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Sammanfattning 

”Specialpedagogik för alla” är en kvalitativ intervjustudie. Syftet med studien är att söka efter 

kärnan i hur sex lärare med erfarenhet av specialpedagogisk undervisning i ämnet Idrott och 

hälsa upplever specialpedagogik och hur det tar sig i uttryck i deras arbete med särskilt stöd i 

ämnet.  

Det finns brister i skolors sätt att arbeta med särskilt stöd i ämnet Idrott och hälsa. Samtidigt 

föreskriver skolans styrdokument det ansvar som skolan har att ge elever det stöd de behöver. 

Eftersom skolor generellt sett behöver utveckla sitt arbete med särskilt stöd i ämnet Idrott och 

hälsa har jag i denna studie valt att intervjua sex lärare med erfarenhet av specialpedagogisk 

undervisning i ämnet Idrott och hälsa. Detta för att ta vara på den erfarenhet som finns och för 

att genom denna studie ge ett kunskapsbidrag till utvecklingen av arbetet kring särskilt stöd i 

ämnet. Studiens intresse är att förstå och söka efter kärnan i de intervjuade lärarnas 

upplevelser. Studien är inspirerad av metodansatsen fenomenologi. Intervjumaterialet har 

analyserats med hjälp av kategorisering. I resultatet framkommer fem kategorier: Anpassad 

pedagogik, tydlighet, arbeta med olika sinnen, resurskrävande samt motorisk träning. Dessa 

kategorier respresenterar kärnan av hur studiens lärare upplever specialpedagogik och hur det 

tar sig i uttryck i deras arbete med elever i behov av särskilt stöd i ämnet Idrott och hälsa. 

Studiens resultat har diskuterats utifrån ett teoretiskt ramverk som omfattas av tre perspektiv 

på specialpedagogik: ett traditionellt perspektiv, ett alternativt perspektiv och 

dilemmaperspektivet. Studiens resultat har även diskuterats utifrån hur begreppet inkludering 

tar sig i uttryck i de tre perspektiven. 

I diskussionen av studiens resultat framkommer ett dilemma kring hur undervisning för elever 

i behov av särskilt stöd i ämnet Idrott och hälsa ska utformas. Likaså visar studien att det finns 

tendenser till att likställa specialpedagogik med anpassning. Att anpassa undervisningen är 

något som alla studiens lärare ser som sin uppgift vilket också går i linje med skolans 

läroplan. Min slutsats är att specialpedagogik är något som kan passa alla elever. Därav 

uppsatsens titel, ”Specialpedagogik för alla”. I stort sett så anpassar alla lärare i studien mer 

eller mindre sin undervisning, vilket innebär att de har ett specialpedagogiskt förhållningssätt. 

Det i sin tur gör specialpedagogik till en del av alla lärares vardag oavsett skolform.  

Nyckelord: Specialpedagogisk, Idrott och hälsa, elever i behov av särskilt stöd, inkludering, 

integrering, segregering, dilemma.  
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1. Inledning 
Våren 2011 gjorde jag som lärarstudent min första verksamhetsförlagda utbildning i ämnet 

Idrott och hälsa. Jag fick möjlighet att vara på en skola där det fanns både grundskola och 

grundsärskola. Skolan erbjöd även särskilda undervisningstillfällen varje vecka utöver den 

ordinarie undervisningen som var till för de elever som var i behov av extra motorisk träning. 

Jag fick vara med vid dessa tillfällen och även under särskolans undervisning i ämnet Idrott 

och hälsa. Det var under denna period som mitt intresse för specialpedagogisk undervisning i 

ämnet Idrott och hälsa väcktes.  

I både grundskolans och grundsärskolans läroplan (Lgr11, Lgrsä11) står det att skolan har ett 

särskilt ansvar för de elever som har svårigheter att nå målen. Läroplanerna anger även att 

undervisningen ska anpassas efter eleven eftersom hänsyn ska tas till varje elevs 

förutsättningar och behov. Likaså föreskriver skollagen att elever ska ges särskilt stöd i den 

omfattning och på det sätt som behövs för att eleven ska ha möjlighet att nå de kunskapskrav 

som minst ska uppnås (SFS 2010:800 kap 3. 10 §). I och med detta måste undervisningen 

anpassas utifrån från varje elev vilket betyder att undervisningen aldrig kan utformas lika för 

alla. 

Trots läroplanens och Skollagens föreskrifter visar Skolinspektionens kvalitetsgranskning 

(2012:5) att skolor generellt behöver utveckla sitt arbete med särskilt stöd i ämnet Idrott och 

hälsa. Granskningen visar också att det råder oklarhet bland lärare angående vilka resurser 

som finns att tillgå för särskilt stöd i ämnet Idrott och hälsa. Likaså saknar lärare ofta 

erfarenheter av och arbetssätt för att ge särskilt stöd (2012:5). Det finns även internationell 

forskning som visar att idrottslärarstudenteter och nyutexaminerade idrottslärare inte känner 

sig tillräckligt förberedda på att möta elever i behov av särskilt stöd (Vickerman & Coates 

2009).  

Skollagen och läroplanen anger det ansvar som skolor har i att ge särskilt stöd till elever som 

behöver det. Samtidigt visar tidigare forskning att det finns flertalet brister i skolors arbete 

med elever som behöver särskilt stöd i ämnet Idrott och hälsa, och att detta stöd behöver 

utvecklas.  

Utifrån denna problematik har jag valt att genomföra kvalitativa intervjuer av lärare med 

erfarenhet av specialpedagogisk undervisning i ämnet Idrott och hälsa. Jag vill söka efter 

kärnan i lärarnas upplevelser av specialpedagogik och hur det tar sig uttryck i deras arbete 
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med särskilt stöd i ämnet. I min studie strävar jag även efter att knyta de specialpedagogiska 

frågorna till de ämnesdidaktiska och öka kunskapen om hur konkreta arbetsformer i ämnet 

Idrott och hälsa leder till inkluderande och segregerande processer. Detta är enligt Claes 

Nilholm (2006) en förutsättning för att diskussionen kring inkludering ska ske i den konkreta 

skolvardagen och inte bara användas som ett utbildningspolitiskt slagord.  

Genom intervjuer och tidigare forskning inom området är min förhoppning att bidra med 

kunskap om arbetet med att utveckla det särskilda stödet i ämnet Idrott och hälsa. 

1.1 Litteratursökning 

För att få kunskap om mitt ämne har jag sökt stora delar av min litteratur via Örebro 

universitetsbiblioteks databas. Några av de sökord jag använt mig av är: special physical 

education, specialpedagogik, inkludering och andra närliggande ord. På så sätt har jag funnit 

avhandlingar, vetenskapliga artiklar och annan relevant litteratur. Jag har även sökt på 

www.avhandlingar.se. Jag har också haft hjälp av den valda litteraturens referenslistor i jakten 

på mer litteratur. En referenslista som jag fått särskilt mycket hjälp av är den i Margareta 

Frykman Järefälts (2012) c-uppsats. Min handledare och andra personer med kunskap inom 

området har också bidragit med förslag på litteratur. Likaså har jag använt mig av litteratur 

som jag tidigare under min lärarutbildning haft som kurslitteratur. 

 

  

http://www.avhandlingar.se/
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2. Bakgrund 
I det här kapitlet beskrivs ämnet Idrott och hälsa, dess historia och syfte. Vidare ges en 

tillbakablick på specialpedagogikens framväxt i den svenska skolan. I bakgrunden presenteras 

också vad skolans styrdokument föreskriver gällande elever i behov av särskilt stöd. Kapitlet 

leder fram till studiens specifika intresse, som finns i brytpunkten mellan ämnet Idrott och 

hälsa och specialpedagogik. I samband med det framhålls eventuella orsaker till de brister 

som finns i skolors arbete med att ge särskilt stöd i ämnet. 

2.1 Ämnet Idrott och hälsa i ett historiskt perspektiv 
Ämnet Idrott och hälsa är en central del i min studie. För att skapa en bild av skolämnet och 

för att förstå varför det ser ut som det gör idag presenteras i detta avsnitt en historisk 

tillbakablick.  

Ämnet som idag benämns som Idrott och hälsa har bytt namn ett flertal gånger. Exempel på 

namn som ämnet tidigare har haft är Gymnastik, Gymnastik med lek och idrott samt Idrott. I 

samband med namnbyten har ämnets syfte, utformning och innehåll förändrats i olika grad. 

Likaså har omfattningen av ämnet varierat (Larsson 2007). 

Det senaste seklet har ämnet Idrott och hälsa förknippats med skolans fostransuppdrag snarare 

än med lärande och kunskapsfrågor. Denna fostran var till största delen fysisk och hade som 

syfte att fostra friska och sunda människor. Ämnet Idrott och hälsa har setts som ett 

komplement till det intellektuella arbetet i skolan (Larsson 2007). Detta synsätt finns till viss 

del kvar på våra skolor även idag. Det finns föreställningar om att i ämnet Idrott och hälsa ska 

elever få ”springa av sig” så att de på de andra lektionerna ska kunna sitta still och 

koncentrera sig. Att dessa resonemang finns kan delvis förklaras av att i 1958 års 

folkskolestadga delades skolans ämnen in i tre kategorier: läroämnen, övningsämnen och 

yrkesämnen. Gymnastik som ämnet hette då, var under kategorin övningsämne eftersom det 

inte fanns något uttalat kunskapsinnehåll för ämnet och heller inte något specifikt innehåll för 

något yrke. I 1962 års läroplan stod ämnet Gymnastik bland ämnen som representerade 

estetisk- praktisk och fysisk fostran. Ämnet betecknades som praktiskt- estetiskt fram till år 

1993 (Larsson 2007). 

Under läroplansreformerna på 1990-talet betonades kunskap och lärande som centralt för alla 

ämnen och utifrån detta har diskussioner om vad som är ämnet Idrott och hälsas 

bildningsvärde uppstått. Frågor gällande ämnets kunskapsobjekt och vilket lärande som 

lärarna i ämnet Idrott och hälsa ska skapa förutsättningar för har diskuterats. Trots 
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läroplansreformer och diskussioner finns det fortfarande en bild av Idrott och hälsa som 

enbart ett praktiskt ämne kvar (Larsson 2007). 

Tidigare har timplanerna reglerat ämnet Idrott och hälsas omfattning i skolan. Håkan Larsson 

och Karin Redelius (2004) beskriver att nu på 2000-talet varierar ämnets tidsmässiga 

utrymme mellan olika skolor. Detta beror på decentraliseringen och ”avregleringen” av den 

nationella timplanen. I samband med diskussioner om det tidsmässiga utrymmet har även 

diskussioner förts angående ämnets syfte och funktion. Om man enligt Redelius och Larsson 

ska dra denna diskussion till sin spets handlar det om ifall ämnet ska syfta till att aktivera 

elever och se till att de är fysiskt aktiva några gånger i veckan; eller om ämnet ska ses som ett 

kunskapsämne där grunden för ämnet är fysisk aktivitet, men syftet är att reflektera över 

vilken relation den fysiska aktiviteten har till hälsa och livsstilsfrågor (Larsson & Redelius 

2004). Larsson (2007) beskriver vidare hur ämnet har förändrats:  

Ämnets uppdrag har under det senaste halvseklet förskjutits från en stark betoning på träning 

av eleverna ”här och nu” till en allt starkare betoning på elevernas upplevelser av att röra sig 

samt på alla elevers livslånga fysiska aktivitet och deras behov av kunskaper för detta 

(Larsson 2007, s 266).  

Ämnet Idrott och hälsa legitimeras av beslutsfattare men i praktiken är legitimiteten svag i 

förhållande till andra ämnen (Lundvall 2004). Ur detta historiska perspektiv framstår ämnet 

Idrott och hälsa som ett ämne som länge varit under förändring och som fortfarande trots 

diskussioner tenderar att ha osäker kärna.  

2.2 Specialpedagogikens framväxt i den svenska skolan 
Efter en kort beskrivning av ämnet Idrott och hälsa kommer vi vidare in på ytterligare ett 

centralt område för min studie, specialpedagogik. För att förstå varför specialpedagogiken ser 

ut som den gör idag följer här en beskrivning av den allmänna specialpedagogikens framväxt i 

den svenska skolan.  

Bengt Persson (2007) anser att specialpedagogiken ska förstås som en del i det svenska 

samhällets demokratiseringsprocess. I slutet av 1800-talet pågick en diskussion om att ”de 

svaga och lågt begåvade” eleverna påverkade folkskolans rykte negativt. Persson skriver att 

de ansågs hämma undervisningen och på så sätt vara en belastning för de normala eleverna 

och separerades därför från de vanliga klasserna (Persson 2007). Vid den här tiden fanns 

särskilda anstalter för elever som ansågs vålla problem för skolan. Anstalterna var till för 

elever med en ”låg fattningsgåva”, fysiskt funktionshindrade och de som var ”vanaktiga och 
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försummande” (Egelund, Haug & Persson 2006, s 11). De vuxna ”straffade” eleverna med 

uteslutning eftersom de avvek från normen vilket enligt Persson (2007) är en moralisk aspekt 

som är viktig att beakta. Persson anser att spår av uteslutning känns igen även i nutidens 

skola. 

Efter andra världskriget tillsattes en utredning av skolan som visade att skolor ofta såg 

specialpedagogisk undervisning som ett alternativ till kvarsittning (SOU 1948:27 i Persson 

2007). Rapporten (SOU 1948:27) visade även att antalet hjälpklasser ökade för elever som var 

svagt begåvade. Enligt Persson (2007) motsäger rapporten hans tolkning av hur verkligheten 

såg ut. Han menar att samtidigt som rapporten visar att antalet hjälpklasser ökade så började 

riktningsförändringen mot en skola för alla att ta fart och en individualiserad undervisning 

inom klassens ram förordades. Senare, år 1957 föreslog skolberedningen (1961:30 i Persson 

2007) en differentierad specialundervisning med motivet att elevernas skolsvårigheter till 

största delen beror på dem själva. Under denna period genomfördes grundskolereformen och i 

samband med det växte specialundervisningen kraftigt.  

Särskolan etablerades år 1967 som en särskild skolform för elever med utvecklingstörning 

(Egelund m fl 2006.) Ända sedan dess har debatten varit intensiv om det är förenligt att ha 

denna särskilda skolform samtidigt som det svenska skolsystemet har intentioner om att vara 

en skola för alla. Det vanligaste argumentet för att behålla särskolan som en särskild skolform 

är enligt Niels Egelund, Peder Haug och Bengt Persson (2006) att den kompetens som 

särskolans lärare har inte finns på samma sätt på grundskolan. Att särskolan har möjlighet att 

utforma verksamheten med mindre grupper och hög lärartäthet har setts som en garanti för att 

eleverna ska få en så god utbildning och omsorg som möjligt utifrån sina förutsättningar 

(Egelund m fl 2006). 

I 1969 års läroplan började sammanhangets betydelse i skolan uppmärksammas som en 

möjlig orsak till elevers svårigheter och deras möjlighet att nå upp till skolans krav. Fokus var 

längre inte lika tydligt riktat mot eleven. Under sjuttiotalet ökade den specialpedagogiska 

undervisningen och i samband med ökningen infördes ”samordnad specialundervisning”. Det 

innebar att speciallärare bedrev särskild undervisning i långsamt tempo och med särskilt 

undervisningsmaterial, främst i svenska och matematik (Persson 2007, s 18). 

