

– Det emotionella - mentala barnet vill gärna bolla idéer med andra och skrida till 

handling och komma igång. Barnet föredrar att få information genom att lyssna och 

diskutera med andra. För dessa barn är det mycket viktigt att få vara med och 

bestämma och att få välja utifrån några alternativ. De kan ha bråttom att nå målet. Det 

räcker med 80 procent av målet uppfyllts för att de ska gå vidare. Då är de nöjda och 

resultatet behöver inte vara så perfekt. Det emotionella - mentala barnet behöver hjälp 

med den fysiska principen, alltså att kunna ha tålamod och genomföra och slutföra sitt 

arbete eller uppgift. 

– Det fysisk - emotionella barnet behöver en mycket omfattande och detaljerad 

information och tid för att kunna ta in och bearbeta nya saker. Barnet samlar 

information och intryck från omgivningen för att sedan kunna bearbeta detta i lugn 

och ro för sig själv. Den perfekta inlärningsmiljön skulle vara att vistas i ett rum där 

barnet kan gå runt och få titta, känna, fråga och samla information genom att använda 

sig av alla sinnen. Skolgången är ibland ojämn på grund av att de inte får tillräckligt 

tid och där med inte förstår sammanhanget och den enorma information som ges varje 

dag i skolan. Det fysisk – emotionella barnet upplever sin omgivning på ett konkret 

och verklighetsgrundat sätt och vill gärna göra upp planer och fullfölja dessa. Att 

ändra planer kan kännas svårt. Inlärningsprocessen gynnas när syftet och målen är 
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tydliga och strukturerade. Det kan vara bra om instruktionerna också finns i skriven 

form så att barnet kan få utrymme och tid att tänka och framföra egna synpunkter.  

 

Enligt Human dynamik teori är våra principer och grundmönster konstanta och oföränderliga 

livet igenom. Det som händer under utvecklingsvägen är att principerna blir mer integrerade 

och får ett förfinat samspel med varandra. Våra egna grundmönster har en avgörande 

betydelse för hur vi uppfattar olika situationer och hur vi agerar i olika situationer. Lärarens 

professionellitet ligger i den objektivitet som krävs för att bemöta och behandla alla elever 

likvärdigt. Detta gäller även de ansvariga ledarna i skolan och i ett större perspektiv är det 

samhället som kan påverka elevernas trivsel i skolan. Skolans syn på variation och olikheter 

har en avgörande betydelse för vilka elever som ses som i behov av stöd och åtgärder. Och det 

är i skolan som barn lär sig vad som anses vara ”normal” och accepterad och vad som är 

avvikande.  

 

4 Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka lärares uppfattning om i vilka avseende och 

utsträckning elever med svårigheter får hjälp i skolan. Det här arbetet fokuserar på lärarnas 

egna reflektioner och tankar om åtgärder som görs och bör göras för elever med svårigheter 

för de ska kunna nå målen i ämnet idrott och hälsa i skolan. Utifrån detta syfte konstruerades 

fyra frågeställningar som har varit utgångspunkten för metoden. 

 

De frågeställningar som jag ville ha svar på följer som nedan: 

 

- Vad gör skolan för att alla elever ska kunna nå målen för ämnet idrott och hälsa? 

- Vilka åtgärder görs i skolan för de elever som inte når målen i ämnet idrott och hälsa? 

- Hur anpassar man undervisningen till varje elevs förutsättningar och behov? 

- Får elever med svårigheter den hjälp och undervisning som de har rätt till? 

 

5 Metod 
Min tanke var att hitta erfarna idrottslärare som har jobbat med elever med särskilda behov. 

Det visade sig dock vara svårt att hitta erfarna idrottslärare som kunde ställa upp. Några av de 

tilltänkta informanterna hoppade av på grund av att de inte hade tid över för intervjun så jag 

fick nöja mig med sex stycken informanter som jag fick tag på genom rekommendationer. 
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Intervjuerna spelades in för att sedan skriva ner det som har sagts under intervjuerna. 

Informanterna tillfrågades om de ville ha en kopia av det som jag har skrivit ner men alla 

informanterna avböjde det. För att kunna bereda ut och utveckla intervjuerna och undvika 

direkta svar på frågeställningar har jag använt mig av stödfrågor till varje frågeställning 

(bilaga 1). Med hjälp av stödfrågorna fick svar på mina frågeställningar. 
 

5.1 Kvalitativ intervju 
Vid en kvalitativ intervju strävar man, enligt Trost (2010, s. 25), efter att komma åt och söka 

kunskap om vad informanten menar med ett ord eller en företeelse eller hur informanten 

uppfattar ett ord eller en företeelse. Det kvalitativa synsättet riktar intresset mot individen. I 

stället för att fråga hur en objektiv verklighet ser ut ställer man frågor om hur individen tolkar 

sin verklighet Backman (2008, s. 54). Kvalitativa undersökningar kan ge en känslomässig 

förståelse och ger en möjlighet att öka förståelsen för nya fenomen. En öppen riktad 

undersökning gör det möjligt att undersöka hur något kan förstås (Lantz 2007, s. 65). Enligt 

Svenning (1999, s. 150) försöker den kvalitativa analysen tränga djupt in i en problematik 

även utifrån ett litet material. Den kvalitativa metoden passade mig bra med tanke på att jag 

ville ha en öppen dialog kring hur skolan och lärare hanterar barn med svårigheter i skolan. 

Kvalitativa metoden gav mig förutsättningarna att på ett känslomässigt och djupare sätt 

komma åt problematiken. Intervjuerna fokuserades mest på informanternas tolkningar och 

synsätt på problematiken. 

 

5.2. Validitet - Reliabilitet  
Validitet eller giltighet står för ett mått på en viss fråga och om man mäter eller beskriver det 

man vill mäta eller beskriva. Reliabilitet eller tillförlitlighet står för ett mått på i vilken 

utsträckning ett instrument eller tillvägagångssätt ger samma resultat vid olika tillfällen under 

i övrigt lika omständigheter Bell (2006, s. 117). Undersökningen i den här kvalitativa studien 

har god validitet, eftersom alla informanter är idrottslärare och har erfarenhet av undervisning 

av elever med svårigheter. Informanterna gavs möjlighet att fundera och prata fritt utifrån 

stödfrågor. De kunde förstå frågorna och bakgrunden och svarade utförligt på frågorna. De 

utförliga svaren möjliggjorde att kunna sortera det väsentliga som berörde ämnet i ett djupare 

perspektiv. För att kunna få bättre reliabilitet borde flera intervjuer göras men detta har inte 

varit möjligt under den korta tiden. 
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5.3 Genomförande 
Arbetet började med att hitta idrottslärare i Stockholm som var villiga att ställa upp för 

intervju. På grund av tidsbrist var jag tvungen att begränsa antalet intervjuer. Några av de 

tilltänkta intervjupersonerna kunde inte ställa upp på grund av sjukdom eller personliga skäl 

och fick jag nöja mig med sex stycken intervjuer. Frågeställningarna och stödfrågorna (bilaga 

1) skickades till informanterna i förväg via ett personligt brev med e-post. I brevet förklarades 

vem uppsatsskrivaren är och syftet med intervjun. Kontakt togs några dagar senare och tider 

för intervjuerna bestämdes. Intervjuerna spelades in och sparades på dator. Efter varje 

inspelad intervju erbjöds informanterna att lyssna på inspelningen. Intervjuerna genomfördes 

på lärarnas respektive skola förutom intervjun med informant A som gjordes på en restaurang. 

Vid intervjuerna lästes varje frågeställning och stödfrågor från frågeformuläret upp (enligt 

bilaga 1) och svaren spelades in. De inspelade intervjuerna transkriberades och vid begäran 

lämnades en kopia till informanten. Enligt Bell (2006, s. 165) är det en fördel att spela in 

intervjuerna eftersom man då som intervjuare kan ha fullt fokus på informanten och dennes 

svar. Nackdelen är däremot att för varje inspelad intervjutimme får man räkna med minst fyra 

timmars transkriberingsarbete. 

