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Abstract 

Syftet med denna studie är att med hjälp av en fallstudie undersöka hur ämnet Idrott & Hälsa kan vara anpassat till 

elever med funktionsnedsättningar som går på ett Rh-gymnasium. Fallstudien är uppdelad i tre delstudier som med hjälp 

av tre forskningsfrågor undersöker	  hur elever kan uppleva ämnet Idrott & Hälsa, hur lärare i Idrott & Hälsa kan resonera 

om undervisning för elever med funktionsnedsättningar och hur styrdokument reglerar ämnet Idrott & Hälsa. Studien 

utgår från det sociokulturella perspektivet som innebär att lärande sker i samspel mellan människor vilket gör att den 

sociala omgivningen har en avgörande effekt på varje individs utvecklande och lärande. Utifrån det sociokulturella 

perspektivet har det därmed varit nödvändigt att göra en kontextanalys på Rh-gymnasiet vilket presenteras i resultatet. 

Empirisk data har samlats in med hjälp av intervjustudier och dokumentstudier. Resultatet av studien visar att ämnet 

Idrott & Hälsa kan anpassas till elever med funktionsnedsättningar genom att nivåanpassa och individanpassa 

undervisningen efter varje individs förutsättningar och behov. Eleverna menar att inkluderad undervisning inte behöver 

betyda att alla elever gör precis samma sak, utan alla aktiviteter kan anpassas individuellt. Det är därför viktigt med ett 

samspel mellan lärare och elev för att läraren ska kunna anpassa undervisningen så att varje individ har möjlighet att 

utmanas och utvecklas så långt som möjligt efter sina förutsättningar. Styrdokument reglerar ämnet Idrott & Hälsa 

genom SkolL (2010:800), läroplaner, kunskapskrav och Salamancadeklarationen.  

 

Nyckelord: Funktionsnedsättning, idrottsundervisning, inkludering, sociokulturellt 

perspektiv, fallstudie 
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1. Inledning och syfte 

År 2010 gjorde Skolverket en granskning på 33 gymnasieskolor i landet för att se hur 

skolsituationen ser ut för elever med funktionsnedsättningar. Granskningar visar att 

gymnasieskolor har svårt att anpassa skolmiljön utifrån elevernas behov (Skolverket). Skolan 

idag förväntas vara ”en skola för alla” där undervisningen ska anpassas till varje elevs 

förutsättningar och behov. Enligt gymnasieskolans Värdegrund och uppgifter ska skolan 

främja elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Skolan ska också vara 

likvärdig, utan att utformas på samma sätt. 

”Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar, behov och kunskapsnivå. Det finns också olika 

vägar att nå målen. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt de elever som av olika anledningar har 

svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla.” 

(http://www.skolverket.se/skolutveckling/vardegrund)  

När jag gjorde min sista praktik på idrottslärarutbildningen kom jag för första gången i 

kontakt med ett Rh-gymnasium, som är ett gymnasium för elever med rörelsehinder (se 

definition kapitel 2.2). Det var också första gången jag kom i kontakt med idrottsundervisning 

för elever med funktionsnedsättningar. Till en början kändes det nervöst att undervisa elever 

med funktionsnedsättningar då jag upplevde att jag som lärare hade så pass liten erfarenhet 

inom området. Alla elever har inte samma möjligheter att utföra fysiska aktiviteter i Idrott & 

Hälsa, vilket är förståeligt – men det kan vara en utmaning för lärare att lägga upp 

undervisningen så att alla elever kan vara delaktiga och inkluderade oavsett rörelseförmåga. 

Enligt Fors (2004) räcker det ofta med små förändringar under lektionen för att lärare ska 

arbeta inkluderande i idrottsundervisningen. Det viktiga är att aktiviteterna blir meningsfulla 

och utmanande för alla elever, samtidigt som alla ges möjlighet att delta efter bästa förmåga. 

Tidigare studier inom ämnet visar att idrottsundervisning med elever som har 

funktionsnedsättningar kan leda till svårigheter, både för den funktionshindrade eleven och 

för idrottsläraren (Barnombudsmannen 2002, Heimdahl Mattson 1998).  Jag har utifrån dessa 

tankeställningar valt att göra en studie för att undersöka hur idrottsundervisningen på ett Rh-

gymnasium kan vara anpassat till elever med funktionsnedsättningar. Genom en fallstudie vill 

jag granska hur idrottsundervisningen för elever med funktionsnedsättningar ser ut idag samt 

hur undervisningen bör konstrueras enligt berörda lärare, elever och skoldokument. 
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Mitt syfte med denna studie är att undersöka hur ämnet Idrott & Hälsa kan vara anpassat till 

elever med funktionsnedsättningar som går på ett Rh-gymnasium. Genom en fallstudie 

undersöker jag hur undervisningen i ämnet i kan vara anpassad till elever med 

funktionsnedsättningar och hur lärare kan lägga upp undervisningen i ämnet. Vidare belyser 

jag idrottsundervisningen utifrån tre olika vinklar med hjälp av tre forskningsfrågor. 

Forskningsfrågorna presenteras i kapitel 4.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3	  

	  

2. Definitioner 
I det här kapitlet definierar jag begreppet funktionsnedsättning som är centralt i min studie, 

samt hur begreppet ska förstås i uppsatsen. Vad är en funktionsnedsättning och vad innebär 

det för individen? Det finns flera perspektiv att definiera funktionsnedsättningar utifrån och 

jag kommer här att belysa de perspektiv jag utgick från när jag valde min definition. I kapitlet 

definieras även begreppet Rh-gymnasium vilket är den typ av skola jag gör min fallstudie på. 

 

2.1 Vad är en funktionsnedsättning? 

2.1.1 Funktionsnedsättning 

Enligt FN:s standardregler för människor med funktionshinder och sjukdomar (Axengrip 

2002) kan människan ha funktionsnedsättningar av fysisk art, kronisk art samt som en psykisk 

eller övergående sort. ”Människor kan ha funktionsnedsättningar på grund av fysiska eller 

intellektuella skador eller sjukdomar, syn- eller hörselskador eller – sjukdomar, medicinska 

tillstånd eller mentalsjukdomar. Sådana skador, tillstånd eller sjukdomar kan vara av 

bestående eller övergående natur.” (Axengrip 2002:14). En viktig utgångspunkt enligt FN:s 

generalförsamling är att ingen är funktionshindrad utan det är något man blir. 

Funktionshindret är relativt och uppstår i samspelet mellan individ och den omgivande miljön. 

En person med funktionsnedsättningar kan vara funktionshindrad i en miljö eller en situation 

utan att vara det i andra (Axengrip 2002).  

Socialstyrelsen (2007) menar att funktionshinder är en begränsning för en person i relation till 

omgivningen, vilket framförallt handlar om bristande tillgänglighet i omgivningen. 

Funktionsnedsättningar eller strukturavvikelser är problem i kroppens funktioner eller struktur 

i form av en betydande avvikelse eller förlust. Det är en avvikelse från den standard för 

kroppens biomedicinska natur och dess funktioner som är allmänt accepterade i samhället. 

Definitionerna av dessa utförs av personer som är kvalificerade att bedöma fysiskt och 

psykiskt funktionstillstånd i överensstämmelse med de standarder som finns. 

Funktionsnedsättningar och stukturavvikelser kan vara tillfälliga eller permanenta. De kan 

vara ett uttryck för ett hälsotillstånd, men personen är nödvändigtvis inte sjuk eller behöver 

betraktas som sjuk för det (Socialstyrelsen 2007). 
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Variationen inom begreppet elever med funktionsnedsättningar gör att det är viktigt att skolan 

ser varje individ och dess svårigheter utan att generalisera. I Sverige benämns elever med 

funktionsnedsättningar utifrån sin diagnos eller som ”barn med särskilda behov” eller ”barn i 

behov av särskilt stöd” (Skolverket 1).   

 

2.1.2 Hur begreppet funktionsnedsättning ska förstås i denna studie 

I denna studie är begreppet funktionsnedsättning kopplat till miljön. Det är det samhälle och 

miljö individen befinner sig i som har stor betydelse för om personen blir funktionshindrad 

eller inte. En person kan ha en funktionsnedsättning utan att vara funktionshindrad, vilket jag 

har lagt fokus på i denna undersökning. Med det menar jag att en individ kan vara 

funktionshindrad i en situation – men inte i en annan.  

Begreppet funktionsnedsättning i denna uppsats är inte en specifik skada eller sjukdom utan 

innefattar flera olika sjukdomar och skador. Begreppet syftar på de individer som har ett 

funktionshinder i sin vardag på ett eller annat sätt.  

 

2.2 Rh-gymnasium 

En Rh-anpassad utbildning är specialanpassad till elever med svåra rörelsehinder. I lagen 15 

kap. 27 § skollagen (SkolL) (2010:800) avser svåra rörelsehinder 

 "den vars rörelsehinder ensamt eller i kombination med annat funktionshinder medför att han eller 

hon inte kan följa ett nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan och som för att 

kunna genomföra gymnasiala studier behöver tillgång till en gymnasieskola med Rh-anpassad 

utbildning och har behov av habilitering och i vissa fall har behov av boende i elevhem och 

omvårdnad i boendet" (27 §). 

Elever som har svåra rörelsehinder och har avslutat grundskoleutbildning eller motsvarande 

har möjlighet att söka till Rh-gymnasium. 

”Ungdomar som är svårt rörelsehindrade har rätt att efter avslutad grundskoleutbildning eller 

motsvarande få utbildning på ett nationellt program vid en gymnasieskola med Rh-anpassad 

utbildning” (15 kap. 28 § SkolL (2010:800) 
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Idag finns Rh-anpassade riksgymnasium på fyra orter i Sverige, Kristianstad, Göteborg, 

Stockholm och Umeå. Dit kan elever från hela landet kan söka in (Skolverket 3). I nästa 

kapitel presenteras begreppen inkludering och integrering samt ”en skola för alla”, i relation 

till min studie. 
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3. Bakgrund 

I detta kapitel börjar jag med att presentera begreppen inkludering och integrering vilka är 

begrepp som är intressanta i relation till min studie. I underrubriken 3.2 presenteras litteratur 

som behandlar ”en skola för alla” vilket är centralt i min undersökning inom det pedagogiska 

forskningsfältet. 

 

3.1 Inkludering och integrering 

I det här kapitlet ska jag reda ut begreppen inkludering som är ett relativt nytt begrepp, samt 

begreppet integrering som varit vanligare i sammanhanget funktionsnedsättning och 

undervisning.  

Enligt Fors (2004) betraktas individuella skillnader som något naturligt i en inkluderad 

undervisning och därför planeras och genomförs undervisningen därefter. Det innebär att alla 

elever deltar i en inkluderad undervisning utan att några anpassningar behöver göras för 

elever med funktionsnedsättningar. Alla elever erbjuds samma möjlighet att delta, på lämplig 

nivå. Här får människor med funktionsnedsättning rättigheter att ta risker, göra val och 

misstag, vara oberoende och ta del av vinsterna som fysisk aktivitet leder till, precis som 

vilken individ som helst. I en inkluderad undervisning ingår alla människor som likvärdiga i 

samhällssystemet (Fors 2004). 

Integrerad undervisning innebär att elever med funktionsnedsättning deltar i undervisningen 

men under särskilda omständigheter. Detta betyder att eleverna ibland blir åtskilda och inte 

erbjuds kvalitativ undervisning. Integreringen leder inte alltid till inkludering som innebär att 

elever ges plats att delta i undervisningen utan att förändringar eller anpassningar görs i 

gruppen (Fors 2004). Ordet integrering betyder att föra något samman till en helhet eller föra 

in något in i en helhet (Rosenqvist 1998). Vidare menar Rosenqvist att i handikappolitiken så 

innebär detta att föra in individer med funktionsnedsättningar in i en vanlig miljö, skola, 

bostadsområde, arbete, att göra personer med funktionsnedsättningar till en del av helheten. 

En följd av att använda begreppet integrering förutsätter på så sätt segregering. Detta för att 

då människor med funktionsnedsättningar integreras så måste de komma från en plats som 

inte tillhör integrering. Vid inkludering däremot så betyder det inte att en individ ska föras in 

någonstans, utan att de redan är. Vid integrering ska en individ föras in i något och fokus 
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ligger på själva individen, inte på det som personen ska föras in i. Inkludering däremot 

innebär istället att ändra på helheten så att alla individer oavsett funktionsnedsättning eller 

inte finner en plats där (Tossebro i Tideman (red) 1999).  

Unesco, FN:s organ för undervisningen hade år 1994 en konferens som kallas 

Salamancadeklarationen. Denna deklaration uppmanar alla utbildningssystem och regeringar 

att ta emot alla individer oavsett svårigheter eller skillnader. De fastslår  att inkludering är en 

viktig grund. Efter denna deklaration används begreppet inkludering istället för integrering 

både internationellt och i Sverige. Deklarationen menar att inkluderad innebär att alla är 

medräknade från början vilket gör att vi har en skola för alla (Blom & Sjöberg 1999). 

Begreppet inkludering förstås i denna uppsats utifrån Fors (2004) definiering vilket innebär 

att alla elever deltar i en inkluderad undervisning utan att några anpassningar behöver göras 

för elever med funktionsnedsättningar. Alla elever erbjuds samma möjlighet att delta, på 

lämplig nivå och med passande stöd (Fors 2004) 

 

3.2 En skola för alla 

En del i denna studie visar vilken möjlighet elever med funktionsnedsättningar har i 

idrottsundervisningen i en gymnasieskola i Sverige. För att skapa en bakgrund till det 

resultatet har jag använt mig av litteratur som behandlar tanken ”en skola för alla”. 

Enligt gymnasieskolans Värdegrund och uppgifter ska skolan främja elevers utveckling och 

lärande samt en livslång lust att lära. Undervisningen ska anpassas till varje elevs 

förutsättning och behov och den ska vara likvärdig, utan att utformas på samma sätt. 

”Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar, behov och kunskapsnivå. Det finns också olika 

vägar att nå målen. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt de elever som av olika anledningar har 

svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla.” 

(http://www.skolverket.se/skolutveckling/vardegrund)  

Fors (2004) menar att behovet av inkludering uppkommer i samma ögonblick som man inser 

att människor är olika. Elever med funktionsnedsättningar är i behov av individualiserad 

undervisning precis som vilken elev som helst. Svenska skolan ska bedriva undervisning 

utifrån alla elevers olika behov vilket inräknar elever med funktionsnedsättningar likväl som 

elever utan funktionsnedsättningar.  
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Enligt SkolL § 4 (2010:800) är syftet med utbildning inom skolväsendet bland annat att 

främja alla barns och elevers utveckling och lärande. Utbildningen ska ta hänsyn till barns och 

elevers olika behov och barn och elever ska ges stimulans så de utvecklas i längsta möjliga 

mån. En strävan ska vara att uppväga skillnader i elever och barns förutsättningar att 

tillgodogöra sig utbildningen. 2 § skolL (2010:800) stadgar att barn som av fysiska, psykiska 

eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska ges den omsorg som deras speciella 

behov kräver.  

”Skollagen föreskriver att utbildningen inom varje skolform ska vara likvärdig, oavsett var i landet 

den anordnas. Normerna för likvärdigheten anges genom de nationella målen. En likvärdig 

utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas på samma sätt överallt eller att skolans 

resurser ska fördelas lika. Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar, behov och 

kunskapsnivå. Det finns också olika vägar att nå målen. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt de 

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

undervisningen aldrig utformas lika för alla. Skolan har ett särskilt ansvar för elever med 

funktionsnedsättning.” (Skolverket) 

 

Både Blom & Sjöberg (1999) och Jerlinder (2005) nämner i sina studier 

Salamancadeklarationen som antogs år 1994. Där uppmanas regeringar och FN att främja 

integrerad undervisning då alla elever oavsett funktionsnedsättning ska kunna gå i en 

gemensam skola, i vissa fall med extra stöd eller i specialklass. Undervisningen måste därför 

ta hänsyn till att alla är olika och har olika behov. Då skolan ska erbjuda alla elever en 

likvärdig undervisning innebär det att alla elever har rätt till idrottsundervisning på skoltid.  

Fors (2004) menar att det oftast räcker med små förändringar under lektionen för att arbeta 

inkluderande i idrottsundervisningen. Det viktiga är att aktiviteterna blir meningsfulla och 

utmanande för samtliga elever samtidigt som alla elever ges möjlighet att delta efter bästa 

förmåga. För att inkluderingen ska fungera så bra som möjligt måste idrottslärare vara 

beredda att ge det stöd som behövs för att kunna ge rätt stödinsats. Det är viktigt att varje elev 

blir så oberoende som möjligt i undervisningen och att anpassningen sker då den verkligen 

behövs. 

Exempel på generella anpassningar av aktiviteter menar Fors kan vara (Fors 2004:44): 

”· Använd ett enkelt och tydligt språk. 

· Skapa mindre grupper med likvärdiga färdigheter – nivåanpassa. 
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· Använd stationsbanor som tillåter eleverna att arbeta på sin egen nivå. 

· Använda lagidrotter och laglekar för olika syften: uthållighet, styrka, koordination och 

balans. 

· Använda dig av ”kamratstöd”. 