I samband med att den specialpedagogiska undervisningen utökades fick skolan generösa 

statsbidrag. Den ökade satsningen fick inte de effekter som förväntades. På grund av detta 

tillförde regeringen en utredning om ”skolans inre arbete” (Persson 2007, s 18). Utredningen 
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(SOU 1974:53 i Persson 2007) visade bland annat att 35-40, ibland 60 procent av 

grundskolans elever deltog i undervisning kallad specialundervisning. Eftersom det var ett så 

stort antal elever som deltog i specialundervisning ansåg utredningen att ordet 

specialpedagogik hade förlorat sin innebörd. Utredarna pekade på vikten av att den 

specialpedagogiska metodiken ska genomsyra hela skolans verksamhet. Med det menade 

utredningen att den ordinarie undervisningen också ska influeras av den specialpedagogiska 

metodiken och att specialpedagogisk undervisning inte enbart ska ske i små grupper utan även 

i de ordinarie klassrummen. Det var inte bara den specialpedagogiska metodiken som 

utredarna ville se förändras. När det gäller elever med skolvårigheter framhöll utredarna 

behovet av att se över hela skolans organisation, mål och arbetsformer (Persson 2007). 

I 1980 års läroplan var specialpedagogikens viktigaste mål att motverka att elever får 

svårigheter i skolan. De elever som fick specialpedagogisk hjälp skulle så fort som möjligt 

återvända till vanlig undervisning. Skillnaden mellan specialundervisning och vanlig 

undervisning tonades även ner (Persson 2007). 

Under 1990- talet drabbades den svenska ekonomin av en lågkonjunktur och i samband med 

det blev skolan en kommunal angelägenhet. Kommunerna fick nu själva ansvara för att 

utforma verksamheten utifrån de ramar som riksdag och regering bestämt. Att styra, följa upp, 

kontrollera och utveckla verksamheten blev kommunens ansvar (Persson 2007). Under år 

1992-1998 minskade antalet lärartimmar per elev och resurserna för specialpedagogisk 

verksamhet drogs ner med närmare 30 procent (Skolverket i Persson 2007). Att många elever 

idag inte får det stöd de behöver och att många skolor saknar specialpedagogisk kompetens 

beror enligt Persson (2007) på dessa nedskärningar.  

Jag har i denna del av kapitlet velat visa på specialpedagogikens framväxt i den svenska 

skolan. Utifrån detta vill jag nu presentera vad aktuella styrdokument föreskriver gällande 

elever i behov av särskilt stöd.  

Skolan har enligt Persson (2007) ett ansvar att möta elevers svårigheter på ett sådant sätt så att 

svårigheterna reduceras. Detta ansvar tydliggörs i både skollag och läroplan. 

I skollagen står det att: 

För en elev i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan ska det särskilda 

stödet ges på det sätt och i den omfattning som behövs för att eleven ska ha möjlighet att nå 

de kunskapskrav som minst ska uppnås (SFS 2010:800, 3 kap. 10§). 
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Det står även att: 

Ett åtgärdsprogram ska utarbetas för en elev som ska ges särskilt stöd. Av programmet ska 

det framgå vilka behoven är, hur de ska tillgodoses och hur åtgärderna ska följas upp och 

utvärderas. Eleven och elevens vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta när ett 

åtgärdsprogram utarbetas. 

Åtgärdsprogrammet beslutas av rektorn [...] ( SFS 2010:800, 3 kap. 9 §). 

När det gäller hur det särskilda stödet ska utformas finns det särskilda bestämmelser: 

 

Om det finns särskilda skäl, får ett beslut enligt 9 § för en elev i grundskolan, grundsärskolan, 

specialskolan eller sameskolan innebära att särskilt stöd ska ges enskilt eller i en annan 

undervisningsgrupp (särskild undervisningsgrupp) än den som eleven normalt hör till (SFS 

2010:800, 3 kap. 11 §). 

 

I både grundskolans och grundsärskolans läroplan (Lgr11, Lgrsä11) står det att hänsyn ska tas 

till varje elevs förutsättningar och behov och att undervisningen ska anpassas efter detta. Det 

står också att skolan har ett särskilt ansvar för de elever som har svårigheter att nå målen och i 

och med detta kan undervisningen aldrig utformas lika för alla. Detta är en del i skolans 

värdegrund och uppdrag. 

2.3 Specialpedagogisk undervisning i ämnet Idrott och hälsa 
Jag har tidigare i kapitlet presenterat historik om ämnet Idrott och hälsa och om 

specialpedagogik. Det är i brytningen mellan dessa områden som min studies specifika 

intresse finns.  

I inledningen av min uppsats gav jag uttryck för de brister som finns i dagens skola gällande 

särskilt stöd i ämnet Idrott och hälsa. Utifrån den historik jag har lyft gällande 

specialpedagogik och ämnet Idrott och hälsa ser jag möjliga orsaker till de brister som nu 

finns. Att ämnet Idrott och hälsa länge har haft en osäker kärna och saknat en tydlig betoning 

på kunskap skulle kunna vara orsaker till att det särskilda stödet brister. Likaså är det rimligt 

att anta att de brister som finns i särskilt stöd i ämnet Idrott och hälsa beror på de 

nedskärningar (Skolverket i Persson 2007) som gjordes i slutet av 1990-talet då resurserna för 

specialpedagogisk verksamhet drogs ner med 30 procent.  
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Specialpedagogik inom ämnet Idrott och hälsa kan organiseras på tre olika sätt. Dess uttryck 

och lärares upplevelser av specialpedagogik är studiens syfte. Specialpedagogik i ämnet Idrott 

och hälsa kan ske inom ramen för ordinarie undervisning genom inkludering, vilket innebär 

att den ordinarie undervisningen anpassas efter elever i behov av särskilt stöd (Jerlinder 

2010). Specialpedagogik kan också ges genom extra tillfällen utöver den ordinarie 

undervisningen då elever i behov av särskilt stöd får möjlighet att träna extra (Frykman 

Järefält 2012). Likaså sker specialpedagogisk undervisning i ämnet Idrott och hälsa på 

särskolan. Enligt Skolverket (2006) är det ungefär 1,5 procent av alla elever i 

grundskoleåldern som är inskrivna i särskolan. 

Ur ett didaktiskt perspektiv innebär en inkluderande undervisning i ämnet Idrott och hälsa att 

alla elever ska kunna delta på sina egna villkor (Larsson 2007). Det betyder enligt Larsson att 

alla elever i ämnet Idrott och hälsa ska få möjlighet att utveckla sin kroppsliga kompetens. 

Men med det menar Larsson inte att alla ska kunna delta i alla aktiviteter. Istället menar han 

att varje elev har rätt till en likvärdig undervisning. Enligt Larsson innebär en likvärdig 

undervisning att eleven får delta utifrån sina förutsättningar och behov. I utformningen av 

undervisningen hävdar Larsson att det är avgörande utifrån vilket perspektiv lärare ser på en 

elev i behov av särskilt stöd. Med det menar han att lärare kan välja mellan att se eleven som 

handikappad vilket då blir en del av elevens identitet, eller se det som att det är situationer 

som uppstår i miljön som handikappar eleven (Larsson 2007). 

Daniel Webb och Clive C. Pope (1999) anser att alla elever har rätt till en undervisning i 

ämnet Idrott och hälsa med hög kvalitet och som ger goda möjligheter till framgång och 

personlig utveckling. De menar också att intentionen med att skapa en inkluderande 

undervisning i ämnet Idrott och hälsa är att ge eleverna möjlighet att förstå och lära att 

människor är olika, och förbereda eleverna för ett gemensamt liv med andra. Enligt Webb och 

Pope skulle ämnet Idrott och hälsa i en perfekt värld förknippas med fullt deltagande för alla 

elever och präglas av att eleverna får många möjligheter att uppleva framgång. 

Det finns starka föreställningar kring vilken kropp som är eftersträvansvärd både när det 

gäller prestation och utseende och hur idrott ska gå till (Larsson 2007, Öhman 2007). Dessa 

föreställningar har enligt Larsson (2007) lett till att många unga funktionshindrade vänder 

idrotten ryggen. För att motverka detta har begreppet AFA, anpassad fysisk aktivitet 

utvecklats. Begreppet har sitt ursprung i USA där det kallas adapted physical activity och 

utvecklades på 1990-talet (Larsson 2007).  Lars Kristén (2003, s15) citerar hur pionjären till 
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begreppet AFA, Claudine Sherrill såg på begreppet på 1990-talet. Kristéns citat har Larsson 

översatt och citerat: ”ett tvärvetenskapligt kunskapsområde inriktat mot identifikation av och 

lösning på psykomotoriska problem ur ett livslångt perspektiv” (Citerat i Larsson 2007, s 

248). Enligt Kristén (2003) har definitionen ändrats med tiden och nu handlar det inte bara om 

kunskaper kring anpassad fysisk aktivitet utan även om att alla människor ska ha en likvärdig 

tillgång till att skapa en fysisk aktiv livsstil. I och med det menar Kristén att AFA påverkar 

skolans verksamhet på så vis att det bör skapas strukturer som möjliggör en inkluderad 

undervisning i ämnet Idrott och hälsa (Kristén 2003).  
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3. Tidigare forskning 
I detta kapitel presenterar jag tidigare forskning som berör brytpunkten mellan ämnet Idrott 

och hälsa och specialpedagogik. 

Kajsa Jerlinder (2010) har genomfört en systematisk litteraturöversikt. Översikten visar att de 

hinder som lärare uttrycker för att bedriva en inkluderande idrottsundervisning är att de inte 

känner sig tillräckligt förberedda för att möta elever i behov av särskilt stöd (Jerlinder 2010). 

Översikten visar även att de lärare som känner sig kompetenta att undervisa elever i behov av 

särskilt stöd har tidigare positiva erfarenheter av inkluderande idrottsundervisning. Likaså är 

de lärare som har deltagit i kurser i anpassad idrottsundervisning mer positiva till inkludering 

(Jerlinder 2010). Liknande resultat finns i en brittisk studie som undersökt vilken beredskap 

idrottslärarstudenter och nyutbildade idrottslärare i arbetslivet upplever sig ha för att inkludera 

elever i behov av särskilt stöd. 84 procent av de nyutexaminerade idrottslärarna och 43 

procent av idrottslärarstudenterna som deltog i studien anser att deras lärarutbildning inte har 

förberett dem tillräckligt för att kunna möta elever i behov av särskilt stöd (Vickerman & 

Coates 2009).  

Det finns även svensk forskning gällande inkludering. Jerlinder (2010) har genomfört en 

enkätundersökning av svenska idrottslärares attityder till inklusion (inkludering) gällande 

elever med fysiska funktionshinder. Studien visar att lärare i allmänhet är positiva till en 

inkluderande idrottsundervisning för elever med fysiska funktionshinder. Även här visade det 

sig att lärare som har erfarenhet av att undervisa elever med fysiska funktionshinder var mer 

positiva till inklusion än de som saknade erfarenhet. Erfarenhet var studiens främsta 

bakgrundsvariabel för positiv attityd till inklusion. Vidare följer ytterligare några variabler 

som visar vad de positiva attityderna till inklusion grundar sig på. Exempelvis var de lärare 

som själva ansåg sig ha fått tillräcklig träning och utbildning för att möta elever i en 

inkluderande anda mer positiva till inklusion. Trots att de idrottslärare som deltagit i studien i 

allmänhet är positiva till inklusion så upplever de svårigheter i att genomföra denna inklusion 

i praktiken (Jerlinder 2010). 

Sammanfattningsvis visar den tidigare forskningen att arbetslivs- och utbildningserfarenheter 

inom området är en viktig bakgrundsvariabel för en positiv attityd till inkludering, både 

internationellt och nationellt (Jerlinder 2010). 

En viktig aspekt som Jerlinder (2010) lyfter i förhållande till undersökningar som mäter 

attityder är att de självrapporterade attityderna kan skilja sig från det faktiska beteendet. Att 
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vara positivt inställd till inkludering kan ses som eftersträvansvärt och politiskt korrekt i 

Sverige och andra västerländska länder. Enligt Jerlinder kan detta innebära att vissa 

idrottslärare i hennes studier har svarat vad de tror att det förväntas och inte vad de egentligen 

tycker. 

Dennis Groth (2007) har studerat särskild undervisning i sin avhandling. Syftet med 

avhandlingen är att ”beskriva och förstå hur en grupp elever och deras speciallärare, inom den 

specialpedagogiska verksamheten, uppfattar betydelsen av de specialpedagogiska insatserna 

vad gäller elevernas självbild, självvärdering och lärande” (Groth 2007, s 12).  Detta har han 

gjort genom intervjuer med elever och speciallärare. Resultatet visar att eleverna i studien är 

till övervägande del positiva till det specialpedagogiska stöd de får. Samtidigt visar studien att 

eleverna ofta upplever utanförskap och ser sig själva som avvikare på grund av sitt 

specialpedagogiska stöd. Studien visar också att eleverna till stor del har en tendens till en låg 

självvärdering och en något negativ självbild och detta är delvis en följd av deras 

specialpedagogiska insatser. Detta medför även en negativ utveckling för elevens lärande 

eftersom självbilden påverkar lärandet. Studien visar att speciallärarnas kunskap och ambition 

att stärka elevens självbild och ge individuell pedagogisk hjälp, kan ge negativa konsekvenser 

för lärandet, då hjälpen kan uppfattas som för omfattande och nivån för låg. Ambitionen att 

stärka självbilden visar sig hjälpa till en viss del men lyckas inte fullt ut att kompensera den 

stämpling och det utanförskap som eleven kan uppleva på grund av sitt specialpedagogiska 

stöd. Detta eftersom specialpedagogiskt stöd ofta förknippas med en negativ avvikelse och är 

då svår att kompensera för (Groth 2007).  

Jerlinder (2010) ställer i sin avhandling frågan om hur en rättvis undervisningssituation nås. 

Är det genom att kategorisera grupper eller genom att erkänna en mångfald i lärmiljön? Hon 

är intresserad av dilemmat med dessa synsätt och undersöker problematiken genom att studera 

undervisning av elever med funktionsnedsättningar i ämnet Idrott och hälsa. En del av 

resultatet i Jerlinders (2010) avhandling visar att ett inkluderande förhållningssätt och en 

kombination av kompensatoriska och riktade åtgärder är nödvändiga för att skapa en rättvis 

undervisningssituation i ämnet Idrott och hälsa. Hon menar att om idrottsundervisningen sker 

utifrån en inkluderande pedagogisk filosofi behöver inget av undervisningssätten uteslutas. 

Vilket endast gäller om målet hela tiden är en verklig delaktighet och att de olika pedagogiska 

metoderna anpassas och prövas efter varje elevs behov, just här och nu. Vidare menar 

Jerlinder att om undervisningen bygger på en inkluderande strategi och utgår från principen 
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”för barnets bästa” kan en särskiljande pedagogisk praxis kan i vissa fall bäst gynna elevens 

behov (Jerlinder 2010, s 68).  

