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Förord 
 
Vi vill börja med att tacka de respondenter som valde att ställa upp på våra intervjuer, utan 

dem hade denna studie inte kunnat genomföras. Ett tack riktas även till vår handledare, lektor 

Anna Hafsteinsson Östenberg, för den hjälp och vägledning som vi fått under terminens gång. 

Slutligen vill vi tacka Sandra Melkersson och Ida Bruhn för utlåning av bil så att vi smidigt 

kunde ta oss ut till våra intervjupersoner. 
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Abstrakt 
Denna studie behandlar lärares upplevelser kring inkludering av elever med fysisk 

funktionsnedsättning samt bedömningen och betygsättningen av dessa elevers kunskaper i 

ämnet idrott och hälsa på högstadiet. Syftet med studien är att få en fördjupad bild av 

inkludering, betygsättning och bedömning ur ett lärarperspektiv, där lärarnas upplevelser är i 

fokus. Som teoretisk utgångspunkt samt analytiskt verktyg utgår denna studie ifrån en 

läroplan- och ramfaktorteori. Metoden för denna studie är av en kvalitativ forskningsmetod 

där enskilda intervjuer har använts för att bygga ett resultat. Studien visar bland annat att 

lärare överlag har en positiv inställning till inkluderande undervisning av elever med fysisk 

funktionsnedsättning i idrott och hälsa men att lärarna samtidigt upplever en del problematik 

och svårigheter kring planering, genomförande och bedömning- och betygsättning. 

 

Sökord: Idrott och hälsa, inkludering, betyg- och bedömning, fysisk funktionsnedsättning. 
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Abstract 
This study investigates teachers experience to include pupils with disabilities, the assessment 

and the grading of these pupils knowledge in the subject of sport and health. The aim of this 

study is to reach a deeper knowledge to include these pupils and grading from the perspective 

of the teachers themselves, where the focus is teachers’ own experience. As theoretical point 

of departure, and analytical tool this study takes have its base in a curriculum and frame factor 

theory. The methodological point of departure is a qualitative research where individual 

interviews have been used when analyzing the result. The result of this study shows that 

teacher overall has a positive attitude towards including education of pupils with physical 

disabilities in sport and health, but at the same time teacher experience some problems and 

difficulties regarding planning, implementation, assessment and grading.  

  

Keywords: Sport and health, including, grading and assessment. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 7 

Innehållsförteckning 
1.	  Inledning	   9	  
1.1.	  Syfte	  och	  frågeställning	   9	  

2.	  Bakgrund	  och	  tidigare	  forskning	   10	  
2.1	  Definitioner	  av	  funktionsnedsättning	   10	  
2.2	  Lagar	  och	  styrdokument	   10	  
2.3	  En	  skola	  för	  alla	   12	  
2.4	  Inkludering	  och	  integreringsbegreppen	   12	  
2.5	  Inkluderande	  undervisning	  i	  idrott	  och	  hälsa	   13	  
2.6	  Betygsättning	  och	  bedömning	   16	  
2.7	  Bedömning	  i	  skolan	   17	  
2.8	  Bedömning	  i	  idrott	  och	  hälsa	   18	  
2.9	  Bedömning	  och	  betygsättning	  av	  elever	  med	  fysisk	  funktionsnedsättning	   19	  
2.10	  Undantagsbestämmelsen	   20	  

3.	  Teoretiska	  utgångspunkter	   21	  
3.1	  Läroplansteori	   21	  
3.2	  Ramfaktorteori	   22	  

4.	  Metod	   24	  
4.1	  En	  kvalitativ	  ansats	   24	  
4.2	  Intervju	   24	  
4.3	  Utformandet	  av	  intervju	   Fel!	  Bokmärket	  är	  inte	  definierat.	  
4.4	  Urval	   25	  
4.5	  Tillvägagångssätt	   25	  
4.6	  Bearbetning	  av	  data	   26	  
4.7	  Metoddiskussion	   26	  

5.	  Resultat	   28	  
5.1	  Lärarnas	  attityder	  till	  inkluderande	  undervisning	   28	  
5.2	  Anpassad	  studiemiljö	   30	  
6.3	  Planering	  av	  anpassad	  undervisning	   30	  
5.4	  Hem,	  sjukvård	  och	  habiliterings	  påverkan	  på	  inkluderande	  undervisning	   31	  
5.5	  Bedömning	  av	  elever	  med	  fysisk	  funktionsnedsättning	  i	  idrott	  och	  hälsa	   32	  
5.6	  Lärarnas	  tankar	  kring	  betygsättning	   33	  
6.	  Analys	   36	  
6.1	  Formulringsarenan	   36	  



 8 

6.2	  Transformeringsarenan	   36	  
6.3	  Realiseringsarenan	   38	  
6.4	  Ramfaktorer	   38	  

7.	  Diskussion	   40	  
7.1	  Lärarens	  kompetens	   40	  
7.2	  Skolans	  resurser	   40	  
7.3	  Bedömning	  och	  betygsättning	   41	  

8.	  Referenser	   43	  
8.1	  Elektroniska	  källor	   45	  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 9 

1. Inledning 
En inkluderande undervisning är idag något som varje skola i Sverige försöker eftersträva. 

Under vår verksamhetsförlagda utbildning (VFU) fick vi båda uppleva hur en inkluderande 

undervisning kunde bedrivas. Under vår VFU-period inom ämnet idrott och hälsa hade vi 

båda dessutom turen att få komma i kontakt med elever med någon form av 

funktionsnedsättning. Under denna period fick vi därmed träna på att planera och genomdriva 

en inkluderande undervisning. Vi hade samtidigt kontinuerliga diskussioner med våra 

respektive VFU-handledare angående hur man bedömer och betygsätter kunskaper och 

färdigheter hos elever med olika fysiska funktionsnedsättningar. Samtidigt fick vi även 

uppleva svårigheterna och brister vad gäller att skapa en inkluderande utbildning med 

avseende på kompetens och bristande resurser.  

 

Vi upplevde båda att den inkluderande undervisningen fungerade bra när vi kunde assistera 

vår VFU-handledare under lektionerna. I dessa fall kunde en av oss lägga lite extra tid på 

eleven med funktionsnedsättning medan den andre kunde koncentrerar på klassen som helhet. 

Detta skapade samtidigt frågor om hur läraren ensam agerade under undervisningstillfällena. 

Med detta arbete vill vi därför undersöka hur lärare i idrott och hälsa upplever inkluderingen 

av elever med fysisk funktionsnedsättning samt bedömningen och betygsättningen av dessa 

elevers kunskap. 

 

1.1. Syfte och frågeställning  
Syftet med denna studie är att undersöka vad lärare i idrott och hälsa har för upplevelser kring 

inkluderande undervisning av elever med fysisk funktionsnedsättning. Dessutom syftar 

arbetet till att undersöka vad lärare i idrott och hälsa har för upplevelser av bedömning och 

betygsättning gällande kunskaperna hos elever med fysisk funktionsnedsättning. Syftet med 

arbetet leder fram till dessa frågeställningar:  

 

1. Vad är lärares upplevelser kring inkluderande undervisning av elever med fysisk 

funktionsnedsättning i idrott och hälsa?  

2. Vad är lärares upplevelser kring bedömning och betygsättning av elever med fysisk 

funktionsnedsättning i idrott och hälsa? 
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2. Bakgrund och tidigare forskning  
I detta kapitel behandlas bland annat bakgrundsfakta och tidigare studiers resultat som finns 

kring det område som denna studie syftar till att undersöka. Detta kapitel avser även att ge 

läsaren en översikt av definitioner och begrepp som sedan används i resultat och analysdelen.  