 

5.4 Etiska principer 
Under arbetet och intervjuerna har vetenskapsrådets forskningsetiska principer följts 

(http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf). [2012.08.26] s. 7-14): 

- Informationskravet: Forskaren skall informera de forskningen berörda om den aktuella 

forskningsuppgiften. 

- Samtyckeskravet: Deltagare i en undersökning har rätt att själv bestämma över sin 

medverkan. 

- Konfidentialitetskravet: Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall 

ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant 

sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. 

- Nyttjandekravet: Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 

forskningsändamål. 

I arbetet har informanternas namn fingerats och i samtycke med informanterna har 

intervjuerna spelats in och informanterna har tillfrågats om de vill ta del av den färdigställda 

intervjutexten. Informanterna har delgivits studiens syfte och varje informant har haft rätten 
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till anonymitet, har medverkat helt frivilligt och kunnat avbryta sin medverkan när som helst. 

Den samlade informationen har endast använts för studiens syfte. 

 

5.5 Urval 
Intervjuerna gjordes på sex olika grundskolor i Stockholm och samtliga informanterna är 

idrottslärare på respektive skola.  

Informant A: Idrottslärare år 4-9 i södra Stockholm, 3 års erfarenhet, kvinna. 

Informant K: Idrottslärare år 7-9 i södra Stockholm, 10 års erfarenhet, man. 

Informant L: Idrottslärare/fritidspedagog år 1-6 i södra Stockholm, ca 10 års erfarenhet, man. 

Informant N: Idrottslärare/fritidspedagog år 1-6, Stockholms innerstad, 5 års erfarenhet, man. 

Informant T: Idrottslärare år 7-9 i södra Stockholm, 25 års erfarenhet, man.  

Informant Å: Idrottslärare år 1-6 i Stockholm, 16 års erfarenhet, kvinna. 
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6 Resultat 
I resultatdelen kommer studiens resultat att presenteras i form av olika tema med 

utgångspunkt i syfte och frågeställningar. Resultaten presenteras enligt följande fem teman: 

– elevinflytande 

– inkludering 

– kursplanens utformning och svårighetsgrad 

– lärarens roll 

– möjligheten för elever att nå målen 

– skolans anpassning för att hantera problematiken 

Dessa teman har varit återkommande i alla informanters svar och är den röda tråden i alla 

intervjuer. Därför har jag valt att bearbeta dessa teman och inte varje frågeställning för sig.  

 

6.1 Elevinflytande 
I den nya läroplanen (Lgr 11, s. 15) betonas tydligt betydelsen av elevens inflytande i 

undervisningen. Intervjuerna visar att de flesta av lärarna har den inställningen att 

elevinflytande är viktigt för elevens utveckling och inlärning. Elevinflytandet varierar mellan 

de olika skolorna beroende på lärarens och skolledarens förhållningssätt visar intervjuerna. 

Informanterna tillfrågades om och i vilken utsträckning eleven kan påverka sin undervisning 

och svaren varierade. Informanterna anser att elevinflytandet är en del i planeringen av 

undervisningen för att eleverna ska nå kunskapskraven i ämnet. Informanterna är överens om 

att det är viktigt med elevinflytande och att alla elever måste kunna påverka undervisningen 

för att kunna få en bättre inlärningsmiljö och därmed lättare att nå målen. Ofta sker detta i 

samband med framtagandet av åtgärdsprogram där eleven själv direkt kan påverka och 

anpassa sin undervisning eller i början av terminen där läraren går genom målen och hur 

undervisningen kommer att se ut under terminen. 

 

Informant K berättar: 

Att jag brukar i början av terminen förklara vilka mål de ska uppnå under terminen och 

sedan ska eleverna komma med förslag på hur lektionerna ska fyllas. Målet är att få 

eleverna att engagera sig i undervisningen och skapa förståelse för sambandet mellan 

matvanor och idrott och hälsa och de får påverka och bestämma innehållet. Men det 

måste finnas regler och begränsningar för vad som tillåts i undervisningen och hur stort 

elevinflytande får vara. 
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Denna uppfattning delas av de flesta lärarna men i olika utsträckning. Vissa har stramare 

ramar och vissa ger större frihet och utrymme beroende på eleverna och klassen. I vilken 

utsträckning eleverna får bestämma över sin undervisning är inte reglerad i kursplanen. 

 

Informant Å förklarar elevinflytandet: 

Jag har funderat på det nu och jag tror inte att det är så mycket som de kan påverka, inte 

hos mig på idrotten utan det är jag som bestämmer. Sen är det klart om någon har 

svårigheter så försöker jag prata med den och resonera men det måste vara inom vissa 

gränser eleverna kan vara med och påverka. 

 

Även om eleverna är med och påverkar undervisningen så anser informanterna att det kan 

vara svårt för lärarna att genomföra och anpassa undervisningen till varje elevs behov och 

intresse. Stora elevgrupper i varje klass med få vuxna orsakar problem för eleverna. Eleverna 

får inte den hjälp och stöd som de behöver och detta drabbar särskilt de elever som redan har 

svårigheter, menar informanterna. De säger även att barn med särskilda behov, barn med 

funktionshinder eller barn som har diagnoser drabbas ännu hårdare för att man inte kan 

anpassa undervisningen till alltför många elever i varje klass och lärarna har inte tid och 

möjlighet att hjälpa alla. 

 

6.1.1 Sammanfattning 

I Lgr11 har man tydligt betonad betydelsen av elevinflytande, utan att reglera några 

bestämmelser kring hur och i vilken utsträckning detta bör ske. Detta gör att elevinflytandet 

varierar mellan olika skolor beroende på lärarens och skolledningens förhållningssätt. I stora 

elevgrupper med få vuxna är det svårt att låta alla elever ha inflytande och barn med särskilda 

behov drabbas hårdast. 

 

6.2 Inkludering 
Informanterna uttrycker att tanken med en inkluderande undervisning är att ge alla elever lika 

möjligheter och att ingen ska känna sig utanför, utan att gemenskapen och samhörigheten ska 

stärka självkänslan och främja lärandet.  
Enligt informant N: 

I en inkluderande undervisning kan eleverna lära sig att samarbeta och det är alltid bra 

när andra ser att man klarar av saker och man är duktig och detta stärker självkänslan.  
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Alla informanter är eniga om att man måste inkludera alla elever så gott det går och att det 

alltid är bättre att föredra en inkludering. På frågan om det finns svårigheter med ett 

inkluderade synsätt så svarar N: 

Ja, jag kan tycka att det låter mycket bra på pappret men det funkar inte att alla ska 

kunna vara med. Jag försöker göra mitt bästa för att alla ska delta i idrotten och att alla 

gör sitt bästa men ibland går det inte. Ibland får vissa elever kanske inte vara med på 

idrotten. De får ha idrott vid sidan om eller de går iväg och simmar. Jag tycker att det 

blir knasigt att en elev ska kunna styra hur en klass skall ha det, det anpassas hela tiden 

efter en individ så att de andra blir lidande och att de inte kan leva ut och ha roligt. Om 

jag ser att en elev har mycket aggression så kanske är det bättre att ta det lugnt och göra 

annan aktivitet och inte delta. Det får inte vara så att på gymnastiklektionerna ska man 

behöva riskera sitt liv på grund av att det flyger bandyklubbar eller nåt då funkar inte 

med ett inkluderande synsätt. Att se de andra eller ens bästa kompis lyckas och man 

själv misslyckas hela tiden det kan skapa irritationer. 