Det finns forskning som visar att de elever som tagit del av extra motorisk träning och ökad 

fysisk aktivitet i skolan visar bättre resultat i matematik och svenska än de elever som endast 

tagit del av skolans ordinarie idrottsundervisning två lektioner i veckan. Det visar en 

interventionsstudie genomförd av Ingegerd Ericsson (2003). Detta går att utläsa av samtliga 

studerade delar av nationella prov i matematik och svenska för skolår 2. Ericssons studie visar 

också att barns grovmotorik förbättras genom ökad fysisk aktivitet och motorisk träning i 

skolan. Likaså har elever som tagit del av ökad fysisk aktivitet och motorisk träning i ett och 

två år bättre balansförmåga/bilateral koordination och bättre motorik totalt än elever som 

endast deltagit i skolans ordinarie idrottsundervisning. 

3.1 Sammanfattning 
Forskningen visar att det finns olika sätt att bedriva undervisning för elever i behov av särskilt 

stöd. De specialpedagogiska insatserna kan ske i klassen som eleven går i eller vid sidan av i 

en särskild praxis. När det gäller positiva attityder till inkluderande undervisning visar 

forskningen att arbetslivs- och utbildningserfarenheter är den mest framträdande 

bakgrundsvariabeln. Jag vill även lyfta fram det jag skrev i inledningen utifrån 

Skolinspektionens kvalitetsgranskning (2012:5) av ämnet Idrott och hälsa. Den visar att det 

finns brister i skolors arbete med elever i behov av särskilt stöd i ämnet Idrott och hälsa och 

att detta stöd behöver utvecklas. 

Genom att ta del av historik och tidigare forskning ser jag att det saknas kunskap om det som 

är fokus i min studie. Det vill säga hur lärare i ämnet Idrott och hälsa upplever 

specialpedagogik och hur det tar sig i uttryck i deras undervisning för elever i behov av 

särskilt stöd. Jag finner i den tidigare forskningen stöd för behovet av ökad kunskap av och ett 

bättre stöd till elever som har svårigheter i ämnet. Det har gjorts studier av idrottslärares 

attityder till inkludering men av vad jag har sett finns det inga studier av hur idrottslärare 

upplever specialpedagogik. Detta anser jag vara viktigt eftersom det ger en bredare bild av 

fenomenet specialpedagogisk undervisning i ämnet Idrott och hälsa, och en ökad förståelse för 

varför och hur lärare bedriver undervisning för elever i behov av särskilt stöd i ämnet. Jag 

hoppas att min studie ska knyta ihop de specialpedagogiska frågorna med de ämnesdidaktiska 

och öka kunskapen om hur konkreta arbetsformer leder till integrerande och segregerande 

processer.  
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Ett motiv för att jag i denna studie har valt att fördjupa mig i specialpedagogik inom ämnet 

Idrott och hälsa är att jag själv upplever en osäkerhet i att möta elever i behov av särskilt stöd. 

Genom att ha tagit del av tidigare forskning har jag sett att jag inte är ensam om att uppleva 

denna osäkerhet. 
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4. Teoretiskt ramverk 

För att avgränsa studien och för att skapa förståelse för innebörden av fenomenet 

specialpedagogisk undervisning i ämnet Idrott och hälsa har jag valt att använda mig av ett 

teoretiskt ramverk. Jag kommer i detta kapitel redogöra för de begrepp som studiens 

teoretiska ramverk omfattar och som jag sedan kommer använda i diskussionen av studiens 

resultat. Jag utgår från tre olika perspektiv på specialpedagogik: ett traditionellt perspektiv, ett 

alternativt perspektiv och dilemmaperspektivet. Jag kommer även att redogöra för begreppet 

inkludering och hur det kommer till uttryck i de tre perspektiven. 

Att jag i studien intresserar mig för begreppet inkludering har att göra med att inkludering 

som princip länge har varit förankrad i den svenska skollagstiftningen. Jag ser även begreppet 

inkludering som viktigt eftersom svensk lag förespråkar att alla ska ha rätt till utbildning i en 

inkluderande miljö. Trots det används begreppet inkludering sparsamt i lag- och 

förordningstexter (Persson & Persson 2012). 

Att skolan ska vara till för alla är tydligt föreskrivet i den svenska skollagstiftningen: 

I diskrimineringslagen (2008:567) finns bestämmelser som har till ändamål att motverka 

diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter inom 

utbildningsområdet oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, 

religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder (SFS 

2010:800, 1 kap. 8§). 

Jag har valt att använda mig av Inga-Lill Vernerssons (2007) definition av inkludering, ”att 

delta i en helhet” (Vernersson 2007, s 23).  

Tidigare var begreppet integrering inom skolans verksamhet vanligare men på senare tid 

används begreppet inkludering allt oftare (Tossebro 2004). Integrering innebär att elever i 

behov av särskilt stöd ska passas in i en helhet som i första hand inte har variationen i åtanke 

(Nilholm 2006). Att användandet av begreppet integrering minskade berodde enligt Jan 

Tøssebro (2004) på att integrering sågs som något som måste ha föregåtts av en segregering, 

vilket gjorde att begreppet fick en negativ betydelse. Idén om segregering ansågs leva vidare 

om man använde sig av begreppet integrering.  Likaså ansågs begreppet integrering bidra till 

en tydlig kategorisering av funktionshindrade och andra segregerade grupper istället för att 

främja en process där personer blev en självklar del av ett sällskap. Detta gjorde begreppet 

integrering infekterat och var några av orsakerna till att begreppet inkludering började 

användas allt mer (Tøssebro 2004).  Enligt Claes Nilholm (2006) kan inkludering ses i 
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relation till och som ett svar på de brister som rymdes i begreppet integrering. Nilholm 

poängterar att inkludering kom för att säga något nytt och var ett positivt laddat begrepp. I en 

inkluderande skola är skolan, det vill säga helheten, organiserad utifrån att elever, det vill säga 

delarna är olika. Nilholm menar även att inkludering innebär att alla elever ska ha rätt till 

närvaro i klassrummet, utan undantag (Nilholm 2006). Ur ett inkluderande förhållningssätt ses 

elever i svårigheter som en naturlig variation i gruppen (Vernersson 2007). 

Inkludering som begrepp kan betraktas ur ett sociokulturellt perspektiv vilket innebär att 

begreppet får olika innebörder i olika situationer. Inkludering som begrepp är utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv i princip oupplösligt knutet till sitt sammanhang. Det innebär att 

begreppet inkludering får nya innebörder i nya sammanhang (Nilholm 2006).  

Utifrån tidigare forskning och den litteratur jag använt i bakgrunden och i detta teoretiska 

ramverk framgår tre sätt gällande hur specialpedagogisk undervisning kan organiseras i 

skolan. Undervisningen kan ske inom ramen för den klass eleven går i, i en särskild grupp 

vissa timmar eller på särskolan. Dessa tre sätt att organisera undervisningen ryms inom olika 

perspektiv på specialpedagogik. Enligt Nilholm (2005) styrs utformningen av undervisningen 

utifrån vilket perspektiv på specialpedagogik som dominerar. Tre perspektiv som kan styra 

organiseringen av specialpedagogiken är: Ett traditionellt perspektiv, ett alternativt perspektiv 

och dilemmaperspektivet.  

Här följer en redogörelse för de tre perspektiven på specialpedagogik. 

4.1 Traditionellt perspektiv 
I det traditionella perspektivet placeras problemet hos individen. I skolan som 

utbildningssystem innebär det att elevens skolproblematik beror på eleven själv (Nilholm 

2005). Det traditionella perspektivet har enligt Nilholm (2006) länge dominerat skolors syn på 

och utformning av specialpedagogik. Några utmärkande drag för perspektivet är att ett 

speciellt stöd snarare förespråkas än ett inkluderande, särskilda behov kategoriseras, 

avgränsas och ses som en individuell egenskap. Den specialpedagogiska kompetensen handlar 

om att ge direkt stöd relaterat till elevens diagnosticerade problem (Nilholm 2006).  

4.1.1 Segregerande integrering 

Det traditionella perspektivet kan ta sig i uttryck i en segregerande integrering. Det innebär att 

elever i behov av särskilt stöd lyfts ut från sitt sammanhang och deltar i särskild undervisning 

(Haug 1998). Målet med en segregerande integrering är enligt Haug att hitta den optimala 

miljön för den enskilda eleven samtidigt som målet också ofta är att eleven ska tillbaka till 



16 
 

den klassammansättning som den tagits ifrån. För att kunna återgå till klassen får eleven ta del 

av kompensatoriska lösningar som på lång sikt ska få eleven i behov av särskilt stöd till den 

nivå som de andra eleverna befinner sig på inom ett visst område. Segregerande integrering 

kan enligt Haug ske på olika sätt, alltifrån att eleven undervisas enskilt eller i en mindre grupp 

vissa timmar, till att eleven är inskriven i särskolan, undervisas på en institution eller någon 

annanstans. I en segregerande integrering blir specialpedagogik framställt som en teknisk 

fråga eftersom lösningen för den enskilda eleven bestäms av de sakkunnigas diagnostisering. I 

och med detta menar Haug att begreppen specialpedagogik och pedagogik blir uppdelade 

eftersom specialpedagogik kräver en ökad professionalisering. Skillnaden mellan 

specialundervisning och undervisning blir också tydlig på så sätt att specialundervisning i 

detta fall handlar om att eleven ”går iväg” från den vanliga undervisningen (Haug 1998).  

Margareta Fyrkman Järefelt (2012) menar att det är viktigt att se segregerad integrering som 

ett komplement till den ordinarie undervisningen och att det inte ska konkurrera med 

inkludering av elever med funktionsnedsättningar. Med detta menar hon att den särskilda 

undervisningen ska utformas utifrån det eleven behöver träna extra på men kan också ses som 

en förberedelse inför kommande ordinarie lektioner, i detta fall inom ämnet Idrott och hälsa. 

4.2 Alternativt perspektiv 
Till skillnad från det traditionella perspektivet på specialpedagogik där kompensatoriska 

lösningar för individen är i fokus, syftar det alternativa perspektivet till att lösa 

skolproblematik genom att förändra skolan, diskurser, maktförhållanden och andra sociala 

fenomen (Nilholm 2005). I det alternativa perspektivet ses elevers olikhet enligt Nilholm 

(2006) som något självklart och något som det pedagogiska arbetet måste anpassas till. Likaså 

ses elevers olikhet som berikande för verksamheten. I samband med det alternativa 

perspektivet betonar Nilholm elevers rätt till delaktighet och att särlösningar undviks. Här 

handlar den (special)pedagogiska kompetensen om att anpassa undervisningen efter elevers 

olika förutsättningar så att alla känner sig delaktiga (Nilholm 2006). De åtgärder som skolan 

gör måste i detta perspektiv grunda sig i en ömsesidig respekt för olika synpunkter om vilka 

behov, intressen och ämnen som är viktiga (Nilholm 2005).  

4.2.1 Inkluderande integrering 

Det alternativa perspektivet är nära sammankopplat med en inkluderande integrering 

(Nilholm 2006). Inkluderande integrering innebär att all undervisning, även undervisning för 

elever i behov av särskilt stöd ska ske i den klass som eleven är inskriven i (Haug 1998). 

Detta grundar sig enligt Haug på att det anses vara bäst och mest rättvist för eleven och för 
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samhället om alla oberoende av prestationsförmåga, förutsättningar och intressen får 

gemensam undervisning från unga år och deltar i samma samhällsgemenskap. Vidare menar 

Haug att genom en inkluderande integrering läggs en positiv grund för att barnen även som 

vuxna ska kunna fungera tillsammans i samhällslivet. Haug anser även att skolan ska vara 

likvärdig för alla elever och att skillnaden mellan specialpedagogik och pedagogik inte är 

relevant eftersom skillnaden mellan specialundervisning och undervisning inte existerar. Han 

menar också att i en inkluderande integrering ska i princip alla lärare kunna undervisa alla 

elever (Haug 1998). När det gäller ämnet Idrott och hälsa som min studie intresserar sig för 

skulle en inkluderande integrering innebära att alla elever oavsett exempelvis funktionshinder, 

motorisk förmåga eller motivation deltar tillsammans i undervisningen.  

4.3 Dilemmaperspektivet 

Enligt Nilholm (2005) har det traditionella- och det alternativa perspektivet länge framträtt 

som två grundläggande perspektiv i diskussioner gällande specialpedagogik. Nilholm menar 

att dessa båda perspektiv tar sin utgångspunkt i vem eller vad som bär ansvaret för elevers 

skolproblem och presenterar olika lösningar på detta. Nilholm beskriver att skolan som 

utbildningssystem har olika dilemman att hantera. Dessa dilemman har att göra med elevers 

likhet och olikhet och utifrån det vill Nilholm presentera ett ytterligare perspektiv på 

specialpedagogik, dilemmaperspektivet. Dilemmaperspektivet tar sin utgångspunkt i att 

skolans utbildningssystem har till uppgift att hantera elevers olikhet. Det grundläggande 

dilemmat är alla elever ska ta del av gemensamma kunskaper och erfarenheter och samtidigt 

ska eleverna mötas utifrån sin olikhet. Detta dilemma ger upphov till ytterligare dilemman. Ett 

exempel på det är hur undervisning för elever i behov av särskilt stöd hanteras, ska elever 

kategoriseras eller inte? Nilholm poängterar att dilemmaperspektivets uppgift inte är att 

komma med lösningar utan snarare att visa på komplexiteten i skolans utbildningssystem 

gällande hur dilemman hanteras. Enligt Nilholm tillskriver inte dilemmaperspektivet elever 

några särskilda egenskaper utan menar att innebörden av elevers olikheter förhandlas i sociala 

processer. Det kan förklaras som att i dilemmaperspektivet sker förhandlingar gällande hur 

olikhet ska hanteras och benämnas. 

4.4 Sammanfattning 
Utifrån studiens teoretiska ramverk har jag redogjort för tre perspektiv på specialpedagogik 

och hur inkludering tar sig i uttryck inom ramen för de tre perspektiven. Till diskussionen av 

mitt resultat tar jag med mig begreppen inkludering, inkluderande integrering, segregerande 

integrering och dilemmaperspektivet. 
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Genom bakgrundsbeskrivning, tidigare forskning och studiens teoretiska ramverk har jag 

velat presentera i vilken kontext min studie befinner sig och vilket teoretiskt ramverk som är 

utgångspunkt för min förståelse av forskningsobjektet. Det har varit min förhoppning att i 

uppsatsens inledande kapitel visa att min studies intresse befinner sig brytpunkten mellan 

ämnet Idrott och hälsa och specialpedagogik. Jag har velat visa på den problematik som finns 

gällande att möta elever i behov av särskilt stöd i ämnet. Utifrån denna problematik och 

tidigare forskning finner jag stöd för min studie. Studiens inledande kapitel har fört oss fram 

till studiens syfte och frågeställningar. 
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5. Syfte 
Syftet med studien är att söka efter kärnan i hur sex lärare med erfarenhet av 

specialpedagogisk undervisning i ämnet Idrott och hälsa upplever specialpedagogik och hur 

det tar sig i uttryck i deras arbete med särskilt stöd i ämnet.  

5.1 Frågeställningar 

För att besvara studiens syfte har följande frågeställningar arbetats fram: 

- Vilken innebörd ger lärarna specialpedagogik? 