· Använd dig av assistans för att fysiskt ”bana in” en rörelse eller ett rörelseschema för 

elever med behov av särskilt stöd. 

· Använd specialredskap för att underlätta inlärning.” 

För att använda mer strukturerade anpassningar menar Fors att anpassningar kan ske i själva 

momentet. Exempelvis kan eleverna få använda mer än en studs i tennis, fler slag på bollen, 

eller tillåtas parabete. Läraren kan minska på tävlingsinslaget, vara flexibel med tiden i ett 

spel och anpassa regler för de enskilda elevernas behov. Att kunna vara flexibel, och att inte 

vara rädd för att pröva olika typer av anpassningar är viktiga egenskaper som idrottsläraren 

bör ha med sig (Fors 2004).  

Sammanfattningsvis är det viktigt att idrottsläraren utgår från varje elevs förutsättningar och 

behov och att läraren har de kunskaper och förutsättningar som krävs för att möta varje elev. 

Vidare är det viktigt att anpassa undervisningen eftersom det behövs då målet är att eleverna 

ska vara så oberoende som möjligt under lektionerna. Att alla elever är delaktiga betyder inte 

att alla elever måste utföra undervisningen på precis samma sätt men det är viktigt att 

aktiviteterna blir meningsfulla och utmanande för alla. I nästa kapitel presenterar jag tidigare 

forskning inom området som givit inspiration och gett grund till min studie. 
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4. Tidigare forskning och studiens forskningsfrågor 

I detta kapitel presenteras tidigare vetenskaplig forskning inom området idrottsundervisning 

och funktionsnedsättningar.  

I den tidigare forskningen presenterar jag tre avhandlingar och en licentiatuppsats skrivna i 

Sverige, fyra artiklar skrivna i USA och Sverige, en litteraturstudie från USA, en rapport som 

Barnombudsmannen (BO) skrivit till svenska regeringen samt en undersökning som 

Riksidrottsförbunden i Sverige presenterar. Rapporten av BO och undersökningen från 

Riksidrottförbunden är inte genomförda inom ramen för vetenskaplig institution, vilket jag är 

medveten om. Dessa studier har dock använts i ett flertal avhandlingar jag tagit del av och då 

jag anser studiernas resultat är intressanta och relevanta för min studie har jag ändå valt att 

presentera dem i den tidigare forskningen. 

Jag har inte funnit några tidigare forskningar som behandlar ämnet Idrott & Hälsa och Rh-

skolor.  Den tidigare forskningen jag presenterar i denna uppsats är därför studier jag anser är 

representativa i området och behandlar undervisning, idrott och funktionsnedsättningar inom 

skolverksamheten.  Det faktum att jag inte hittat några tidigare undersökningar inom ämnet på 

Rh-skolor inspirerar mig ytterligare då jag menar att det gör min studie särskilt betydelsefull 

för det pedagogiska forskningsfältet.  

 

4.1 Idrottsundervisning och funktionsnedsättningar 

Heimdahl Mattson publicerade år 2001 en doktorsavhandling som bestod av fem 

vetenskapliga artiklar. I avhandlingen intervjuar Heimdahl Mattsond sex rörelsehindrade 

elever som går i årskurs fem och sex, samt deras föräldrar och skolpersonal. En av eleverna 

sitter i rullstol och de övriga har lättare rörelsehinder och förflyttar sig utan rullstol. Utöver 

intervjuerna har Heimdahl Mattsson även gjort observationer på de sex eleverna och deras 

skolgång. Studien visar att idrottsundervisningen är problematisk för dessa elever då skolorna 

inte har resurser att tillgodose elevernas behov. Många elever med rörelsehinder tilldelas 

andra uppgifter än att vara delaktig i idrottsundervisningen vilket Heimdahl Mattson menar 

leder till att eleven inte får den fysiska aktivitet den behöver utöver det faktum att eleven blir 

socialt utanför och exkluderad under idrottslektionerna. Studien visar också att elever med 

omfattande funktionshinder tycks ha större möjligheter att påverka sin skolsituation än elever 
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med lättare funktionshinder. Detta för att elever med mer omfattade funktionshinder får större 

tillgång till extra resurser än elever med lättare eller dolda funktionshinder (Heimdahl 

Mattson 2001).  

 

Jarkman skrev år 1996 en doktorsavhandling där han intervjuade 20 barn, ungdomar och 

vuxna med ryggmärgsbråck. I studien intervjuas även deras föräldrar och syskon om hur 

livssituationen ser ut. Studien visar att flera barn och ungdomar upplever ämnet Idrott & 

Hälsa som problematisk och att de därför inte deltar på idrottslektionerna. Eleverna sitter 

istället och iakttar idrottslektionerna eller gör något helt annat med sin assistent under 

lektionstiden. Både barn och föräldrar är enligt studien negativa till hur skolan hanterar 

situationen och anser att skolan borde anstränga sig mer för dessa elever med 

ryggmärgsbråck. Jarkman (1996) menar att de elever hon intervjuat anser att det är viktigt att 

vara delaktig i samtliga aktiviteter med klassen. Detta gör att idrotten blir ett ämne där risken 

är stor att dessa elever blir utpekade som annorlunda. Studien visar dock att de elever som går 

i Rh-klass har andra förutsättningar. I dessa klasser sitter nästan alla elever i rullstol, vilket 

gör att ingen behöver känna sig utpekad (Jarkman 1996).  

 

År 2005 publicerade Jerlinder (2005) en licentiatuppsats som behandlar skolidrotten för elever 

med rörelsehinder. Syftet med uppsatsen är att ”utifrån teorier om omfördelning och teorier 

om erkännande, belysa potentiella följder och dilemman när krav på rättvisa för elever med 

funktionshinder ställs i skolans idrottsundervisning.”(Jerlinder 2005:16). Jerlinder (2005) 

använder sig både av litteratur och två olika fallstudier i sin undersökning. En del av studien 

visar vem som överlämnar information om hur många elever med rörelsehinder det finns i en 

kommun, vilket är viktigt för att ge elever med rörelsehinder en rättvis idrottsundervisning. 

Jerlinder (2005) frågar fyra olika uppgiftslämnare om antalet elever med rörelsehinder i 

kommunen och trots tydliga definitioner om vilka som ska räknas som rörelsehindrade lämnas 

olika siffror från uppgiftslämnarna. Enligt Jerlinder (2005) beror denna skillnad på kunskapen 

att identifiera rörelsehindrade samt att uppgiftslämnarna inte alltid kommer i kontakt med 

eleverna.  

I den andra fallstudien har Jerlinder (2005) följt en tioårig pojke med ryggmärgsbråck för att 

undersöka hans upplevelser av idrottsämnet. Pojkens föräldrar, assistent, idrottslärare och två 
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klasskamrater har intervjuats och som komplement har Jerlinder (2005) observerat en 

idrottslektion. Pojken kan förflytta sig med rullstol och gå med skenor. Ibland använder han 

även kryckor. På fritiden deltar pojken i simning, ridning, skytte, och judo både tillsammans 

med barn med funktionshinder och barn utan funktionshinder. Fallstudien visar att pojken är 

positiv till ämnet idrott och hälsa, vilket både idrottslärarna, assistenten och föräldrarna 

styrker.  

Under idrottsundervisningen är pojken aktiv och delaktig men utför inte alla övningar på 

samma sätt som den övriga klassen. Idrottslärarna menar att de inte har pojken i fokus vid 

planering av idrottslektionerna och att anpassning av undervisningen därför görs under 

lektionen. Pojkens assistent bistår under lektionerna och ser till att han kan vara med så 

mycket som möjligt. Enligt Jerlinder (2005) är detta en bra integrering men frågar sig varför 

den blivit så bra. En teori kan vara att pojken själv är så pass positiv och vill vara delaktig i 

idrottsundervisningen vilket underlättar integreringen. Jerlinders (2005) resultat är att det 

behövs ett omfördelningsperspektiv och ett erkännandeperspektiv för att möjliggöra en rättvis 

idrottsundervisning.  

Jerlinder (2005) anser att delaktighet inte behöver betyda att alla elever gör samma sak. 

Idrottsundervisning behöver därför inte innebära att elever med funktionsnedsättningar måste 

göra precis samma sak som övriga klassen för att de ska känna sig delaktiga. Hon skriver 

däremot att det är viktigt att utgå från varje individ och vad denne har för behov och 

förutsättningar i undervisningen. En viktig del för att nå inkluderad idrottsundervisning menar 

hon är att idrottsläraren ska ha kunskap och resurser för att kunna gå alla elever till mötes. 

(Jerlinder 2005). 

 

År 2001 gav BO ut en rapport till regeringen för att uppmärksamma barn och ungdomars 

situation i vardagssammanhang. BO har vid tidigare undersökningar upptäckt att det finns en 

grupp som ofta blir utestängda vid aktiviteter, nämligen funktionshindrade individer. Fokus på 

denna rapport ligger därför på människor med funktionshinder. Rapporten baseras på en 

enkätundersökning som 380 barn och ungdomar mellan tio och femton år med 

funktionshinder har deltagit i. Av dessa barn och ungdomar har 103 individer rörelsehinder. 

Undersökningen visar att hela 64 % av dessa barn och ungdomar inte är med i alla ämnen i 

skolan varav många svarar att det är i ämnet idrott och hälsa som de inte deltar i. Anledningen 
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till att de inte deltar i idrottsundervisningen är på grund av sitt funktionshinder 

(Barnombudsmannen 2001).  

 

4.2 Undervisning och funktionsnedsättningar 

År 2006 gjorde Scruggs och Mastropieri (2006) en litteraturstudie som omfattar 28 

amerikanska studier mellan åren 1958-1995. Den sammanfattar internationellt publicerade 

rapporter om lärarattityder till inkludering. Studien visar att två tredjedelar av lärarna har en 

positiv inställning till inkludering men bara knappt en majoritet av dem är beredda att själv 

arbeta med inkludering i sina klasser. En minoritet av lärarna uppfattar elever med 

funktionsnedsättningar som störande i klassrummet då de kräver för mycket uppmärksamhet. 

Studien visar att lärare upplever att de har behov av mer stöd när det gäller att undervisa 

elever med funktionsnedsättningar. I stödet inräknar de mer tid för planering, mer 

konsultation, daglig kontakt med specialpedagoger samt färre elever i klassen. 

 

Isaksson gjorde år 2009 en avhandling som heter ”Spänningen mellan normalitet och 

avvikelse - Om skolans insatser för elever i behov av särskilt stöd” och behandlar olika 

perspektiv på grundskolans insatser för elever med särskilt stöd. Avhandlingen är uppdelad i 

två delar, en som fokuserar på synen på skolsvårigheter och en som fokuserar på de insatser 

som skolan utför som stöd för dessa elever. En av Isakssons frågeställningar är extra 

intressant för denna studie: hur elever och föräldrar upplever de stödinsatser som skolan 

erbjuder. Isakssons resultat visar att skolans stödinsatser ofta leder till att eleverna blir 

exkluderade i undervisningen vilket eleverna upplever som både positivt och negativt. De 

menar att det är positivt då flera elever upplever lugn och ro vid undervisningen men negativt 

då eleverna anser sig bli utmärkande då de måste lämna den övriga klassen vid 

undervisningen (Isaksson 2009). 

 

Avramidis och Norwich gjorde år 2002 en litteraturgenomgång av amerikanska studier där de 

studerade lärarattityder till inkludering mellan åren 1958 och 2000. I litteraturgenomgången 

tar de hänsyn till att både begreppen inkludering och integrering används, men utgår från att 

de beskriver samma fenomen. Analysen visar att lärare har en positiv attityd till inkludering 



14	  

	  

men att det saknas bevis för total inkludering i varje enskild lärares undervisning. Delvis 

baseras attityderna på eleveras funktionshinder då enklare funktionshinder ses som enklare att 

inkludera. Ytterligare faktorer som tycks skapa positiva attityder till inkludering är om skolan 

har tillräckligt med resurser och eleverna tillräckligt stora möjligheter till träning inför och 

under tiden läraren undervisar. Analysen visar att de lärare som får fortbildning om hur de kan 

undervisa elever med funktionshinder arbetar mer inkluderande än andra lärare (Avramidis & 

Norwich 2002).  

 

Jerlinder och Gill skrev år 2010 en litteraturgenomgång av vetenskapliga artiklar som är 

internationellt publicerade mellan åren 1995-2009. De undersökte då vilka faktorer och 

utgångspunkter som kan kopplas samman till idrottslärares attityder till inkluderande 

undervisning. Översikten är gjord på studier som omfattar 1200 lärare från olika länder och 

resultatet visar sig inte ha någon consensus som visar att inkludering är det bästa för eleverna. 

Lärarnas attityder till inkludering har betydelse för hur undervisningen sker och både typen 

och graden av elevernas funktionsnedsättning påverkar lärarnas attityder till inkludering. Då 

lärarna upplever sig ha tillräcklig kompetens för att möta elever med funktionsnedsättning 

samt då de får fortbildning i ämnet leder det till positiva attityder till inkludering. De negativa 

attityderna grundar sig på att lärarna inte anser sig ha tillräcklig kompetens att undervisa 

elever med funktionsnedsättning i idrottsämnet (Jerlinder & Gill 2010).  

 

År 2009 publicerade Jerlinder, Danermark och Gill en studie som bygger på en 

surveyundersökning om attityder till inkludering hos idrottslärare i Sverige. Undersökningen 

visar att idrottslärare överlag är positiva till inkluderad undervisning och då lärarna har 

tidigare erfarenheter av elever med funktionsnedsättning bidrar det till den positiva attityden. 

Lärarna själva anser att det är viktigt för dem att de har tillräckligt med utbildning för att möta 

elever med funktionshinder, tillräckligt med tid att vara med hela klassen, har god 

stresshantering samt att de har tillräckligt med stöd och fortbildning från skolan. Överlag 

verkar unga lärare vara mer positiv till inkludering i idrottsämnet (Jerlinder, Danermark & 

Gill 2009).  
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Nygren publicerade år 2008 en etnologisk studie för att nå djupare kvalitativ kunskap om hur 

vardagen ser ut för elever med funktionshinder. Syftet är att belysa hur skolan lever upp till 

politiska måldokument, Salamancadeklarationen, FN:s standardregler, nationell lagstiftning 

och styrdokument. I studien gjorde Nygren observationer och intervjuer med sex elever från 

sju olika skolor, årskurs 1-9 samt deras föräldrar, klasskamrater och skolpersonal. Fem av 

eleverna gick i vanliga klasser och en elev gick i Rh-klass.  Nygren menar att det finns 

svårigheter med inkludering av funktionshindrade elever i skolan då det ställer höga krav på 

skolan. Varje elevs behov och förutsättningar ska vara utgångspunkten då skolan skapar en 

optimal skolsituation. Både elever, föräldrar och skolan menar att det är viktigt att vara 

flexibel och individualisera för att hitta optimala lösningar och det är viktigt att varje elev får 

känna sig delaktig i klassen. För att nå inkludering är det även viktigt att skolan och lärare 

kommunicerar samt att eleven är engagerad och erkännande. Skolsituationer som friluftsdagar 

och idrottslektioner riskerar att bli tillfällen då elever med funktionshinder blir utestängda och 

skolan använder exkluderade lösningar för eleverna (Nygren 2008) 

 

4.3 Personer med funktionsnedsättnings möjlighet att delta i idrott 

Riksidrottsförbundet utförde år 2003, med hjälp av Inregia AB, en undersökning om 

funktionshindrades möjligheter till fysisk aktivitet (FoU-rapport 2003:4). Undersökningen 

svarar på om funktionshindrade individer har samma möjligheter att delta i idrott på samma 

villkor som andra individer. För att få svar på detta användes en enkätundersökning bland 

slumpvis valda medlemmar från fyra olika handikappförbund – Riksförbundet för trafik och 

polioskadade (RTP), Reumatikerförbundet, Astma- och allergiförbundet samt synskadades 

riksförbund (SRF). För att få en djupare förståelse användes också kvalitativa metoder där 

fem fokusgrupper genomfördes med motionärer och elitidrottare. Därefter gjordes även tio 

djupintervjuer. Undersökningen visar att personer med funktionsnedsättningar inte kan idrotta 

och motionera på lika villkor som andra människor. Men trots att flera svårigheter uppstår på 

grund av funktionsnedsättningen har många individer hittat egna vägar till idrott och motion 

som fungerar relativt bra enligt dem själva. 

Flera personer i intervjustudien menar att idrotten i skolan är ett problem. Skolan är enligt 

undersökningen en viktig port till idrott och motion men för funktionshindrade kan det vara 

svårt att delta i idrottsundervisningen. Flera av de intervjuade har dålig erfarenhet av 
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skolidrotten vilket ofta beror på idrottslärarnas bristande förståelse för individens 

funktionsnedsättning. Enligt undersökningen är det därför väldigt viktigt att idrottslärare har 

kunskap om funktionsnedsättningar och hur de kan anpassa idrottsundervisningen till detta 

(FoU-rapport 2003:4). 