 

Alla informanter har nästan samma uppfattning, nämligen att aggressiva elever eller 

utåtagerande barn kan vara svårt för lärare och andra elever att acceptera i en inkluderande 

undervisning. Barn med utåtagerande beteende kan vara farliga för andra elever och lärare 

och bör ingå i mindre grupper med flera vuxna enligt de tillfrågade lärarna. 

 

För en lärare kan en inkluderande undervisning innebära att planering och genomförandet av 

undervisningen tar mycket extra tid och energi. Det tar mycket tid att anpassa undervisningen 

till alla elever och ibland kan det innebära att läraren måste sänka kraven och svårighets-

graden på undervisningen så att den passar alla. Angående nackdelar med inkluderande 

undervisning säger informant A: 

Nackdelen kan vara att det ställer till väldigt mycket och orsakar mycket extra arbete 

som till exempel att du är tvungen till att anpassa all undervisning efter en individ då 

gynnar det inte den stora gruppen. I den svenska skolan tycker jag oftast pratar man om 

att man alltid ska ta hänsyn till den som är den absolut svagaste eller långsammaste och 

lägga ribban så långt ner så möjligt och vad händer med de som behöver utmaning och 

de blir uttråkade, kan spåra ut på grund av det. Så man måste hitta någon sorts 

mittemellan väg och jag förstår att det är en bra tanke att ta hänsyn till alla men 

samtidigt kan man inte hjälpa alla i alla lägen. 
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Problematiken med inkluderande synsätt är inte bara begränsad till elever med aggressivt 

beteende som inte kan samarbeta i grupp. Informant K berättar att det ibland kommer 

nyanlända från andra länder som inte har någon idrottslig bakgrund överhuvudtaget och inte 

har utvecklat den motoriska färdigheten eller språkliga färdigheten som krävs för att kunna 

vara delaktiga i undervisningen. De här eleverna är mycket krävande och blir ofta utpekad och 

kränkta av andra elever. På frågan om det är alltid bra med inkluderande undervisning svarar 

informant Å: 

Jag brukar låta alla vara med i undervisningen. Det man vinner är att det blir bra klimat 

i klassen och gemenskap, då visar man att alla är lika värda. [---] ibland är detta inte 

optimalt därför att de misslyckas gång på gång. Vi har en liten grupp som de får vara 

med sen får de prova på stor klass någon gång och se om de klarar av det. Så det är inte 

alltid det bästa med inkluderande sätt. 

 

Att anpassa undervisningen till varje elevs intresse och behov samt kunna inkludera alla i 

samma undervisning tycks vara en omöjlighet enligt informant T:  

Jag tycker att det här är nästan en lögn att man tänker sig att alla elever ska gå i samma 

klass och det är där problemet ligger. Alla elever har rätt till samma och likvärdig 

undervisning men alla elever klarar inte av alla situationer [---]. Det är en myt att tro att 

vårt förhållningssätt ska få de här att bli bra. Vi som har jobbat här vet att vi 

individualiserar, trollar med knäna och försöker med allt men till slut blir det ohållbart 

och de andra eleverna blir helt förstörda. Så jag tror inte att vi kan inkludera alla elever 

med en lärare i en grupp och så ska den lärarens professionellitet ska lösa allting [---]. 

Antalet barn som får olika diagnoser ökar i skolan och det kan bero på att skolan och 

undervisningen inte är anpassa för alla elever. Skolan borde ha olika typer av 

undervisning som skulle ge olika alternativ istället för att inkludera alla i samma 

undervisning. 

 

Informant N säger i intervjun att man ibland funderar kring hur de egna värderingar som man 

som lärare har kan orsaka svårigheter för elever. På frågan hur lärare bidrar till att orsaka 

svårigheter för elever svarar N: 

Ja, vissa dagar har man inte en bra dag eller är man inte på topp då kan det vara lite 

jobbigt. Det har hänt att jag har sagt ifrån eller att eleven inte kan vara med på 

lektionen. Det kan vara på grund av mitt synsätt och någon annan hade gjort på annat 

sätt. 
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Generellt vill informanterna kunna inkludera alla barn i undervisningen för att ge alla 

möjligheter att lyckas och känna sig delaktiga och att alla som jobbar i skolan ska medverka 

till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också 

utanför den närmaste gruppen. Informant T menar dock att: 

Vissa barn som utåtagerande barn med aggressivt beteende som misslyckas gång på 

gång inför sina kompisar kan detta inkluderandet ge snarare en motsatt effekt. 

 

6.2.1 Sammanfattning 

Informanternas förhållningssätt till en inkluderad undervisning för alla elever är olika. Vissa 

lärare tycker att det är mycket bra med inkludering och integrering av alla barn i 

undervisningen och andra har varit emot en inkluderande undervisning i sin nuvarande form. 

Intervjuerna visar att alla informanter generellt är positiva till en inkluderande undervisning så 

länge den inte stör andra elever eller läraren.  

 

6.3 Kursplanens utformning och svårighetsgrad 
Trots politikernas välvilja och skolans ansträngningar så finns det elever som har svårt att nå 

målen i idrott och hälsa. Det visar sig att meningarna och funderingarna skiljer sig angående i 

vilken utsträckning som det är möjligt eller rimligt att nå alla målen för alla elever. Vissa 

lärare menar att målen är rimliga enligt det som står i kursplanen men utan resurser från 

skolan så blir det i praktiken inte möjligt. 

Enligt informant K: 

Vi har invandrarungdomar som kommer direkt till 9:an och har knappt ett år på sig att 

ta ikapp allt som de andra har haft sen 1:an. Det går inte när alla andra har gått i skolan i 

tio år och de ska kunna komma ikapp i alla ämnen på bara ett år, det går inte och är inte 

rimligt. 

 

Meningarna går även isär i frågan om kursplanens rimlighet och möjligheten att nå målen 

bland lärarna. Så här säger informant L: 

Jag kan ibland tycka att målen är lite för höga för många. Det viktigaste är att få 

eleverna att lyckas och alla kommer inte att bli elitidrottare. Meningen med idrotten är 

att ha så mycket kunskap så att du kan ha ett livslång idrottande liv. Det är rimliga mål 

med det kanske inte är möjligt att alla ska kunna nå målen. 
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Vad gäller frågeställningen om alla elevers möjlighet att nå målen skiljer sig informanternas 

meningar och åsikter åt. Skolan har skyldighet att ge alla elever förutsättningar för att 

utveckla sin förmåga att hantera nödsituationer på land och i vatten. Detta fastställs enligt de 

centrala innehållen och kunskapskraven för årskurs 1-6 enligt Lgr11 och för att kunna få 

betyg i ämnet idrott och hälsa ska eleven ha även uppnått målen i simning. De flesta av 

informanterna tycker att just kraven på simkunnighet är svårast att uppnå. Detta gör att många 

elever inte kan nå målen för ämnet idrott och hälsa. Även om eleven har uppnått alla andra 

mål men inte klarar av att nå simkraven får eleven inte godkänd i ämnet. 

Informant Å säger:  

Ja, jag tycker det är rimligt, jag tycker inte målen är för höga. De flesta når målen men 

vi har elever som inte når målen i simning och inte får godkända även om de är duktiga 

i allt. Man får inte godkänd om man inte når målen för simningen. 

 

En annan svårighet som nämns i intervjuerna när det gäller kursplanens utformning och 

svårighetsgrad är otydligheten i utformningen och formuleringen. 

Informant A tycker att: 

Kraven är väldigt höga nu när man ändrat läroplanen. Man tycker att kraven är väldigt 

mycket tydligare men jag tycker inte det. Det är det som är svårigheten att dagens ungar 

funkar inte i ett sådant skolsystem som man har idag. 

 

6.3.1 Sammanfattning 

Kursplanens utformning lämnar stort utrymme för varierande tolkning av texten. Förutom 

simning så finns det inga tydliga krav nämnda i kursplanen. Det är ofta lärarens omdöme och 

förhållningssätt som avgör vilka elever som får godkänt. 