 

- Hur tänker lärarna när de utformar sin undervisning i ämnet Idrott och hälsa för 

elever i behov av särskilt stöd? 

 

- Vilka möjligheter och hinder upplever lärarna i undervisningen i ämnet Idrott och 

hälsa för elever i behov av särskilt stöd? 
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6. Metod 
I detta kapitel kommer jag att presentera uppsatsens forskningsstrategi i form av en kvalitativ 

metod med inspiration av fenomenologi. Jag kommer även att beskriva hur jag genom 

intervjuer skapat data till studien och hur studiens urval har genomförts. Likaså kommer 

studiens forskningsetiska överväganden att diskuteras.  

6.1 Kvalitativ forskningsmetod 
Studiens intresse är fenomenet specialpedagogik i ämnet Idrott och hälsa. Därför har jag valt 

att använda mig av en kvalitativ forskningsmetod. Kvalitativa metoder syftar till att förstå det 

fenomen som studeras. Jag vill undersöka hur lärare upplever specialpedagogik och hur de 

beskriver att det tar sig i uttryck i undervisningen för elever i behov av särskilt stöd i ämnet 

Idrott och hälsa. Att intressera sig för innebörder och hur människor förstår saker är något 

som kännetecknar den kvalitativa forskningen (Denscombe 2009). Jag har inspirerats av 

metodansatsen fenomenologi i min önskan att förstå och finna kärnan i fenomenet 

specialpedagogik i ämnet Idrott och hälsa. För att finna kärnan behöver jag först förstå hur 

lärare tänker om fenomenet och ta del av deras upplevelser och erfarenheter vilket enligt 

Martyn Denscombe (2009) är centrala delar i en fenomenologisk metodansats. 

6.2 Intervju 
Eftersom jag vill undersöka hur lärare upplever specialpedagogik och hur de beskriver att de 

utformar sin undervisning för elever i behov av särskilt stöd i ämnet Idrott och hälsa har jag 

valt att använda kvalitativa forskningsintervjuer som metod för datainsamling. Den kvalitativa 

forskningsintervjun syftar till att försöka förstå världen från intervjupersonens perspektiv och 

skapa mening ur deras erfarenheter (Kvale & Brinkman 2010). Intervju som metod för 

datainsamling är fördelaktig för att djupinformation kan produceras på så vis att ämnen 

utforskas och det finns god möjlighet att följa upp svaren (Denscombe 2009). Under en 

forskningsintervju produceras kunskap, vilket sker genom social interaktion mellan mig som 

intervjuare och personen som intervjuas, kunskapen har alltså två upphovsmän (Kvale & 

Brinkman 2010).  

Jag har genomfört intervjuer med sex lärare i ämnet Idrott och hälsa, fördelat på fyra 

intervjuer. Det vill säga att vid två intervjuer deltog två lärare samtidigt. Intervjuerna har 

genomförts på fyra skolor, två grundskolor och två grundsärskolor. 

I god tid före intervjun skickade jag ut ett samtyckesdokument (bilaga 1) som 

intervjupersonerna fick skriva under innan intervjun startade. I samtyckesdokumentet 
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upplyste jag bland annat om intervjuns längd och om Vetenskapsrådets forskningskrav 

(Vetenskapsrådet 2002). Jag bad även intervjupersonen att föreslå någon ostörd plats att 

genomföra intervjun på. Jag har kommit ut till respektive verksamhet och genomfört intervjun 

där intervjupersonerna känner sig trygga. Det har varit lokaler som klassrum, grupprum eller 

konferensrum.  Att intervjupersonen får veta längden på intervjun och att intervjun genomförs 

på en ostörd plats är enligt Denscombe (2009) viktiga faktorer att ta hänsyn till när en intervju 

arrangeras.  

Jag har valt att använda mig av halvstrukturerade intervjuer. Detta innebär att jag som 

intervjuare utgått från en intervjuguide (Bilaga 3) med övergripande teman och förslag på 

frågor. Att forma en intervjuguide på detta sätt förespråkar Kvale och Brinkman (2010) i 

samband med att de beskriver en halvstrukturerad intervju. Genom att använda denna typ av 

intervjuform och hålla sig flexibel till intervjuguiden skapas möjlighet för den intervjuade att 

öppna upp sig och utveckla sina idéer (Denscombe 2009). Intervjuguiden är uppbyggd i syfte 

att besvara studiens frågeställningar. 

Jag har inlett samtliga intervjuer med att be intervjupersonen berätta om sin bakgrund 

gällande ålder, utbildning och tid i yrket. Detta är frågor som är viktiga för mig som 

intervjuare att veta för att få förståelse för vilket kontext intervjupersonen befinner sig i. Det 

är även frågor som intervjupersonen känner sig trygg i att besvara vilket är extra viktigt i 

inledningen av en intervju (Denscombe 2009). Efter att bakgrundsfrågor har behandlats har 

jag valt att ställa en öppen fråga som gjort att intervjupersonen kommit in i ämnet. Att inleda 

en intervju på detta sätt är något som Denscombe (2009) rekommenderar. Innan avslutningen 

av intervjun har jag frågat intervjupersonen om det är något som den vill tillägga. Det ger 

intervjupersonen chans att ta upp saker som inte tagits upp (Denscombe 2009) eller fråga om 

något den tänkt på under intervjun (Kvale & Brinkman 2010).  

Efter varje intervju har jag för mig själv försökt att sammanfatta kärnan i intervjun genom att 

skriva ned enstaka ord. Att i anslutning till intervjun reflektera över vad man lärt sig och vilka 

intryck man fått kan enligt Kvale och Brinkman (2010) vara värdefullt i den kommande 

analysen av intervjuutskrifterna. 

Varje intervju har spelats in och längden på intervjuerna har varierat mellan 21-51 minuter. 

Jag har valt att transkribera varje intervju eftersom jag anser det vara lättare att analysera 

intervjumaterialet när det transformerats till skrift. Utskriften har återgetts ordagrant, jag har 

angett längre pauser, skrivit med versaler då intervjupersonen betonade något ord extra 
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mycket, tagit med upprepningar och skratt. Jag har dock i flera fall bortsett från uttalande som 

hum, mm och liknande. Utskrifterna har sedan analyserats för att finna kärnan i hur 

intervjupersonerna upplever specialpedagogik och hur det tar sig i uttryck i deras arbete med 

särskilt stöd i ämnet Idrott och hälsa. 

6.3 Urval 
Urvalskriteriet för studien är lärare som har erfarenhet av att arbeta med elever i behov 

särskilt stöd ämnet Idrott och hälsa.  

För att få en spridning av personer med olika erfarenhet av arbete med särskilt stöd inom 

ämnet har jag valt att intervjua lärare på både grundskolan och grundsärskolan. Detta för att 

öka möjligheten till att ge en bredare bild av fenomenet specialpedagogisk undervisning i 

ämnet Idrott och hälsa. Jag har kommit i kontakt med intervjupersonerna på olika sätt. Tre av 

de sex lärarna som deltagit i studien hade jag kännedom om redan innan studiens början. Jag 

tillfrågade dessa lärare eftersom jag visste att de uppfyllde studiens urvalskriterie och att de 

för mig som forskare fanns nära tillhands. Att välja sina intervjupersoner på detta sätt kallas 

enligt Denscombe (2009) för att göra ett bekvämlighetsurval. Urvalet av de resterande tre 

lärarna har skett genom rekommendationer av personer inom skolans verksamhet som är 

medvetna om mitt urvalskriterie. Ett urval som på detta sätt bestäms genom att en person 

hänvisar till en annan kallas för ett snöbollsurval och är i linje med ett subjektivt urval 

(Denscombe 2009). 

6.4 Forskningsetiska överväganden 
Inom humanistisk- och samhällsvetenskaplig forskning finns det forskningsetiska principer 

som forskaren måste förhålla mig till. Det finns något som kallas för forskningskravet 

(Vetenskapsrådet 2002) vilket innebär att forskningen ska vara av hög kvalitet och att studiens 

forskningsfrågor ska vara väl genomtänkta. Det finns även ett individskyddskrav 

(Vetenskapsrådet 2002) som ska vara utgångspunkten för alla forskningsetiska överväganden. 

Dessa krav har jag tagit i beaktning och kommer närmare beskriva individskyddskravets fyra 

etiska grundkrav. 

 Informationskravet innebär att deltagarna i studien ska informeras om forskningens syfte 

(Vetenskapsrådet 2002). 

Samtyckeskravet innebär att deltagarna själva styr över sin medverkan i studien och när som 

helst kan välja att avstå från att svara på en fråga eller avsluta sitt deltagande 

(Vetenskapsrådet 2002). 



23 
 

Konfidentialitetskravet innebär att jag som forskare måste behandla mitt material med största 

möjliga konfidentialitet och förvara deltagarnas personuppgifter så att obehöriga inte kan ta 

del av dem. Jag måste ta hänsyn till deltagarnas identitet med respekt för sekretess 

(Vetenskapsrådet 2002) 

Nyttjandekravet innebär att det material deltagarna har bidragit med endast får användas till 

studiens ändamål om ingen annan överenskommelse finns med studiens deltagare 

(Vetenskapsrådet 2002).  

Jag har tagit hänsyn till dessa krav genom att skicka ut ett samtyckesdokument (bilaga 1) till 

studiens deltagare. Där har jag beskrivit dessa fyra etiska grundkrav och bett varje deltagare 

att signera en talong, signeringen visar att de godkänner sitt medverkande i studien och att de 

är medvetna om dessa fyra krav.   

6.5 Analysarbetet 
I detta kapitel kommer jag att beskriva hur analysarbetet har gått till. Jag har genomfört en 

kvalitativ analys. Andreas Fejes och Robert Thornberg (2009) beskriver att en kvalitativ 

analysmetod används för att beskriva en tolkning av verkligheten. Den verklighet som jag har 

undersökt är lärares upplevelser av specialpedagogik och hur dessa tar sig uttryck i 

undervisningen för elever i behov av särskilt stöd i ämnet Idrott och hälsa. Det finns olika 

metoder för att analysera en studies datamaterial. Jag har använt mig av kategorisering (Fejes 

& Thornberg 2009), vilket innebär att jag i min analys av intervjumaterialet identifierat 

likheter och sedan skapat kategorier utifrån dessa. Jag har även inspirerats av metodansatsen 

fenomenologi (Szklarski 2009, Denscombe 2009) eftersom jag sökt efter kärnan i hur lärarna 

upplever specialpedagogik och hur det tar sig i uttryck i deras arbete med elever i behov av 

särskilt stöd. 

När jag började arbeta med mitt insamlade material skrev jag ut papperskopior på de 

transkriberade intervjuerna. Därefter läste jag igenom materialet och strök under och gjorde 

kommentarer i marginalen på de ställen jag fann vara väsentliga utifrån studiens syfte och 

frågeställningar. Exempelvis fann jag tidigt i min läsning att begreppet tydlighet återkom i 

intervjuerna och då strök jag under och markerade det som gemensamt. Genom att söka efter 

nyckelord i intervjuutskrifterna fann jag centrala delar i studien. Jag läste igenom hela 

materialet ytterligare en gång, specificerade mina tidigare centrala delar till mer specifika 

kategorier. Vidare fortsatte jag att analysera intervjumaterialet utifrån de kategorier jag funnit 

och kategorierna förändrades under analysens gång. 
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Resultatet av analysen blev fem slutgiltiga kategorier. Dessa har jag valt att benämna: 

Anpassad pedagogik, tydlighet, arbeta med olika sinnen, resurskrävande samt motorisk 

träning. Kategorierna beskrivs tillsammans med tillhörande underkategorier i studiens 

resultatavsnitt, vilket är det nästkommande kapitlet.   

För att göra en mer djupgående analys av intervjuerna och dess kategorier kommer jag att 

analysera dem utifrån begrepp ur studiens teoretiska ramverk. Jag kommer att analysera 

studiens resultat utifrån tre perspektiv på specialpedagogik: ett traditionellt perspektiv, ett 

alternativt perspektiv och dilemmaperspektivet samt hur begreppet inkludering tar sig uttryck 

i de tre perspektiven. 

6.6 Studiens tillförlitlighet 

Jag som forskare måste verifiera min kvalitativa forskning, det vill säga visa att mina resultat 

är riktiga och trovärdiga. Det är enligt Denscombe (2009) en viktig del i forskningsprocessen. 

För att visa på forskningens kvalité har jag valt att beskriva studiens validitet, tillförlitlighet 

och generaliserbarhet, vilket enligt Denscombe (2009) utgör tre grundstenar när en studies 

forskningskvalité bedöms.  

6.6.1 Validitet 

I forskningssammanhang likt detta handlar validitet om huruvida studiens data och metoder 

speglar verkligheten och sanningen i förhållande till studiens forskningsfråga. Validitet berör 

frågor rörande studiens datainsamlingsmetod, det vill säga om den datainsamlingsmetod som 

används är den mest optimala i förhållande till studien forskningsfråga (Denscombe 2009). 

Jag anser att intervjuer var en väl anpassad datainsamlingsmetod för att kunna besvara 

studiens syfte, att finna kärnan i hur lärarna upplever innebörden av specialpedagogik och hur 

det tar sig i uttryck i deras arbete med särskilt stöd i ämnet. För att ta del av en persons 

upplevelser är intervjuer enligt Denscombe (2009) en lämplig metod för datainsamling. 

Om tidsramen för studien hade varit längre hade jag velat göra flera intervjuer och även 

komplettera intervjuerna med observationer för att stärka studiens validitet. Att komplettera 

med observationer skulle innebära att jag inte endast fick ta del av lärares upplevelser utan 

även se hur de utformar sin undervisning för elever i behov av särskilt stöd.  

Hur utskriften av intervjuerna har skett har också att göra med studiens validitet (Kvale & 

Brinkmann 2010) Jag har valt att transkribera ordagrant inklusive upprepningar och 

markering av emotionella uttryck. Detta eftersom jag vill finna kärnan i intervjupersonernas 
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upplevelser av specialpedagogik och hur det tar sig i uttryck i deras arbete med särskilt stöd i 

ämnet. 

6.6.2 Tillförlitlighet 

En studie som har hög tillförlitlighet kännetecknas av att den ger samma resultat varje gång 

den genomförs. En hög tillförlitlighet kan vara svårt att uppnå i kvalitativa studier som denna, 

eftersom det praktiskt taget är omöjligt att kopiera en intervjus sociala kontext. Denna 

svårighet gäller kvalitativ forskning i stort (Denscome 2009). Eftersom det kan vara svårt att 

upprepa denna studie har jag valt att vara noggrann i min redogörelse av val av metoder, sätt 

att analysera och andra viktiga beslut som påverkat forskningsprocessen. Detta kan enligt 

Denscombe (2009) vara ett substitut för chansen att kunna upprepa forskningen. 

6.6.3 Generaliserbarhet 

Denna studie har likt många andra kvalitativa studier baserats på intensiva studier av ett 

relativt litet urval. Frågan som kvalitativa studier ofta får är om studiens resultat går att 

generaliseras på allmän nivå eller om resultatet är unikt för den specifika studien. 