 

2.1 Definitioner av funktionsnedsättning  
Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) klassifikationssystem, International Classification 

of Functioning, Disability and Health (ICF), beskrivs begreppet funktionsnedsättning som en 

betydande avvikelse från den kroppsfunktion som ses som nödvändig. Vidare beskrivs 

funktionshinder som den övergripande termen för både funktionsnedsättning och dess 

innebörd men är också en term för aktivitets- och delaktighetsbegränsningar (WHO 2001). 

 

Socialstyrelsens (2007) förklarar funktionshinder som den begränsning en 

funktionsnedsättning innebär för en person i relation till dess omgivning. Benämningen av 

funktionsnedsättning förklaras som en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell 

funktionsförmåga (Socialstyrelsen 2007). Anledningen till att de flesta 

funktionsnedsättningarna uppkommer beror på defekter i nervsystemet (Lagerkvist & 

Lindgren, 2012). 

 

Hos individer med funktionsnedsättning finns det olika former av rörelsehinder. De vanligaste 

orsakerna till dessa rörelsehinder bland barn och ungdomar grundar sig i cerebral pares (cp), 

ryggmärgsbråck eller olika muskelsjukdomar (Bille & Olow 1999). Det är oftast elever med 

denna typ av funktionsnedsättning som har möjligheten att välja en ordinarie skolform 

(Skolverket 1999). Det ska även poängteras att förekomsten av andra fysiska handikapp som 

amputation och förvärvad fysisk funktionsnedsättning även kan förekomma i denna skolform. 

 
 

2.2 Lagar och styrdokument 
I Svensk författningssamling (2010:800) behandlas skollagen, som innehåller bestämmelser 

om skolväsendet. Enligt kapitlet 1 § 5 i skollagen ska den svenska skolan bygga på 

grundläggande demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter som människolivets 
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okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt 

solidaritet mellan människor. För varje skolform ska det finnas en läroplan. Läroplanen (Lgr 

11) ska ange utbildningens värdegrund och uppdrag samt mål och riktlinjer för utbildningen 

(Svensk författningssamling 2010:800).  

 

Den svenska skolan har inte bara den svenska skollagen att rätta sig efter utan även 

internationell lagar såsom FN:s barnkonvention. Barnkonventionen ska fungera som stöd och 

vägledning för intressenter som på olika nivåer i samhället berör barn. Konventionsstaterna 

möjliggör utvecklandet av livskunskap och sociala förmågor så att individer med 

funktionsnedsättning kan delta i utbildning och samhällsliv i samma utsträckning som övriga 

samhällsmedborgare (UNICEF, 2008). Detta visar på vikten av barnkonventionen och vilka 

rättigheter barn med funktionsnedsättning har, samt hur lagstiftningen kring ämnet ser ut på 

en internationell nivå. I läroplanen (Lgr 11) förklaras det att skolan ska: 
 

 ”[…] främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära.” ”Ingen ska i 

skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnicitet, religion eller annan 

trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller 

funktionsnedsättning eller annan kränkande behandling.” (Skolverket 2011:7)  

 

I skollagen (2010:800) kapitel 1 § 9, liksom i läroplanen, behandlas termen en likvärdig 

utbildning. Likvärdig utbildning innebär att var man än befinner sig i landet ska skolformerna 

vara likvärdiga. Man ska också ta hänsyn till elevernas olika förutsättningar och behov, samt 

anpassa undervisningen efter dessa. En likvärdig undervisning betyder dock inte att 

undervisningen ska utformas på samma sätt på alla skolor för alla elever. Man vill även 

förtydliga att skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårt att 

nå målen för utbildningen (Skolverket 2011). 

 

De riktlinjer lärarna har att ta hänsyn till står beskrivet i läroplanens andra kapitel under 

övergripande mål och riktlinjer. Där beskrivs det bland annat att läraren ska ”uppmärksamma 

och i samråd med övrig skolpersonal vidta nödvändiga åtgärder för att förebygga och 

motverka alla former av diskriminering och kränkande behandling.” (Skolverket 2011:13) 

Vidare ska läraren ”[...]ta hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättning, erfarenhet 

och tänkande” samt […] stimulera, handleda och ge stöd till elever som har svårigheter...” 

(Skolverket 2011:14). Det finns alltså en rad lagar och förordningar som beskriver hur och på 

vilken värdegrund skolan och dess aktörer ska styras. Dessa lagar kallas med ett 
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samlingsnamn för styrdokument, och inkluderar bland annat skollag, läroplan och 

systematiskt kvalitetsarbete (Skolverket 2011). Vi kommer fortsättningsvis i denna studie 

benämna dessa dokument vid samlingsnamnet styrdokument. Vid vissa tillfällen kan det dock 

vara klokt att nämna dokumentets ursprung, exempelvis läroplan för att få en klarare blid av 

vad som menas. 

 
2.3 En skola för alla 
Att alla barn ska få gå i skolan ses i Sverige som en självklart. Detta gäller oavsett vilken 

bakgrund, kön, etnicitet eller individuella förutsättningar barnet har (Hjörne och Söljö 2009). 

I Sverige idag är ’en skola för alla’ ett centralt begrepp både inom skollagstiftningen och  

skolan men även inom utbildningspolitiken (Carlbeck-kommittén 2003). Tanken bakom ’en 

skola för alla’ menar Andersson (1999) är att ingen får avskiljas eller stötas ut på grund av ett 

avvikande beteende. Enligt Carlbeck-kommittén (2003) förklaras en skola för alla på följande 

sätt: 

 

”En skola för alla betyder en skola där alla elever blir sedda och bemötta, där alla elevers 

erfarenheter får utrymme och där alla elever får en undervisning som tillgodoser deras behov 

och krav. I en skola för alla undervisas elever med olika bakgrund tillsammans. Målet är en 

skola där alla elever utvecklar kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som stärker deras 

förmåga både att anpassa sig till det moderna samhället och att delta i förändringen av detta 

samhälle” (Carlbeck-kommittén 2003:21).  

 
2.4 Inkludering och integreringsbegreppen 
Begreppet integration samt begreppet ’Main streaming’ kan spåras tillbaka till 1950 och 

1960-talet, då det i skolans värld introducerades som begrepp kring hur elever i behov av 

särskilt stöd skulle utbildas. Med detta menade man att dessa elever skulle bli delaktiga i den 

ordinarie skolmiljön (Nilholm 2007). Begreppen integrering och integration uppstod när 

specialpedagogiska metoder introducerades i den vanliga skolmiljön (Unescorådet 2008). 