 

6.4 Lärarens roll 
Som tidigare har nämnts så har lärarens engagemang och synsätt betydelse för hur eleverna 

lyckas med att nå målen. Ibland kan elevernas svårigheter bero på lärarens synsätt eller 

personlighet och det är viktigt för läraren att vara medveten om detta. Så här tycker informant 

L om sin roll som lärare: 

Att se alla individer och kunna se till att alla är engagerad är min uppgift och i 

slutändan om jag ser till att alla blir engagerade så kommer alla nå målen. Det är viktigt 

att alla är engagerade och att idrotten anpassas efter alla och inte något specifikt eget 

intresse, verkligen stora variationer som passar alla. 
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Läraren har stor betydelse för elevernas inlärning och trivsel i skolan. En bra lärare kan 

engagera alla elever och öka motivationen hos dem. En engagerad lärare har lättare att skapa 

relationer och förtroende till eleverna, väcka intresse för idrotten och hjälpa barn som har 

svårigheter. På frågan om informanterna funderat kring hur de som lärare påverkar eleverna 

svarar informant Å: 

Jag tror att man måste vara mycket öppet och ha ett öppet synsätt också och lära känna 

varje elev. Ett barn som är stökigt till exempel eller rörigt och utåtagerande måste man 

lära känna riktigt ordentligt och bygga en relation så jag får förtroende. Barn som 

känner att jag bryr mig på riktigt han vill ju inte komma och förstöra hos mig. Jag satsar 

mycket på att vinna eleverna, lite kompis fast ändå med respekt. Jag tror i de flesta fall 

kan man komma upp en bit på vägen om man bygger upp något. 

 

Det är tydligt att informanterna har funderingar kring egna brister och förmågor. Det 

anmärkningsvärda var bland annat att många informanter kände sig otillräckliga och 

uppfattade att deras insats inte räcker till. Informant K berättar: 

Ibland kan jag känna att jag inte är tillräcklig, stora grupper och man känner att man 

skulle kunna ge dem lite extra hjälp och tid men man har möte efter lektionen och tiden 

räcker inte till. Man känner sig otillräcklig väldigt ofta, det känns, allt pappersjobb, alla 

möten gör att undervisningen kommer i andra hand och det borde vara tvärtom och man 

ska lägga allt fokus på eleverna allt annat i andra hand. 

 

6.4.1 Sammanfattning 

Läraren har stor betydelse för elevens utveckling och inlärning. En engagerad lärare kan 

lättare motivera eleverna. Lärarna har ofta den uppfattningen att de inte är tillräckliga och 

detta kan påverka elevernas prestation negativt. 

 

6.5 Möjligheten för eleverna att nå målen 
Kursplanens utformning ger möjligheter till en mer individanpassad undervisning genom att 

inte ge några bestämda och mätbara värden för bedömningen. Lärarna ska ge en samlad 

bedömning av elevens kunskaper utifrån elevens förutsättning och behov och som stöd finns 

ämnesspecifika kunskapskrav att tillgå. Relationen mellan läraren och eleven har stor 

betydelse för lärarens bedömningsunderlag och huruvida eleven lyckas med att nå målen.  

Enligt informant A: 
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I teorin går det att alla når målen men inte i praktiken och det finns olika anledningar. 

Idrottslärarna har oftast väldigt många elever som man bara träffar två gånger i veckan 

och just det här att få dem att nå målen och få den personliga kontakten med alla elever 

är tiden väldigt kort för att skapa den relationen som ofta krävs för att de ska kunna nå 

målen. Det är inte lätt men jag säger inte att det är en omöjlighet men kanske lite väl 

utopiskt för att alla ska nå målen. 

 

De allra flesta elever tycker att det är roligt med idrott och når även målen för ämnet, men det 

finns även elever som har svårt att nå målen på grund av att de skolkar. Skolk är ett stort 

problem i år 7-9 och bidrar till att eleverna missar undervisningen och därmed inte når målen 

enligt informant T som säger:  

Så det är ingen som inte når målen på grund av att de är för dåliga, problemet är att de 

skolkar. Problemet att de skolkar och inte är här och flertal av dem som jag har som inte 

är med det är de som skolkar generellt i skolan [---] och anledningen till att vissa elever 

har svårigheter beror på att det är sociala problem, det inte att någon som är för tjock 

eller långsam kanske det finns en total ovilja. Det finns ingen elev som bara skolkar i 

idrotten. 

 

Både informant T och informant A verkar vara eniga om att målen i idrott att hälsa är möjliga 

att nå och att problemet inte ligger i kursplanen eller kunskapskraven utan snarare i skolan. 

Informant T lägger dock till att kunskapskraven i kursplanen är något otydliga. Och att skolan 

måste anpassa sig till elevernas behov och intresse för att ge möjlighet till alla elever att nå 

målen. Det är alldeles för många elever som bara går omkring i skolan utan att göra något 

säger informant T och skolan måste fånga upp de här ungdomarna. Informant T menar också 

att de elever som idag inte når kunskapskraven på grund av stök, avvikande beteende eller 

skolk säkerligen skulle kunna nå dem och trivas i andra skolformer.  

 

En annan svårighet som lyfts fram bland informanterna i intervjuerna är 

simkunnighetskraven. Dessa kan vara svåra att uppnå för vissa elever. Elever med utländsk 

bakgrund och speciellt flickor med invandrarbakgrund har ofta svårt att nå målen för simning. 

Detta kan det bero på att flickorna av religiösa anledningar inte vill simma med klassen och 

killarna, och att de har svårt att visa sig nakna inför andra i duschen berättar informant T. 

Även informant K delar denna uppfattning med informant T som tycker att: 

Vi ger alla samma möjlighet men till exempel i simning så har vissa ingen som helst 

vattenvana överhuvudtaget och vissa föräldrar vill inte ens att deras döttrar ska gå och 
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simma överhuvudtaget. Läroplanen säger att de ska kunna simma men föräldrar säger 

nej och vill inte. 

 

Skolan ger möjlighet till alla elever att nå målen för simning genom att erbjuda simskola i 

mindre grupper för elever som behöver simträning. Alla skolorna har ordnat simskola som ska 

hjälpa elever som har svårt att nå målen. Trots att skolan har ordnat simskola för alla elever så 

tycker inte informant N att detta är tillräckligt och tillägger: 

Nej, jag tycker att alla mål kanske inte går att uppnå i och med att det finns olika 

funktionshinder, både fysiska och psykiska som kan påverka att man har svårt att delta i 

till exempel simundervisning eller arbeta i grupp kan vara svårt. 

 

Informant N menar att skolans insats med simskolan inte är anpassad för elever som har 

svårigheter och skolans insatser räcker inte för de elever som har fysiska eller psykiska 

problem. 

 

En annan grupp av elever som har svårt att nå målen är nyanlända elever berättar informant K. 

Ibland kan elevens svårigheter bottna i språkproblem. Detta märks tydligt inom de teoretiska 

momenten för ämnet då elever med språkliga svårigheter har svårare att förstå och uttrycka 

sig och därför kan hamna i svårigheter berättar informant K. Han lyfter även fram andra 

svårigheter för nyanlända elever, såsom bristen på idrottskulturer för nyanlända elever och 

säger: 

Svårigheten är att många barn som kommer hit har ingen idrottsbakgrund 

överhuvudtaget och ofta ingen skolbakgrund heller och kan det bli svårigheter. Man har 

elever som från etta har lärt sig idrott som att dansa, kasta boll, fånga bollar och så finns 

de som inte har haft idrott och inte kan språket då kan det bli svårigheter. 