Generaliserbarhet hör ofta ihop med sannolikheten att en viss data ska förekomma någon 

annanstans och är beroende av studier med brett urvalsunderlag (Denscombe 2009). Min 

studie är baserad på intervjuer av sex lärare, ett litet urvalsunderlag vilket gör att studiens 

resultat inte går att generalisera. Istället bör studier i omfång likt denna enligt Denscombe 

(2009) studeras utifrån sitt specifika fall för att bedöma om studiens resultat går att tillämpa 

och överföra till andra jämförbara fall. Jag tror att liknande upplevelser av specialpedagogik 

skulle kunna finnas även hos andra lärare i ämnet Idrott och hälsa.  Dock kanske inte hos 

vilka lärare som helst, sannolikheten att finna liknande resultat är förmodligen större hos 

lärare med erfarenhet av specialpedagogisk undervisning ämnet.  
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7. Lärarnas upplevelser av specialpedagogik i ämnet Idrott och hälsa 
Innan jag presenterar resultatet av analysen vill jag ge en beskrivning av de lärare som deltagit 

i studien. 

7.1 Presentation av intervjupersonerna 

Lärarna som deltagit i studien undervisar eller har undervisat i ämnet Idrott och hälsa och har 

olika erfarenhet av att arbeta med elever i behov av särskilt stöd i ämnet. Vidare följer en 

beskrivning av respektive skola och av respektive lärare som jag tilldelat fingerande namn. 

Skolornas geografiska läge är i en mellanstor stad i Mellansverige. 

Skola A: En skola med 1200 elever bestående av fyra verksamheter; Förskola, F-6 skola, 7-9 

skola och en specialenhet (grundsärskola). 

Anna är 46 år och har arbetat som lärare i ämnet Idrott och hälsa i snart 15 år. Hon är utbildad 

idrottslärare i årskurs F- gymnasiet. Anna arbetar på skolans specialenhet med elever som har 

olika funktionsnedsättningar. Tidigare har hon arbetat i grundskolan med elever i årskurs F-6.  

Leif är 55 år och har arbetat på specialenheten nästan lika länge som Anna och har de senaste 

åren varit resurs hos henne. Leif är utbildad grundskollärare. Han är inte utbildad i ämnet 

Idrott och hälsa men har en egen idrottslig bakgrund. 

På Specialenheten där Anna och Leif arbetar går elever med olika funktionsnedsättningar. Där 

finns elever inom autismspektrum tillstånd, rörelsehinder och utvecklingstörning. Eleverna på 

skolan har ofta flera funktionsnedsättningar och det finns även elever med multihandikapp.  

Skola B: Grundskola F-6 med drygt 600 elever. 

Emil är 36 år och har arbetat som lärare i ämnet Idrott och hälsa i fem år på samma skola där 

han nu är verksam. Emil är utbildad lärare i ämnet Idrott och hälsa och historia. Han har 

tidigare erfarenheter av undervisning i ämnet Idrott och hälsa på grundsärskolan.  

Karl är 36 år och har arbetat som lärare i ämnet Idrott och hälsa i 13 år. Han är kvar på samma 

skola som han började på för 13 år sedan. Karl är utbildad lärare i Idrott och hälsa, matematik, 

natur och geografi. 

På skolan bedrivs extra motorisk träning för elever som är i behov av särskilt stöd i ämnet 

Idrott och hälsa. 
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Skola C: Grundskola F-6 med drygt 100 elever. 

Martin är 28 år och tog sin lärarexamen i juni år 2013. Han är utbildad lärare i ämnet Idrott 

och hälsa och specialpedagogik, F-gymnasiet. Han är även behörig att undervisa i svenska och 

matematik i årskurs 1-3. Under lärarutbildningen har Martin vid sidan av sina studier arbetat 

som elevassistent inom träningsskolan, undervisat i Idrott och hälsa på grundsärskolan och 

även arbetat på den skola där han nu är verksam. 

Skola D: En F-6 skola med 180 elever bestående av grundskola, grundsärskola och 

träningsskola. 

Eva är 53 år, tog examen från tvåämneslärarutbildningen år 1985 i ämnena idrott och 

engelska. Hon har arbetat en tid på grundskolan men sedan år 1987 har hon arbetat på 

grundsärskolan inriktning träningskola där hon undervisat i motorik. Motorik är 

träningsskolans benämning för ämnet Idrott och hälsa. Nu arbetar hon som klasslärare på 

träningsskolan. Eva har även en specialpedagogexamen. 

På träningsskolan där Eva arbetar går elever som har en utvecklingsstörning, många har även 

ett tilläggshandikapp. Det kan det vara tilläggshandikapp som motorisk nedsatthet, 

perceptionsstörningar, asperger och autism. Down Syndrom är även en vanligt förekommande 

funktionsnedsättning hos eleverna på skolan. 
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Här följer nu en presentation av studiens resultat. Jag har funnit fem kategorier med 

tillhörande underkategorier av vad studiens intervjuade lärare upplever som kärnan i 

specialpedagogik. Kategorierna innefattar också hur deras upplevelser av specialpedagogik tar 

sig uttryck i deras arbete med elever i behov av särskilt stöd i ämnet Idrott och hälsa. De fem 

kategorierna lyder: 

1. En anpassad pedagogik 

2. Tydlighet 

3. Att arbeta med olika sinnen 

4. Resurskrävande 

5. Motorisk träning  

Jag kommer nu mer utförligt redogöra för de kategorier som jag kommit fram till i analysen 

av studiens intervjumaterial. 

7.2 En anpassad pedagogik 

De lärare som jag har intervjuat på Skola A och D arbetar med elever som är inskrivna på 

grundsärskolan. Lärarna berättar att eleven måste ha en diagnos för att få gå i grundsärskolan. 

Om eleven inte har en diagnos utan har andra typer av svårigheter ska eleven kunna gå i 

grundskolan med olika former av extra stöd. 

På grundsärskolans styr elevens funktionsnedsättning vilken läroplan eleven ska undervisas 

och bedömas utifrån.  I vissa klasser som Anna och Leif bedriver undervisning i finns tre 

läroplaner representerade samtidigt. Det finns alltså elever som följer grundskolans, 

grundsärskolans och träningsskolans läroplan i en och samma klass, vilket gör att 

undervisningen måste anpassas efter detta. Eftersom alla elever som Anna och Leif arbetar 

med har en eller flera funktionsnedsättningar beskriver de specialpedagogik som deras 

vardag, något de håller på med hela tiden. De poängterar att specialpedagogik är något som 

borde tillämpas i hela skolans verksamhet. Med det menar de att specialpedagogik inte bara 

ska ske inom grundsärskolan utan också bör genomsyra grundskolans verksamhet. 

Elevens funktionsnedsättning är orsaken till dess anpassade skolgång på grundsärskolan vilket 

innebär att även ämnet Idrott och hälsa måste anpassas efter elevens förutsättningar.  

Intervjuerna visar att det inte bara är elever i grundsärskolan som behöver särskilt stöd i ämnet 

Idrott och hälsa utan att det även finns elever på grundskolan som behöver det. Den vanligaste 

orsaken till att elever på grundskolan är i behov av särskilt stöd är motoriska svårigheter eller 
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en känsla av otrygghet i deltagandet i undervisningen. Eva som tidigare arbetat inom 

grundskolan beskriver övervikt, perceptionssvårigheter, sociala svårigheter och elever som är 

obekväma med sin kropp som ytterligare orsaker till särskilt stöd i ämnet. 

Något som alla lärare som medverkat i studien tydligt uttrycker är att de anser att det är deras 

uppgift att anpassa undervisningen så att den passar eleverna. Detta har de uttryckt på olika 

sätt. 

Anna och Leif som arbetar inom grundsärskolan säger att det är deras uppgift att anpassa och 

hjälpa eleverna att nå det som står i skolans läroplaner och kursplaner, det är även deras 

uppgift att se till att undervisningen fungerar. De poängterar att det går att anpassa 

undervisningen för alla elever. Anna säger att: 

Alla kan vara med på idrotten, faktiskt, alla kan det. Vad du än har för något så kan du vara 

med (Anna). 

Emil som arbetar inom grundskolan uttrycker sig på följande vis:  

Det är ju vår uppgift att anpassa undervisningen så att den passar [kort paus] i stort sett alla 

barn (Emil).  

I samband med detta talar både Emil och Karl om att aktiviteterna i undervisningen måste 

mixas så att alla får en utmaning. Vissa lektioner kanske en aktivitet inte passar alls för en 

specifik elev medan nästa lektion kanske man anpassar helt efter den eleven. 

Grundskolläraren Martin upplever inte att han har någon elev just nu som behöver särskilt 

stöd i ämnet Idrott och hälsa. När han har det så brukar han trots att han tycker det låter 

klyschigt, försöka anpassa undervisningen utifrån allas individuella behov och förutsättningar. 

Eva som arbetar på grundsärskolan, inriktning träningskola beskriver specialpedagogik som: 

En anpassad pedagogik där man anpassar undervisningen så mycket man kan för att ge 

barnen så stor möjlighet som det bara går för att lyckas (Eva). 

Vidare beskriver Eva att det är lärarens ständiga uppgift är att optimera barns möjligheter att 

utvecklas. Likaså att ge barnen det stöd de behöver, tro på dem och hjälpa dem framåt. 

7.2.1 Banor och stationer 

När studiens lärare gav konkreta exempel på hur de i helklass anpassar undervisningen för 

elever i behov av särskilt stöd så beskriver alla det i form av banor eller stationer.  
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Anna beskriver denna anpassning på följande vis:  

Har man en redskapsbana så kan man ha alternativa vägar, det behöver inte vara att du måste 

klättra upp på den högsta, jobbigaste, svåraste utan du kanske kan få klättra under i en tunnel 

bredvid istället men du har ändå en redskapsbana (Anna). 

Alternativa vägar är även något som Emil och Karl använder i samband med redskaps- 

och motorikbanor. Karl beskriver vidare:  

Tänker man en bana till exempel, en motorikbana, då kanske man gör två spår så att det finns 

lättare och svårare alternativ (Karl). 

När Eva fick frågan om hur hon skulle utforma undervisningen om hon var osäker på om 

en elev skulle klara av något hon planerat svarar hon att hon skulle erbjuda alternativ. Inte 

bara för den eleven utan för alla, eleverna skulle få en chans att välja. Detta 

exemplifierade hon med hjälp av en bana eller en station där två alternativ erbjöds. 

 … här kan man klättra upp hit på ribbstolen och mata giraffen där uppe, och här kan man 

klättra upp på plinten som är stabilare och som det finns en trappa upp till och mata fåret som 

inte har huvudet lika högt (Eva). 

Martin illustrerar anpassningen med hjälp av en bana med stationer som eleverna tar sig 

an i grupper om tre, fyra elever i varje. Syftet med gruppindelningen och aktiviteten är att 

eleverna får hjälpa varandra på de olika stationerna och att alla enligt Martin ska utmanas 

på ”sin nivå, där de befinner sig”.  

7.2.2 Utgå från eleven 

När Martin låter eleverna hjälpa varandra ser han dem som resurser. Att se eleven som resurs 

kan även innebära att fråga eleven hur den tycker att en viss aktivitet ska utföras så att den 

passar. Martin berättar att han har haft elever som har frågat honom hur han tänkt att de ska 

lyckas med det han planerat. Då brukar han föra en dialog med eleven och få konkreta förslag 

på hur han kan anpassa aktiviteten. Anna och Leif brukar också kommunicera med eleven om 

hur anpassningen ska ske. Anna beskriver detta på följande vis:  

Vi måste ju ta med eleverna för det är ju de som är proffs på sina funktionsnedsättningar om 

man säger så, så dem måste vi ta med (Anna). 
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Eva anser att eleverna är medvetna om sina svårigheter men att de kanske inte vet vad det 

beror på och heller inte sätter ord på det. Anna och Leif anser däremot att medvetenheten 

varierar mellan eleverna. De menar att elever i de yngre åldrarna inte är så medvetna om deras 

funktionshinder undantaget om det är ett rörelsehinder, då de anser att medvetenheten är 

större. Medvetenheten är även större hos de äldre eleverna och hos de såkallade 

”gråzonsbarnen”. Anna och Leif beskriver ”gråzonsbarnen” som de elever som ligger på 

gränsen mellan grundskolan och grundsärskolan. Det finns barn som gått på grundskolan i 

årskurs F-6 och efter det börjat på grundsärskolan. Dessa barn är ofta medvetna om sina 

svårigheter. De har haft elever som varit medvetna om sina egna funktionshinder och upplevt 

det som väldigt jobbigt att inte förstå varför man inte är som alla andra, detta upplevs enligt 

Anna och Leif som särskilt jobbigt i tonåren.  

Även Martin upplever att elever som är i behov av särskilt stöd i ämnet Idrott och hälsa är 

medvetna om sina svårigheter. Detta eftersom ämnet Idrott och hälsa enligt honom är ett så 

pass synligt ämne. Om det finns någon elev som har svårigheter i ämnet brukar Martin prata 

med eleven om vad den behöver tänka på och jobba mer med för att uppnå kunskapskraven. 

Samtal likt dessa kan också ske på skolans IUP (individuella utvecklingsplan) tid då alla 

elever är uppdelade i sina mentorsgrupper. Martin delger då informationen till elevens mentor 

som tar upp det med eleven.  

Emil och Karl bedriver extra motorisk träning för de elever som är i behov av det. Ibland talar 

de om för eleven att den behöver träna på ett visst moment men de tror ändå inte att eleverna 

tänker så mycket på anledningen till att de deltar i extra motorisk träning. Emil och Karl 

berättar även att ämnet Idrott och hälsa ingår i skolans så kallade elevens val, då tillfälle ges 

att fördjupa sina kunskaper i ämnet. Elevens val erbjuder också möjlighet till extra träning i 

moment som eleven inte uppnått kunskapskraven i. Det kan exempelvis vara orientering på 

tre elevens val tillfällen och då försöker Emil och Karl styra de elever som behöver träna på 

detta att välja det, men de tvingar ingen. 

7.3 Tydlighet 
De lärare som jag har intervjuat ser tydlighet som något centralt i specialpedagogik och i 

deras arbete med elever i behov av särskilt stöd. 

Eva beskriver tydlighet i tid, i rum, i person och i sak. När Eva arbetade som lärare i ämnet 

Idrott och hälsa på träningsskolan innebar tydlighet i tid att visa ett tydligt schema med bilder 

och ord så eleverna visste vad som skulle hända under lektionen. När det gäller tydlighet i 
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rum ritade hon upp kartor med färger kopplade till hur aktiviteten skulle se ut, var varje sak 

skulle stå och vem som skulle ta fram vad. Tydlighet i rum handlade också om att eleven hade 

sin plats i samlingsringen och i omklädningsrummet. Elever på träningsskolan kan enligt Eva 

göra: 

 … i princip samma saker som grundskolebarnen men de behöver få det tydliggjort på ett helt 

annat sätt (Eva). 

Även Anna och Leif uttrycker vikten av tydlighet i samband med specialpedagogik:  

… det är den bästa och första pedagogiken vi ska använda oss av i skolan… vad menar jag 

med det, jag tycker att specialpedagogik som arbetssätt borde egentligen tillämpas i hela 

verksamheten för det ÄR inte fel att tydliggöra och strukturera för eleverna och tydliggöra för 

eleverna för vad som kommer ske och hända (Anna). 