Både Nilholm (2007) och Unescorådet (2008) förklarar att synsättet integrering direkt möttes 

av en del problematik. Framför allt var skolans dåvarande organisation och 

undervisningsstrategier inte i fas med grundidén om integrering. Det växte fram ett missnöje 

kring begreppet integrering och dess grundtanke då det upplevdes som att integreringen bara 

handlade om att placera elever i en miljö som ytterst lite var anpassad efter deras behov 

(Carlbeck-kommittén 2003). Tøssebo beskriver situationen på följande sätt: 
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” Istället för att ha varit reserverat som beteckning för den ideologiska målsättningen – en skola 

för alla som en väl integrerad gemenskap - och därigenom en utmaning gentemot segregerande 

tendenser i samhället och de ”normala” grupperna, har det blivit en beteckning för olika 

organisatoriska årgärder och placeringar av individer. Integrering har då blivit benämning på 

försök att ”flytta in” enskilda ”handikappade” eller på annat sätt ”avvikande” elever eller 

grupper av elever i den ”vanliga” klassen.”  (Tøssebro 2004:106)  

 

Missnöjet runt begreppet integration och ’mainstreamin’ samt tanken kring dessa begrepp 

grundade sig i att skolorna inte var anpassade efter elevernas olikheter. Nilholm (2004) 

beskriver att detta missnöje var grunden till att begreppet inkludering lanserades. Idén med 

inkludering handlar till skillnad från integrering om mer än bara placering av elever i den 

vanliga skolan. Det centrala med inkluderingsidén var att det krävdes förändringar i hela 

undervisningssituationen så att den anpassades till alla elevers olika förutsättningar (Nilholm 

2004).  

 

Carlbeck-kommittén (2003) förklarar att begreppet inkludering blev officiellt antaget via 

Salamancadeklarationen, där det uppmanas att alla regeringar ska jobba för en skola för alla. I 

Sverige används begreppet oftast för att beskriva de åtgärder som underlättar integreringen i 

skolan. Med begreppet inkludering vill man markera att ingen elev ska föras in i skolan, utan 

att de är en del av skolan.  
 

”Inkludering innefattar alla från början och förutsätter ett aktivt deltagande. I detta perspektiv 

blir det tydligt att det handlar om att ändra skolan och klassens arbete så att det anpassas till den 

mänskliga variationsbredden. Det är skolan som ska förändras för att passa alla elever, inte 

eleverna som ska anpassas till skolan ” (Carlbeck-kommittén 2003: 33)  

 
 

2.5 Inkluderande undervisning i idrott och hälsa 
Under 2009 publicerade Skolinspektionen en studie där man presenterar skolsituationen för 

elever med funktionsnedsättning. Studien bygger på intervjuer med ansvariga huvudmän, 

skolpersonal samt elever och vårdnadshavare på 24 grundskolor runt om i Sverige. Av studien 

framkom det att personalens kompetens om elevers olika funktionsnedsättningar och dess 

påverkan på inlärning varierande kraftigt. Vissa lärare hade lång erfarenhet och kunskap om 

denna typ av problematik medan andra saknar den kunskapen. Studien visar också att det är 

en stor skillnad på hur de granskande kommunerna i praktiken jobbar med elever med 
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funktionsnedsättning. Detta beror på en bristande eller varierande kompetens hos lärarna 

kring hur funktionsnedsättning påverkar inlärning hos lärarna anser Skolinspektionen (2009). 

Även Isaksson (2009) hävdar att lärare saknar kunskap om vilka effekter funktionsnedsättning 

kan få för lärandet. Han anser att om det saknas kunskap på området kan det bli svårt att göra 

lämpliga anpassningar i undervisningen och skapa goda förutsättningar för inlärning (Isaksson 

2009).  

 

Att lärares kunskap och erfarenhet om olika funktionsnedsättning har betydelse för elevens 

undervisningssituation visar sig i en studie som Jerlinder (2010) gjort. Jerlinder (2010) har 

undersökt lärare i idrott och hälsa om deras attityd till inkludering av elever med fysisk 

funktionsnedsättning i ämnet. Studien visar att svenska lärare i idrott och hälsa i regel är 

positiva till inkludering. Även de som har tidigare utbildning och erfarenhet att möta elever 

med fysisk funktionsnedsättning är mer positiva till än de som inte har de. Vidare visar 

Jerlinder (2010) genom sin studie att lärarnas förståelse för elever med fysisk 

funktionsnedsättning kan påverkas genom att inkludering blir en specifik ingång på 

idrottslärarutbildningen. Även Morley, Bailey och Tan med flera (2005) har i sin studie 

kommit fram till att utbilda lärare och blivande lärare kring inkludering skulle främja synen 

på inkludering i skolan. En av de undersökta lärarna i studien upplevde inkludering som något 

bra, men samtidigt såg sitt eget tillkortakommande som problematiskt vid vissa situationer. 

Läraren i studien ansåg helt enkelt att hon saknade tillräcklig med kunskap om hur man 

anpassar undervisningen i vissa moment och önskade samtidigt att de kunde erbjudas mer 

utbildning och träning inom området (Morley, Bailey, Tan m.fl. 2005). Vidare visar flera 

internationella studier att lärare i idrott och hälsa anser att inkluderande undervisning av 

elever med funktionsnedsättning är eftersträvansvärt, men när inkluderingen ska utföras i 

praktiken så stöter dessa lärare på problem. Det är framför allt på grund av tidsbrist, 

otillräckliga resurser samt utbildningsbrist som gör att lärarna känner sig otillräckliga (Croll 

& Moses 2000; Avramidis m.fl. 2000).  

 

DEn tidigare forskningen visar att lärare runt om i världen anser att de får för lite 

undervisningstid samt att resurserna är snedfördelade och kompetensutveckling saknas. Detta 

är något som även Skolinspektionen har uppmärksammat i sin rapport. Samtliga skolor som 

deltagit i kvalitetsgranskningen erbjuds kompetensutveckling om behov uppstod, dock visar 

det sig att lärarna inte alltid får tillgång till den. Enligt rapporten är detta vanligast 

förekommande bland lärare som undervisar i enstaka ämnen, exempelvis idrott och hälsa, 
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musik eller slöjd. Lärarna som deltagit i studien uppger att de fått bra information om aktuella 

funktionsnedsättningar, dock anser de att de har för lite kunskap om hur 

funktionsnedsättningen påverkar inlärning. Från lärarnas sida uttrycker man en önskan om 

ytterligare kompetensutveckling kring olika funktionsnedsättningar samt hur undervisningen 

kan utformas för att främja en likvärdig utbildning (Skolinspektionen 2009). Vilka 

möjligheter lärarna får till kompetensutveckling kan öka förståelsen för inkludering av elever 

med fysisk funktionsnedsättning (Jerlinder 2010). I sin kvalitetsgranskning betonar 

Skolinspektionen betydelsen av att all berörd personal ska få kontinuerlig 

kompetensutveckling inom detta område för att ge alla elever likvärdiga förutsättningar i 

utbildningen (Skolinspektionen 2009).   

 

Som beskrivet ovan så vittnar flera lärare i idrott och hälsa att resurserna är otillräckliga eller 

snedfördelade. Skolinspektionens kvalitetsgranskning visar att de flesta kommuner som 

deltagit granskningen har någon form av avsatta medel för elever med funktionsnedsättning. 

Det kan vara alltifrån hörselslingor i klassrummen, ramper in och ut ur skolan, hissar till olika 

våningsplan och fortbildningskurser om elevers olika handikapp. Dock framgår det av de 

intervjuer som Skolinspektionen gjort att anpassningar i studiemiljön drar ut på tiden, eller att 

anpassningarnas omfattning inte har varit nog stora. Detta menar Skolinspektionen kan ett 

vara ett tecken på att resurserna inte räcker till. Den bristande läromiljön påverkar dels 

elevernas studieförutsättningar men även lärarnas attityd till inkludering. En elev 

Skolinspektionen har intervjuat uttrycker det på detta sätt: ”Vår idrottssal är inte gjord för att 

man ska ha rullstol så jag simmar i badhuset istället på de lektionerna” (Skolinspektionen 

2009:16). Lämpligt anpassade lokaler är något som har stor betydelse för inkludering i skolan 

menar även Jerlinder (2010) som i sin studie kan visa på att anpassade lokaler genererar en 

mer positiv syn på inkludering hos lärare i idrott och hälsa. 