 

4.4 Sammanfattande analys av forskningsfältet 

Jag har tagit del av elva tidigare forskningar inom området. För att finna dessa studier har jag 

använt mig av databasen ERIC (Källa 1) där jag sökte på orden handicap och PE. Förutom att 

söka i databasen har jag även sökt i källförteckningarna från de forskningar jag fann i 

databasen, som är relevanta för mitt syfte. 

Tidigare forskningar visar att många ungdomar med funktionsnedsättningar har dåliga 

erfarenheter av skolidrotten, på grund av sin funktionsnedsättning. Dessa dåliga erfarenheter 

grundar sig ofta i att idrottsläraren har bristfälliga kunskaper om funktionsnedsättningar och 

hur de ska förhålla sig till funktionsnedsättningarna i undervisningen. Många elever med 

funktionsnedsättningar får under idrottslektionerna andra uppgifter eller iakttar lektionen 

istället för att delta. Risken med detta är att eleverna blir socialt utanför och utpekade som 

annorlunda. De elever som går på Rh-gymnasium har dock andra förutsättningar då de flesta 

elever i dessa skolor sitter i rullstol.  

Skolans stödinsatser gör ofta att elever med funktionsnedsättningar blir exkluderade, vilket 

elever ser både som positivt och negativt. Forskning visar att lärare som får fortbildning 

arbetar mer inkluderande och är mer positiva till inkludering, än andra lärare. Lärare menar att 

de behöver mer stöd vid undervisning av elever med funktionsnedsättning, mer tid till 

planering och mer konsultation och daglig kontakt med specialpedagoger. Det finns dock fall 

med lyckad inkludering där både elever och lärare är positiva till idrottsundervisningen. 

Trots varierad kontext är forskarna inom området eniga om att många ungdomar med 

funktionsnedsättningar har dåliga erfarenheter av skolidrotten och att det ofta grundar sig i att 

läraren har bristfälliga kunskaper. Utifrån dessa resultat ser jag det som väsentligt att 

undersöka hur idrottsundervisningen kan se ut på ett Rh-gymnasium i Sverige. Då tidigare 

forskningar visar att idrottsundervisningen kan vara problematisk för elever med 

funktionsnedsättningar, men att förutsättningarna kan se annorlunda ut på Rh-gymnasium, vill 
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jag med hjälp av denna studie undersöka hur idrottsundervisningen kan anpassas för elever 

med funktionsnedsättningar. 

 

4.5 Studiens forskningsfrågor 

Som hjälp till att undersöka mitt syfte har jag ställt tre forskningsfrågor:  

• Hur kan elever uppleva ämnet Idrott & Hälsa? 

• Hur kan lärare i Idrott & Hälsa resonera om undervisning för elever med 

funktionsnedsättningar? 

• Hur reglerar styrdokument ämnet Idrott & Hälsa? 
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5. Metodologi 

5.1 Teoretisk utgångspunkt 

Som teoretisk utgångspunkt i min undersökning har jag använt mig av det sociokulturella 

perspektivet. 

Jag har valt att använda Bråten (1998) och Säljös (2000) tolkning av Lev Vygotskis 

sociokulturella perspektiv. Detta perspektiv innebär enligt Vygotskij att lärande utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv sker i ett samspel mellan människor där individen hämtar kunskap 

och utvecklar kognitiva färdigheter. I detta perspektiv har kulturen och den sociala 

omgivningen en avgörande effekt på individens utveckling och lärande (Säljö 2000). Redan 

från födseln bör barnet uppfattas som ett socialt och kollektivt väsen. Det är i samspelet med 

omvärlden som en del av en kollektiv och kulturell gemenskap, som gör grunden för 

utvecklingen som individ (Bråten 1998).  

Inkluderande undervisning innebär att skolan utgår från att alla individer är olika men att alla 

ska få delta i en gemensam undervisning. Det sociokulturella lärandet kan därför ge motiv för 

inkluderande undervisning i skolan. Vidare menar Säljö(2000) att kommunikation och 

interaktion mellan människor är avgörande när det handlar om att skapa kunskaper och 

färdigheter. Lärandet sker i samspel mellan individer och det sociokulturella perspektivet 

fokuserar då på hur människor använder fysiska och kognitiva resurser i detta samspel. Vid 

interaktionen använder sig individer av kulturella redskap som innefattar fysiska resurser och 

språk, vilket är grundläggande vid kommunikativa processer. Utvecklingen och lärandet sätts 

i förbindelse till kommunikativa processer och individen skapar därigenom kunskaper och 

färdigheter (Säljö 2000).  

En del i det sociokulturella perspektivet är den så kallade proximala utvecklingszonen. Den 

proximala utvecklingszonen betecknar skillnaden vad ett barn kan klara ensam på det 

kognitiva området och vad de kan förstå tillsammans med en vuxen. Om en individ lär i 

samspel med någon som är mer kompetent än sig själv höjs den egna kompetensen. I och med 

det klarar barnet nästa gång göra samma sak på egen hand som denne idag klarade av att göra 

tillsammans med en vuxen. I min undersökning innebär detta att skolan och lärarna med hjälp 

av ett coachande förhållningssätt stöttar och motiverar eleverna att leda sig själv i sin vardag. 

Pedagogerna främjar motivation och ansvar där eleverna ges stöd och drivkraft att själva 
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undanröja de hinder de stöter på i sin vardag. Lärande sker optimalt vid samspel mellan tre 

parter, aktiv elev, aktiv lärare och aktiv social miljö. Den nya kunskapen måste kopplas till 

individens tidigare erfarenheter för att skapa sammanhang (Bråten 1998). 

Utmaningen för alla lärare blir därför att skapa meningsfulla undervisningssituationer där 

elever och lärare kommunicerar och interagerar. Utifrån den proximala utvecklingszonen är 

det viktigt att läraren lägger upp undervisningen så att det utförs med gradvis minskande 

insats från läraren och mer insats från eleverna (Bråten 1998). I relation till min studie innebär 

detta att anpassa idrottsundervisningen så att alla elever kan delta utifrån sina förutsättningar, 

oavsett rörelseförmåga. I undervisningen bör eleverna ha möjlighet att gradvis delta allt mer 

självständigt utan insats från läraren.  

 

5.2 Fallstudien som metod 

I denna studie har jag valt att göra en fallstudie som forskningsmetod. Merriam (1994) menar 

att en fallstudie är särskilt lämplig vid undersökning av pedagogiska processer, vilket gör att 

jag anser metoden vara passande till min undersökning. Jag har valt att lägga upp min studie 

med hjälp av en fallstudie där jag undersöker hur undervisningen i ämnet Idrott & Hälsa kan 

vara anpassad till elever med funktionsnedsättningar utifrån tre perspektiv: elevperspektiv, 

lärarperspektiv och dokumentstudie de styrdokument som reglerar ämnet Idrott & Hälsa. Jag 

gör även en kontextanalys av skolan. 

Ejvegård (1996) menar att syftet med fallstudier är att ta en liten del av ett stort förlopp och 

med hjälp av fallet beskriva verkligheten. Vid en fallstudie bör forskningen utgå från både 

kontexten och yttre faktorer kring fallet och sedan studera detta på djupet. Studien är enligt 

Merriam (1994) en passande metod för att förstå pedagogiska händelseförlopp och företeelser 

då den riktar uppmärksamheten mot det sätt en grupp människor hanterar situationer av olika 

slag utifrån ett helhetsperspektiv. 

”Om man t ex är intresserad av integrering av handikappade elever i vanliga klasser ska man alltså 

välja ut en viss elev, en viss klass eller en viss skola som är av särskilt intresse och studera detta 

”fall” på djupet” (Merriam 1994:24).  
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En fallstudie är en undersökning av en specifik sak som i detta fall är att undersöka hur 

idrottsundervisningen på ett Rh-gymnasium är anpassad till elever med funktionsnedsättning. 

Jag har därför valt ut en specifik skola för att studera idrottsundervisningen på djupet.	  	  

I det sociokulturella perspektivet sker lärande i ett samspel mellan människor där den sociala 

omgivningen har en avgörande effekt på lärandet. Alla individer är olika men i samspel med 

omvärlden skapar det grunden för utveckling. I samspel med andra höjs den egna 

kompetensen genom koppling till tidigare erfarenheter, vilket kallas för den proximala 

utvecklingszonen. Utifrån denna sociokulturella utgångspunkt där utveckling sker optimalt 

med hjälp av den proximala utvecklingszonen menar jag att en fallstudie är den bästa metoden 

för just denna studie. Detta för att jag med hjälp av flera delstudier undersöker syftet från 

olika perspektiv och på så sätt belyser samtliga parter som påverkar den proximala 

utvecklingszonen, nämligen elev, lärare och miljö.  

I fallstudien belyser jag skolans undervisning från tre olika infallsvinklar, utifrån eleverna, 

utifrån lärarna och utifrån styrdokument såsom läroplanen, SkolL (2010:800) och 

Salamancadeklarationen. I det sociokulturella perspektivet har den sociala omgivningen en 

avgörande effekt på individens utveckling och lärande. För att samla in information som rör 

den sociala miljön och situationen i fallet har jag även valt att göra en kontextanalys på 

skolan, något som Merriam (1994) menar ger en sociokulturell analys av situationen. 

”Etnografiska tekniker är de strategier som forskarna använder sig av för att samla in information 

som rör den sociala miljö eller situation som är föremål för undersökningen (…) En etnografisk 

fallundersökning är alltså mer än en intensiv, holistisk beskrivning och analys av den enhet som 

studeras. Det handlar om en sociokulturell analys av den enhet som studeras” (Merriam 1994:37) 

Slutprodukten i en fallundersökning är deskriptiv vilket innebär att skildringen av det jag 

studerat är stort och ”tätt” (Merriam 1994). 

 

5.3 Kontextanalys 

Vid kontextanalysen har jag besökt skolan där jag gör min studie. Vid besöket har jag tagit del 

av skolans egna broschyrer, jag inspekterade lokalerna och talade med pedagoger som arbetar 

på skolan. I kontextanalysen presenterar jag skolans utbildning, studielösningar, elevboenden 

och övriga resurser såsom anpassad studietid. I kontextstudien undersöker jag även vilka 
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lärare som undervisar på skolan. Samtliga material är taget från skolans broschyrer, mina egna 

iakttagelser från skolan och samtal med skolans personal. 

 

5.4 Elevundersökning 

Nedan presenteras metoden av den del av studien som undersöker hur eleverna i skolan som 

fallet undersöker upplever ämnet Idrott & Hälsa. I undersökningen intervjuade jag först 

samtliga elevinformanter och sedan lärarinformanten. Intervjuordningen är snarare en slump 

än ett medvetet val då jag anpassat intervjutillfällena efter vad som passat informanterna. 

 

5.4.1 Urval av informanter  

I fallstudien har jag valt ut informanter utifrån hur mycket jag anser att de kan bidra med till 

min forskning, vilket i detta fall är elever som har går på Rh-gymnasiet och läser ämnet Idrott 

& Hälsa. I studien deltar nio elever som läser Idrott & Hälsa i samma grupp, en gång i veckan. 

I denna uppsats har eleverna fingerade namn. 

Mio har en nervsjukdom och tar sig fram utan något hjälpmedel. Mio läser sitt andra år på 

gymnasiet. Idag har han inga idrottlektioner på schemat men tidigare har han haft Idrott & 

Hälsa en gång i veckan med Rh-gruppen. 

Judit sitter i rullstol och läser sitt tredje år i gymnasiet.  

Valter har ryggmärgsbråck och sitter i rullstol. Han läser andra året på gymnasiet. 

Lovisa tar sig fram med kryckor eller utan hjälpmedel. Hon läser andra året på gymnasiet. 

Emelie sitter i rullstol och går andra året på gymnasiet.  

Hans har ryggmärgsbråck och sitter i rullstol. Han läser första året på gymnasiet. 

Johanna har ryggmärgsbråck och sitter i rullstol. Ibland går hon med rullator. Johanna läser 

första året på gymnasiet. 

Jonna har ryggmärgsbråck och sitter i rullstol. Hon har gått på gymnasiet i fyra år. 
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Sara har ryggmärgsbråck. Hon använder rullstol med går ibland. Sara har gått på gymnasiet i 

fem år. 

 

 

5.4.2 Intervjuer 

Jag har valt att använda mig av en kvalitativ metod genom samtalsintervjuer med avsikt att 

uttyda och förstå hur undervisningen i Idrott & Hälsa är anpassad till elever med 

funktionsnedsättningar. Jag har valt detta arbetssätt för att förstå mina informanters 

uppfattningar och upplevelser med idrottsundervisningen där intervjuer ger mig en 

djupgående kvalitativ data. Merriam (1994) styrker intervjun som metod och uttrycker sig 

som följande: 

”När vi inte kan observera handlingar och känslor eller de sätt varpå människor tolkar sin omvärld, 

måste vi fråga dem om detta, dvs. intervjua dem. ” (Merriam 1994:87) 

Säljö (2000) menar att i det sociokulturella perspektivet är kommunikation och interaktion 

mellan människor avgörande för att skapa kunskaper och färdigheter. Utifrån detta anser jag 

att samtalsintervjuer är ett bra sätt att förstå mina informanters uppfattningar och upplevelser, 

vilket är syftet med delstudien.  

Vid intervjuerna har jag valt att använda mig av en halvstrukturerat intervjuprocedur med en 

intervjuguide som utgångspunkt (Bilaga 1). Detta är något Merriam (1994) förespråkar då hon 

uttrycker sig så här: 

”I en delvis strukturerad intervju vill man ha en viss information från alla respondenter. Dessa 

intervjuer styrs av ett antal frågor eller frågeställningar som ska utforskas, men varken ordalydelse 

eller ordningsföljd bestäms i förväg. ” (Merriam 1994:88) 

Fördelen med halvstrukturerade intervjuer är att det skapar förutsättningar för oväntade svar 

och att samtalet kan ta nya vändningar genom interaktion mellan mig och informanten. Denna 

metod kan leda till följdfrågor vilket gör att jag som intervjuare kan ställa frågor som är både 

tematiska och dynamiska. Med en så kallad halvstrukturerad intervjuprocedur var min 

förhoppning att få spontana och oväntade svar från mina informanter snarare än informantens 

föreställningar om ämnet (Kvale 1997, Merriam 1994).    



23	  

	  

Vid samtalsintervjuerna närvarade endast jag och informanten. Samtliga informanter var väl 

informerade om intervjuns ämne och vilka teman intervjun skulle behandla. Detta för att jag 

som intervjuare skulle få ut så mycket som möjligt av samtalet. Alla intervjuer spelades in för 

att samtalet skulle flyta på utan avbrott för att göra anteckningar. Samtliga intervjuer 

transkriberades i efterhand.  

För att intervjuer ska ge god information anser jag att forskaren måste ställa väsentliga frågor. 

Jag valde att utgå från en intervjuguide och genomföra en halvstrukturerad intervju med 

öppna frågor (Bilaga 1). Intervjuerna utgår från de didaktiska frågorna hur? vad? var? och 

varför? Dessa aspekter täcker samtliga frågor i intervjuguiden. För mig som forskare är det 

viktigt att få svar på varför-frågan i alla lägen då jag anser att det säger något om 

informantens logiska tankemönster. Jag vill att mina informanter ska reflektera över varför de 

tycker som de tycker och då är följdfrågan varför central. 

Intervjufrågorna testades på en försöksperson innan de aktuella intervjuerna ägde rum. Detta 

för att förhindra att frågorna kan verka tydliga när de formuleras, men uppfattas som otydliga 

för informanten.  

För att få struktur på intervjuerna har jag valt att hämta inspiration från Kvale (1997) som 

menar att trots samtliga informanter sedan tidigare är informerade om undersökningens syfte 

är det bra att upprepa syftet och vad intervjun ska beröra innan man startar inspelningen. 

Vidare har jag tagit inspiration från Kvale (1997) då eleverna blev informerade om att de när 

som helst kunde välja att avsluta intervjun och att allt material skulle behandlas med största 

möjliga konfidentitet. Samtliga intervjuer ägde rum i anslutning till skolan och på elevhemmet 

där några av eleverna bor. Längden på intervjuerna varierade mellan 20-30 minuter. Efter 

intervjun fick informanterna möjlighet att göra tillägg eller ställa frågor till mig som forskare.  

 

5.4.3 Bearbetning och analys av intervjuer 

Materialet från intervjuerna har behandlats och analyserats genom flera steg. De inspelade 

intervjuerna transkriberades för att jag lättare ska kunna gå tillbaka till materialet och se 

svaren. Detta anser jag var nödvändigt för att kunna göra en korrekt analysering av det 

framtagna materialet, vilket styrks av Kvale (1997) som menar att det transkriberade 

materialet utgör undersökningens huvudsakliga empiri. Vidare analyserades materialet steg 
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för steg där jag valde att försöka erhålla en förståelse för hur idrottsundervisningen faktiskt 

ser ut för elever med funktionsnedsättningar. Jag har därför kategoriserat mönster för att hitta 

kärnan i resultatet utifrån informanternas olika perspektiv. Kategoriseringen utfördes genom 

att jag sorterade informanternas berättelser efter ämne och på så sätt enklare kunde se vad alla 

informanter svarade på en och samma fråga. 