De menar även att kärnan i specialpedagogik är att tydliggöra för eleverna om vart, när, hur, 

hur länge och varför man ska göra det man gör. För att tydliggöra detta för eleverna brukar de 

skriva lektionens innehåll på tavlan och ibland förtydliga detta med hjälp av bilder.  

Det första Martin tänker på när han hör ordet specialpedagogik är tydlighet, att på ett tydligt 

sätt nå ut till sina elever. Enligt Martin handlar tydlighet om att han ständigt måste tänka på 

hur han lägger upp sin undervisning för att nå ut till eleverna. Han säger även att: 

Jag tror att tydlighet är allt i Idrott och hälsa och även i klassrumsundervisning (Martin).  

Emil och Karl på skola B uttryckte ingen direkt koppling mellan specialpedagogik och 

tydlighet utan kopplade specialpedagogik mer till deras arbete med extra motorikgrupper. 

Dessa grupper är till för att eleverna ska få mer motorisk träning och känna sig tryggare och 

säkrare i den ordinarie undervisningen. I motorikgruppen får eleverna som är i behov av 

särskilt stöd ofta chans att prova på det som ska göras på nästa ordinarie lektion i ämnet Idrott 

och hälsa. Detta gör enligt Emil och Karl eleverna tryggare i den ordinarie undervisningen 

eftersom de vet vad som kommer att ske. Att göra eleverna medvetna om vad som kommer att 

ske talar Anna, Leif och Eva om i samband med tydlighet. Anna och Leif använder sig av 

samma arbetsområde två eller tre lektioner efter varandra just för att eleverna ska känna igen 

sig, bli tryggare och öka lärandet. 

7.4 Arbeta med olika sinnen 
Alla lärare i studien har på ett eller annat sätt beskrivit vikten av sinnenas betydelse i 

undervisningen. 



33 
 

Att arbeta med olika sinnen visar sig på flera sätt höra ihop med tydlighet. Ett konkret sätt 

som detta uttrycker sig på för Martin är att han arbetar med färger i sin undervisning. I 

praktiken kan det exempelvis handla om att det röda laget har en röd rockring, ett rött hopprep 

och springer på en röd bana. Linjerna i idrottshallen används också i detta syfte exempelvis 

genom att säga till eleverna att nu ska ni hålla er innanför den gula linjen. Det centrala i att 

använda sig av färger är att uppmärksamma det visuella. Om eleven är i det röda laget så vet 

den att den ska fokusera på rött, är eleven i blåa laget så är fokus på blått. Även Eva talar om 

färger i samband med att vara tydlig i sin undervisning. Hon talar också om vikten av att 

praktiskt visa eleverna vad de ska göra likväl som att ha ritat upp det på en karta. 

Enligt Anna och Leif använder vi människor våra sinnen på olika sätt och vi lär oss även på 

olika sätt. Detta måste undervisningen anpassas efter, ett sätt som Anna och Leif använder sig 

av är att både tala, skriva och visa bilder i sin undervisning. På så sätt ger de eleverna 

möjlighet att ta till sig information och lära på det sätt som passar dem bäst, visuellt eller 

auditivt. 

Att vara medveten om våra sinnens betydelse i planering och genomförande av undervisning 

är något som Karl särskilt behöver göra i en klass som han undervisar. I den klassen går det en 

elev som har en synskada. Detta innebär enligt Karl att han måste planera undervisningen på 

så vis att det är något annat sinne än synen som ska användas. Han poängterar att alla 

aktiviteter måste låta på något sätt. Exempelvis under en kullek så måste den som jagar låta så 

eleven vet hur den ska förhålla sig. När det gäller moment med bollar så använder Karl bollar 

som skramlar. Han uttrycker att det är lättare att anpassa individuella aktiviteter som 

redskapsbanor, stationsträning och friidrott till skillnad från aktiviteter som kräver större 

samspel. Likaså upplever han det som svårt att få föremålet som används att ”överrösta” allt 

ljud som sker när en aktivitet råder i idrottshallen. 

7.5 Resurskrävande 
De flesta av studiens intervjuade lärare anser att arbetet med elever i behov av särskilt stöd är 

resurskrävande. 

7.5.1 Personaltäthet och gruppstorlek 

Studien visar att personaltätheten skiljer sig mellan skolorna, främst mellan grundskolor och 

grundsärskolor. Trots att det skiljer sig är kärnan i resursfördelningen att grundsärskolorna har 

förhållandevis mer personal att tillgå både under och vid sidan av undervisningen i ämnet 

Idrott och hälsa till skillnad från grundskolan. 
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Eva beskriver att i grundsärskolan är hela undervisningen anpassad efter eleven och det 

innebär även att det är en större personaltäthet. När Eva däremot arbetade på grundskolan 

upplevde hon ofta frustration i sitt arbete med elever i behov av särskilt stöd. Hon visste 

precis vilka åtgärder som skulle få undervisningen för elever i behov av särskilt stöd att 

fungera bättre och ge eleverna större möjligheter att lyckas. Men hon hade inte möjlighet att 

genomföra detta eftersom hon var ensam lärare i en klass på 20-25 elever. Denna frustration 

behöver hon inte känna på grundsärskolan eftersom hon aldrig är ensam med en grupp. Det 

finns alltid assistenter med i undervisningen som känner eleverna vilket gör att hon kan ta ut 

en elev och prata med den och genom korta instruktioner till assistenterna så kan lektionen 

trots allt fortgå. 

Anna och Leif beskriver sin verksamhet på specialenheten som att den redan är 

”specialpedagogiserad”, med det menar de bland annat att personaltätheten är hög och 

grupperna små. De säger också att personaltätheten är behovsanpassad beroende på vilken 

grupp de har. Det kan variera från att de är två personal i en grupp på 12-14 elever till att det 

är fyra personal på tre elever. Likt Eva så förklarar Anna och Leif att de behöver ha hög 

personaltäthet bland annat ifall någon elev inte klarar av situationen utan behöver gå ut. Då 

måste en personal följa med den eleven och en personal vara kvar i verksamheten med de 

andra eleverna. De nämner även att grundskolan inte har lika mycket personal att tillgå. 

Ibland händer det att Anna och Leif väljer att avbryta lektionen efter femton minuter om det 

har fungerat bra och att de av olika anledningar ser att det börjar gå lite sämre. De avbryter då 

lektionen eftersom de vill att eleverna ska bära med sig en positiv upplevelse. Att avsluta en 

lektion efter femton minuter skulle enligt Anna och Leif inte kunna ske på grundskolan. Detta 

eftersom det då inte finns någon personal vid sidan av undervisningen som är tillgänglig att 

direkt ta hand om eleverna. I samband med Annas uttalande om att alla elever kan vara med i 

undervisningen i ämnet Idrott och hälsa poängteras att det bland annat spelar roll vad det finns 

för personaltäthet. 

Emil och Karl som arbetar inom grundskolan upplever att det är svårt att ensam anpassa 

undervisningen för alla elever i en stor grupp. Det är lättare att lyckas med anpassningen i 

deras små motorikgrupper som ligger utöver den ordinarie undervisningen i ämnet Idrott och 

hälsa. Emil säger att: 

 … det är ju svårt för man har ju en helt annan förutsättning om man är i en liten grupp, när 

man har fyra barn och är själv med dem en halv timma. Då har jag ju betydligt mer, större 
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möjlighet att påverka deras situation och det är väl egentligen en förutsättning för att de ska 

få de bra i den stora gruppen, att fokus kan ligga på den här (Emil). 

En önskan som Emil och Karl har är att alla elever skulle få möjlighet att komma till en 

liten grupp en gång i veckan. När det gäller personaltäthet uttrycker de behov av mer 

personal när det gäller logistik kring extra simundervisning, det behövs personal som kan 

göra sällskap med eleverna till och från badet.  

Enligt Anna är det inte bara positivt för eleverna på specialenheten att ha en hög 

personaltäthet. 

… för många har det ju alltid varit så att de har haft så mycket folk omkring sig, de vet inget 

annat. Vilket också kan vara dåligt ibland för att skolan är ju bara förberedande för resten av 

ditt liv eller vad jag ska säga. Det handlar om nio år och det är ju väldigt kort tid i ditt liv 

egentligen och då måste man ju också förbereda för vad som komma skall och det är något 

som man sakta, sakta får göra (Anna). 

Emil uttrycker att det heller inte alltid är lätt att anpassa undervisningen trots hög 

personaltäthet och liten grupp. Han syftar till en särskild undervisningsgrupp på fyra elever 

som han har i den ordinarie undervisningen i ämnet Idrott och hälsa. Eleverna befinner sig på 

olika nivåer med olika handikapp vilket gör anpassningen svår. Likaså att de är så få till 

antalet gör det svårt eftersom mycket inom ämnet handlar om lagarbete och är beroende av att 

vara många till antalet. 

Personaltäthet kan ses som en resursfråga. Eva beskriver att resurserna har minskat även på 

grundsärskolan. Förr hade de en extra motorikgrupp för elever som behövde det men det 

räcker inte resurserna till längre. Det hade också ett nära samarbete med sjukgymnaster på 

habiliteringen som gav möjlighet till extra träning utifrån elevens personliga 

funktionsnedsättning. Detta kan fortfarande förekomma men var enligt Eva vanligare förr. 

Anna och Leif talar också om ett samarbete med habiliteringen men hur samarbetet ser ut eller 

vad habiliteringen innebär framgår inte i intervjun. 

Anna och Leif beskriver undervisningen i ämnet Idrott och hälsa som en levande verksamhet. 

Med det menar de att gruppsammansättningen kan variera, faktorer som påverkar detta är hur 

eleverna mår och vad som passar bäst för stunden. Eva beskriver också situationer som ger 

tecken på en levande verksamhet. Hon har mött grundskoleelever som haft delar av eller hela 

sin undervisning i ämnet Idrott och hälsa tillsammans med grundsärskolan för att det passar 
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eleven bättre. Tempot är lugnare och gruppen är mindre. Det finns även elever på 

grundsärskolan som enligt Eva står högt motoriskt och har då fått ha sin undervisning i en 

grundskoleklass, detta för att få en annan utmaning.   

Alla lärarna i studien upplever att de har stöd från sina kollegor i arbetet med elever som 

behöver särskilt stöd i ämnet Idrott och hälsa.  

7.5.2 Materialberoende 

I ett par av studiens intervjuer har det framkommit att material är en viktig resurs i arbetet 

med att anpassa undervisningen för elever i behov av särskilt stöd. Anna och Leif berättar att 

de väljer lokal efter gruppens storlek, har de en mindre grupp så väljer de en mindre lokal för 

att väggarna blir då lite tajtare och eleverna ramas in på ett bättre sätt. De använder även 

specialanpassat material så som badmintonrack med kortare skaft och bollar med olika tyngd. 

Allt för att underlätta för eleven att klara uppgiften.  

Att använda sig av anpassat material är även något som Karl beskriver att han gör i den klass 

där en elev med synskada finns. När eleven ska springa binder han upp ett rep i salen som 

elever får hålla sig i. I lekar och spel med bollar används som tidigare beskrivits bollar som 

skramlar. 

7.6 Motorisk träning 
Att elever i behov av särskilt stöd får extra motorisk träning som ett komplement till den 

ordinarie undervisningen är ett väl inarbetat arbetssätt på skola B. Det har funnits i många år 

och är något som skolan marknadsför sig med. Det finns enligt Emil och Karl forskning som 

visar samband mellan motorisk färdighet och läs, skriv – och matematikinlärning. I och med 

detta har det övergripande syftet med gruppen ett större mål än att bli bättre i idrott. På skolan 

består den extra motoriska träningen av tre stycken grupper med 2-5 elever i varje grupp. 

Grupperna är sammansatta efter ålder och varje grupp träffas en halvtimma varje vecka. I 

årskurs ett och två får eleverna genomgå ett motoriktest då Emil och Karl tittar på de 

motoriska grundformerna. Först och främst är det testet som ligger till grund för vilka elever 

som får ta del av den extra motoriska träningen. De elever som behöver mer träning för att 

våga delta aktivt i den ordinarie undervisningen har också möjlighet att ta del av extra 

motorisk träning.  

När Emil och Karl beskriver sitt arbete med extra motorisk träning talar de i termer av att 

skapa trygghet och att eleverna ska våga mer i den ordinarie undervisningen. De anser inte att 

de får någon feedback av övriga lärare angående om läs, skriv – och matematikinlärningen går 
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bättre på grund av den motoriska träningen. Emil och Karl poängterar däremot att den 

ordinarie undervisningen i ämnet Idrott och hälsa får positiva effekter av den motoriska 

träningen. Dessa effekter syns på så vis att eleven vågar mera. 

De kommer till idrottslektionen och ser den sak som vi gjort på motorikträningen som vi sen 

ska göra på lektionen då blir de ju i eld och lågor. Wow, det här kan jag, jag kan visa hur man 

ska göra och allting. Från att inte ha gjort någonting (Emil). 

Ibland har de haft elever som enligt Emil och Karl behöver träna mer på exempelvis hopprep 

eller kullerbyttor och då har de fått göra det på motoriktiden, detta eftersom det är rörelser 

som är viktiga att behärska. För behärskar eleverna inte liknande rörelser menar Emil och 

Karl att det är lätt att de blir utestängda från sina kamrater. Om det i gruppen finns elever som 

inte är fysiskt aktiva på sin fritid kan den extra motoriska träningen ibland anpassas efter detta 

exempelvis genom någon form av styrketräning. Emil och Karl påpekar att det inte är 

huvudfokus för gruppen men att de ibland kan göra så. 

Extra motorisk träning är även något som Eva arbetade med när hon arbetade på grundskolan. 

Innehållet var anpassat utifrån varje elevs individuella behov. Vissa behövde få komma och 

prova det som man skulle göra på nästa ordinarie lektion i ämnet Idrott och hälsa för att känna 

sig lite säkrare, vissa behövde träna extra på öga- hand koordinationen medan andra behövde 

konditions- eller grovmotorisk träning. 

När de intervjupersoner som på något sätt kommit i kontakt med extra motorisk träning fick 

frågan om det finns några nackdelar med att arbeta på detta sätt fick jag liknande svar från 

alla, att eleven lyfts ut från gruppen. 

Emil säger: 

 … de barnen som är svaga hos oss är ofta svaga någon annanstans också, så är det (Emil). 

Vissa kan ha flera liknande insatser som gör att de går ifrån klassen, exempelvis svenska som 

andra språk, träff hos specialpedagogen eller extra simning. Detta är något som Emil och Karl 

försöker ta hänsyn till när de väljer vilka elever som ska ingå i motorikgrupperna. Om det är 

en elev som har mycket andra insatser just då så kanske det inte är så lämpligt att den eleven 

kommer på motorikträning under samma period. 
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På frågan om nackdelar svarar Eva: 

Att bli utlyft från grupp kan ju vara utmärkande men just i idrott ses det ju ofta av barnen som 

någonting roligt (Eva).  

Att eleverna tycker att det är roligt med extra motorisk träning är även något som Emil och 

Karl upplever. Gemensamt för skola B och D är också att lärarna upplever att det snarare 

finns en avundsjuka bland de elever som inte får delta. 