 

Jerlinder (2005) visar även att lärare i idrott och hälsa ser elevassistenten som en positiv 

tillgång i undervisningen. Läraren anser till och med att en assistents medverkan gör att denne 

känner en större trygghet i undervisningssituationerna. Dock anser Skolinspektionen att 

användandet av assistenter måste ske enligt gällande regler. Skolinspektionen kan visa på att 

de skolor som deltagit i kvalitetsgranskning brister i hanteringen av assistenter och anser att 

det inte är klargjort vem som har det övergripande pedagogiska ansvaret för verksamheten. I 

intervjuer hävdar assistenter att de ofta är involverade i elevernas undervisning och att de 

känner ett visst ansvar för undervisningen (Skolinspektionen 2009). Vidare visar Jerlinder 
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(2010) att de lärare i idrott och hälsa som har tillräckligt mycket tid till sina elever är mer 

positiva till inkludering än de som inte har de. Detta stärks av vad Tripp, Rizzo och Webbert 

(2007) anser påverka attityden till inkludering hos lärare i idrott och hälsa, då de menar att 

klassens storlek har avgörande betydelse för attityden till inkludering.  
 

2.6 Betygsättning och bedömning 
Gustavsson med flera (2012) talar mycket om termerna kring betyg, betygsättning och olika 

betygssystem. Så här väljer författarna att beskriva begreppet betyg:   

”Ett betyg är en skriftlig handling som innefattar ett omdöme om en persons kunskaper, 

förmågor, skicklighet, duglighet, kvalifikationer eller egenskaper. Det kan vara ett slutbetyg 

efter en utbildning eller ett tjänstgöringsbetyg efter ett arbete.” (Gustavsson m.fl. 2012:14) 

Vidare hävdar Gustavsson med flera (2012) att all betygssättning består av jämförelser, 

genom individrelaterade, normrelaterade och kunskapsrelaterade betyg och bedömningssätt. 

När det handlar om individrelaterad bedömning eller betygsättning finns det två specifika 

jämförelsepunkter som ställs mot varandra. Först tittar läraren på vad eleven kan när 

undervisningen börjar och jämför sedan med vad eleven kan när undervisningen slutar. Detta 

liknas vid följande exempel:  

”Den som till exempel inte kan simma när undervisningen börjar men kan simma 200 meter när 

undervisningen slutar får högre betyg i simning än den som innan och efter undervisningen 

motsvarade kraven för guldmagistern” (Gustavsson m.fl. 2012:15) 

Viktigt att belysa är även att författarna argumenterar för att individrelaterade betyg inte är i 

fas med styrdokumentens anvisningar och bör därför inte tillämpas, men hävdar dock att det 

än idag finns lärare som bedömer och betygsätter på detta sätt (Gustavsson med flera, 2012). 

 När det väl handlar om normrelaterade betyg eller normrelaterad bedömning skiljer sig 

jämförelsepunkterna. I detta fall tittar läraren på vad eleven kan när undervisningen slutar och 

jämför sedan med vad ”medeleleven” kan när undervisningen upphör (Gustavsson m.fl. 

2012).  Även Jönsson (2012) gör ett liknande antagande kring normrelaterad bedömning och 

menar att normrelaterad bedömning ytterst handlar om att jämföra elever i syfte att rangordna 

dem, vilket har stora faror. Då läraren bedömer eleven efter en norm, det vill säga efter hur 

andra elever presterar, händer det ibland att läraren gör misstaget att frångå vad eleven 

faktiskt kan i en absolut mening (Jönsson, 2012).   



 17 

Slutligen talar Gustavsson med flera (2012) om kunskapsrelaterad bedömning eller 

betygsättning. Jämförelsepunkterna i detta tillvägagångssätt är vad eleven kan när 

undervisningen slutar jämfört med vad eleven förväntas kunna för att få ett visst betyg. Alltså 

ska den elev som motsvarar dagens tydligt formulerade kunskapskrav för exempelvis betyget 

A få det högsta betyget oavsett om det skulle finnas väldigt många högpresterande elever i 

klassen. Läraren ska alltså i detta fall inte ta hänsyn till någon medelprestation eller något 

medelvärde (Gustavsson med flera, 2012).  

 

2.7 Bedömning i skolan 
Skolan har många uppdrag som utformats av samhället. Bland annat ska skolan föra vidare 

det kulturarv och de grundläggande värderingar som samhället och vår kultur vilar på. Dels är 

det värden som vi i Sverige har enats om, men också värden som Sverige ställt sig bakom, till 

exempel FN:s barnkonvention (Skolverket 2011). Vidare ska skolan arbeta mot och uppfylla 

de mål som står skrivna i de nationella styrdokumenten. Det är således läraren som har till 

uppgift att fortlöpande följa dessa riktlinjer samtidigt som läraren måste bedöma varje enskild 

elev så att de uppnår de planerade och uppsatta kunskapskraven. Skulle kraven inte uppnås är 

det skolans ansvar att tillsammans med elev och föräldrar reda ut och även här bedöma vad 

som behöver göras för att eleven ska kunna uppnå dessa kunskapskrav (Skolverket 2011). 

 

Skolan har som skyldighet att skapa en miljö och använda sig av nödvändiga resurser så att 

varje elev kan utvecklas i sitt eget lärande på bästa sätt. För elever med funktionsnedsättning 

kan möjligheterna och förutsättningarna att uppnå vissa kunskapskrav därför vara helt 

annorlunda. Det är då viktigt att skolan skapar en lämplig skolmiljö och anpassar arbetet så att 

dessa elever också har chansen att uppnå målen utifrån deras förutsättningar. Här är alltså 

skolan skyldig att sätta in lämpliga åtgärder och även klargöra hur arbetet mot att uppnå 

kunskapskraven har anpassats (Skolverket 2011). 

 

Jönsson (2012) beskriver summativa omdömen som omdömen som endast summerar 

elevernas kunskaper men inte ger feedback för att hjälpa dem vidare. Formativa omdömen 

summerar på samma sätt endast elevernas kunskap, men ger däremot feedback för att hjälpa 

dem vidare.  
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2.8 Bedömning i idrott och hälsa 
Annerstedt (2002) behandlar området kring bedömning och betygsättning i ämnet idrott och 

hälsa. Han menar att bedömning och betygssättning alltid innebär att en värdering måste 

göras. Vidare beskrivs att alla bedömningar grundar sig på hur vi värderar våra intryck i 

relation till någon eller något. Detta kan till exempel vara vad vi anser oss tycka är rätt eller 

fel, fint eller fult, bra eller dåligt (Annerstedt, 2002).  

Annerstedt (2002) betonar vikten av att betygsättningen måste ses som en integrerad del av 

undervisningsprocessen. Genom en fortlöpande observation av elevernas prestationer skaffar 

sig läraren därmed en bild av elevernas förmågor och resultat. På så vis är det därför viktigt 

att undervisningen planeras utifrån bedömningsaspekterna. Som följ av detta påstående 

kommer Annerstedt vidare in på formativ och summativ bedömning: 

”Bedömning bör betraktas som en del i en undervisande-bedömande-utvärderande process, som 

i alla faser ger tillbaka information både till läraren och eleven för vidare undervisande syften 

(formativ bedömning), för att starta nya avstamp i den undervisande-lärande kontexten och för 

kursplanearbetet och utvärderingen av undervisningen (summativ bedömning)” (Annerstedt 

2002: 127). 