5.5 Lärarundersökning 

Här presenteras metoden för den del av studien som undersöker hur idrottsundervisningen kan 

vara anpassad till elever med funktionsnedsättningar. För att undersöka detta har jag valt att 

göra en intervju med den idrottslärare som undervisar på Rh-gymnasiet. 

 

5.5.1 Urval av informanter 

Vid valet av lärarinformanter till studien var utbudet litet då det bara finns en idrottslärare 

som undervisar på Rh-gymnasiet. I studien deltar endast denna idrottslärare. I uppsatsen har 

läraren ett fingerat namn. 

Annika har undervisat i ämnet Idrott & Hälsa på Rh-gymnasiet i fyra år. 

 

5.5.2 Intervjuer 

Då det bara finns en idrottslärare som undervisar på Rh-gymnasiet valde jag att ta direkt 

kontakt med läraren via mail. I mailet presenterade jag mitt ärende och syftet med 

undersökningen samt vad intervjufrågorna skulle beröra. Därefter valde vi ut en tid och plats 

för intervjun. 

Vid intervjun har jag liksom vid elevintervjuerna valt att använda mig av en halvstrukturerad 

intervjuprocedur med en intervjuguide som utgångspunkt. För att nå en viss information från 

informanten styrdes intervjun av ett antal frågor som jag ville få svar på, men ordningsföljden 

var inte bestämd i förväg (Kvale 1997, Merriam 1994). Lärarintervjun följde samma 

tillvägagångsätt som elevintervjuerna gällande intervjuutförande, intervjuguide och struktur 

(Bilaga 2). 
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5.5.3 Bearbetning och analys av intervju 

Liksom vid elevintervjuerna har materialet vid lärarintervjun behandlats och analyserats 

genom flera steg. Den inspelade intervjun transkriberades för att sedan analyseras och 

kategoriseras. Bearbetningen följde samma tillvägagångsätt som vid elevintervjuerna, vilket 

kan läsas i kapitel 5.3.3. 

 

5.6 Dokumentstudie 

Fallstudien rör även ämnesplanerna i Idrott & Hälsa, SkolL (2010:800) och 

Salamancadeklarationen vilket innefattar en holistisk bild av dessa. I detta avsnitt presenterar 

jag urvalet av dokument samt tillvägagångsättet av dokumentstudien. 

 

5.6.1 Urval 

Vid dokumentstudien har jag valt att använda skolL (2010:800), ämnesplanerna (GY11) för 

Idrott & Hälsa och Salamancadeklarationen (1994). Dessa är relevanta då de berör 

undervisningens mål och krav för de elever som läser Idrott & Hälsa i den skola jag gör min 

studie. Jag valde att använda Salamancadeklarationen då den är gjord av FN:s organ och 

utfärdar standardregler om delaktighet och jämlikhet för personer med 

funktionsnedsättningar.  Denna deklaration uppmanar vår regering att främja integrerad 

undervisning trots att den snarare har en politisk än rättslig betydelse. 

I och med den nya läroplanen GY11 finns inte längre några lokala styrdokument vilket gör att 

det inte finns några sådana dokument i studien. Sveriges läroplaner är gjorda av regeringen 

och utgår inte från några internationella ramar vilket leder till att det inte heller finns några 

internationella dokument att studera i detta syfte, annat än Salamancadeklarationen. 

 

5.6.2 Dokumentanalys 

Vid dokumentstudien har jag valt att först gå igenom materialet i sin helhet för att sedan 

analysera valda delar som jag anser är relevant utifrån undersökningens syfte och 

forskningsfrågor.  
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Jag har valt att se denna studie som en intervjustudie där svaret på mina frågor finns i 

dokumenten. Jag har valt att ställa motsvarande didaktiska frågor till dokumenten som jag 

ställt vid intervjuerna av mina informanter. Jag har hållit isär vad som är lag, krav och 

målsättningar när jag analyserat dokumenten. Att ställa motsvarande didaktiska frågor till 

dokumenten som vid informantintervjuerna är nödvändigt då resultaten från delstudierna ska 

ställas i relation till varandra (Bilaga 3).  

 

5.7 Etiskt förhållningssätt 

Samtliga deltagare i undersökningen blev vid min första kontakt med dem informerade om 

studiens syfte. Alla informanter blev informerade om de fyra huvudkraven i de etiska 

principerna, informationskravet, samtyckeskravet,	  konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att deltagarna är medvetna om undersökningens syfte. 

Samtyckeskravet innebär att om informanten inte är myndig så ska vårdnadshavare godkänna 

den omyndiges deltagande. Konfidentialitetskravet innebär att informanterna är medvetna om 

att de kan välja att avbryta intervjun när de vill och att de deltar på villkor de själva valt. 

Nyttjandekravet innebär att den information jag samlat in i denna undersökning enbart 

kommer användas till denna studie och inte i några som helst andra syften. Allt material och 

alla uppgifter har förvarats på så sätt att obehöriga inte ska kunna ta del av underlaget. 

Samtliga informanter har fingerade namn i undersökningen (Källa 2).  

 

5.8 Resultat 

I studien och undersökningen plockar jag ut och gör urval vad jag anser vara relevant av det 

framtagna materialet, vilket jag avgör utifrån syftet med min undersökning. Jag har 

kategoriserat resultatet utifrån mina forskningsfrågor med rubrikerna” Elevernas upplevelser 

av ämnet Idrott & Hälsa”, ”Idrottsundervisning på Rh-gymnasiet”, ”Moment i Idrott & 

Hälsa”, ”Förväntningar på elever med funktionsnedsättningar” och ”En bra idrottslärare”.  Jag 

har valt att kategorisera resultatet på detta sätt då dessa frågor indirekt svarar på mina 

forskningsfrågor.  

 



27	  

	  

5.9 Reliabilitet och validitet 

Min teoretiska referensram ställer vissa krav på denna studie. Detta innebär att min 

undersökning ska ske utifrån ett sociokulturellt perspektiv. I det är fallet medför det att 

studien utgår från att människor hämtar kunskap utifrån samspel med varandra där den sociala 

omgivningen är avgörande. En kontextanalys av skolan där jag gör min studie är därmed 

nödvändig då det sociokulturella perspektivet fokuserar på hur människor använder fysiska 

och kognitiva resurser i samspelet mellan varandra. Utvecklingen och lärandet sätts i 

förbindelse till kommunikativa processer.  

Urvalet av dokument till dokumentstudien anser jag vara relevant utifrån mitt syfte och mina 

forskningsfrågor då samtliga berör idrottsundervisning för elever med funktionsnedsättningar. 

Vidare är frågorna jag ställt till dokumenten väsentliga då jag har valt att ställa motsvarande 

didaktiska frågor till dokumenten som jag ställt vid intervjuerna av mina informanter. Att 

ställa motsvarande didaktiska frågor till dokumenten som vid informantintervjuerna är 

nödvändigt då resultaten från delstudierna ska ställas i relation till varandra. 

För att en intervju ska bli så lyckad som möjligt krävs det att intervjuaren är både kunnig i 

ämnet och är en erfaren intervjuare. Detta gör att studiens resultat kan vara påverkat av att jag 

inte behärskat intervjutekniken på en tillräckligt hög nivå. Jag kan heller inte vara säker på att 

mina informanter har svarat helt sanningsenligt vilket kan påverka undersökningens 

tillförlitlighet (Ejvegård 1996). 

Sammanfattningsvis menar jag att mina metoder är tillräckliga för att täcka mitt syfte och mitt 

fall. De tre delstudierna täcker hela fallet genom att belysa syftet från tre olika 

utgångspunkter, vilket gör studien giltig för kontexten. Jag anser att urvalet informanter täcker 

delstudierna trots att det bara är en idrottslärare som intervjuats. Detta för att fallstudien i 

praktiken är en totalstudie. Jag anser mig ha gjort fallstudien på ett reliabelt och valid sätt 

utifrån det syfte och de forskningsfrågor jag ställt, vilket jag anser är det allra viktigaste i en 

studie. Valet av problemformuleringar, material och metod påverkar forskningsresultatet i en 

studie. Jag anser mig dock använda mig av goda formuleringar samt reliabla och valida 

material och metoder som är stabila och ger ett sanningsenligt resultat. Studiens tillförlitlighet 

anser jag därmed vara god. 
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6. Resultat 

I detta kapitel presenteras studiens resultat. Resultatet inleds med att studiens kontext 

presenteras. Därefter presenteras resultatet av elevundersökningen, lärarundersökningen och 

slutligen dokumentstudien.  

 

6.1 Studiens kontext 

Gymnasieskolan där jag gör min fallstudie är en utbildning som finns på fyra orter i Sverige. 

Utbildningen är Rh-anpassad vilket innebär att det är anpassad till ungdomar med 

rörelsehinder. Skolan erbjuder en individuellt anpassad utbildning till alla elever.  

”Vi satsar på individuella studielösningar med goda möjligheter att utvecklas både pedagogiskt 

och socialt. Det kan innebära att din studietid förlängs. Under hela skoldagen har du som elev 

tillgång till elevassistenter.” (Broschyr Rh-gymnasiet) 

Eleverna har under skoltid tillgång till både assistenthjälp och habilitering. Vid habiliteringen 

finns habiliteringsläkare, arbetsterapeut, sjukgymnast, psykolog och kurator, sjuksköterska 

och logoped att tillgå. 

”Utifrån dina önskemål upprättar habiliteringsteamet en individuell habiliteringsplan. Syftet med 

habiliteringsarbetet är bland annat att hjälpa dig att finna just dina resurser och möjlighet till personlig 

utveckling.” (Broschyr Rh-gymnasiet) 

Skolan erbjuder också en utökad studievägledning samt stöd av speciallärare och 

specialpedagoger. Vid behov kan de även erbjuda enskild studiehandledning och stöd. Elever 

med godkända betyg från grundskolan kan söka bland skolans samtliga nationella program. 

Därefter erbjuds de individuellt anpassad undervisning både gällande studietakt och 

undervisning. Eleverna kan välja att läsa programmet integrerat i en vanlig gymnasieklass, ha 

vissa ämnen i enskild grupp eller enbart läsa i en liten grupp (Broschyr Rh-gymnasiet).  

Pedagogerna som undervisar på skolan undervisar även i en kommunal gymnasieskola vilket 

innebär att de har en lärarutbildning men inte nödvändigvis någon specialutbildning. Eleverna 

på skolan har den största delen av undervisningen i ett och samma klassrum. Detta klassrum 

är anpassat genom att varje elev har ett eget höj- och sänkbart bord, utrymme för rullstolar 
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samt ett större bord i mitten av klassrummet för att alla elever ska kunna sitta samlade (Egna 

iakttagelser). 

Idag är det 19 elever som läser på detta Rh-gymnasium. Majoriteten av eleverna sitter i 

rullstol, två elever har permobil och tre elever behöver inget hjälpmedel för att ta sig fram. 

För elever som kommer från annan ort finns ett elevhem i närheten av skolan (Lärare på Rh-

gymnasiet).  

”Elevhemmen ligger på tio minuters gångavstånd från skolan. Rummen och lägenheterna är 

funktionellt möblerade och du kan komplettera med egna möbler eller annat som är viktigt för dig. 

Du har även möjlighet att ha eget telefon- och Internetabonnemang. I elevhemmen finns även 

gemensamma rum där man äter och umgås.” (Broschyr Rh-gymnasiet) 

I elevhemmet finns personal dygnet runt men målsättningen är att eleverna ska bli så 

självständiga som möjligt (Lärare på Rh-gymnasiet).  

 

6.2 Elevernas upplevelser av ämnet Idrott & Hälsa 

I detta kapitel presenteras resultatet av elevundersökningen i fallstudien. Undersökningen 

visar hur eleverna upplever ämnet Idrott & Hälsa och hur idrottsundervisningen på Rh-

gymnasiet kan se ut. Vidare visar resultatet hur de olika momenten i idrottsundervisningen ser 

ut, vad eleverna anser förväntas av dem i idrottsämnet samt hur de anser att en bra 

idrottslärare ska vara.   

 

6.2.1 Elevernas upplevelser av ämnet Idrott & Hälsa 

Alla elever är positiva till idrottslektionerna.  

”Det är jättekul!	  Det är mer individuellt i Rh-gruppen än det var på grundskolan..	  Här finns folk 
som är väldigt handikappade som inte klarar av så mycket som att kasta en boll och det är ju en 
lägre nivå. Men det är samtidigt roligare för vi gör saker tillsammans” (Johanna) 

”Det är bra, jag tycker om idrott! Jag har börjat tycka mer om idrott på slutet.	  Här kan alla vara 
med på sitt sätt. Det är mer individuellt efter sitt eget mål. Idrottsschemat är så att alla kan vara 
med. Men det är individuellt, kan man inte göra alla delar så gör man inte det, eller så gör man det 
på ett annat sätt” (Jonna) 
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”Det är bra här för det är inte samma tempo. Man kan vara med i alla åldrar... Det anpassas ganska 
bra... Jag får göra det jag är bra på, man får göra allt på den nivån man ligger på. Det är bra 
anpassat för det måste ju vara anpassat” (Emelie) 

”Här kan man vara med på ett helt annat sätt. Jag läser hellre idrott med Rh-gruppen än som jag 

gjort tidigare i grundskolan. Om jag vill ha det lite tuffare så får jag det och om jag vill ha de lite 

enklare så får jag det också” (Judit) 

Eleverna menar att på Rh-gymnasiet kan alla vara delaktig i idrottsundervisningen, oavsett 

vilken rörelseförmåga de har. Ingen elev blir exkluderad från gruppen och alla kan delta i 

aktiviteterna, efter sina förutsättningar. Sara, Johanna, Mio, Hans, Judit och Jonna har i 

grundskolan läst idrott i klasser där de var ensamma om att ha en funktionsnedsättning. 

Samtliga elever menar att idrotten var betydligt mer problematisk innan de började läsa på 

Rh-gymnasiet eftersom undervisningen inte var anpassad på samma sätt i grundskolan. 

”När de andra spelade fotboll fick jag sitta ensam i styrkerummen, vilket inte var så kul. Så är det 

inte på den här skolan.” (Johanna) 

”Då var det ingenting jag tänkte på. Det var bara att göra det bästa av situationen. Jag gjorde allt 

jag kunde. Det var bra till en gräns, men när läraren säger att vi ska spela fotboll, vill du vara 

mittfältare så var det svårt. Då var jag oftast tränare” (Hans) 

”Dels så anpassade aldrig min idrottslärare lektionerna till mig så när jag inte kunde vara med så 

fick jag vara ledig istället. Det fanns inget komplement till mig. Jag fick titta på, eller ibland vara 

ensam på gymmet.” (Jonna).  

”På grundskolan var jag ganska negativ, där var allt svårare. Idag skulle jag gärna ha idrott två 

gånger i veckan men det är inte värt att ha idrott med en vanlig klass där jag kommer få det 

jobbigt. Då känner jag mig bara i vägen, att alla tänker att ’jaha, det här kan hon inte heller göra, 

då måste vi ändra’. Det känns lite jobbigt…” (Johanna) 

Samtliga elever upplever att idrotten på gymnasiet är bättre än den var på grundskolan. De 

menar att idrotten på gymnasiet inte har samma höga tempo som tidigare och att den är bättre 

anpassad till elevernas funktionsnedsättningar. På Rh-gymnasiet kan alla elever delta i all 

idrottsundervisning, till skillnad från grundskolan. 

Mio har läst delar av Idrott & Hälsa ensam istället för med den övriga gruppen då han anser 

att det inte ger honom lika mycket att läsa med den övriga gruppen då han inte sitter i rullstol. 

Detta är dock något han trivts bra med och han tycker idrotten kan vara rolig ibland. 
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”Jag hade idrotten lite själv ibland och körde typ boxning med min assistent. Om det inte var något 

roligt på schemat - då var jag med. Jag arbetar bäst själv, därför gjorde jag så. Jag har alltid tyckt 

om att arbeta själv” (Mio) 

På grundskolan läste Mio idrott i en klass där ingen annan elev hade någon 

funktionsnedsättning. Han menar att idrotten då var upplagd på samma sätt som det är på 

gymnasiet men att de utför andra aktiviteter på gymnasiet. Mio var dock fysiskt starkare på 

grundskolan än han är nu och kunde då hänga med i undervisningen på ett bättre sätt.  

 

6.2.2 Idrottsundervisning på Rh-gymnasiet 

Samtliga elever jag intervjuat menar att idrottsundervisningen med Rh-gruppen är anpassad 

till deras funktionsnedsättningar. Judit menar att det är positivt för henne att läsa tillsammans 

med andra som också sitter i rullstol men att alla elever inte har samma svårigheter just för att 

de sitter i rullstol. Jonna menar att idrottslektionerna är anpassade så att alla kan vara med. 

Vidare menar hon att om någon inte kan göra vissa delar så kan de välja bort det, eller utföra 

dem på ett annat sätt. Lovisa tycker att det med assistenternas hjälp går att utföra idrotten utan 

att hela lektionen ska behöva anpassas efter den individ i gruppen som behöver mest 

anpassning. 

”Om man behöver extra hjälp så brukar assistenterna vara med och hjälpa till istället för att det ska 

anpassas mer” (Lovisa) 

Sara säger att då eleverna i gruppen har så olika förutsättningar så delas gruppen ofta upp. 