Skola C funderar på att börja erbjuda ett tillfälle i veckan där elever som behöver särskilt stöd 

i ämnet Idrott och hälsa får möjlighet att träna mer. Ett tillfälle i veckan har skolan något som 

de kallar för IUP- tid vilket innebär att eleverna under den tiden får möjlighet att träna på det 

som står skrivet i sin individuella utvecklingsplan eller i sitt åtgärdsprogram. Det skulle vara 

under detta tillfälle som det extra Idrott och hälsa tillfället skulle kunna komma att bedrivas. 

Men det som gör att Martin på skola C tvekar till att starta denna särskilda grupp är att han 

känner att det blir väldigt utpekande för eleven, väldigt synligt vilka som går iväg. Tillskillnad 

från om eleven under IUP- tiden arbetar med svenska, engelska eller matte så arbetar alla 

tillsammans vilket inte blir lika utpekande. 

7.7 Sammanfattning 
Sammanfattningsvis visar studiens resultat att lärarna ser det som sin uppgift att anpassa 

undervisningen så att den passar eleverna. Likaså ser lärarna tydlighet som något viktigt i 

arbetet med elever i behov av särskilt stöd. Denna tydlighet kan uttryckas på olika sätt, bland 

annat genom att eleverna har bestämda platser i idrottshallen men även att lärarna visar 

scheman och bilder på det som ska hända under lektionen. Att eleverna lär sig och tar till sig 

information på olika sätt har också framkommit i studien. Ett sätt som lärarna i studien 

använder för att möta denna olikhet är att arbeta med olika sinnen i undervisningen. De ger på 

så sätt eleverna möjlighet att lära och ta till sig information visuellt eller auditivt. I studien 

framkommer det även att det är resurskrävande att arbeta med elever i behov av särskilt stöd. 

Resurser i form av personaltäthet skiljer sig mellan skolorna i studien på så sätt att 

grundsärskolorna har förhållandevis mer personal än grundskolorna. Studiens resultat visar 

också att extra motorisk träning är vanlig arbetsform för elever i behov av särskilt stöd i 

ämnet Idrott och hälsa. Denna arbetsform är ett komplement till den ordinarie undervisningen 

och ger elever som behöver extra motorisk träning möjlighet till det. Lärarna ser den extra 

motoriska träningen som fördelaktig men påvisar också att det finns en risk att de elever som 

deltar känner sig utpekade eftersom det är en arbetsform som sker segregerat.  
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8. Diskussion 
I detta kapitel kommer jag att besvara mitt syfte och mina frågesättningar genom att diskutera 

mitt resultat utifrån begrepp från studiens teoretiska ramverk och med hjälp av tidigare 

forskning. I kapitlet redogörs även för vad studiens resultat kan få för didaktiska 

konsekvenser för lärares praxis. Avslutningsvis kommer jag att diskutera mitt resultat i 

förhållande till val av metod och övriga strategier. Jag kommer även att ge förslag på fortsatt 

forskning inom området.  

Genom att analysera studiens intervjumaterial har jag försökt finna svar på studiens syfte. 

Syftet med studien är att söka efter kärnan i hur lärare med erfarenhet av specialpedagogisk 

undervisning i ämnet Idrott och hälsa upplever specialpedagogik och hur det tar sig i uttryck i 

deras arbete med särskilt stöd i ämnet. 

Frågeställningarna jag har strävat efter att besvara är: 

- Vilken innebörd ger lärarna specialpedagogik? 

 

- Hur tänker lärarna när de utformar sin undervisning för elever i behov av särskilt 

stöd i ämnet Idrott och hälsa? 

 

- Vilka möjligheter- och hinder upplever lärarna i undervisningen i ämnet Idrott 

och hälsa för elever i behov av särskilt stöd? 

Jag har i min analys funnit följande kategorier: Anpassad pedagogik, tydlighet, arbeta 

med olika sinnen, resurskrävande samt motorisk träning. Kategorierna utgör kärnan i hur 

de intervjuade lärarna upplever specialpedagogik och hur det tar sig i uttryck i deras 

arbete med särskilt stöd i ämnet. 

8.1 Lärarnas innebörd av specialpedagogik 
Alla studiens intervjuade lärare har gemensamt att de upplever att det är deras uppgift att 

anpassa undervisningen efter eleven. Denna uppgift ligger i linje med det som står skrivet i 

både i grundskolans och i grundsärskolans läroplan. Läroplanerna (Lgr 11, Lgrsä 11) 

föreskriver att hänsyn ska tas till varje elevs förutsättningar och behov och att undervisningen 

ska anpassas efter detta. Att anpassa undervisningen är centralt i hur studiens lärare upplever 

specialpedagogik. En fråga som kan vara rimlig att ställa är om det betyder att lärarna 

använder sig av specialpedagogik när de anpassar undervisningen och följer läroplanens 

föreskrifter kring anpassning? Jag menar att studien visar att svaret på frågan är ja, om 

anpassning likställs med specialpedagogik som det tenderar att göra i denna studie. Enligt 
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läroplanerna (Lgr 11, Lgrsä 11) ska alla elever få undervisning anpassad efter sina 

förutsättningar och behov. Om anpassning likställs med specialpedagogik innebär det att 

specialpedagogik är något för alla elever. Att specialpedagogik är något som passar alla elever 

har lärare i studien tydligt uttryck.  

Studiens lärare har även poängterat att specialpedagogik bör användas i hela skolans 

verksamhet, oavsett skolform. Dessa tankar för oss tillbaka till sjuttiotalet då SOU 1974:53 

utredningen (Persson 2007) pekade på vikten av att den specialpedagogiska metodiken ska 

genomsyra hela skolans verksamhet. Utredarna ville förmedla detta och betonade att 

specialpedagogik inte enbart ska ske i små grupper utan även i ordinarie 

klassrumsundervisning (SOU 1974:53 i Persson 2007).  

I arbetet med elever i behov av särskilt stöd upplever studiens lärare på ett eller annat sätt att 

det är viktigt att vara tydlig. För vissa handlar det om att i den ordinarie undervisningen i 

ämnet Idrott och hälsa arbeta med samma arbetsområde flera lektioner i rad. Likaså kan 

tydlighet som innebörd av specialpedagogik uttryckas genom att ge elever möjlighet att i en 

mindre grupp prova det som ska ske på den kommande ordinarie idrottslektionen. Tydlighet 

kan även innebära att arbeta med färger så väl som att bedriva undervisning med hjälp olika 

sinnen för att öka elevens möjlighet till lärande. 

Lärarna ger inte bara uttryck för liknande upplevelser av specialpedagogik utan det finns även 

en tydlig kärna i hur specialpedagogik uttrycks i deras arbete med elever i behov av särskilt 

stöd. Lärarna ger till stor del uttryck för liknande tankar gällande sitt sätt att utforma sin 

undervisning. Detta har visat sig gälla oavsett om undervisningen bedrivs på grundskolan eller 

grundsärskolan. 

8.2 Kategorierna i ett inkluderande perspektiv 
Mot bakgrund av mitt teoretiska ramverk kan jag konstatera att stor del av den undervisning 

som bedrivs för elever i behov av särskilt stöd inom ramen för min studie sker segregerat. 

Elever som går i grundsärskolan får dagligen sin undervisning i en segregerad miljö eftersom 

grundsärskolan klassas som en segregerad skolform. De elever i studien som går i 

grundskolan och deltar i extra motorisk träning får vid vissa tillfällen på så sätt en segregerad 

undervisning. Dessa två arbetsformer omfattas av det som Haug (1998) benämner som 

segregerande integrering och ingår i det traditionella perspektivet på specialpedagogik, då det 

på olika sätt handlar om att med hjälp av åtgärder kompensera för elevens svårigheter 

(Nilholm 2005). 
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Viktigt att poängtera är att i grundsärskolan har alla elever någon form av 

funktionsnedsättning vilket innebär att alla elever per definition är i behov av särskilt stöd. 

Det är en segregerad skolform men så som grundsärskolelärarna i min studie framhäver sitt 

arbete har jag fått uppfattningen att trots att skolformen är segregerad så bedrivs 

undervisningen på ett inkluderande sätt i förhållande till variationen i elevgruppen. De lärare i 

studien som arbetar i grundsärskolan kan trots att skolformen är segregerad arbeta för att 

eleverna på skolan ska känna sig inkluderade i sin skolform och i den undervisning som 

bedrivs. Utifrån detta får inkludering som begrepp en förändrad betydelse i grundsärskolan. 

Inkludering innebär ”att delta i en helhet” (Vernersson 2007, s 23) och denna helhet tolkar jag 

som grundskolan, där de flesta elever i grundskoleåldern är inskrivna. Enligt Nilholm (2006) 

kan ett begrepps innebörd utifrån ett sociokulturellt perspektiv förändras i olika sammanhang. 

Jag menar att grundsärskolan också kan representera en helhet, för de elever som är inskrivna 

där. Utifrån detta menar jag att även en segregerad skolform kan arbeta utifrån ett 

inkluderande perspektiv. 

8.3 Lärarnas tankar om hur de utformar sin undervisning samt vilka 

möjligheter- och hinder de upplever i sitt arbete med elever i behov av 

särskilt stöd  
Lärarnas val av arbetsformer för elever i behov av särskilt stöd styrs till stor del av vilka 

resurser som finns att tillgå. Studien visar att grundsärskolan som är en segregerad skolform 

tenderar att ha tillgång till mer resurser i form av större personaltäthet än grundskolan. Enligt 

SOU 2004:98 finns det ingen författning i skollagen som knyter resursfördelning till 

skolform. Alla elever i behov av särskilt stöd har rätt att få det stöd de behöver oavsett 

skolform. Trots att det inte ska finnas något bestämt samband mellan resursfördelning och 

skolform framskrivs det i SOU 2004:98 att kommuner ofta väljer att fördela mer resurser till 

särskolan för att garantera att elever med utvecklingstörning får tillräckliga resurser (SOU 

2004:98). Att alla elever har rätt till särskilt stöd oavsett skolform styrker studiens resultat 

gällande att specialpedagogik är något för alla. 

Eva som arbetar på skola D gav ett tydligt exempel på dessa rådande resursskillnader när hon 

jämförde sina möjligheter med att hjälpa elever i behov av särskilt stöd på grundskolan med 

motsvarande uppgift på grundsärskolan. När hon arbetade på grundskolan visste hon vilka 

åtgärder hon skulle behöva vidta för att hjälpa eleverna i behov av särskilt stöd men eftersom 

hon var ensam med 20-25 elever hade hon inte möjlighet genomföra åtgärderna. Denna 

frustration har hon inte behövt uppleva på grundsärskolan eftersom personaltätheten är hög. 
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Även Emil och Karl på skola B upplever svårigheter i att som ensam lärare möta elever i 

behov av särskilt stöd i den ordinarie undervisningen på grundskolan, som Haug (1998) kallar 

en inkluderande integrering.  

De lärare i studien som erbjuder extra motorisk träning upplever den typen av arbetsform som 

positiv. Extra motorisk träning innefattar inte endast motorisk träning utan kan även fungera 

som en förberedelse inför kommande ordinarie undervisning i ämnet Idrott och hälsa. Det kan 

också handla om att eleven får tid till att träna på något särskilt moment som eleven upplevt 

som svårt. Lärare i studien som har erfarenhet av denna typ av arbetsform upplever att 

eleverna i motorikgruppen får mer tid, stöttning och hjälp av läraren än vad de har möjlighet 

att få i den ordinarie undervisningen.  

Att extra motorisk träning har ett positivt samband med läs, skriv- och matematikinlärning var 

ett syfte till varför skola B använder sig av detta, trots att det själva inte upplevt effekterna av 

det. Samtidigt finns det forskning som stödjer detta (Ericsson 2003). Forskning visar att elever 

som deltagit i motorisk träning och ökad fysisk aktivitet presterat bättre på nationella prov i 

matematik och svenska i år två än de elever som endast tagit del av skolans två ordinarie 

idrottslektioner under veckan. Likaså blir elevens balansförmåga/bilaterala koordination och 

motorik bättre genom motorisk träning och ökad fysisk aktivitet. 

Trots dessa positiva effekter av extra motorisk träning upplever alla lärare i min studie som på 

något sätt har en relation till extra motorisk träning att det mer eller mindre kan finnas en risk 

med denna arbetsform. Extra motorisk träning sker inom ramen för en segregerad integrering 

(Haug 1998) vilket innebär att eleven lyfts ut från klassen. Det upplevs enligt vissa lärare som 

negativt om det sker för ofta då eleven kan tappa kopplingen till sitt ordinarie sammanhang. 

Lärare i studien upplever också att det för eleven kan kännas utmärkande och utpekande att 

lyftas ut. Martin på skola C funderar på att utforma ett extra tillfälle i veckan för de elever 

som behöver extra stöd i ämnet Idrott och hälsa, men han har valt att avvakta på grund av att 

han upplever det allt för utpekande för eleven. 

Studien visar också att det finns lärare inom grundsärskolan som upplevt sig ha haft elever 

med funktionshinder som tyckt det har varit väldigt jobbigt att inte förstå varför de inte är som 

alla andra. De upplevda riskerna som studiens lärare uttrycker angående en segregerad 

integrering har likheter med vad Groths (2007) studie visar angående att elever ser sig själva 

som avvikare på grund av sitt specialpedagogiska stöd. Trots detta menar Groth att eleverna 

till övervägande del är positiva till sitt specialpedagogiska stöd (Groth 2007). Även detta är 
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något lärarna i min studie vill förmedla, de poängterar att den extra motoriska träningen enligt 

dem upplevs av eleverna som något roligt. 

Frykman Järefält (2012) beskriver även hon i sin studie lärare på grundskolan som utformar 

specialpedagogik undervisning i ämnet Idrott och hälsa i form av extra grupper som ett 

komplement till den ordinarie undervisningen. Hon skriver att den typen av utformning inte 

på något sätt ska konkurrera med inkludering av elever med funktionsnedsättningar i skolan 

(Frykman Järefält 2012). Lärarna Emil och Karl i min studie anser att extra motorisk träning 

gynnar elevens möjlighet att lyckas i den ordinarie undervisningen. I detta fall innebär det att 

en den extra motoriska träningen som är en form av segregerad integrering kan vara ett medel 

till ökad inkludering i den ordinarie undervisningen.    

8.4 Dilemmaperspektiv 
Jag kan utifrån min studie och tidigare forskning se att det finns ett dilemma kring hur 

undervisning för elever i behov av särskilt stöd i ämnet Idrott och hälsa ska utformas. De 

intervjuade delar med sig av sina upplevda svårigheter med att ensam försöka anpassa 

undervisningen efter alla elevers behov i en klass. Det finns lärare som lovordar de positiva 

effekterna av extra motorisk träning men visar samtidigt upplevelser av att det kan vara 

riskfyllt på så sätt att eleven känner sig utpekad och tappar sammanhanget till sin ordinarie 

grupptillhörighet. Dilemmat berör även begreppet inkludering. Inkludering har länge varit fast 

förankrat i skolans utbildningssystem (Persson & Persson 2012), samtidigt finns det 

segregerade skolformer exempelvis grundsärskolor som enligt lärare i studien har mer 

resurser än grundskolan. 