Därför måste man som lärare således kontinuerligt bedöma om varje elev är i fas med de 

angivna kunskapskraven. Om så inte är fallet är det skolans ansvar att, tillsammans med elev 

och vårdnadshavare, gå igenom och bedöma vad som behöver göras för att eleven ska kunna 

uppnå de utsatta kunskapskraven (Annerstedt, 2009; Skolverket 2011). Bedömningen syftar 

främst till att kunna kartlägga vad varje elev har för kunskapskvaliteter för att sedan kunna 

beskriva elevens starka respektive svagare sidor som i sin tur är grunden för att kunna planera 

undervisningen så att elevens kunskapsutveckling främjas. På samma sätt skaffar sig läraren 

även informellt underlag som kan presenteras för elev och vårdnadshavare under 

utvecklingssamtalen (Annerstedt, 2009).  

För att läraren på bästa sätt ska kunna bedöma varje enskild elev är det viktigt att 

kunskapskraven är väl definierade och på förhand tolkade så att läraren lätt kan redogöra för 

eleverna vad som avses bedömas. Även om betyget till stor del ska speglas i relation till 

upplevda kunskapskrav, menar Annerstedt (2009) att läraren aldrig får frångå att sätta 

kunskapskraven i förhållande till varje elevs egna förutsättningar. Har en elev exempelvis en 

fysisk funktionsnedsättning bör prestationen således bedömas efter insatsen i förhållande till 

förutsättningarna (Annerstedt, 2009).  
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2.9 Bedömning och betygsättning av elever med fysisk 

funktionsnedsättning 
I nordvästra England har det gjorts en undersökning baserad på fokusgrupper med 12 

gymnasieläraren i ämnet idrott och hälsa. Undersökningen behandlade hur unga personer med 

funktionsnedsättning och elever med särskilda utbildningsbehov bedömdes i läroplanen 

(NCPE ) i idrott och hälsa, samt hur lärarna lyckades med kraven/restriktionerna de hade att 

bedöma dessa elever på samma sätt som andra ungdomar (Haycock & Smith, 2010). 

 

Resultaten visade att bedömningskriterierna (NCPE) ofta upplevdes som olämpliga, 

otillräckliga och att de endast kunde uppnås med ett fåtal elever. Även om lärarna var tvungna 

att använda dessa kriterier på grund av att de var lagstadgade, var bedömningen av eleverna 

till stor del en fråga om personlig bedömning och gissningar som resulterade i att elever 

tilldelades kvaliteter som inte nödvändigtvis var korrekta eller tillräckliga indikationer på 

deras förmågor (Haycock & Smith, 2010). 

 

I undersökningen framgick det även att det konkurrerande trycket på lärarna att inkludera 

ungdomar med funktionsnedsättning och personer med behov av särskilt stöd i de ordinarie 

lektionerna, resulterade i en serie av oplanerade resultat som inte var avsedda eller önskade av 

den engelska regeringen/staten, och som kom att begränsa i vilken utsträckning elevers 

förmågor kunde bedömas på ett meningsfullt sätt, inom de lagstadgade bedömningarna. Enligt 

lärarna i undersökningen, som hade ett starkt ideologisk engagemang för idrotten, berodde 

detta på att dessa elever inte alltid hade möjlighet att fysiskt utföra vissa av de färdigheter och 

aktiviteter som ingick i idrottsundervisningen i skolorna, särskilt de som dominerades av 

konkurrenskraftiga och resultatorienterade sporter och framför allt när det kommer till lagspel 

(Haycock & Smith, 2010). 

 

Det framkom tydligt att trots de upplevda bristerna i dessa bedömningsgrunder så var lärarna 

ändå tvungen att använda dem på grund av de var lagstadgade, även om de ansåg att 

användningen av kriterierna för elever med funktionshinder och personer med behov av 

särskilt stöd till stor del var orealistiska och ogenomförbara (Haycock & Smith, 2010). 
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2.10 Undantagsbestämmelsen 
I skollagen (2010: 800) finns det en bestämmelse som ger läraren möjlighet att bortse från 

enskilda delar av kunskapskraven som en elev ska ha uppnått om det finns särskilda skäl för 

det. Här är skollagen väldigt tydlig:  
 

”Om det finns särskilda skäl får det vid betygsättningen enligt 19 och 20 §§ bortses från enstaka 

delar av de kunskapskrav som eleven ska ha uppnått i slutet av årskurs 9. Med särskilda skäl 

avses funktionsnedsättning eller andra liknande personliga förhållanden som inte är av tillfällig 

natur och som utgör ett direkt hinder för att eleven ska kunna nå ett visst kunskapskrav”  

(Skollagen 2010: 800, s.41). 

 

Skolverket (2008)  klargör att denna bestämmelse inte ska tillämpas på elever med allmänt 

bristande kunskaper i ett visst ämne för att lyckas få ett godkänt betyg och att det  inte heller 

har någonting  med ”starka” eller ”svaga” elever att göra. Inte heller får bestämmelsen 

användas om en elev har tillfälliga svårigheter som orsakats av exempelvis sociala 

omständigheter, familjeförhållanden eller om eleven kommer från ett annat land där en annan 

kultur kan ha påverkat förutsättningarna. Denna undantagsbestämmelse ska helt enkelt rikta 

sig till elever där funktionsnedsättningen är orsaken till att vissa delar av kunskapskraven inte 

lyckats uppnås.  

 

Då funktionsnedsättningar kan se ut på väldigt många olika sätt är det därför också svårt att 

definiera när undantagsbestämmelsen kan användas eller inte. Beslutet måste därför 

diskuteras och därefter fattas lokalt. Det kräver samtidigt en stor professionell kompetens för 

att göra denna typ av bedömning och Skolverket rekommenderar att den berörda läraren gärna 

rådfrågar en specialist vid osäkerhet om de ouppnådda kunskapskraven beror på 

funktionsnedsättningen eller eventuella bristande kunskaper (Skolverket 2008). 

 

När läraren väl tagit beslut om att tillämpa undantagsbestämmelse är det viktigt att läraren 

inte exkluderar eleven i fråga från det specifika undervisningsmomentet. Även om 

funktionsnedsättningen hämmar eleven från att lyckas uppnå ett visst kunskapskrav, ska 

eleven ändå delta och försöka efter bästa förmåga (Skolverket 2008). Samtidigt nämner 

Skolinspektionen (2009) i sin rapport att många lärare inte är medvetna om att 

undantagsbestämmelsen kan tillämpas vid alla betygsnivåer och alltså inte bara vid betyget E.  
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3. Teoretiska utgångspunkter 
I detta avsnitt presenteras de teorier som fungerar som analysverktyg för denna studie. Vi har 

valt att utgå ifrån en läroplans- och ramfaktorteori. 

  

3.1 Läroplansteori 
Linde (2006) har utvecklat en läroplansteori som i huvudsak berör varför ett visst innehåll och 

vissa kunskaper väljs ut framför andra i undervisningen. Anledningen till att Linde väljer att 

problematisera denna fråga är på grund av den målstyrning som växt fram efter reformerna av 

grundskolan och gymnasieskolan från och med 1994 års nya läroplaner (Lpo 94 och Lpf 94). 

Dessa reformer gav i sin tur lärare och skolledare en större frihet att tolka läroplanerna och 

därmed själva ha större inflytande i vad som bör ingå i deras undervisning. I detta fall menar 

Linde även att det därför är lärarens egna erfarenheter samt närsamhällets inflytande som 

kommer lägga grunden för undervisningens uppbyggnad och utseende. Framför allt har 

Linde, vid utvecklandet av sin läroplansteori, hämtat inspiration från både Basil Bernstein och 

Ulf P. Lundgren (Linde 2006). 