Eleverna får då själva välja vilken grupp de vill delta i. Hans menar att idrottsundervisningen 

någon gång haft för mycket anpassning vilket gör att nivån dessa gånger blivit för låg. Även 

Johanna menar att det har hänt att nivån på idrottslektionerna blivit låg. 

”Det finns de som är väldigt handikappade som inte klarar så mycket som att kasta en boll i den 

gruppen, och det är ju en lägre nivå. Men det är samtidigt roligare för vi gör saker tillsammans. 

Med samtidigt lite tråkigt ibland, för mig som har en högre nivå än många andra. Det blir inte lika 

stor utmaning då… men jag förstår samtidigt att det är svårt med så olika individer” (Johanna) 

Fortsättningsvis menar Hans det har hänt att lektioner anpassats mer efter de individer som 

behöver mest anpassning och inte till de elever som klarar av större utmaningar.  
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”De som klarar av att göra mycket får då inte alltid göra så mycket tuffa saker.. De får göra på 

samma sätt som de lägre individerna. De som kan mer blir då lite begränsade då nivån blir lägre” 

(Hans) 

Johanna säger att gruppen ibland delas upp under idrottslektionerna. De elever som inte vill 

vara med på vissa aktiviteter får då möjligheten att spela boccia eller bowling på sidan om. 

Hon menar att då en individ inte kan göra en viss sak så måste hon eller han få göra det på ett 

sätt som individen klarar av att göra det på, vilket då är bra. Samtliga elever är enade om 

aktiviteter ofta anpassas efter nivå. Det innebär att gruppen ibland delas upp och att samma 

aktivitet kan utövas på olika nivåer i olika grupper. Eleverna får då själva välja vilken grupp 

de vill vara med i, vilket de menar är bra.  

Johanna och Hans menar att nivån på idrottsundervisningen ibland varit för låg. De upplever 

att anpassningen är bra, men att det ibland anpassas lite för mycket. Övriga elever tycker att 

anpassningen på undervisningen är bra och att idrottslektionerna fungerar bra. Valter säger att 

de brukar göra allt möjligt på idrottslektionerna. Oftast börjar de med en uppvärmning sedan 

pratar de om aktiviteten de ska utföra innan de börjar utöva aktiviteten. Johanna menar att de 

försöker komma igång så fort som möjligt med idrottslektionerna för att de ska hinna göra 

något.  

”Allt tar ju lite längre dit i den här gruppen. Det blir lite segt.. Man är inte så snabb. Man hinner 

bara göra en grej så är det slut. Det man hinner göra ett varv här hinner man fyra varv på 

idrottslektionerna med en vanlig klass” (Johanna) 

Hans menar att efter uppvärmningen blir idrottslektionerna succesivt hårdare och hårdare 

innan de avslutar men någon jobbig konditionsövning som ”Idioten” på slutet. Han menar 

dock att han skulle uppskatta om idrottslektionerna var ännu jobbigare. 

”Det är lite mesigt då jag kommer från en skola där jag gick i en vanlig klass. Där fick jag göra allt 

och det var ingen anpassning alls. Nu när jag läser i en skola med väldigt mycket anpassning kan 

jag tycka att det blir för mycket anpassning ibland” (Hans) 

Samtliga elever menar att idrottslektionerna bygger på uppvärmning, aktivitet och avslutas 

med nedvarvning och genomgång med läraren. 
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6.2.3 Moment i Idrott & Hälsa 

Hans, Jonna, Johanna, Judit och Sara önskar att det ibland var mer ansträngande aktiviteter på 

idrotten.  

”Jag gillar när man får ta i lite mer. Då musklerna eller konditionen får jobba” (Jonna) 

”Jag vill ha hårdare uppvärmning och sen ett högt tempo på lektionerna. Jag vill svettas på 

idrotten!” (Hans) 

”Brännboll är roligt. Och badminton och dans. På grundskolan kom en dansinstruktör till skolan 

när vi hade dans och det var roligt. Men det är ju väldigt svårt med rullstolar..” (Johanna) 

”Det borde vara mer kondition på idrottslektionerna. Aktiviteter som gör att man får träna 

konditionen” (Judit) 

Sara vill gärna ha simning på idrottslektionerna då hon aldrig haft det. Valter tycker det borde 

vara mer innebandy. Även Mio menar att det borde vara mer innebandy på idrotten då i 

princip alla elever kan vara med när de spelar innebandy. Hans vill inte ha så mycket lekar på 

idrottslektionerna då han menar att det känns lite barnsligt. Johanna vill inte ha för enkla 

aktiviteter vilket även Judit menar då hon säger att hon vill ha mindre avslappning och mer 

hårda aktiviteter. Jennifer och Mio vill inte ha dans på idrotten. 

 

6.2.4 Förväntningar på elever med funktionsnedsättningar 

Lovisa och Emelie menar att läraren förväntar sig att de ska göra sitt bästa på lektionerna men 

om de inte mår bra får de ta det lugnare. Mio menar att eleverna ska vara närvarande och delta 

på lektionerna och att det räcker för att gå godkänt i kursen. Johanna tror att läraren förväntar 

sig att hon är med på lektionen och att hon är motiverad och delaktig. 

”Jag tror lärarna ser på om jag är med på lektionen och om jag har bytt om. Men jag vet inte om det är så 

strikt om man är om bytt. Men det var jättenoga på grundskolan. Då fick man inte vara med om man inte 

var ombytt, men så är det inte här. Men jag gillar att byta om. Kanske ser lärarna på hur mycket jag bryr 

mig och engagerar mig också. Största delen är nog hur motiverad jag är…” (Johanna) 

Hans tror att läraren förväntar sig att han gör sitt bästa och är glad.  
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”Läraren betygsätter mig på om jag är glad och om jag är där hela tiden. Om jag är inspirerande 

och engagerar andra. Om jag tar i något. Jag vet inte om de ser på mina rörelser eller så, det har jag 

inte tänkt på. Det är så självklart för mig vad jag kan göra och vad jag inte kan göra…” (Hans) 

Även Jonna tror att läraren förväntar sig att hon gör sitt bästa.  

”Det jag inte kan det kan jag inte. Med det jag kan, det ska jag visa att jag kan!” (Jonna) 

Sara tror att läraren betygsätter eleverna efter hur de fungerar i gruppen, hur de presterar och 

framförallt inställningen hos eleverna. Lovisa tror att läraren bedömer eleverna efter deras 

engagemang, att de gör sitt bästa och att de är villiga att testa alla aktiviteter. Till en viss del 

tror hon att läraren ser på elevernas rörelsekompetenser. 

”Jag tror också de ser på rörelsekomptenser. Men det är ju inget man kan rå för om man inte kan 

vissa saker...” (Lovisa) 

Ingen av eleverna vet hur kunskapskraven ser ut för ämnet Idrott & Hälsa och de vet inte vad 

Skolverket skriver om ämnet. De är dock överrens om att läraren bedömer dem efter hur 

mycket de tar i på lektionerna och om de är delaktiga och aktiva.  

 

6.2.5 En bra idrottslärare 

Johanna och Hans menar att en bra idrottslärare lägger upp aktiviteter på en bra nivå. 

”Det ska vara individuellt, men med ett samspel. Man borde göra grupper i gruppen så man får 

välja själv vilken nivå man vill spela. Man gör samma saker, men på olika nivåer..” (Johanna) 

”Läraren ska se individerna och dela upp gruppen. De ska ge bra övningar och uppgifter och inte 

dra alla över en kant. Men ändå inte vara för hård” (Hans) 

Jonna vill att idrottslärare ska vara förstående och lita på eleverna. Hon vill att läraren ska 

vara sträng och kunna peppa och motivera eleverna. Även Judit menar att det är viktigt att 

läraren ska kunna motivera alla elever.  

”Men om det är något som är för svårt för mig ska läraren kunna komma på något annat till mig 

som jag kan göra. Annars blir jag ju inte aktiv” (Judit) 

Mio vill att idrottsläraren ska strunta i att han har en funktionsnedsättning och försöka få 

lektionen att fungera ändå. Både Sandra, Lovisa och Emelie vill att läraren ska vara 

förstående och motiverande men samtidigt bestämd och disciplinerad.  
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Sammanfattningsvis kan jag konstatera att alla elever i studien idag är positiva till ämnet 

Idrott & Hälsa. De menar att idrottslektionerna på Rh-gymnasiet anpassas efter eleverna som 

individer, vilket gör att alla kan delta utifrån sina förutsättningar. Eleverna anser att 

idrottslektionerna på Rh-gymnasiet är nivåanpassad. Detta innebär att samtliga elever kan 

delta i alla aktiviteter, utan att nödvändigtvis göra samma sak. Eleverna anser att det är viktigt 

att läraren lägger upp aktiviteterna på en bra nivå, vilket de menar är att undervisningen är 

individuell, men med ett samspel.  Ett bra sätt att lösa detta på, menar de är att dela in gruppen 

där alla får göra samma sak, men på olika nivåer. 

 

6.3 Lärare i Idrott & Hälsa om undervisning av elever med funktionsnedsättningar 

I detta kapitel presenteras resultatet av lärarundersökningen i fallstudien. Resultatet visar hur 

läraren tror att eleverna upplever ämnet Idrott & Hälsa och hur idrottsundervisningen ser ut på 

Rh-gymnasiet. Vidare visar resultatet vad läraren anser det borde vara mer eller mindre av på 

lektionerna, vad som förväntas av eleverna på idrottslektionerna samt hur läraren anser en bra 

idrottslärare ska vara. 

 

6.3.1 Elevernas upplevelser av ämnet Idrott & Hälsa 

Annika tror att eleverna har positiva upplevelser av idrotten. Hon menar att idrotten är det 

enda tillfället då alla elever träffas tillsammans, vilket kan vara både på gott och ont. Hon tror 

dock att många elever tycker det är roligt att vara tillsammans i gruppen. Vidare säger hon att 

de flesta elever ser idrotten som roliga lektioner, men att det finns undantag. 

 

6.3.2 Idrottsundervisning på Rh-gymnasiet 

Annika säger att det ibland kan vara en utmaning att anpassa idrottslektionerna till alla 

individer.  

”Ibland får man trolla med knäna. Jag utgår inte från den som har sämst förutsättningar och lägger 

nivån där. Jag väljer aktiviteter där så många som möjligt ryms. Det tror jag leder till att alla kan 

vara med. Jag försöker tänka att det ska finnas en stegring på nivån att man kan köra hårt om man 

vill men man kan välja att inte göra det” (Annika) 
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Annika menar att stegringen ska finnas för de elever som vill och kan men att hon utgår från 

mitten av elevgruppen och låter varje individ välja åt vilket håll de vill gå. Hon väljer att 

lägga upp aktiviteterna så att det finns alternativ, men inom vissa gränser. Eleverna ska få 

möjligheten att välja efter intresse och nivå där de ska kunna delta på sitt sätt. 

När Annika planerar undervisningen har hon hela gruppen i åtanke.  

”Jag tar hänsyn till individerna i gruppen. Spännvidden måste finnas. De finns de som vill köra 

hårt och de finns de som inte har förutsättningarna att köra hårt. Det går inte att offra någon. Det är 

viktigt att tänka på att få ut det eleverna är ute efter…” (Annika) 

Annika säger att idrottslektionerna på Rh-gymnasiet liknar andra idrottslektioner på 

gymnasiet. Hon brukar börja med en genomgång där hon samlar gruppen. Sedan värmer de 

upp, utför en huvudaktivitet och avslutar med nedvarvning. Avslutningsvis samlas de och 

samlar ihop tankarna om dagens lektion. Hon menar att hon lägger upp idrottslektionerna på 

samma sätt som hon gör med andra klasser.  

 

6.3.3 Moment i Idrott & Hälsa 

Annika har valt att fokusera mycket på styrka och hållning men även på insikt och förståelse.  

”Vi borde kanske ha mer av egna träningsprogram och diskutera saker kring hälsa och göra egna 

uppgifter. Men när det bara är en gång i veckan vill jag att de ska röra på sig så då blir det mindre 

tid till teorin” (Annika) 

Annika menar att i det stora hela anser hon inte att det borde vara mindre av någonting på 

idrottslektionerna.  

 

6.3.4 Förväntningar på elever med funktionsnedsättningar 

Annika betygsätter eleverna efter kunskapskraven i Idrott & Hälsa men säger att vissa elever 

får använda sig av PYS-paragrafen. PYS-paragrafen är en undantagsbestämmelse som innebär 

att om det finns särskilda skäl får det vid betygssättningen bortses från enstaka delar av 

kunskapskraven. Med särskilda skäl avses funktionsnedsättningar eller andra liknande 

förhållanden som utgör ett direkt hinder för att eleven ska kunna nå ett visst kunskapskrav. 

Vidare förväntar hon sig att alla elever ska ha en öppen inställning på idrottslektionerna.  
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”Att de ska gå in med en öppen inställning. Att man är med och försöker och testar. Alla är olika 

men min förväntning är att man åtminstone vågar prova och att man är toleranta till alla andra.” 

(Annika) 

Annika tror inte att eleverna alltid är medvetna vad som förväntas av dem och att hon vet att 

hon borde vara mer tydlig med kunskapskraven.  

”Jag har nog valt att bygga det mycket på glädje, gemenskap och trygghet istället för 

kunskapskrav. Det har nog blivit en tradition på Rh-idrotten.” (Annika) 

 

6.3.5 En bra idrottslärare 

Annika tror att idrottslärare som undervisar på Rh-gymnasiet framförallt behöver tålamod och 

energi. Hon menar att det är ett ämne där det krävs att läraren anstränger sig och är engagerad. 

”Jag har gått in med överenergi för att försöka dra igång, men också tänka att saker tar lite längre 

tid här. Då får man inte bli stressad utan istället se möjligheterna att jobba på lite andra sätt. 

Utmaningen blir att hitta varianter på allt. Det är stor skillnad på energinivån på eleverna här i 

jämförelse med andra klasser. På gott och ont. Här krävs det att jag är mer engagerad. Hittills har 

det aldrig hänt att jag behövt bromsa eleverna i Rh-gruppen” (Annika) 

Vidare menar Annika att en bra idrottslärare måste vara pedagogisk och ha fingertoppskänsla 

då de möter eleverna. Hon menar också att det är viktigt att läraren har en bred social 

kompetens och lyckas få med sig eleverna. Enligt henne är idrottsämnet en blandning av 

glädje och krav, vilket ibland kan vara svårt. 

 

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att Annika tror att hennes elever har positiva 

upplevelser av idrotten, men att det finns undantag. Hon tycker ibland det är svårt att anpassa 

idrottslektionerna så att alla elever kan delta. ”Ibland får man trolla med knäna” säger hon och 

syftar på att hon försöker välja aktiviteter där alla har möjlighet att delta. Annika menar att det 

måste finnas en stegring på nivån där varje individ kan delta utifrån sina förutsättningar och 

behov. Enligt denna studie lyckas Annika med en inkluderande undervisningen då hon 

nivåanpassar lektionerna för att alla individer ska rymmas att delta utifrån sina förutsättningar.	  

Upplägget av idrottslektionerna på Rh-gymnasiet menar Annika ser ut på samma sätt som i 

övriga klasser där hon undervisar. 
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6.4 Styrdokumenten om ämnet Idrott & Hälsa för elever med funktionsnedsättning 

I detta kapitel presenteras resultatet av dokumentstudien i fallstudien. Resultatet visar hur 

styrdokument reglerar ämnet Idrott & Hälsa. Här beskrivs vad läroplanen för Idrott & Hälsa, 

skolL (2010:800) och Salamancadeklarationen skriver om hur idrottsundervisningen för 

elever med funktionsnedsättningar kan se ut samt utifrån vilka kunskapskrav eleverna bedöms 

i ämnet.	  

 

6.4.1 Definitioner  

Ämnesplan Idrott & Hälsa 

Ämnesplanerna anger de kunskaper eleverna ska ges möjlighet att utveckla genom 

undervisningen i ämnet. Här finns också ämnets syfte, centrala innehåll och kunskapskrav. 

Regeringen fattar besluten kring ämnesplanerna i de gymnasiegemensamma ämnena medan 

Skolverket fattar beslutet i övriga ämnen.  

Ämnets syfte beskriver vilka kunskaper eleverna ska ges möjlighet att utveckla genom 

undervisningen i ämnet. Här beskrivs också sådant som inte betygsätts. Målen för ämnets 

syfte formuleras i punktform. 

Idrott & Hälsa 1 100p  

Inom varje ämne finns det kurser och i varje kurs anges vilka av målen i ämnets syfte som 

kursen omfattar. Därefter preciseras kursens centrala innehåll. Här presenteras vad som ska 

behandlas i undervisningen. Det finns även utrymme för att läraren tillsammans med eleverna 

ska kunna välja ytterligare innehåll till kursen.  

Kunskapskrav Idrott & Hälsa 1 100p 

Kunskapskraven utgår från de mål som kursen omfattar och uttrycker med vilken kvalitet 

eleven visar sitt kunnande i förhållande till målen. Kunskapskraven används vid 

betygsättningen hos varje elev.  
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Skollagen  

SkolL (2010:800) innehåller huvudsakliga stadganden om skolväsendet. I SkolL (2010:800) 

regleras vilka rättigheter och skyldigheter barn, elever och vårdnadshavare har. Här framgår 

de krav som ställs på huvudmannen för verksamheten. SkolL (2010:800) beslutas av 

riksdagen. 