Lärarna i min studie är inte ensamma om att uppleva detta dilemma. Utifrån att skolan har till 

uppgift att hantera olikhet har Nilholm (2005) som jag tidigare nämnt kommit med ett tredje 

perspektiv på specialpedagogik, dilemmaperspektivet. Perspektivets uppgift är att visa på den 

komplexitet som finns i hanterandet av dessa dilemman.  

I förhållande till rådande dilemma vill jag återkomma till en del av resultatet i Jerlinders 

(2010) avhandling. Hon anser att om undervisningen bygger på en inkluderande strategi och 

utgår från principen ”för barnets bästa” så kan en särskiljande praxis i vissa fall gynna elevens 

behov. Resultatet i min studie styrker dessa tankegångar. Lärarna beskriver att de upplever att 

den extra motoriska träningen utvecklar elever till att våga mer i den ordinarie 

undervisningen. Likaså är eleverna som är inskriva på grundsärskolan inskriva där eftersom 
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de är i behov av särskilt stöd på flera sätt, och på grundsärskolan får eleverna de resurser som 

de behöver vilket de troligen inte skulle fått om de gick i grundskolan. 

Så länge skolans system ser ut som det gör nu med olika skolformer och en varierad 

resursfördelning anser jag utifrån min studie och i förhållande till tidigare forskning det som 

svårt att undvika segregerande skol- och arbetsformer. I samband med detta vill jag 

understyrka vikten av att på den enskilda skolan diskutera elevers olikhet utifrån 

dilemmaperspektivet. Jag vill även återigen poängtera att utifrån ett sociokulturellt perspektiv 

står inkluderingens innebörd i nära relation till sammanhanget. Jag menar att det är möjligt att 

bedriva undervisning på ett inkluderande sätt även i segregerande skolformer. Likaså visar 

lärare i min studie erfarenhet av att segregerande arbetsformer, i detta fall extra motorisk 

träning kan leda till ökad inkludering i den ordinarie undervisningen.  

8.5 Konsekvenser för lärares praxis 
Studiens resultat kan få konsekvenser för lärares praxis, både när det gäller särskild 

undervisning för elever i behov av särskilt stöd och i ordinarie undervisning i ämnet Idrott och 

hälsa.  

Som studiens resultat visar leder olika undervisningsformer för elever i behov av särskilt stöd 

till inkluderande och segregerande processer. Detta innebär att det är av vikt att lärare är 

medvetna om vad deras didaktiska val får för konsekvenser. Det är inte alltid det på ett 

konkret sätt går att utläsa om en undervisningsform leder till inkludering eller segregering. 

Därför är det viktigt att lärare förstår komplexiteten i de dilemman som finns när det gäller att 

hantera elevers olikhet. Detta innebär att lärare tillsammans i kollegiet bör diskutera hur 

olikhet ska hanteras och benämnas på skolan och utifrån det lägga upp en strategi hur 

undervisning för elever i behov av särskilt stöd ska bedrivas. Som studiens resultat visar är 

arbetet med elever i behov av särskilt stöd resurskrävande vilket innebär att varje skola måste 

utforma stödet efter de förutsättningar som finns på respektive skola.  

Studiens resultat kan även få konsekvenser för lärare i den ordinarie undervisningen i 

ämnet Idrott och hälsa. Som jag tidigare beskrivit har jag hos studiens lärare sett att 

begreppet anpassning tenderar att likställas med specialpedagogik. Detta betyder att alla 

lärare som anpassar sin undervisning efter elevens förutsättningar och behov använder sig 

av specialpedagogik. Jag vågar påstå att alla lärare anpassar sin undervisning mer eller 

mindre efter eleven oavsett om de finns elever i behov av särskilt stöd eller inte. Detta 

leder då till att specialpedagogik blir en del av lärares vardag oavsett skolform.  
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8.6 Metoddiskussion 
Jag har gjort en kvalitativ studie och använt mig av intervjuer som metod för datainsamling. 

Intervjuerna har genomförts med sex lärare som har erfarenhet av specialpedagogisk 

undervisning i ämnet Idrott och hälsa. I mitt genomförande av studien har jag inspirerats av 

metodansatsen fenemenologi (Denscombe 2009, Szklarski 2009). Detta har påverkat studiens 

resultat på så vis att det gett mig verktyg att finna en kärna i intervjupersonernas upplevelser 

av specialpedagogisk undervisning i ämnet Idrott och hälsa. Jag har i mina intervjuer och i 

min analys fokuserat på intervjupersonernas upplevelser och erfarenheter eftersom jag strävat 

efter att få en bild av intervjupersonens förståelse av fenomenet. Jag har i mitt resultat valt att 

citera uttalanden av studiens intervjupersoner. Det har jag gjort för att följa det som enligt 

Denscombe (2009) är fenomenologens uppgift, att presentera erfarenheter på ett sätt som är 

troget originalet. Om jag hade valt att använda metodansatsen fenomenografi (Dahlgren & 

Johansson 2009) hade jag även då fokuserat på intervjupersonernas förståelse av fenomenet. 

Skillnaden hade varit att jag i mina intervjuer och i min analys skulle ha sökt efter 

variationerna i intervjupersonernas förståelse, istället för kärnan. 

Jag valde att skicka ut information om intervjuns övergripande intresseområden till alla 

intervjupersoner i studien (bilaga 2). Detta gjorde jag eftersom en intervjuperson bad mig om 

en närmare beskrivning angående vad intervjun skulle handla om. I valet att skicka ut denna 

information funderade jag över hur detta skulle kunna påverka studiens resultat. Jag såg det 

som fördelaktigt att intervjupersonerna var medvetna om intervjuns intresseområden. Detta 

eftersom det ger intervjupersonerna möjlighet att före intervjun tänka igenom och reflektera 

kring det fenomen som ska beröras och då förhoppningsvis bidra med mer uttömmande svar. 

Jag såg även en risk med intervjupersonernas medvetande innan intervjun. Det skulle kunna 

vara så att intervjupersonen kommer med ett svar som den tror att jag som forskare förväntar 

mig och inte säger vad den själv faktiskt upplever. Med överseende för de möjligheter- och 

hinder som jag såg med att skicka ut information om intervjun innan valde jag att poängtera 

att informationen var övergripande. Frågor som jag ville ha oförberedda och spontana svar på 

valde jag att utelämna i den övergripande informationen om intervjun. Exempelvis: Vad 

tänker du på när jag säger specialpedagogik? I den övergripande informationen om intervjun 

valde jag att inte använda mig av begrepp från studiens teoretiska ramverk eftersom jag inte 

ville leda intervjupersonernas svar i någon särskild riktning. När jag nu genomfört studien kan 

jag inte se några negativa konsekvenser av att intervjupersonerna fick ta del av övergripande 

information om intervjun. 
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Något annat som kan ha påverkat studiens resultat är att två av de fyra intervjuerna 

genomfördes med två intervjupersoner samtidigt. När jag bokade in intervjuerna gjorde jag 

det en och en. Två av intervjupersonerna meddelade i ett senare skede att de ville ha med sig 

en kollega på intervjun. Detta var något jag godkände eftersom det är viktigt att 

intervjupersonerna känner trygghet under intervjun. Att intervjua två personer samtidigt kan 

ha påverkat studiens resultat. Det skulle kunna vara så att intervjupersonerna har valt att avstå 

från att utveckla sina svar på grund av en osäkerhet för vad kollegan ska tycka. Detta är inget 

som jag har upplevt under intervjuerna, men trots det kan de ha skett. Jag anser snarare att de 

intervjuer som genomfördes med två intervjupersoner samtidigt har berikat studiens resultat. 

Detta eftersom det skapades en dialog intervjupersonerna emellan och att de utvecklade 

varandras svar. 

8.7 Vidare forskning 
De flesta lärare i min studie har upplevt tydlighet som något centralt gällande 

specialpedagogik. Det har framhävt tydlighet som något positivt, något som alla elever mår 

bra av. Det vore därför intressant att forska vidare på angående om tydlighet gynnar alla 

elever eller om det finns några nackdelar med för stor tydlighet.  

Det vore också intressant att ta del av elevers upplevelser av extra motorisk träning. Lärarna i 

min studie upplevde att deras elever tyckte det var roligt att få delta i extra motorisk träning.  

Samtidigt finns det studier som visar att undervisning i särskild grupp kan få elever kan känna 

sig utpekade. Detta ser jag som ett relevant och intressant område att studera vidare. 

8.8 Avslutande ord 
Syftet med studien har varit att söka efter kärnan i hur lärare med erfarenhet av 

specialpedagogisk undervisning i ämnet Idrott och hälsa upplever specialpedagogik och hur 

det tar sig i uttryck i deras arbete med särskilt stöd i ämnet. Jag menar att jag har besvarat 

studiens syfte och dess frågeställningar. Jag har också diskuterat mina resultat i detta 

diskussionskapitel. 

Min förhoppning med studien sträcker sig längre än att uppnå på studiens syfte och besvara 

dess frågeställningar. Som jag skrev i inledningen var min förhoppning att genom intervjuer 

och tidigare forskning inom området bidra med kunskap i arbetet mot att utveckla det 

särskilda stödet i ämnet Idrott och hälsa. Utifrån studiens resultat anser jag att jag har lyckats 

nå det som var min förhoppning.  
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Skolinspektionens kvalitetsgranskning (2012:5) visar att det hos lärare generellt sätt saknas 

erfarenheter av och kunskap om arbetssätt för att ge särskilt stöd i ämnet Idrott och hälsa. 

Utifrån denna avsaknad av erfarenhet och kunskap inom området kan min studie där jag har 

intervjuat sex lärare i ämnet Idrott och hälsa med erfarenhet av specialpedagogik ge ett 

kunskapsbidrag. 

Jag kan inte svara för hur min studies resultat kommer tas emot eller användas i arbetet mot 

att utveckla det särskilda stödet i ämnet Idrott och hälsa i stort. Det jag vet är att jag som 

idrottslärarstudent och snart verksam lärare genom denna studie har fått en djupare förståelse 

av specialpedagogik. Jag har även fått en ökad kunskap om hur undervisning för elever i 

behov av särskilt stöd i ämnet Idrott och hälsa kan utformas och vad det kan få får 

konsekvenser. Dessa upptäckter bär jag med mig i min kommande yrkesroll och jag hoppas 

att denna uppsats har lett till liknande upptäcker hos dig som läsare. 
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Hej!     Bilaga 1 

Mitt namn är Elin Sjöberg, jag läser till lärare i grundskolans tidigare år med inriktning mot 

ämnet Idrott och hälsa på Örebro universitet. Just nu skriver jag min c-uppsats inom området 

Specialpedagogisk undervisning i ämnet Idrott och hälsa. Syftet med min uppsats är att 

undersöka hur lärare i ämnet Idrott och hälsa med erfarenhet av specialpedagogik ser på 

specialpedagogikens roll i ämnet och hur de utformar och upplever sitt arbete med att ge 

särskilt stöd i ämnet. 

Jag är tacksam över att du valt att ställa upp i en intervju angående detta. Jag vill poängtera att 

ditt deltagande är frivilligt och att du när som helst får välja att avbryta intervjun eller stå över 

att svara på frågor om så önskas. Intervjun kommer att spelas in och jag vill understryka att 

din identitet kommer hållas anonym och dina svar kommer endast att användas i uppsatsens 

syfte.  Jag vill även informera dig om att när uppsatsen är färdig kommer den att publiceras 

via Örebro universitet och då finnas tillgänglig för läsning av andra. 

Intervjun beräknas ta som längst en timma. Som vi har kommit överens om så kommer jag ut 

till din verksamhet. Om du har möjlighet får du gärna ha tänkt ut en ostörd plats för intervjun. 

Jag ber om ditt samtycke till såväl deltagande som inspelning av intervjun. 

Kontakta gärna mig om du har några frågor eller funderingar. Vi ses! 

Hälsningar Elin Sjöberg 

elin@mail.com 

070 - 123 45 67 

 

 

Jag är medveten om uppsatsens syfte och att min identitet kommer hållas anonymt. 

Jag samtycker till intervjun och godkänner att den spelas in. 

_________________________________________________ 

Underskrift 

_________________________________________________ 

Namnförtydligande och datum 

mailto:elin@mail.com


 
 

Intervjuns övergripande intresseområde   Bilaga 2 

Nedan följer en mycket övergripande beskrivning av de områden som mina frågor kommer 

utgå från under intervjun. 

Specialpedagogikens roll i ämnet Idrott och hälsa 

Hur du ser på specialpedagogik i ämnet Idrott och hälsa och vad du anser att den har för 

uppgift? 

Vad ser du för orsaker till att elever behöver få särskilt stöd i ämnet? 

Vad upplever du att det finns för stöd för dig som lärare att få i ditt arbete med särskilt stöd? 

Utformning av undervisningen för elever i behov av särskilt stöd 

Jag kommer också ställa frågor kring hur du utformar din undervisning för elever som 

behöver särskilt stöd i ämnet och varför du valt att arbeta på det sätt som du beskriver. Hur 

upplever du arbetet? Vad finns det för eventuella för- och nackdelar? Jag är intresserad av 

både ordinarie undervisning och eventuella särskilda undervisningsgrupper. 

Jag är även intresserad av hur du tror att elever som får särskilt stöd i ämnet upplever det. 

  



 
 

Intervjuguide     Bilaga 3 

Börja med att berätta syftet med intervjun, tala om att den kommer spelas in och poängtera att 

respondentens identitet kommer vara anonym i uppsatsen. Har respondenten några frågor? 

Bakgrundsfrågor 

Till och börja med är jag lite nyfiken på din ålder, utbildning och tid i yrket. 

Specialpedagogikens roll i ämnet Idrott och hälsa 

Om jag säger specialpedagogik, vad tänker du på då? Vad är specialpedagogik för dig? 

Vad anser du är specialpedagogikens uppgift i ämnet Idrott och hälsa?  

Hur tolkar du styrdokumenten? 

Vad har du för tidigare erfarenheter av specialpedagogik i ämnet Idrott och hälsa?  

Utbildning, fortbildning, yrken. 

Samarbete med specialpedagog, övriga kollegor? 

Vad ser du för orsaker till att elever behöver särskilt stöd i ämnet? Vad legitimerar stödet? 

Skrivs åtgärdsprogram? I så fall, hur används dem? 

Utformning av undervisningen 

Hur möter du/bedriver undervisning för de elever som behöver särskilt stöd i ämnet?  

Inkludering – Hur funkar det? Praktiskt exempel? Hur tänker du? 

Särskild undervisningsgrupp - Hur bedrivs den, vad innehåller den? Vad krävs för att få delta? 

Hur involveras eleven i sitt stöd? Har eleven möjlighet att påverka utformningen av 

undervisningen? Är eleverna medvetna att de får särskilt stöd i ämnet? 

Konsekvenser 

Hur kommer det sig att ni valt att utforma undervisningen på detta sätt? 

Ser du några fördelar med att arbeta på detta sätt? Ser du några nackdelar? 

Hur upplever du att stödet tas emot av eleverna? 

Har du någon gång upplevt motstånd i ditt arbete med elever som behöver stöd i ämnet? 

Vilka konsekvenser skulle du säga att undervisningen inlärningsmässigt och personligt hos 

eleven? 

Avslutning 

Innan vi avslutar undrar jag om det är något du skulle vilja tillägga. 