 

Lindes läroplansteori är i stor utsträckning byggd på vad som avgör vad ett ämne ska 

innehålla, vilka faktorer som påverkar valet av innehållet samt hur innehållet praktiseras. För 

att underlätta för läsaren, har Linde delat in hur besluten av ämnesinnehållet framställs genom 

tre olika arenor, trots att de olika arenorna i grund och botten utgör ett enda stort samspel i 

framtagandet av ett ämnesinnehåll. Dock har Linde valt att sära på arenorna för att påvisa 

skillnaderna mellan dem. Dessa arenor är formulerings-, transformerings- och 

realiseringsarenan (Linde 2006). 

  

Formuleringsarenan omfattar till störst del hur kursplaner och läroplaner, på statlig nivå, 

framställs och formuleras. Linde menar då att läroplansteorin i detta avseende berör frågor 

som vad exempelvis kunskap är. Ekberg beskriver på liknande sätt formuleringsarenan som: 

”ett resultat av politiska övervägande och kompromisser och speglar de intentioner samhället 

har med skola och med utbildning.” (Ekberg 2009:121) Därför kan formuleringsarenan 

beskrivas som styrningen av skolan som inkluderar de statliga styrdokumenten och alla dess 

föreskrifter och riktlinjer (Linde 2006). 
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Transformeringsarenan innebär, enligt Linde (2006), först och främst hur skolorna och 

framför allt lärarna väljer att tolka läroplan och kursplan. Denna tolkning speglar sig sedan i 

lärarens lektionsplaneringar och ämnesinnehåll. Linde fortsätter med att göra läraren till den 

stora huvudrollsinnehavaren inom transformeringsfasen, då det spelar stor roll vad läraren har 

för tidigare erfarenheter, tidigare kunskaper, hur läraren utformar olika uppgifter samt vad 

han/hon har för uppbyggda förväntningar (Linde 2006). Dock förklarar Linde att läraren inte 

är den enda aktören inom transformeringsfasen. Även yttre faktorer kan påverka, såsom stat, 

andra skolledare och elever.  

 

Realiseringsarenan omfattar det som händer i klassrummet, hur läraren förvaltar 

undervisningssituationen, framför allt hur läraren utför sitt arbete, det vill säga hur 

läroplanens kunskapsmål appliceras och verkställs i aktuell undervisning (Linde 2006). 

Lundvall och Meckbach (2008) påpekar samtidigt att realiseringsarenan även omfattar 

samspelet mellan lärare och elever. Får läraren gensvar av eleverna på sitt valda innehåll? 

Vidare menar Lundvall och Meckbach (2008) att läraren måste gå in och ändra sin planering 

och sitt lektionsinnehåll om han/hon inte får den respons som önskats. Detta är ett exempel på 

situationer som kan påverka undervisningsinnehållet. Linde (2006) fortsätter med att nämna 

andra faktorer som också kan ha en betydande roll för lektionsinnehållets utseende. Bland 

annat menar Linde att det är vanligt att traditioner styr lärarnas val av innehåll. Dessutom ska 

eleverna samtidigt bedömas och betygsättas vilket också, enligt Linde (2006), präglar lärarens 

valda lektionsinnehåll. 

 

3.2 Ramfaktorteori 
Linde (2006) talar om andra påverkande faktorer, så kallade ramfaktorer eller 

ramfaktorteorin. Dessa faktorer behandlar vad som är möjligt och inte möjligt att göra i 

undervisningen då det finns en hel del begränsningar som kan påverka. Teorin om 

ramfaktorer bygger på följande formel: ”Om inte förutsättningen f är för handen kan inte 

handlingen h utföras och således finns det alltid ett begränsat finrum för möjliga handlingar” 

(Linde 2006:52). Denna formel menar Linde kan uppfattas väldigt alldaglig och enkel, men 

hävdar dock att så inte är fallet. Formeln, eller tankefiguren som Linde väljer att kalla den, har 

framkallat en skolpolitisk debatt som är betydligt mer invecklad och komplex än vad 

tankefiguren ger sken av. Framför allt har det debatterats om hur: ”…innehållsliga reformer 

måste gå hand i hand med reformer av andra statligt reglerade beslut såsom antagning, 
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elevsammansättning, tidsåtgång, resurser, decentralisering, utvärderingssystem etc.” (Linde 

2006:52). I sin tur har detta lett till att man inom skolans väggar vill diskutera och fastställa 

hur dessa ramar uppstått, baserat på statliga beslut och reformer. Vidare menar Linde (2006) 

att verkligheten i skolan idag är som sådan att en lärare kan ha klasser med upp till 30 elever. 

Dessa elever ska i sin tur bli försedda med ett välplanerat och meningsfullt lektionsinnehåll 

som mer eller mindre ska tillfredsställa alla elever, samtidigt som detta måste göras under en 

tidsbegränsning då lektioner vanligtvis är ungefär 40-50 minuter långa (Linde 2006). Detta är 

exempel på vad man då kallar ramfaktorer, alltså antal elever i klassen, klassammansättning, 

lärarens tid till förfogande i både planering och undervisning. Även skolors materialresurser 

varierar, vilket även det påverkar planering och upplägg av undervisningen. Vidare menar 

Linde (2006) att även kompetenskraven och betygsättningen har stor påverkan på innehållet. 

Man kan därför säga att dessa ramfaktorer påverkar alla ovan nämnda arenor men att det 

framför allt är hur lärare transformerar och realiserar läroplanen som gör så att de kan 

uppfattas som helt olika i sina tillvägagångssätt (Linde 2006). 
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4. Metod 
I detta avsnitt presenteras vilka riktlinjer vi har valt att följa vid utformning av de intervjuer 

som ligger till grund för de resultat som presenteras i arbetet. Här presenteras även hur vi 

har gått tillväga i utförandet av dessa intervjuer samt en diskussion om vad vi kunde tänkt på 

för att få ett tydligare resultat.  

 
4.1 En kvalitativ ansats 
Denna studie bygger på en kvalitativ ansats. Genom att intervjua lärare i idrott och hälsa ville vi 

tillskansa oss förståelse av deras motiv och drivkraft, samt hur intervjupersonen såg på sitt 

agerande under idrottslektionerna. Forskningsfrågorna syftar även till att se handlingsmönster hos 

lärarna samt att dra slutsatser över de svaren intervjuerna gett (Trost 2010). Detta är även något 

som Patel och Davidson (2011) anser när de beskriver att syftet med en kvalitativ studie är att 

upptäcka och identifiera egenskaper hos intervjupersonens livsvärld eller uppfattning om något.  

Enligt Trost (2010) är det dock viktigt att komma ihåg att kvalitativa metoder inte är 

representativa i statistisk mening, därför ska man inte sträva efter att göra dem representativa. 

 

4.2 Intervju  
För att uppnå syftet i denna studie valde vi att använda oss av intervjuer, så kallade 

semistrukturerade intervjuer. Ejvegård (2009) anser att just intervjuer är att föredra när experter 

inom ett visst område ska uttala sig, i detta fall bör lärare i idrott och hälsa ses som experterna. 

 

Semistrukturerade intervjuer ger respondenten stor frihet att själv utforma sina svar. Metoden gör 

det även möjligt att under intervjun ställa ytterligare frågor utifrån respondenternas svar. Eftersom 

det inte finns några på förhand utformade svarsalternativ, kallas detta en lågt strukturerad intervju 

(Bryman 2011). 