Salamancadeklarationen 

Salamancadeklarationen Unesco, FN:s organ för undervisningen hade år 1994 en konferens 

som kallas Salamancadeklarationen. Där utfärdades standardregler om delaktighet och 

jämlikhet för personer med funktionsnedsättningar för staterna i FN.  Denna deklaration 

uppmanar alla utbildningssystem och regeringar att ta emot alla individer oavsett svårigheter 

eller skillnader. De uppmanar regeringar och FN att främja inkluderad undervisning då alla 

elever oavsett funktionsnedsättning ska kunna gå i gemensam skola i vissa fall med extra stöd 

eller i specialklass. Undervisningen måste därför ta hänsyn till att alla är olika och har olika 

behov. Syftet är att med hjälp av Salamancadeklarationen ge regeringar, internationella 

organisationer, nationella biståndsorgan, icke-statliga organisationer och andra organ, 

underlag för planering och vägledning för åtgärder. Salamancadeklarationen bistår med 

vägledning kring principer, inriktning och praktik vid undervisning av elever med behov av 

särskilt stöd. Deklarationen har en politisk snarare än en rättslig betydelse (2/2006 svenska 

Unescorådets skriftserie).  

 

6.4.2 Idrottsundervisning på Rh-gymnasiet 

Gymnasieskolans Värdegrund och uppgifter 

”En likvärdig utbildning 

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. 

Skollagen föreskriver att utbildningen inom varje skolform ska vara likvärdig, oavsett var i landet 
den anordnas. 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, behov och kunskapsnivå. Det finns också olika vägar att nå målen. Särskild 
uppmärksamhet ska ägnas åt de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för 
utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla. Skolan har ett särskilt ansvar 
för elever med funktionsnedsättning.” 

”Skolans uppdrag 
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Huvuduppgiften för gymnasieskolan är att förmedla kunskaper och skapa förutsättningar för att 
eleverna ska tillägna sig och utveckla kunskaper. Utbildningen ska främja elevernas utveckling till 
ansvarskännande människor, som aktivt deltar i och utvecklar yrkes- och samhällslivet. Den ska 
bidra till elevernas allsidiga utveckling. 

Skolan ska även sträva efter att ge eleverna förutsättningar att regelbundet bedriva fysiska 
aktiviteter.” 

”Riktlinjer 

Alla som arbetar i skolan ska /…/ 

• ge stöd och stimulans till alla elever så att de utvecklas så långt som möjligt /…/ 
          Läraren ska 

• utgå från den enskilda elevens behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande, 

•  stärka varje elevs självförtroende samt vilja och förmåga att lära, 

•  i undervisningen skapa en sådan balans mellan teoretiska och praktiska kunskaper som 
främjar elevernas lärande, 

• stimulera, handleda och stödja eleven och ge särskilt stöd till elever i svårigheter, 

•  organisera och genomföra arbetet så att eleven 

– utvecklas efter sina egna förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda 

och utveckla hela sin förmåga, 

– upplever att kunskap är meningsfull och att den egna kunskapsutvecklingen går framåt, 

– får möjligheter till ämnesfördjupning, överblick och sammanhang, 

– får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling, 

– successivt får fler och större självständiga uppgifter och ökat eget ansvar, och 

– får möjlighet att arbeta ämnesövergripande.” (Skolverket 1) 

 

Idrott & Hälsa 

”Ämnets bakgrund och motiv 

Eftersom undervisningen ska utgöras av fysiska aktiviteter utformade så att alla kan delta och 
utvecklas utifrån egna förutsättningar, behöver till exempel elever med funktionsnedsättningar inte 
omnämnas speciellt. Ämnesplanen vill tydliggöra att det finns ett stort utrymme för ett varierat val 
av aktiviteter som kan anpassas efter elevens förutsättningar och intresse. Förmågor och kunskaper 
kan utvecklas i olika aktiviteter och kan visas på flera olika sätt. Att eleven känner att hon eller han 
lyckas och kan, kan bidra till att eleven utvecklar en positiv självbild.” (Skolverket 2) 
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En del av ämnets syfte i Idrott & Hälsa är att eleverna ska utveckla kunskap om hur den egna 
kroppen fungerar i arbete samt livsstilens betydelse och konsekvenserna av fysisk aktivitet 
och inaktivitet. Undervisningen ska vara formad så att alla elever kan delta och utvecklas 
utifrån sina egna förutsättningar. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar 
förmåga att anpassa aktiviteterna utifrån sina egna behov, syften och mål (Skolverket 2). 

 

Idrott & Hälsa 1 centrala innehåll ska bland annat behandla den fysiska aktivitetens och 
livsstilens betydelse för kroppslig förmåga och hälsa, motions-, idrotts- och friluftsaktiviteter 
som utvecklar en allsidig kroppslig förmåga, rörelse till musik samt dans (Skolverket 2). 

 

Skollagen (2010:800) 

”Syftet med utbildningen inom skolväsendet 

4§ I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd 

och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i 

barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. ” (SkolL 4§ (2010:800) 

”Utformningen av utbildningen 

5§ Utbildningen ska utformas i överrensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar 

och de mänskliga rättigheterna som människolivets värderingar och de mänskliga rättigheterna 

som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integrering, alla människors lika värde, 

jämställdhet samt solidaritet mellan människor.” (SkolL 5§ 2010:800) 

”Barnens och elevernas lärande och personliga utveckling 

3§ Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin 

personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som 

möjligt enligt utbildningens mål. Elever som lätt när de kunskapskrav som minst ska uppnås ska 

ges ledning och stimulans för att nå längre i sin kunskapsutveckling.” (SkolL 3§ (2010:800) 

Salamancadeklarationen 

”Varje människa med funktionshinder har rätt att uttrycka sina önskemål ifråga om sin utbildning 

så mycket som de kan utrönas” 

 

”Den vägledande princip som ligger till grund för denna handlingsram är att skolorna skall ge plats 

för alla barn, utan hänsyn till deras fysiska, intellektuella, sociala, emotionella, språkliga eller 

andra förutsättningar. Den skall omfatta handikappade såväl som andra barn, gatubarn och 
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barnarbetare, barn från språkliga, etniska eller kulturella minoriteter samt barn från andra eftersatta 

eller marginaliserade områden eller befolknings grupper. Dessa förhållanden skapar en rad 

utmaningar för skolsystemen. I anslutning till föreliggande handlingsram avses med uttrycket 

”specialundervisning” eller ”undervisning av elever med behov av särskilt stöd” undervisning av 

alla de barn och ungdomar vilkas behov härrör ur funktionshinder eller inlärningssvårigheter. 

Många barn upplever inlärningssvårigheter och har alltså någon gång under sin skoltid särskilda 

pedagogiska behov. Skolorna måste finna vägar när det gäller att med lyckat resultat ge 

undervisning åt alla barn, däribland dem som har svåra skador och funktionshinder.” (2/2006 

svenska Unescorådets skriftserie, s15) 

 

”Den uppgift som den integrerade skolan står inför är att utveckla en pedagogik med barnet i 

centrum som har för utsättningar att med framgång ge undervisning åt alla barn, däribland dem 

som har grava skador och funktionshinder. Fördelen med sådana skolor är inte bara att de kan 

tillhandahålla undervisning av hög kvalitet åt alla barn. Inrättandet av sådana skolor är ett 

avgörande steg när det gäller att försöka ändra diskrimineran de attityder, att skapa en 

välkomnande närmiljö och att utveckla ett integrerat samhälle. En ändring av det sociala 

perspektivet är ofrånkomlig. Alltför länge har personer med funktionshinder betraktats av ett 

samhälle som har koncentrerat sig mer på deras svårigheter än på deras möjligheter.” (2/2006 

svenska Unescorådets skriftserie, s16) 

 

”Undervisning av elever med behov av särskilt stöd bygger på den sunda pedagogikens 

välbeprövade principer som kan komma alla barn tillgodo. Den utgår från att alla skillnader 

människor emellan är normala och att inlärningen följaktligen måste anpassas till barnets behov 

snarare än att barnet skall formas i enlighet med i förväg fastställda antaganden om 

inlärningsprocessens takt och natur. En pedagogik som sätter barnet i centrum är till nytta för 

samtliga elever och, följaktligen, för hela samhället.” (2/2006 svenska Unescorådets skriftserie, 

s17) 

 

” Den grundläggande principen för den integrerade skolan är att alla barn, närhelst så är möjligt, 

skall undervisas tillsammans, oberoende av eventuella svårigheter eller inbördes skillnader. De 

integrerade skolorna måste erkänna och tillgodose sina elevers olika behov och ha utrymme för 

både olika inlärningsmetoder och inlärningstempon och därvid ge alla en kvalitativt bra 

undervisning genom lämpliga kursplaner, organisatoriska ramar, pedagogiska metoder, 

resursanvändning och samarbete med lokalsamhället. Stöd och tjänster skall tillhandahållas 

kontinuerligt och svara mot uppkomsten av särskilda behov i varje enskild skola.” (2/2006 svenska 

Unescorådets skriftserie, s18) 

 

”Kursplanerna skall anpassas till barnens behov, inte tvärt om. Skolorna skall därför erbjuda 

alternativa kurser som passar barn med olika förutsättningar och intressen.” (2/2006 svenska 

Unescorådets skriftserie, s24) 
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”Förvärvandet av kunskaper är inte bara en fråga om formella och teoretiska redogörelser. 

Undervisningens innehåll bör riktas in mot högt ställda normer och mot individens behov i syfte 

att sätta honom eller henne i stånd att till fullo delta i utvecklingsarbetet. Undervisningsmetoderna 

bör ha samband med elevernas egna erfarenheter och praktiska angelägenheter för att de skall 

kunna motiveras bättre.”	  (2/2006 svenska Unescorådets skriftserie, s24) 

 

”Barn med behov av särskilt stöd skall erbjudas kontinuerligt stöd. Det kan röra sig om allt från ett 

minimum av stöd i det vanliga klassrummet till kompletterande program för inlärningsstöd inom 

skolan som vid behov kan utvidgas till assistans från speciallärare och extern stödpersonal.” 

(2/2006 svenska Unescorådets skriftserie, s25) 

 

6.4.3 Förväntningar på elever med funktionsnedsättningar 

Kunskapskrav Idrott & Hälsa 1 100p 

”Betyget E 

Eleven kan med goda rörelsekvaliteter genomföra en bredd av aktiviteter som utvecklar den 
kroppsliga förmågan. I samband med det beskriver eleven översiktligt aktiviteternas och livsstilens 
betydelse för den kroppsliga förmågan och hälsan. 

Eleven kan bedöma sina egna utvecklingsbehov i fråga om kroppslig förmåga och kan med viss 
säkerhet välja områden och metoder för träning, ta ett aktivt ansvar för att genomföra dessa samt 
med enkla omdömen värdera resultatet. Eleven visar i utövandet av idrott, motion och friluftsliv 
hänsyn till sin egen och andras säkerhet och kan i samråd med handledare vidta åtgärder vid skada 
eller nödsituation. 

Eleven kan med goda rörelsekvaliteter genomföra aktiviteter i naturmiljöer. Dessutom kan eleven 
översiktligt diskutera friluftsliv, motion och idrott som sociala och kulturella fenomen och 
översiktligt beskriva hur olika livsstilar och kroppsideal framträder i träningsverksamheter, 
friluftsliv och samhället i övrigt. 

Eleven kan översiktligt redogöra för de krav som olika situationer ställer på ergonomisk 
anpassning av rörelser. Eleven kan med viss säkerhet anpassa sina rörelser ergonomiskt till olika 
situationer och översiktligt diskutera hur arbets- och studiemiljöer kan anpassas till människan. 

När eleven samråder med handledare kan hon eller han med viss säkerhet bedöma den egna 
förmågan och situationens krav. 

Betyget D 

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda. 

Betyget C 

Eleven kan med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter genomföra en bredd av aktiviteter som 
utvecklar den kroppsliga förmågan. I samband med det kan eleven utförligt beskriva aktiviteternas 
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och livsstilens betydelse för den kroppsliga förmågan och hälsan. Beskrivningen innehåller 
förklaringar med koppling till relevanta teorier. 

Eleven kan bedöma sina egna utvecklingsbehov i fråga om kroppslig förmåga och kan med viss 
säkerhet välja områden och metoder för regelbunden träning, ta ett aktivt ansvar för att genomföra 
dessa samt med nyanserade omdömen värdera resultatet. Eleven visar i utövandet av idrott, motion 
och friluftsliv hänsyn till sin egen och andras säkerhet och kan efter samråd med handledare vidta 
åtgärder vid skada eller nödsituation. 

Eleven kan med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter genomföra aktiviteter i naturmiljöer. 
Dessutom kan eleven utförligt diskutera friluftsliv, motion och idrott som sociala och kulturella 
fenomen och utförligt beskriva hur olika livsstilar och kroppsideal framträder i 
träningsverksamheter, friluftsliv och samhället i övrigt. 

Eleven kan utförligt redogöra för de krav som olika situationer ställer på ergonomisk anpassning 
av rörelser. Eleven kan med viss säkerhet anpassa sina rörelser ergonomiskt till olika situationer 
och utförligt diskutera hur arbets- och studiemiljöer kan anpassas till människan. 

När eleven samråder med handledare kan hon eller han med viss säkerhet bedöma den egna 
förmågan och situationens krav. 

Betyget B 

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda. 

Betyget A 

Eleven kan med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter genomföra en bredd av aktiviteter, även 
av komplex karaktär, som utvecklar den kroppsliga förmågan. I samband med det kan eleven 
utförligt och nyanserat beskriva aktiviteternas och livsstilens betydelse för den kroppsliga 
förmågan och hälsan. Beskrivningen innehåller förklaringar med koppling till relevanta teorier. 

Eleven kan bedöma sina egna utvecklingsbehov i fråga om kroppslig förmåga och med säkerhet 
välja områden och metoder för regelbunden träning, ta ett aktivt ansvar för att genomföra dessa 
samt med nyanserade omdömen värdera resultatet i relation till träningsmetodernas teorier. 
Dessutom kan eleven anpassa sin träning till variationer i förutsättningarna. Eleven visar i 
utövandet av idrott, motion och friluftsliv hänsyn till sin egen och andras säkerhet och kan efter 
samråd med handledare vidta åtgärder vid skada eller nödsituation. 

Eleven kan med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter genomföra aktiviteter i naturmiljöer. 
Dessutom kan eleven utförligt och nyanserat diskutera friluftsliv, motion och idrott som sociala 
och kulturella fenomen och utförligt och nyanserat beskriva hur olika livsstilar och kroppsideal 
framträder i träningsverksamheter, friluftsliv och samhället i övrigt. 

Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för de krav som olika situationer ställer på 
ergonomisk anpassning av rörelser. Eleven kan med säkerhet anpassa sina rörelser ergonomiskt till 
olika situationer och utförligt och nyanserat diskutera hur arbets- och studiemiljöer kan anpassas 
till människan. 

När eleven samråder med handledare kan hon eller han med säkerhet bedöma den egna förmågan 
och situationens krav.” (Skolverket 2) 
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Salamancadeklarationen 

”För att följa varje enskilt barns utveckling, skall bedömningsrutinerna ses över. Utvärderingen av 

inlärningsutvecklingen bör byggas in i den normala undervisningsprocessen, så att elever och 

lärare hålls underrättade om den kunskapsnivå som uppnåtts och för att kartlägga svårigheter och 

hjälpa eleverna att övervinna dem.” (2/2006 svenska Unescorådets skriftserie, s25). 

 

Sammanfattningsvis står det i styrdokumenten att undervisningen ska anpassas till varje elevs 

förutsättningar och behov.  Det ska finnas olika vägar för eleverna att nå att nå målen i 

undervisningen. Skolan har också ett särskilt ansvar för elever med funktionsnedsättning, då 

alla ska kunna delta utifrån sina förutsättningar. Slutligen bör samtliga undervisningsmetoder 

ha samband med elevernas egna erfarenheter och praktiska angelägenheter för att de ska 

motiveras bättre. 
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7. Idrottsundervisningens anpassning till elever med 

funktionsnedsättningar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur undervisningen i ämnet Idrott & Hälsa på ett Rh-

gymnasium kan vara anpassad till elever med funktionsnedsättningar. För att undersöka detta 

har jag formulerat tre forskningsfrågor som besvaras med hjälp av en fallstudie. 

• Hur kan elever uppleva ämnet Idrott & Hälsa? 

• Hur kan lärare i Idrott & Hälsa resonera om undervisning för elever med 
funktionsnedsättningar? 

• Hur reglerar styrdokument ämnet Idrott & Hälsa? 