 

Vissa elever prioriterar bort idrott till förmån för andra kärnämnen i samtycke med 

föräldrarna. Idag kan elever räkna bort ett ämne som de inte får godkänd i och kompensera det 

med annat ämne. Detta kan leda till att det blir svårare att motivera eleverna att delta i 

undervisningen säger informant A. 

 

6.5.1 Sammanfattning 

Målen i kursplanen är otydliga och det gör att relationen mellan läraren och eleven får en 

avgörande betydelse i lärarens bedömningsunderlag för betygsättningen. Anledningen till att 
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vissa elever inte når målen beror inte på kursplanens svårighetsgrad utan snarare den ogiltiga 

frånvaron, skolket och sociala problem menar informanterna. De menar också att målen är 

möjliga att nå för eleverna. Samtidigt motsäger informanterna sig själva i form av att målen 

går att nå men inte för alla. De nämner till exempel simningen som ett problemområde. 

 

6.6 Skolans anpassning för att hantera problematiken 
Alla som jobbar i skolan enligt läroplanen (Lgr 11, s. 14) ska: 

§ uppmärksamma och stödja elever i behov av särskilt stöd, och 

§ samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande. 

 

Det finns många olika strategier och teorier om hur man kan anpassa undervisningen så att 

den passar alla elever. Undervisningen och lärarens strategier varierar beroende på elevernas 

behov och förutsättningar.  

 

Alla informanterna tillhör ett eller flera arbetslag. Inom arbetslagen brukar man samarbeta och 

diskutera kring barnen som har svårigheter genom att ge tips och råd till varandra. Man brukar 

skriva ett övergripande åtgärdsprogram med hjälp av arbetslaget, elevhälsoteamet i skolan och 

med eleven och föräldrarna. I åtgärdsprogrammet skriver rektorn ofta korta mål för eleven 

som sedan följs upp och utvärderas vid ett senare tillfälle. I åtgärdsprogrammen ges det 

förslag på hur undervisningen bör anpassas och utvärderas. Förslag på de åtgärder som ges i 

åtgärdsprogrammen varierar beroende elevens behov och intresse som till exempel extra 

idrottslektioner, hjälp av modersmållärare, resurspersonal vid behov, specialpedagog osv. Av 

intervjuerna framgår även att simningen är ett av de få moment som många elever har 

svårigheter att uppnå. 

 

Informant T och informant K jobbar båda i skolor i stockholmsförort och de har upplevt att 

flickorna har svårare att nå målen för simningen på grund av kulturella och religiösa skäl. 

Som tidigare nämnts säger informant K: 

Vi ger alla samma möjlighet men till i exempel simning så har vissa ingen som helst 

vattenvana överhuvudtaget och vissa föräldrar vill inte ens deras döttrar ska gå och 

simma överhuvudtaget. Läroplanen säger att de ska kunna simma men föräldrar säger 

nej och vill inte. 
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För att hantera problemet så har skolorna ordnat enkönade simlektioner för flickorna. Enligt 

informant K: 

I år har vi gjort så att det finns rena tjejgrupper respektive killgrupper i simning på 

grund av religiösa saker. Detta funkar så länge man har stöd från ledningen. 

 

Informant T säger att den skola han jobbar på erbjuder extra lektioner där elever får hjälp och 

stöd i ämnen som de själva har valt. Enligt informanterna är extralektionerna förlagda under 

skoltiden vilket betyder att eleverna får välja bort eller ta tid från andra ämnen. Informant Å: 

För de elever som inte når målen så brukar de flesta skolor ordna extra lektioner med 

hjälp av idrottsläraren. Extra lektioner innebär att barn som har svårigheter får 

möjlighet att träna i mindre grupper under skoltid vilket innebär att de ofta måste gå 

ifrån sin vanliga undervisning.  

 

För de nyanlända eleverna som ofta har problem med de teoretiska momenten i idrotten har 

skolan använt sig av modersmålslärarna för att översätta material och hjälpa eleverna i 

undervisningen berättar informant K. Han berättar dessutom att skolan även har ordnat mindre 

grupper förberedelseklasser (FK) för nyanlända som ofta har egna idrottslektioner i mindre 

grupper. Informant K tycker att det funkar bättre när FK-eleverna får ha egen idrottslektion i 

mindre grupper. De flesta informanterna tycker att åtgärderna som skolan har vidtagit är 

mycket bra men inte tillräckliga. Det finns fortfarande mycket som skolan skulle kunna gör 

för att förbättra och anpassa undervisningen för elever som har svårigheter. Detta är alla 

lärarna eniga om och till exempel borde skolan satsade mer på extra resurser och pedagoger 

och mindre antal elever per klass, tycker informanterna. 

Enligt informanterna borde skolan göra olika förbättringar. De trycker på att det varit mycket 

nedskärningar i skolan och därmed är klasserna större. De säger att det måste satsas mer 

pengar. Flera av informanterna tar även upp problemet med att idrott måste bli ett viktigt 

ämne. Ofta prioriteras kärnämnena och idrott ses inte som ett betydande ämne. En informant 

nämner också att lektionerna inte är anpassade efter barn med särskilda behov. En lektion på 

120 minuter är för långt för många av dessa elever.  

– Informant K säger:  

Eftersom det har varit så mycket nerskärningar i skolan så har det gått ut över eleverna. 

Jag tycker att det är nu är dags att lägga mer pengar och resurser på skolan. Det går inte 

ha så stora klasser och man måste ha högre lärartäthet och skolan måste satsa mer 
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pengar. [---] Skolan och andra lärare brukar ofta prioritera kärnämnen och de praktiska 

ämnen som idrott och musik eller slöjd kommer alltid i andra ledet. 

 

– Informant N berättar att de skulle behöva:  

Tid, pengar och resurser och personal, och man skulle kanske ha en återkommande 

handledare eller vara knuten till en handledare. 

 

– Informant L säger: 

För att lyckas med att alla elever ska kunna nå målen ska man kanske lyfta idrottsämnet 

till att bli viktigt ämne.  

 

– Informant Å säger: 

Ja, jag tror att det är för många barn i varje klass (27 barn per klass). 

 

– Informant A tycker: 

Jag menar till exempel om du har elever med ADHD som har svårt att koncentrera sig 

men vi har fortfarande ganska långa lektioner. Det kan vara så att ibland är lektionerna 

120 minuter långa eller ännu längre pass då kan inte dessa elever koncentrera sig. 

 

Att kunna anpassa undervisningen till varje elevs behov och förutsättning visar sig vara 

svårare än man hade trott, och skolan är inte tillräcklig anpassad för att kunna hjälpa alla 

elever, tycker de flesta av lärarna. Det krävs mer resurser och flera lärare och vuxna i skolan. 

Ibland kan det ta lång tid innan eleven får hjälp på grund av mycket pappersarbete som 

elevdokumentationer, elevhälsoteammöten med olika expertuttalande samt föräldrars och 

lärares samtycke och så vidare framgå av intervjuerna. 

 

6.6.1 Sammanfattning 

Lärarna får hantera problemen kring elever med svårigheter inom respektive arbetslag. I 

arbetslagen kan även modersmålslärare ingå för att hjälpa elever som behöver språkligt hjälp i 

de teoretiska momenten. 

 

Skolan erbjuder ofta extralektioner som simlektioner eller idrott i mindre grupper för elever 

som har behov av det. Tyvärr läggs de lektionerna under skoltid vilket kan leda till att elever 
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ofta får prioritera bort idrotten för kärnämnen. 

 

Generellt tycker informanterna att skolorna gör ett bra jobb men inte tillräckligt bra. För att 

lyfta idrottsämnet till att bli ett viktigt ämne behövs det mer resurser och pedagoger och 

mindre antal elever per klass. 