 

4.3 utformandet av intervjuer  
Genom att utgå från studiens syfte och den tidigare forskningen formulerades frågorna till 

intervjuguiden. Avsikt var att ställa så öppna frågor som möjligt, för att ge intervjupersonen 

utrymme att besvara dessa med egna tankar om sin upplevda livsvärd inom det aktuella 

området (Bryman 2011). Detta metodval gjorde det även möjligt att ställa frågorna från 

intervjuformuläret i olika ordning vilket gav större flyt under intervjutillfället. En 
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semistrukturerad intervjumetod innebär att intervjuprocessen kommer att vara mer flexibel 

(Trost 2010). 

 

4.4 Urval 
Studien har utgått från så kallad bekvämlighetsurval samt snöbollsurval, där man genom den 

intervjuade personen letar sig fram, eller får tips, på nästa person att intervjua. Nackdelen med 

dessa typer av urval är att det inte går att generalisera resultatet över hela populationen. 

Fördelen är att det är relativt enkelt att hitta respondenter (Bryman 2008). Av de sex 

respondenterna som deltog i studien var kravet att de ska undervisa eller har undervisat i 

ämnet idrott och hälsa på högstadiet. Samtliga respondenter hade lärarexamen i idrott och 

hälsa, dock var detta inte ett krav för att kunna delta i studien. Det var heller inget krav att 

respondenten skulle ha undervisat elever med fysiskt funktionshinder i ämnet, då vi ansåg att 

detta skulle försvåra vårt arbete med att hitta respondenter avsevärt. Samtliga respondenter i 

studien var män vilket berodde främst på bekvämlighet- och snöbollsurvalet. Detta 

begränsade urval ledde till att det inte blev ett sannolikhetsurval (Bryman 2011). 

 
4.5 Tillvägagångssätt  
Studiens intervjuguide utgår från tidigare nationell och internationell forskning kring 

inkluderande undervisning i skolan. Genomgång av tidigare forskning inom handikappfrågor 

och handikappanpassa undervisning i skolan gjordes innan intervjuformuläret utformades. 

Vid en kvalitativ studie är det enligt Patel och Davidsson (2011) viktigt att forskaren har vissa 

förkunskaper och är insatt i ämnet innan intervjun äger rum. Samtliga respondenter 

kontaktades via mail och det var även vid mejlkorrespondens tid och plats för intervjun 

bestämdes. På grund av olika anledningar genomfördes intervjuerna på eller i närheten av 

intervjupersonens rum. Detta medförde viss störning under intervjuerna som i sin tur ledde till 

att respondenten kom av sig. Detta är något kan minska trovärdigheten till data som samlades 

in (Trost 2010). Vid samtliga intervjuer var det två som intervjuade, detta för att få en så bra 

uppfattning som möjligt av vad respondenten menade med sina svar. Samtliga intervjuer 

genomfördes även med diktafon för att vi ett senare skede kunna gå tillbaka och lyssna vad 

respondenten svarade (Bryman 2011). Detta underlättade även transkriberingsprocessen. 

Intervjuernas längd varade mellan 35 och 70 minuter. Innan varje intervju startades 

informerade respondenterna om vilka rättigheter denna har. Dessa riktlinjer är tagna från 

Vetenskapsrådet (2000) och vilar på fyra krav som intervjuaren bör använda sig av. Således 
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förklarades för respondenterna om informationskravet, alltså att vi som forskare ska informera 

respondenten om att denne medverkar i en studie, samt vad syftet med studien är. 

Samtyckeskravet, att den som deltar i studien har rätt att bestämma hur länge den vill delta. 

Att det finns ett konfidentialitetskrav som betyder tystnadsplikt och nyttjandekravet som 

innebär att allt material som forskaren samlat in är endast till för den studien som 

respondenten medverkat i. 

 

4.6 Bearbetning av data  
Efter avslutad intervju transkriberades ljudinspelningen. Detta för att ha själva intervjun i 

färskt minne och samtidigt för att slippa transkriberingen av alla intervjuer samtidigt (Bryman 

2011). Efter avslutad transkribering lästes alla intervjuer igenom en efter en för att skaffa en 

överblick av materialet. Senare studerades alla intervjuer för att hitta vilka tankegångar 

respondenterna hade, genom att söka efter skillnader och likheter i de svar respondenterna 

gav. Detta för att lättare kunna skapa de olika teman där respondenterna delade samma 

tankegångar och uppfattning men också där åsikterna och tankar gick rakt emot varandra. Ur 

dessa teman kunde de frågeställningar och påstående som ligger till grund för vårt resultat 

skapas. Respondenterna är citerade för att öka trovärdigheten och för att konkret visa vad 

respondenterna faktiskt ansåg om en viss fråga. Trovärdigheten i en text ökar och gör texten 

mer levande om balansen mellan citat och kommentarer är väl avvägd (Patel & Davison 

2011). 

 

4.7 Metoddiskussion  
Utifrån tidigare forskning utformades de frågeställningar som ansågs representera arbetets 

syfte och genom en kvalitativ studie kunde respondentens uppfattningar och handlingar i olika 

situationer fås fram (Bryman 2011). I denna studie har fokus legat på lärarnas upplevelser av 

handikappanpassad undervisning i idrott och hälsa. Detta för att vi ansåg att de med sin 

utbildning och erfarenhet av verksamheten kunde ge oss bäst svar på våra frågeställningar och 

bidra till att fullborda syftet med arbetet.  

 

Arbetet hade fått mer tyngd om mer tid hade lagts på att hitta lärare med mer erfarenhet av att 

undervisa elever med fysisk funktionsnedsättning. De sex personer som intervjuats har 

varierande erfarenhet av denna typ av elever, detta gjorde att vissa lärare fick på vissa frågor 

föreställa sig ett scenario eller svara med hjälp av erfarenhet från ett närliggande problem, 
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exempelvis elever med kognitiva svårigheter som ADHD eller dyslexi. De frågor som guidat 

denna studie har dock legat i linje med studiens två huvudfrågeställningar och gett tyngd till 

analys.  

 

Samtliga respondenter var män vilket kan ha påverka resultatet på ett eller annat sätt. Det har 

dock inte varit av intresse då avsikten inte varit att presentera resultatet ur ett genusperspektiv. 

På grund av att studien utgått ifrån bekvämlighetsurval går det inte att generalisera de resultat 

denna studie visar på till resterande lärare i idrott och hälsa. Detta har inte heller varit ett syfte 

med denna studien, då den i stället syftar till att få en uppfattning och en fördjupad bild av 

respondenternas syn på inkluderande undervisning i idrott och hälsa.  

 

Det fanns både för -och nackdelar med att välja semistrukturerade intervjuer till denna studie. 

Fördelen var att det gett en stor frihet under själva intervjutillfället. Ofta kunde dock 

respondenten ibland frångå frågeställningarna och glida in på helt andra ämnen. Detta hade 

kunnat förhindras om en så kallade pilotundersökningar genomförts innan själva intervjuerna, 

genom att intervjuerna då blivit mer förberedda. 