 

Kontextanalysen på Rh-gymnasiet visar att eleverna har möjlighet att samspela i en social 

miljö vilket har en avgörande effekt på elevernas utveckling och lärande. Kollektiv och 

kulturell gemenskap utgör grunden för utveckling, vilket gör att Rh-gymnasiets lokaler 

uppfyller en viktig del av det sociokulturella perspektivets kriterium för att individer ska 

kunna skapa kunskaper och färdigheter. Resultatet av studien visar att alla elever är nöjda med 

idrottsundervisningen på Rh-gymnasiet. Idrottsläraren har valt att utforma lektionerna genom 

att nivåanpassa all undervisning utifrån elevspannet och därefter låta eleverna delta på den 

nivå som passar deras förutsättningar och behov.  

Att lägga upp undervisningen som Annika gör, på ett sätt så alla elever oavsett rörelseförmåga 

kan delta, utifrån sina egna förutsättningar, är viktigt utifrån det sociokulturella perspektivet. 

Detta för att individer lär sig bäst i ett samspel med varandra. Om undervisningen skulle kräva 

att någon elev exkluderades från undervisningen skulle detta samspel försvinna och därmed 

begränsas elevens förutsättningar för att lära sig. Enligt det sociokulturella perspektivet är 

kommunikativa processer och interaktion nödvändig för att skapa kunskaper och färdigheter. 

Att som Annika gör, nivåanpassa aktiviteter så att alla kan delta i en gemensam situation, är 

därmed en god lösning enligt det sociokulturella perspektivet. Lärande sker i ett samspel 

mellan människor vilket gör att den sociala omgivningen har en avgörande effekt på varje 

individs utveckling och lärande. Alla elever måste ges möjlighet att samspela med omvärden 

och vara en del av en kollektiv och kulturell gemenskap för att utvecklas (Bråten 1998).  
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Eleverna på Rh-gymnasiet menar att idrottsundervisningen är anpassad till deras 

funktionsnedsättningar, just för att nästan alla elever sitter i rullstol. Med hjälp av assistenter 

behöver idrottslektionerna inte anpassas efter den individ som behöver mest anpassning, utan 

kan utformas så alla aktiviteter kan genomföras på olika nivåer. Enligt det sociokulturella 

perspektivet är det viktigt att undervisningen läggs upp på så sätt att den utförs med gradvis 

minskade insats från läraren och ökad insats från eleverna. Den nya kunskapen måste därför 

kopplas till elevernas tidigare erfarenheter för att skapa ett sammanhang, något som är 

avgörande för utveckling och lärande (Bråten 1998). När eleverna ges möjlighet att delta på 

en nivå som passar den individens förutsättningar ökar möjligheterna för eleven att gradvis 

klara mer på egen hand, utan större insats från läraren. Detta för att läraren möter eleven där 

den befinner sig och utgår från individens kunskaper, färdigheter och erfarenheter där eleven 

står just nu.  

Annika säger att det ibland kan vara en utmaning att anpassa idrottslektionerna till alla 

individer och att hon därför väljer aktiviteter där alla kan delta. Då människor hämtar kunskap 

och utvecklar kognitiva färdigheter i samspel mellan varandra främjar denna typ av 

undervisning utvecklingen, enligt det sociokulturella perspektivet. Annika försöker också göra 

en stegring i nivån på aktiviteterna så eleverna själva kan välja var de vill ligga, vilket är en 

förutsättning i den proximala utvecklingszonen som innebär att eleverna höjer sin egen 

kompetens genom att samspela med någon som är mer kompetent än sig själv. Som lärare 

tycker hon det är viktigt att ta hänsyn till individerna i gruppen där de finns de som vill arbeta 

fysiskt hårt men även de som inte har förutsättningarna att arbeta lika fysiskt hårt.  

Upplägget av idrottslektionerna på Rh-gymnasiet menar Annika ser ut på samma sätt som i 

övriga klasser där hon undervisar. Annika har den sista tiden valt att fokusera mycket på 

elevernas styrka, hållning, insikt och förståelse. Hon menar dock att hon försöker arbeta så 

brett som möjligt i undervisningen med mycket aktivitet och mindre teori, med tanke på att 

eleverna bara läser Idrott & Hälsa en timme i veckan. Bråten (1998) menar att undervisningen 

bör utgå från den proximala utvecklingszonen som innebär att om en individ lär i samspel 

med någon som är mer kompeten än sig själv, höjs även den egna kompetensen. Genom att 

läraren arbetar mot att stärka elevernas insikt och förståelse genom att motivera, stötta och 

coacha dem i undervisningen ges eleverna möjlighet att själva undanröja hinder de stöter på i 

sin vardag. Det är i det sociokulturella perspektivet därför viktigt att lärarna skapar 

meningsfulla undervisningssituationer där elever och lärare interagerar och utifrån den 
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proximala utvecklingszonen gradvis minska insatsen från läraren och öka insatsen från 

eleverna.  

I gymnasieskolans värdegrund och uppgifter står det att undervisningen ska anpassas till varje 

elevs förutsättningar och behov. Utbildningen ska ta hänsyn till elevernas olika förutsättningar 

och behov och det finns därför olika vägar att nå målen. Det står även att skolan har ett 

särskilt ansvar för elever med funktionsnedsättning. Ämnet Idrott & Hälsas bakgrund och 

motiv menar att eftersom undervisningen ska utgöras av aktiviteter där alla kan delta utifrån 

sina förutsättningar behöver inte elever med funktionsnedsättningar nämnas speciellt 

(Skolverket 2). I SkolL 4§ (2010:800) står det att hänsyn ska tas till barns och elevers olika 

behov. Vidare i 3§ står det att alla barn och elever ska ges ledning och stimulans så de utifrån 

sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. 

Då det sociokulturella perspektivet utgår från att alla elever är olika men ska få delta i en 

gemensam undervisning eftersom kunskap och färdigheter utvecklas i samspel mellan 

individer styrker det sociokulturella perspektivet gymnasieskolans styrdokument. 

I förordningen (SKOLFS 2011:144) om läroplan för gymnasieskolan står det att läraren ska 

utgå från elevens behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande. Undervisningen ska 

genomföras på så sätt att eleverna utvecklas efter sina egna förutsättningar men samtidigt 

stimuleras att använda och utveckla hela sin förmåga. Eleverna ska succesivt få fler och större 

självständiga uppgifter och ökat eget ansvar, vilket innebär att läraren ska använda sig av den 

proximala utvecklingszonen som förespråkar en gradvis minskande insats från läraren och 

ökad insats för eleven. Salamancadeklarationen stadgar också att undervisningsmetoderna bör 

ha samband med elevernas egna erfarenheter och praktiska angelägenheter för att de ska 

motiveras bättre. Även detta stöds i det sociokulturella perspektivet som innebär att lärande 

sker optimalt vid samspel mellan aktiv elev, aktiv lärare och aktiv social miljö, där den nya 

kunskapen måste kopplas ihop till individens tidigare erfarenheter för att skapa sammanhang 

(Bråten 1998, 2/2006 svenska Unescorådets skriftserie).  

Denna studie visar att elevernas tidigare erfarenheter av ämnet Idrott & Hälsa inte alltid varit 

lika positiva som de är idag. Idrottsundervisningen på grundskolan tycks inte varit anpassad 

på samma sätt som det är på Rh-gymnasiet. I grundskolan var de flesta eleverna ensam i sin 

klass med att ha en funktionsnedsättning och idrottslärarna arbetade inte tillräckligt 

inkluderande i undervisningen. Det ledde till att eleverna ofta fick göra andra aktiviteter 
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tillsammans med sina assistenter eller sitta på sidan och observera idrottslektionerna. Då det 

enligt det sociokulturella perspektivet är viktigt med samspel mellan människor för att skapa 

kunskaper och färdigheter är den sociala omgivningen avgörande för en individs utveckling 

och lärande (Säljö 2000). Undervisningen dessa elever deltagit i på grundskolan har därmed 

inte uppfyllt detta avgörande kriterium för att eleverna ska utvecklas. 

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att enligt denna studie kan ämnet Idrott & Hälsa 

anpassas till elever med funktionsnedsättningar genom att läraren planerar aktiviteter på 

idrottslektionerna där alla elever ryms, oavsett rörelseförmåga. Då varje elev har olika 

förutsättningar kan aktiviteternas nivå utgå från ”mitten” av elevspannet, men med hjälp av 

stegringar kan varje elev utöva aktiviteten efter individens förutsättningar och behov. Det 

krävs här ett samspel mellan elever och lärare för att läraren ska veta vilka förutsättningar 

eleverna har och vad eleverna har för tidigare erfarenheter inom området.  

En och samma aktivitet kan utföras på olika nivåer. Det är viktigt att alla elever ses som 

enskilda individer. De bör få utföra varje aktivitet i ett sammanhang där varenda elev får 

möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och 

utveckla hela sin förmåga. Läraren bör stötta och motivera eleverna att utföra aktiviteter som 

bidrar till att alla elever utvecklas så långt som möjligt. Det kan innebära att eleven får göra 

aktiviteter på det sätt som passar individen bäst. En bra idrottslärare ska kunna motivera och 

stötta eleverna, se dem som enskilda individer med olika förutsättningar, och vara bestämd i 

sin ledarroll. Det kräver både engagemang, energi och pedagogik att undervisa i Idrott & 

Hälsa på Rh-gymnasiet. Ibland kan det vara en utmaning att anpassa lektionerna till alla 

individer, men som lärare kan man aldrig utlämna någon. Resultatet av studien visar att en 

inkluderad idrottsundervisning inte behöver betyda att alla elever gör samma sak. Det betyder 

att alla aktiviteter ska kunna anpassas individuellt. 
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8. Diskussion 

I detta kapitel behandlar och diskuterar jag uppsatsens syfte, forskningsfrågor, metod och 

resultat. I det diskuterande avsnittet relateras även studiens resultat till genomgången av den 

tidigare forskningen och studiens teori. Inledningsvis vill jag säga att jag tycker ämnet Idrott 

& Hälsa är ett viktigt ämne i skolan. Ämnet bygger på fysisk rörelse och lärdom om ett 

hälsosamt liv. Detta gör att ämnet är väldigt betydelsefullt för alla, oavsett om man har en 

funktionsnedsättning eller inte.  

 

8.1 Metodologidiskussion 

Denna studie har utgått från det sociokulturella perspektivet. Det har inneburit att varje 

delstudie har genomsyrats av teorin att utveckling och lärande sker i samspel mellan individer 

där interaktion, kommunikation och undervisning utifrån den proximala utvecklingszonen är 

en viktig förutsättning. Valet av teoretisk utgångspunkt har till denna studie varit lyckad då 

teorins begreppsliga förklaringar har varit relevanta i analysen av det resultat fallstudien nått. 

Jag anser att studier i likhet med denna bör göras på fler Rh-skolor för att få ett större 

underlag som går att generalisera, vad gäller idrottsundervisning för elever med 

funktionsnedsättningar som går på ett Rh-gymnasium. Resultatet av denna fallstudie anser jag 

är viktig i forskningsområdet som rör elever med funktionsnedsättningar och idrott. Det finns 

idag väldigt lite statistik och studier inom området vilket gör min studie extra betydelsefull. 

Min studie ger en uppfattning om hur situationen för hur idrottsundervisningen kan se ut på 

Rh-gymnasium, men resultatet går inte att generalisera då det inte går att ställa mot någon 

tidigare forskning.  

Metoden för studien anser jag varit lyckad då jag anser att jag nått goda och sanningsenliga 

resultat i samtliga delstudier. Valet att använda intervjumetoder i fallstudien var för mig 

självklart för att få en uppfattning om hur informanterna upplever idrottsundervisningen. En 

svaghet jag upplevde med metoden var att några av elevinformanterna gav korta och mindre 

innehållsrika svar på frågorna. Detta gjorde att jag som intervjuare fick ställa flera följdfrågor, 

vilket kan vara en risk, då frågorna kan upplevas som ledande.  Denna svaghet var jag dock 

medveten om då jag valde intervjuer som metod. Jag anser ändå även i efterhand att 

intervjumetoden är den bästa möjliga i detta syfte, då jag ville ta reda på informanternas 
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uppfattning om undervisningen. I det här fallet var det betydligt enklare att intervjua 

idrottsläraren än eleverna, då läraren kunde ge innehållsrika svar på samtliga intervjufrågor. 

Risken att jag ställt ledande frågor i intervjun är därmed betydligt mindre i lärarintervjun. Det 

faktum att jag hela tiden var medveten om att jag inte ville ställa ledande frågor till 

elevinformanterna gjorde att jag var ytterst försiktig under intervjun. Jag anser därför jag 

risken är minimal att intervjun blev ledande.  

För att utläsa all data från intervjuerna var transkribering nödvändig. Transkriberingen och 

sedan kategoriseringen av data omfattade väldigt mycket tid. Kategorisering av det 

transkriberade materialet var också väldigt tidskrävande, med ack så nödvändigt. Detta gjorde 

att jag sedan på ett enkelt sätt kunde se djupare mönster i intervjuerna och på så sätt kunde 

ställa intervjusvaren mot varandra.  

I det sociokulturella perspektivet har den sociala omgivningen en avgörande effekt på 

individens utveckling och lärande. För att samla in information som rör den sociala miljön 

och situationen i fallet var det därför nödvändigt att göra en kontextanalys på skolan. Jag 

upplevde inga som helst problem med att göra kontextanalysen då jag utan problem kunde 

besöka skola, tala med lärarna som arbetar där samt ta del av skolans egna broschyrer. Jag 

anser också att kontextanalysen var väldigt givande för studien då det ger en bild av hur Rh-

gymnasiet ser ut i sin helhet. Jag anser att kontexten har en stor betydelse i fallstudier för att 

forskaren ska kunna sätta in resultatet av studien i ett sammanhang och på så sätt kunna se 

helheten av resultatet.  

De största motgångarna med denna studie mötte jag vid dokumentanalysen. Det har varit 

oerhört tidskrävande både att göra urvalet av relevanta dokument till analysen, men också att 

analysera de valda dokumenten. Min uppfattning är att styrdokument inte alltid är enkla att 

läsa och förstå vilket har gjort att jag fått lägga mycket tid på att tyda dokumenten. De 

dokument jag valt till min analys har varit långa och ibland skrivna med ett avancerat språk. 

Detta har gjort att jag måsta lägga ner mycket tid till både urval, analys och kategorisering av 

styrdokumenten. Skulle jag i dagsläget göra samma studie en gång till skulle jag välja bort att 

göra en dokumentanalys och istället välja att fokusera helt på skolans undervisning. Detta för 

att jag anser att det resultat jag fått från dokumentstudien inte väger lika tungt som resultatet 

från mina intervjustudier gör. För att se på fallet från fler perspektiv skulle jag idag istället 

välja att göra observationer av idrottsundervisningen som komplement till intervjustudierna.  
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Fallstudien som metod beskrivs av Merriam (1994) som följande: 

”Fallstudier som tillvägagångsätt är ofta den bästa metoden för att tackla de problem där man 

måste ha förståelse innan man kan förbättra praktiken. Boken har skrivits med avsikt att göra det 

möjligt för t ex lärare och utbildare att genomföra en probleminriktad, situationsspecifik och 

kvalitativ fallundersökning” (Merriam 1994:10) 

För mig har fallstudien som metod varit väldigt passande för denna studie och har hjälpt mig 

oerhört på vägen för att nå ett resultat för mitt syfte. 

 

8.2 Resultatdiskussion 

Det resultat jag nått i min studie visar att idrottsundervisningen på Rh-gymnasiet fungerar bra 

och att den anpassas på ett bra sätt till individerna på skolan. Detta genom att undervisningen 

nivå anpassas till eleverna där alla har möjlighet att delta, oavsett rörelseförmåga. Eleverna är 

nöjda med undervisningen trots att de ibland önskar att aktiviteterna på lektionerna kunde 

vara fysiskt hårdare. Läraren menar att det kan vara svårt att möta alla elevers förutsättningar 

och behov men hon tror att hon oftast lyckas, vilket eleverna styrker. Min uppfattning om 

situationen är att undervisningen på Rh-gymnasiet sker på ett bra och inkluderande sätt där 

alla elever ryms oavsett rörelseförmåga. Då varje elev har så pass skilda rörelseförmågor 

förstår jag både läraren och eleverna då de menar att det är svårt att hitta en bra nivå på 

undervisningen. Skillnaden mellan elevernas rörelseförmåga och förutsättningar är ibland 

väldigt stora vilket gör att det är stora skillnader mellan den elev som har bäst förutsättningar 

för en viss aktivititet och den elev som har sämst förutsättningar för en viss aktivitet. Detta 

kan jag tänka mig leder till att det krävs engagemang från både lärare och elever för att alla 

individer ska finna den nivå på aktiviteten som utmanar och utvecklar just den individen bäst. 

Det är här väldigt viktigt med en öppen dialog och kommunikation mellan lärare och elever 

för att de tillsammans ska kunna lägga fram aktiviteten på en utmanande och utvecklande 

nivå. Det sociokulturella förhållningssättet är på så sätt bärande i dessa situationer då det 

krävs både en aktiv lärare, aktiv elev och aktiv miljö för att alla elever ska få en undervisning 

som är så utmanande och utvecklande som möjligt, inom sin proximala utvecklingszon. I 

likhet med det Annika säger anser jag det är viktigt att möta eleverna där de befinner sig för 

att undervisningen ska anpassas efter elevernas förutsättningar. 
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Gällande resultatet av dokumentanalysen menar jag att resultatet inte känns lika betydelsefullt 

som intervjustudierna med tanke på studiens syfte. Styrdokument som läroplaner (GY11) och 

svenska skollagen reglerar ämnet Idrott & Hälsa. Däremot anser jag inte att jag tydligt kan 

uttyda mycket som berör just anpassning eller undervisning för elever med 

funktionsnedsättningar. Enligt gymnasieskolans värdegrund och uppgifter ska hänsyn tas till 

elevernas olika förutsättningar, behov och kunskapsnivå.  