 

7 Analys och diskussion 
Enligt Human dynamik teori består vår personlighet av tre olika principer och kombinationer 

av de olika principerna är unika för varje individ och har avgörande betydelse för individens 

egenart. Våra känslor kan beskrivas utifrån emotionella principen, fysiska principen och 

mentala principen som i samspel bildar vårt grundmönster eller vår personlighet som styr våra 

tankar. Bergström (2001) menar till exempel att ett aggressivt beteende är ett tydligt exempel 

på rubbningen mellan dessa principer eller avsaknaden av balans mellan dessa principer. Ett 

barn med aggressivt beteende har ofta svårt att samarbeta med andra elever och fungerar inte i 

inkluderande undervisning enligt informanterna. Enligt informanterna bör elever med 

aggressivt beteende få sin undervisning i mindre grupper. Enligt Human dynamik teorier är 

samarbetsförmågan kopplad till den emotionella principen. Om denna princip är mindre 

utvecklad kan detta visa sig i oförmåga att uttrycka känslor på rätt sätt och personen kan ha en 

dömande attityd och har ofta dålig relation till andra. En inkluderande undervisning kräver 

stor samarbetsförmåga av eleverna. I idrottslektioner som innehåller olika samarbetsövningar 

eller olika lagspel som kräver samarbete kan det vara svårt för dessa elever. Enligt Human 

dynamik teori (Bergström, 2001) är våra principer och grundmönster konstanta och 

oföränderliga livet igenom. Det som händer under utvecklingsvägen är att principerna blir mer 

integrerade och får ett förfinat samspel med varandra. En inkluderande undervisning kan 

skapa möjligheter och förutsättningar till integreringen av dessa principer. I valet av en 

inkluderande eller segregerande undervisning för elever med aggressivt beteende behöver 

pedagogen ta hänsyn till elevens olika principer och dess utveckling i samspel med 

omgivningen. Med hjälp av Human dynamik teori kan lärare på ett djupare plan förstå olika 

individers olikheter och behov och förhoppningsvis leder detta till bättre insikt i elevernas 

svårigheter. Detta ligger i linje med Fischbein och Östberg (2003, s. 184) som säger att alla 

barn är unika och har olika behov och agerar olika på stimulans. Detta understryks även av 

Olsson och Olsson (2007, s. 137) som skriver att elevers beteende och svårigheter i skolan 

måste ses som ett uttryck för deras inre problematik i samspel med sin omgivning.  
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Elever med särskilda behov som hamnar i svårigheter i skolan behöver extra resurser i form 

av kunniga medarbetar eller anpassad undervisning. Detta är tidskrävande för en lärare, men 

brukar lösas inom arbetslagen där alla lärare jobbar tillsammans och hjälper varandra menar 

informanterna. Informanterna menade att på grund av den höga arbetsbelastningen inom 

arbetslagen så är det ofta omöjligt att hjälpa alla elever. Elever med särskilda behov hamnar 

ofta i svårigheter på grund av brist på resurser. Detta stämmer med Ogden (1993, s. 68) som 

menar att det finns direkta relationer mellan resurser och psykisk belastning bland eleverna. 

Elever med allvarliga och sammansatta beteendeproblem (så kallade multiproblem) utsätts 

ofta för en hög grad av belastning samtidigt som de har små resurser att mobilisera och möta 

påfrestningarna. För att kunna hjälpa elever med multiproblem i en inkluderad undervisning 

behövs resurser, kunniga handledare som är knutna till idrottspedagoger och tid att kunna 

planera en anpassad undervisning. 

 

Elever med aggressivt beteende hade svårt att anpassa sig i större grupper. Och för dessa 

elever passar inte skolans nuvarande inkluderingsmodell tyckte informanterna. Elever med 

aggressivt beteende eller utagerande borde få en exkluderande undervisning med mindre 

grupper och flera lärare och större resurser enligt informanterna. Denna uppfattning delas 

dock inte helt av Andersson (1987, s. 78) som menar att skolan bör fundera över om mindre 

klasser ger lärarna möjligheten att bättre lära känna eleverna, att arbeta på ett annat sätt i 

större klasser och att erbjuda eleverna en lugnare och tryggare miljö. Däremot skulle eleverna 

i en stor klass kunna dras med i fler aktiviteter och få tillfälle till mer direkt handledning av 

kamrater, vilket skulle ge de sociala relationerna och de emotionella bindningarna mellan 

elever sinsemellan och till läraren en annorlunda karaktär jämfört med en liten klass. 

 

Generellt kan man dra slutsatsen att de intervjuade lärarna är mycket positivt inställda till ett 

inkluderande förhållningssätt för att kunna hjälpa elever med svårigheter. Detta med undantag 

för elever med utagerande och aggressivt beteende. Kan endast åtgärder som exkluderande 

undervisning eller extra resurser hjälpa ett aggressivt beteende? Karlsudd (1999, s. 69) menar 

att segregerande åtgärder inte alltid värnar om barnets behov. Det är sannolikt så att övriga 

barn och verksamheten kan uppfattas som skyddade från de barn som inte riktigt passar in.  

 

Alla informanter tillhör ett eller flera arbetslag och inom arbetslaget brukar man skriva ett 

övergripande åtgärdsprogram för varje elev enligt informanterna. I åtgärdsprogrammen ges 

olika förslag på hur undervisningen bör anpassas till elevens intresse och behov. 
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Det är naturligtvis av yttersta vikt att lärare och pedagoger gör en noggrann och grundligt 

behovsanalys av eleven innan man skriver åtgärdsprogrammen. I samband med framtagandet 

av olika åtgärdsprogram som den individuella utvecklingsplanen (IUP) för elever med 

särskilda behov ska ansvariga pedagoger ta hänsyn till elevens behov och förutsättningar. 

Olsson och Olsson (2007, s. 116) menar att den individuella utvecklingsplanen (IUP) ska 

bygga ett lagarbete mellan elev, föräldrar och personal och baseras på en helhetssyn på 

eleven. 

 

Informanterna menade att det är viktigt att alla åtgärder som berör elever måste ha förankring 

hos eleven själv och hos elevens föräldrar. Detta betyder att i åtgärdsprogrammen och den 

individuella utvecklingsplanen som skrivs i skolan ska hänsyn tas till elevens hemmiljö och 

föräldrars samtycke enligt informanterna. Fischbein och Österberg (2003, s. 184) menar att i 

mötet med barn med svårigheter är det väldigt viktigt att pedagogen visar hänsyn och är 

medveten om att elevernas hembakgrund har stor betydelse för hur de upplever skolan och 

undervisningen. Bergquist (1998, s. 11) är inne på samma spår och menar att hemmiljön och 

föräldrars situation påverkar barnets uppväxt.  

 

De allra flesta eleverna når målen i idrott och hälsa och tycker att det är roligt med idrotten. 

Men det finns de som inte deltar i undervisningen och följaktligen blir underkända och inte 

når målen för ämnet. Den ogiltiga frånvaron, skolket, är inte lika utbredd i alla skolor. Av 

informanternas svar får jag intrycket av att äldre elever är mer skolkbenägna. Informanterna 

menade att det inte finns en tydig orsak till skolket. Det kan bero på läraren eller lektionen i 

sig eller skolans oförmåga att fånga upp dessa elever. Enligt Serrebo (1998) bottnar barnens 

svårigheter ofta i lärarens eller vuxnas okunskap och attityder och förväntningar. Hon menar 

att personalens engagemang och känslor och kunskaper är viktiga förutsättningar för elever 

med särskilda behov ska kunna trivas i skolan. 

 

Ahlström, Emanuelsson och Wallin (1986, s. 164) menar att det är viktigt och avgörande att 

skilja mellan syntom och orsak till svårigheter. Samma uttryck för svårigheter eller störningar 

kan ha helt skilda orsaksbilder. Detta kan tolkas som att elevens otillfredsställda behov tar sig 

uttryck i form av olika beteende i skolan. I en likvärdig skola för alla har skolan ett särskilt 

ansvar för de lever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. 

Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla, enligt läroplanen (Lgr 11, s. 8). 

Informant T menade att kraven från skolan har gjort att vissa elever väljer att skolka och att 
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det är oftast miljön som avgör om man är avvikande eller inte. De elever som anses vara 

stökiga och avvikande i klassen skulle säkerligen trivas i andra skolformer. Detta stämmer i 

stort sett överens med Lundén och Näsmans (1980, s. 82) beskrivning av vårt skolsystem. De 

menar att skolan är en organisation som har normalitet som utgångspunkt. Normalitet 

definieras på skolans villkor och utifrån de krav som skolan ställer och dessa kräver 

anpassning från eleven. När sådan anpassning inte är möjlig uppstår behovet av speciella 

åtgärder. Dessa åtgärder blir ibland formade utifrån att anpassa eleven efter skolans krav. 

 

Simkunnighetskraven är svåra att nå för elever med utländsk bakgrund. Med utgångspunkt i 

Tholins (2010) artikel kan elevens svårigheter att nå simkunnighetskraven förklaras utifrån 

socioekonomiska förutsättningarna snarare än de etniska, vilket några av informanterna 

uttryckte. För att kunna ge alla elever möjligheten att nå simkraven enligt kursplanen har 

skolorna ordnat simskolor i mindre enkönad grupper. Men dessa åtgärder är inte alltid 

tillräckliga, menar informanterna. 

 

Av intervjuerna framgår att alla informanter är eniga om att man ska inkludera alla elever så 

gott det går. En inkludering av alla elever innebär ofta vissa svårigheter i planering och 

genomförande av lektionen för lärarna. Inkludering av elever med särskilda behov tar tid och 

är ett mycket krävande arbete för läraren och hela klassen. Nyanlända elever och elever med 

aggressivt beteende är svåra att inkludera i klassen och borde få ingå i mindre grupper enligt 

informanterna. Dessa elever får bättre hjälp i undervisningen i mindre klasser. 

Det ligger i skolans ansvar att ge alla elever möjligheten att lyckas och kunna nå målen. 

I läroplanen (Lgr 11, s. 8) står det att i undervisningen skall hänsyn tas till varje elevs 

förutsättningar och behov, vilket betyder att frågan om inkludering (integrering) eller 

exkludering (segregering) av elever med svårigheter borde utgå från elevens behov och 

förutsättningar. Att skolorna ordnar en mindre grupp för elever som inte når målen är ett bra 

initiativ men dock inte tillräckligt för alla barn. Segregering eller integrering borde inte vara 

ett självändamål för skolan utan bara ett medel för att hjälpa elever med särskilda behov. 

Detta stämmer överens med Jerlinder (2010) som menar att ett statiskt tänkande i form av 

permanenta lösningar kring inkluderande undervisning inte verkar ara fruktbar. Jerlinder 

påpekar att inkluderande undervisning inte handlar om att göra lika för alla men att ge lika 

möjligheter till delaktighet för alla. Enligt Jerlinder ska en inkluderande strategi bygga på 

principen ”för barnets bästa” och kan i vissa enskilda situationer innebära att en särskiljande 
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pedagogik bäst gynnar elevens behov. 

 

Ahlström, Emanuelsson och Wallin (1986) menar att integrering handlar om en minskning av 

klyftor mellan förutsättning och krav från båda hållen. Det gäller hjälp och stöd till enskilda 

individer, men också anpassning av de krav som ställs. Integrering kan annars komma att 

innebära en täckmantel som osynliggör de verkliga problemen, framför allt om integrering 

blir en förevändning för att resurskrävande insatser inte görs. Inkludering kan, som andra 

åtgärder, betraktas som en generell metod som automatiskt löser elevernas problem. Den har 

alltför ofta blivit bara form, framförallt organisationsform, medan innehållet glöms bort. Detta 

påpekades även av informanterna som menade att bara inkludering i sig inte hjälper elever 

med särskilda behov. Persson (2001) menar att enbart inkludering kan inte vara lösningen till 

utstötning och utanförskap. Lokalisering av avvikelsen till individen själv och beskrivningen 

av problematiken innebär vidare att individens omgivning i ringa grad ifrågasätts eller 

utmanas till uppkomsten av svårigheten.  

 

Den allmänna uppfattningen bland de intervjuade lärarna var att det är sällan ett barn har 

problem bara under idrottslektionerna utan ofta märks elevens problematik även i andra 

område och ämnen. Därför är det viktigt att idrottslärarna har ett bra samarbete med hela 

arbetslaget kring elevens problematik och framtagandet av elevens utvecklingsplan och 

åtgärdsprogram. Alla informanterna tillhörde ett eller flera arbetslag, som idrottslärare har 

man många elever som tillhör olika arbetslag och därför är det vanligt att idrottslärare ofta 

ingår i flera arbetslag. Inom arbetslagen brukar man diskutera kring elevens särskilda behov. 

Vid problem skrivs ett övergripande åtgärdsprogram med hjälp av arbetslaget, hälsoteamet, 

rektor, elevens föräldrar och eleven själv enligt informanterna.  

 

All undervisning ska vara anpassad till varje elev och utgå från elevens behov och intressen 

enligt läroplanen (Lgr 11, s. 8). Vid framtagandet av individuella utvecklingsplaner för elever 

med särskilda behov ska idrottsläraren kunna ta hjälp av arbetslagets dokumenterade 

planering. Av intervjuerna framgår att informanterna är väl medvetna om vikten av 

samarbeten mellan arbetslag för en anpassad undervisning. Att kunna anpassa undervisningen 

till varje elevs behov och förutsättning är mycket svårt och ibland en omöjlig uppgift i en 

klass med många elever. Informanterna hade olika uppfattningar om huruvida man skulle låta 

elever med särskilda behov gå heltid i en större grupp eller om man skulle ordna mindre 

grupper för att få maximal effektivitet i undervisningen. Det är viktigt att alla åtgärder som 
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berör elever måste ha förankring hos eleven själv och hos elevens föräldrar. Med Brodin och 

Lindstrand (2010, s. 163) som utgångspunkt kan man dra slutsatsen att en exkludering av 

elever med särskilda behov från klasskamrater inte är en optimal lösning, utan lösningen ska 

sökas inom en inkluderad klassmiljö. Enligt informanterna har antalet elever per klass stor 

betydelse för effektiviteten av undervisningen. I en grupp med ett stort antal elever blir det 

svårt att uppmärksamma och hjälpa alla samtidigt. Elever som är i större behov av hjälp 

hamnar ofta i skymundan just för att läraren inte har tillräckligt med tid för att hjälpa alla. För 

att hjälpa elever som har särskilda behov och som hamnat i svårigheter har skolorna ordnat 

mindre grupper för elever med svårigheter. I de mindre grupperna har eleverna enligt 

informanterna fått bättre hjälp och därmed en effektivare undervisning. 

 

Svedberg (2000, s. 92) menar att det finns ett samband mellan gruppens storlek och 

effektivitet och produktivitet. Effektiviteten i undervisningen minskar i takt med att 

gruppstorleken ökar vilket kan leda till att elever med särskilda behov inte får tillräckligt stöd. 

Men det är inte bara gruppstorleken eller förutsättningarna för en effektivare undervisning 

som är avgörande för hur en elev lyckas i skolan, utan även lärarens roll och engagemang har 

stor betydelse i detta sammanhang. Lärarens och skolans förhållningssätt har en direkt 

påverkan på elevens situation i skolan. Fischbein och Östberg (2003, s. 184) framhåller att 

skolans ansvar och ställningstaganden har stor betydelse i lärarens agerande. Lärarna är inte 

ensamma ansvariga för hur gruppens sammansättning och effektivitet utvecklas. Skolans 

ledarskap sätter ramarna för i vilken mån barn i behov av särskilt stöd ges möjlighet till stöd. 