”Det finns också olika vägar att nå målen. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt de elever som av 

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

utformas lika för alla. Skolan har ett särskilt ansvar för elever med funktionsnedsättning.” 

(http://www.skolverket.se/skolutveckling/vardegrund) 

Varken i SkolL (2010:800) eller läroplanerna, som faktiskt reglerar idrottsämnet, kan jag 

tydligt läsa något som berör elever med funktionsnedsättningar. Hur detta behandlas 

överlämnas alltså till varje enskild lärare, utifrån uppgifterna om att hänsyn ska tas vill varje 

elevers olika förutsättningar, behov och kunskapsnivå. I Salamancadeklarationen däremot 

som inte direkt reglerar ämnet Idrott & Hälsa anser jag det står mer om hur skolan ska förhålla 

sig och anpassa undervisningen för elever med funktionsnedsättningar.  

Det har varit både roligt och lärorikt för mig att göra denna studie. Både lärare och elever har 

varit väldigt positiva till både Rh-gymnasiet och till idrottsundervisningen. Eleverna tycker 

det är roligt med Idrott & Hälsa vilket även syns på dem när de talar om ämnet. Jag upplever 

det som att eleverna känner en trygghet och glädje i Rh-gymnasiet och i 

idrottsundervisningen. Detta för att de har mycket gemensamt och att de verkar ha en nära och 

god relation till både klasskamrater och lärare. Eleverna och lärarens glädje, engagemang och 

inställning har varit härlig för mig att uppleva genom mina intervjuer. Jag uppfattar en 

trygghet och delaktighet i gruppen vilket jag tycker kan ses som något viktigt för att kunna 

uppleva en positiv bild av ämnet Idrott & Hälsa. En uppfattning jag fått genom denna studie 

är hur viktigt det är med inställning och engagemang från både lärare, elever och skolan för 

att nå en lyckad undervisning. En trygghet i skolan och goda relationer mellan elever och 

lärare är något som jag vill framhäva i och med denna studie.  

Det faktum att elevernas assistenter är med på idrottslektionerna får jag uppfattningen av är 

väldigt viktigt för undervisningen. Detta gör att ingen elev behöver lämna gruppen för att de 

inte klarar av vissa aktiviteter utan istället kan assistenten på plats bidra så att eleven kan 

utföra varje aktivitet. Att personalresurser ger goda resultat kan jag se i dessa exempel. Den 
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individuella hjälp som eleverna erbjuds skulle inte vara möjlig om dessa resurser av personal 

inte fanns tillgänglig. Detta menar även Fors (2004) då han skriver att stödinsatser för elever 

med funktionsnedsättningar ska vara stöd i rätt riktning. Det finns flera nivåer av stöd, och det 

är viktigt att ge rätt typ av stöd vid varje situation. Utifrån mina intervjustudier där både lärare 

och elever menar att det är ibland är bra att dela upp gruppen och utföra samma aktiviteter på 

olika nivåer gör att jag tror det kan vara bra med fler än en idrottslärare på Rh-gymnasiet. 

Trots att det är en mindre elevgrupp i Idrott & Hälsa på Rh-gymnasiet, är spannet på eleverna 

i gruppen väldigt stort. Detta gör att det ibland krävs grupperingar i gruppen för att varje 

individ ska utmanas och utvecklas maximalt utifrån sina förutsättningar. Då gruppen är 

uppdelad tror jag det kan vara bra med ännu en idrottslärare på lektionen för att alla elever ska 

få den tid och uppmärksamhet de har rätt till. Trots att det finns assistenter på plats så anser 

jag att de inte har samma ämneskunskap som en idrottslärare har.  

 

8.3 Studiens resultat och den tidigare forskningen 

Då jag inte funnit någon tidigare forskning med samma syfte som jag har med denna studie 

kan jag inte jämföra mitt resultat med någon tidigare forskning. Jag kan däremot dra 

paralleller till de tidigare forskningar som berör områden kring undervisning, 

idrottsundervisning och elever med funktionsnedsättningar. 

Tidigare forskningar inom området visar att många ungdomar med funktionsnedsättningar har 

dåliga erfarenheter av skolidrotten på grund av sin funktionsnedsättning. Även min studie 

visar att de elever som varit ensam om att ha en funktionsnedsättning i grundskolan har dåliga 

erfarenheter av idrottslektionerna då lektionerna inte varit tillräckligt anpassade. När eleverna 

med funktionsnedsättning inte kunde delta på samma sätt som de övriga eleverna fick de gå 

till styrkerummet med sin assistent, agera tränare eller sitta på sidan och titta på. Det hände att 

eleverna kände sig i vägen och annorlunda i jämförelse med de andra eleverna. Den tidigare 

forskningen visar att anledningen till att många ungdomar med funktionsnedsättningar har 

dåliga erfarenheter av skolidrotten beror på idrottsläraren. Det är viktigt att idrottslärare har 

kunskaper om funktionsnedsättningar och hur de ska förhålla sig till dessa i undervisningen. 

Idrottslärare måste också ha kunskap om hur de kan undervisa integrerande för att varje elev 

ska kunna delta utifrån sina förutsättningar (FoU-rapport 2003:4, Barnombudsmannen 2001, 

Jerlinder 2005, Heimdahl Mattson 2001). 
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Enligt tidigare forskningar har elever som går på Rh-gymnasium bättre förutsättningar än de 

elever som är ensamma i sin klass om att ha en funktionsnedsättning. Detta för att alla elever i 

Rh-gymnasium har ett rörelsehinder och att många sitter i rullstol. I dessa skolor är det inte 

lika stor risk att elever känner sig utpekade som annorlunda eller inte kan delta i samtliga 

aktiviteter med klassen (Jarkman 1996).  I likhet med detta visar också min studie att eleverna 

som läser Idrott & Hälsa på Rh-gymnasiet är positiva till idrottsundervisningen då den är 

anpassad till eleverna som enskilda individer, till skillnad från när de gick på grundskolan. På 

Rh-gymnasiet har lektionerna inte samma höga tempo som tidigare och den är bättre anpassad 

till elevernas individuella funktionsnedsättningar. Eleverna kan delta på samma sätt som alla 

andra och kan anpassa nivån på aktiviteterna efter sina enskilda förutsättningar och behov. 

Tidigare forskning visar att skolans stödinsatser ofta gör att elever med 

funktionsnedsättningar blir exkluderade (Nygren 2008). I mitt fall däremot finns skolans 

stödinsatser – vilket i detta fall är assistenter – med i undervisningen. De kan därmed ge de 

elever som behöver det stöd under lektionen, utan att eleven behöver bli exkluderad från 

resten av klassen. Att skolans stödinsatser går in i elevens undervisning och på så sätt stödjer 

eleven i de situationer det behövs gör att eleven har större möjligheter att utvecklas i sin 

proximala utvecklingszon. En förutsättning för att eleverna ska utvecklas är att låta dem vara 

del i ett socialt samspel. Det är därmed avgörande hur skolans stödinsatser hjälper eleverna i 

undervisningen, då ett exkluderande stöd utgör ett hinder för det sociala samspelet.   

Jerlinder (2005), Scruggs & Mastropieri (2006) och Jerlinder & Gill (2010) menar att lärare 

som undervisar elever med funktionsnedsättningar behöver mer stöd vid undervisningen, mer 

tid till planering och mer daglig kontakt med specialpedagoger. I likhet med detta visar denna 

studie att idrottslärare på Rh-gymnasiet behöver både tålamod, energi, engagemang, 

pedagogik, fingertoppskänsla och en bred social kompetens då de möter eleverna. Detta för att 

en Rh-klass många gånger har en lägre energinivå och det därför krävs mer från läraren vid 

undervisningen än det gör vid undervisning av andra klasser. Med detta menar jag att för att 

lärare ska uppnå undervisning med god pedagogik och fingertoppskänsla krävs många gånger 

extra stöd vid undervisningen. Mer tid till planering och daglig kontakt med specialpedagoger 

är därmed en viktig förutsättning för att lyckas med en undervisning som når alla enskilda 

elevers förutsättningar och behov. Samarbete med samtliga stödinsatser i skolan är enligt min 

uppfattning viktigt, framförallt vid undervisning på Rh-gymnasiet. Detta för att elever med 

funktionsnedsättningar många gånger ges stöd från flera olika stödinsatser i skolan. Då läraren 
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lägger upp undervisningen i samråd med dessa underlättar det därmed för eleverna med 

särskilda förutsättningar och behov.  

 

8.4 Slutsats 

En god relation mellan elever och lärare samt engagemang och inställning från både elever, 

lärare och skola, är något jag vill framhäva med denna studie. Den goda kontakten mellan 

elever och lärare är uppenbar på Rh-gymnasiet. Detta anser jag kan vara en anledning till att 

både elever och lärare är så pass nöjd med idrottsundervisningen. Dialog och kommunikation 

mellan elever och lärare är nödvändig för att läraren ska bli bättre medveten om varje elevs 

önskemål, förutsättningar och behov. Det är en dialog som måste ske från båda håll för att 

relationen ska förbli öppen och god i gruppen. Min slutsats i denna studie är att 

idrottsundervisningen på ett Rh-gymnasium kan anpassas till elever med 

funktionsnedsättningar, genom att möta varje elev där personen befinner sig. Den kan 

anpassas genom att utgå från varje individs rörelseförmåga och förutsättningar där samma 

aktivitet kan utföras på olika sätt och på olika nivåer. Inkludering betyder därmed inte att alla 

elever måste göra precis samma sak för att undervisningen ska vara inkluderande, utan en 

nivåanpassning är i de flesta fall nödvändiga. Eleverna på Rh-gymnasiet upplever 

idrottsämnet som ett roligt ämne som fungerar bra utifrån deras funktionsnedsättningar. De 

menar att undervisningen är anpassat till dem som individer, vilket fallet inte alltid varit på 

grundskolan. Styrdokument som läroplaner och SkolL (2010:800) reglerar ämnet Idrott & 

Hälsa, men det regleras inte nämnvärt specifikt för elever med funktionsnedsättningar. Det är 

därmed upp till varje enskild lärare att tolka styrdokumenten på så sätt att det passar för 

undervisning till elever med funktionsnedsättningar.  

 

8.5 Med blicken mot framtiden 

Med blicken mot framtiden hoppas jag det kommer göras fler studier inom området 

funktionsnedsättningar och idrottsundervisning. Det finns idag inte mycket statistik att ta del 

av, varav jag inte hittat någon studie som behandlar Rh-skolor och idrottsundervisning. För att 

få en generell bild över hur idrottsundervisning ser ut för elever med funktionsnedsättningar 

och på Rh-skolor krävs det både fler men även större studier inom området. Elever som varit 
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ensam om att ha en funktionsnedsättning på grundskolan har i regel en negativ bild av 

idrottsämnet, vilket är ett område som det måste arbetas mer kring. Ingen elev ska behöva 

känna sig annorlunda, utstött eller i värsta fall inte kunna delta i idrottsundervisingen. För att 

nå bättre resultat här menar jag att fallet måste uppmärksammas. Skolan behöver tydligare 

riktlinjer om hur idrottsundervisningen ska utföras så att alla elever kan delta, utvecklas och 

utmanas oavsett rörelseförmåga. I och med detta tror jag också att lärare behöver fortbildas 

och få bättre kunskaper kring funktionsnedsättningar och inkluderande undervisning.  

När jag ser på framtiden känner jag mig positiv och hoppfull. Jag känner att jag i och med 

denna studie har fått en bredare grund att stå på och att jag utvecklats som lärare. 

Inkluderande undervisning är inte alltid enkel, men den är i de allra flesta fall nödvändig. Jag 

ser fram emot att fortsätta utvecklas ytterligare som lärare och inom området 

funktionsnedsättningar och idrottsundervisning. 
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9.1 Elektroniska källor 

• Skolverket 

http://www.skolinspektionen.se/Documents/Kvalitetsgranskning/elever-med-

funktionsnedsattning-gymn/webb-slutrapport-funktionsnedsattning-gymnasiet.pdf (2013-04-

22 kl 11.00) 

• Skolverket 1  

(http://www.skolinspektionen.se/sv/Tillsyn--granskning/Kvalitetsgranskning/Genomforda-

kvalitetsgranskningar/Skolsituationen-for-elever-med-funktionsnedsattning-i-

gymnasieskolan/) 2013-03-07  kl. 10.05 

• Skolverket 2 

http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/gymnasieutbildning/amnes-och-laroplaner/idr 

(2013-03-25 kl 10.37) 

• Skolverket 3 

 http://www.skolverket.se/2.2467/2.3757/2.3758/2.3777/2.3797/fraga-om-eleven-uppfyller-

kraven-for-rh-anpassad-utbildning-1.47913  (2013-04-18 kl 12.05) 

• Socialstyrelsen (2007) 

 http://www.socialstyrelsen.se/funktionshinder (2013-03-07 kl 10.25) 

• Källa 

http://www.vr.se/download/18.3a36c20d133af0c12958000491/1321864357049/God+forsknin

gssed+2011.1.pdf   (2013-04-22 kl 11.02) 

• Källa 1 

 http://www.eric.ed.gov/ (2013-04-22 kl 10.55) 

 

 



	  

	  

Bilaga 1 

Intervjufrågor elever 

Läser du ämnet Idrott & Hälsa i skolan? 

1. Vad tycker du om ämnet Idrott & Hälsa?  

Hur tycker du det är att läsa ämnet i Rh-gruppen? 

Har du alltid haft idrott med Rh-gruppen eller har du haft idrott med andra klasser? 

Hur var det att ha idrott i en klass där ingen sitter i rullstol? 

2. Varför tror du man har Idrott & Hälsa på schemat? 

Vet du vad Skolverket skriver om ämnet	  Idrott & Hälsa och vad det innebär? 

3. Hur brukar en vanlig idrottslektion se ut? 

Vad borde det vara mer av på idrottslektionerna? 

Vad borde det vara mindre av på idrottslektionerna? 

Gör alla samma sak på lektionerna? Delas klassen upp på något sätt? Hur brukar läraren 
göra gruppindelningar? 

Vad förväntas av dig på idrottslektionerna? 

4. Hur är idrottslektionerna anpassade till din funktionsnedsättning? 

Vad ska en idrottslärare tänka på för att du ska få en bra idrottslektion? Utifrån din 
funktionsnedsättning? 

Hur är en bra idrottslärare? 

5. Hur aktiv är du på fritiden? Vad ägnar du dig åt, hur ofta? 

 

 

 

 

 

 



	  

	  

Bilaga 2 

Intervjufrågor idrottslärare 

1. Hur länge har du undervisat Idrott & Hälsa i Rh-gruppen? 
2. Hur tror du eleverna i Rh-gruppen upplever ämnet	  Idrott & Hälsa? 

 
3. Hur brukar en vanlig idrottslektion se ut? 

Vad borde det vara mer av på idrottslektionerna? 

Vad borde det vara mindre av på idrottslektionerna? 

4. Vad förväntas av eleverna på idrottslektionerna?  
Vet eleverna om vad som förväntas av dem på lektionerna? 

5. Hur är idrottslektionerna anpassade till elevernas funktionsnedsättningar? 

Vad är viktigt att tänka på som idrottslärare då man undervisar	  Idrott & Hälsa i en Rh-
grupp? 

Vad ska en idrottslärare tänka på för att varje elev ska få en bra idrottslektion? Utifrån 
varje individs funktionsnedsättningar? 

Hur lägger du upp idrottslektionerna med tanke på det stora ”spannet” i elevgruppen? 

Gör alla samma sak på lektionerna? Delar du upp klassen på något sätt? 

Hur är en bra idrottslärare? 

Finns det några skillnader mellan att undervisa	  Idrott & Hälsa i en Rh-grupp och i en 
vanlig klass och vad är i så fall dessa? 

6. Hur aktiv är eleverna på fritiden? Vad ägnar de sig åt, hur ofta? 

Hur har du i så fall det i åtanke när du lägger upp undervisningen? 

 

 

 

 

 

 



	  

	  

Bilaga 3 

Intervjufrågor dokumentanalys 

Varför finns Idrott & Hälsa på schemat? 

Hur är det att läsa ämnet idrott och hälsa i en Rh-klass? 

Hur ser en vanlig idrottslektion se ut? 

Vad borde det vara mer av på idrottslektionerna? 

Vad borde det vara mindre av på idrottslektionerna? 

Vad förväntas av eleverna på idrottslektionerna? 

Hur är idrottslektionerna anpassade till elever med funktionsnedsättningar? 

Vad är viktigt att tänka på som idrottslärare då man undervisar idrott och hälsa i en Rh-
grupp? 
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