Ledarskapet påverkar lärarens roll och synsätt. I intervjuerna visar det sig att de flesta 

informanter var väl medvetna om hur deras brister, förmågor och synsätt kan påverka 

elevernas situation i skolan. Detta överensstämmer med Brodin och Lindstrand (2010, s. 155) 

som anser att barnens svårigheter många gånger säger mer om lärarens förhållningssätt till 

olikheter eller rådande samhällsklimat än vad som faktiskt är barnets reella problem. 

Problemet är planterat i sin miljö och ett annat synätt hade sannolikt gett andra förklaringar 

till barnets svårigheter och resulterat i andra åtgärder. Pedagogerna har ett stort och 

betydelsefullt ansvar för barnens utveckling och inlärning. Lärarens handlingar och 

värderingar kan sätta djupa spår i elevernas sinne och konsekvenserna följer ofta eleverna 

långt efter skolan och kanske resten av livet. 

 

Ämnets utveckling har diskuterats tidigare enligt Annerstedt, Peitersen och Rønholt (2001, s. 

105-108), som visar på hur ämnets karaktär har ändrats genom historien. Detta har även 
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medfört att ämnets betydelse har ändrats för skolan. Tyvärr har idrottsämnet inte följt samma 

utveckling och inte fått samma status som andra kärnämnen i skolan. Eleverna anser att 

idrotten är rolig och att den medför rörelseglädje. Men eleverna tycker dock inte att det är ett 

riktigt ämne, enligt Larsson (2004). Detta påpekades även av flera informanter. De uttryckte 

att idrott inte ses som ett betydande ämne. De gav förslag på förbättringar som t.ex. mer 

samarbete inom arbetslagen, mer resurser och mer personal.  

 

Sammanfattning  
Jag kan dra slutsatsen att i en inkluderande skola, så måste det finnas mer resurser till elever 

som har svårigheter samt ett fungerande arbetslag där varje lärares kompetens måste tas till 

vara för att höja den kollektiva kompetensen. Ämnets status måste höjas och ämnet måste 

prioriteras för att alla elevers ska kunna uppnå kraven. Generellt hade informanterna en 

mycket positiv inställning till att inkludera alla elever och på så sätt bygga bättre relation och 

sammanhållning inom grupperna. Elever med svårigheter klarar sig ganska bra i större 

grupper i idrottsundervisningen men man måste anpassa aktiviteterna så att alla kan vara 

delaktiga.  

 

7.1 Metoddiskussion 

Jag valde att använda mig av en kvalitativ metod för att kunna lyfta fram idrottslärarnas 

reflektioner kring elever med särskilda behov och var nyfiken på hur lärarna uppfattar skolans 

insatser. Den kvalitativa metoden är enligt Backman (2008, s. 54) mer inriktad mot individens 

tolkning av verkligheten och intresserar sig för hur individen upplever sin omgivning. Denna 

beskrivning av den kvalitativa analysen överensstämmer även med Svenning (1999, s. 150) 

som anser att i den kvalitativa analysen har till uppgift att utifrån ett litet material försöker 

tränga djupt in i problematiken. I och med att jag hade tillgång till ett begränsat antal 

informanter och ville undersöka deras funderingar och tolkningar av skolans insatser så föll 

det naturligt att använda mig av kvalitativ metod.  

 

Jag funderar på om resultaten har påverkats av att jag inte hade några relationer till de 

informanter som till slut intervjuades. Hade intervjuerna varit mer öppna och informanterna 

kanske ”vågat” berätta mer om någon annan hade ställt frågorna och i så fall hade kanske 

detta påverkat resultaten. Några av de tilltänkta informanterna kunde inte medverka i studien 
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vilket också kan ha påverkat resultaten. 

 

Jag valde att spela in mina intervjuer vilket har inneburit både positiva och negativa följder. 

Några av fördelar med inspelning av intervjuerna enligt Bell (2006, s. 165) är att i en inspelad 

intervju kan man ägna full uppmärksamhet åt det informanten svarar och utifrån inspelningen 

kan man senare välja ut vissa kommentarer och sammanfattningar som är av speciellt intresse. 

 

Inspelningsmetoden passade mig bra med tanke på att jag har svårt att skriva och formulera 

mig snabbt och samtidigt ha full koncentration på informanten. Nackdelen enligt Bell (2006, 

s. 166) skulle vara om man själv ska stå för utskrifterna får man räkna med minst fyra 

timmars skrivande för varje inspelad intervjutimme om man är snabb annars tar det betydligt 

längre tid vilket jag fick erfara. 
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Bilaga 1 

Intervjufrågor 
Vad gör skolan för att alla elever ska kunna nå målen för ämnet idrott och hälsa? 

Är det ett möjligt och rimligt mål att alla elever ska kunna nå målen för ämnet idrott och 

hälsa? 

Varför har vissa elever svårigheter att nå målen? 

Vilka åtgärder kan skolan sätta in för att hjälpa alla elever att nå målen? 

Vilka åtgärder skulle Du vilja sätta in för att hjälpa alla elever att nå målen? 

 

Vilka åtgärder görs i skolan för de elever som inte når målen i ämnet idrott och hälsa? 

Vilka strategier har du som lärare som kan vara till hjälp för elever med svårigheter? 

Hur fungerar samarbetet inom arbetslaget när det gäller elever med svårigheter? 

Får du hjälp i din undervisning för att hantera elever med svårigheter? i så fall vilka? 

 
Hur anpassar man undervisningen till varje elevs förutsättningar och behov? 

Är din skola anpassad för att hantera elevers svårigheter? 

Är det rätt insats att låta elever med svårigheter gå kvar i sin klass? 

Vilka svårigheter kan man möta i arbetet med att utveckla ett inkluderande synsätt? 

Vilka fördelar för skolan finns det med inkluderande synsätt? 

 

Får elever med svårigheter den hjälp och undervisning som de har rätt till? 

I vilken utsträckning kan eleven med svårigheter påverka/ bestämma sin undervisning? 
Har du några funderingar kring om hur skolan bidrar till att orsaka svårigheter för elever? 
Har du några funderingar kring om hur du/lärare bidrar till att orsaka svårigheter för elever? 
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Bilaga 2- Litteratursökning 
 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka lärarnas uppfattning om i vilka avseende 

och utsträckning elever med svårigheter får hjälp i skolan. Det här arbetet fokuserar på 

lärarnas egna reflektioner och tankar upp om åtgärder som görs och bör göras för elever 

med svårigheter för de ska kunna nå målen i ämnet idrott och hälsa i skolan. Utifrån detta 

syfte konstruerades fyra frågeställningar som har varit utgångspunkten för metoden: 

§ Vad gör skolan för att alla elever ska kunna nå målen för ämnet idrott och hälsa? 

§ Vilka åtgärder görs i skolan för de elever som inte når målen i ämnet idrott och hälsa? 

§ Hur anpassar man undervisningen till varje elevs förutsättningar och behov? 

§ Får elever med svårigheter den hjälp och undervisning som de har rätt till? 

 

Vilka sökord har du använt? 

Elever med svårigheter, inkludering, åtgärder. 

 

Var har du sökt? 
Bibliotekskataloger (Stadsbiblioteket Stockholm) 

Sökmotor på webben (Googel.se) 

SwePub på ordet Idrott 

DiVA portalen. 

ScienceDirect på ordet Physical Education 

 

Sökningar som gav resultat 
Googel Scholar: Human Dynamics 

 SwePub: Idrott 

 

Kommentarer 

Det har varit svårt att hitta böcker relaterad till Human Dynamics teorier på svenska. 

Det finns böcker som går att låna via Stadsbiblioteket Stockholm annars får man söka via 

sökmotorn Googel Scholar.  

 