 

Vid utförande av intervjuerna valdes en ostörd plats ut. Det visade sig dock att under hälften av 

intervjuerna kunde detta inte uppfyllas då elever och kollegor till respondenterna kom in och 

störde intervjuerna. Två av intervjuerna utfördes på respondenternas arbetsrum, vilket visade sig 

svårt då elever störde intervjuerna då dessa ville ha material till idrottshallen. En av intervjuerna 

utfördes på skolans personalrum vilket ledde till att åhörare kunde komma och gå. Vid denna 

intervju störde även en städare intervjun under en längre tid. Att utföra intervjun på en neutral 

plats är något som ökar resultatets trovärdighet men som inte gick att uppfylla på grund av att ett 

antal respondenter bortsåg från detta krav. 
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5. Resultat 
I detta avsnitt presenteras resultatet som bygger på intervjuer av sex lärare i idrott och hälsa. 

Samtliga lärare som medverkat i denna studie är mellan 30-60 år och har mer än sju års 

erfarenhet av idrottsläraryrket. Intervjuerna har lett fram till sex teman som resultatet 

presenteras genom. 

 

5.1 Lärarnas attityder upplevelser till inkluderande 

undervisning 
Under denna punkt presenteras respondenternas övergripande upplevelser till den 

inkluderande undervisningen, det är alltså respondenternas helhetssyn och vad de anser om 

detta. Här redovisas även hur respondenterna tänker kring den övriga klassens påverkan på 

inkluderande undervisning. 

 

Överlag ser de flesta respondenter inkluderandet av elever med fysisk funktionsnedsättning i 

ämnet idrott och hälsa som en självklarhet. Det största och allra tydligaste argumentet var att 

alla elever oavsett förutsättningar har lika rätt till lika utbildning. Många menar att en 

exkludering ses som direkt kränkande. Dock hävdade hälften av respondenterna att om 

inkluderingen ska fungera på ett bra sätt måste undervisningen tillgodoses med fler resurser 

såsom mer personal, material och en mer handikappanpassad arbetsmiljö.  

 
”[…] ska man inkluderas på idrotten måste det förmodligen till extra resurser, vilket inte alltid 

finns i vår verksamhet.”  

 

En av respondenterna gick dock emot strömmen och hävdade att den inkludering av elever 

med fysisk funktionsnedsättning som pågår i skolan idag inte alls främjade elevens lärande 

och utveckling. Även denna respondent talade om resurser och sade följande: 

 
”Ifall skolan har som målsättning att ge de här eleverna en bra, mångsidig undervisning i idrott 

och hälsa så måste det ske på riktigt! Jag anser då att detta måste få kosta pengar. Jag anser att 

den inkludering som bedrivs idag är på låtsas och ett sätt att spara pengar. Jag anser också att 

följden blir att idrottsläraren känner sig otillräcklig, vilket leder till frustration.”   

 

Bland respondenterna visade det sig att den största problematiken kring inkluderandet av 
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elever med fysisk funktionsnedsättning grundades på två åtskilda anledningar. Majoriteten av 

respondenterna var överens om att den övriga klassen kunde vara ett hinder. I detta fall kunde 

det vara svårt för respondenterna att få vissa av de övriga eleverna att förstå att de ibland 

behövde stå tillbaka för att eleven med funktionsnedsättning skulle kunna vara med och delta.  

 
”Det fanns för många killar som var för på! Alltså, dom hade hornen utväxta! Så att en del hade 

väldigt svårt för att anpassa sig till hennes grejer.”   

 

Många av respondenterna menade samtidigt att det var svårt att få vissa elever till att visa 

hänsyn och känna förståelse. Framför allt var det svårt att få bukt på spydiga kommentarer. 

Det framgick även att det hänsynslösa beteendet ofta kom från de mer dominanta och 

högpresterande eleverna i ämnet. Det var främst dessa elever som respondenterna tyckte det 

vara svårast att diskutera med för att få dem att känna en förståelse.  

 
”Det kan vara någon som säger: Åh, måste vi!? Det kommer kommentarer och sånt. Särskilt 

från de eleverna som är lite mer sportfånar då. Ja, de ska vara bäst på allt och har lite svårt att ta 

hänsyn. Så toleransen från eleverna kan vara ett bekymmer.”  

 

En annan respondent fortsatte på samma tema med att förklara att han sällan brukade planera 

in några matchliknande moment i helsal i olika bollsporter då det lätt tenderade att domineras 

av de mest tävlingslystna eleverna i ämnet och att eleverna med funktionsnedsättning då 

ibland försattes i obekväma situationer. Detta menade respondenten ledde till en hel del 

diskussioner med missnöjda elever som ville ha mer tävlingsmoment inom ämnet. Vidare 

förklarade respondenten att om man bara tog diskussionerna brukade eleverna ändra 

uppfattning med åren och började därmed visa mer hänsyn och förståelse.  

 

Resterande respondenter valde istället att lyfta fram ett annat orosmoment inom den 

inkluderande idrottsundervisningen. I detta fall menade respondenterna att mycket av 

lektionstiden behövde läggas på eleven med funktionsnedsättning och att övriga klassen därav 

hamnade lite i skymundan. 

 
”Det största problemet eller hindret är min höga ambition, alltså att jag vill att idrott ska vara 

jätteroligt och utvecklande för alla elever. Och jag klarar inte det, att lyfta alla elever samtidigt 

som jag jobbar så extremt intensivt med eleven med handikapp. Det klarar jag inte! Jag känner 

att jag inte stöttar, peppar, ser, lyfter dom andra eleverna samtidigt. Utan jag lägger nästan 90% 
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tid på detta.” 

5.2 Anpassad studiemiljö 
Under denna del av resultatet redovisa vad respondenterna anser om den upplevda 

arbetsmiljön som råder i skolan. Respondenterna beskriver här vad de tycker är bra, vad som 

är bristfälligt eller helt saknas på deras skola. 

 

Samtliga respondenter var rörande överens om att själva skolmiljön var handikappanpassad. 

Det var framför allt elektroniska dörröppnare, hissar och ramper till olika våningsplan samt 

handikapptoaletter som respondenterna gav som exempel. Merparten av respondenterna ansåg 

dock att handikappanpassningen i eller i anslutning till idrottshallen var bristfällig. Enligt 

respondenterna var det små saker som de ansvariga hade missat att anpassa. Det kunde vara 

alltifrån en liten trappa för att ta sig till omklädningsrummet eller undervisningsmaterial som 

var bristfälligt.  

 
”Alltså vår skola är väldigt handikappanpassad efter att ha haft mycket permobiler och sånt, så 

den är verkligen handikappanpassad.”  ”[...] idrottshallen är sämre och även materiella saker är 

sämre där, du skulle kunna göra så mycket mer om du fick köpa in lite saker.” 

 

Vidare ansåg merparten av respondenterna att den erfarenhet de hade av elever med fysisk 

funktionsnedsättning var av stor betydelse för hur skolans handikappanpassning såg ut. Om 

skolan tidigare haft elever som varit i behov av anpassade lokaler skulle skolmiljön i större 

utsträckning varit anpassade för dessa. Respondenterna menade även att deras egna erfarenhet 

av att undervisa elever med funktionsnedsättning var av stor betydelse hur för anpassningen 

till slut blev.  

 
”[...] kanske det hade varit skillnad om jag hade haft någon mentorselev eller någon i min klass 

som hade suttit i rullstol då hade det kanske varit mer uppenbart vad som hade varit problem, i 

och med att jag inte har de så då blir det lite att man inte tänker på det... man tänker inte på 

problem som man inte har.” 

 

6.3 Planering av anpassad undervisning  
Nedan ges respondenternas syn på planering av specialanpassad undervisning, tid och resurser 

i idrott och hälsa. 
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Samtliga respondenter ansåg att de behövde lägga mer tid på planering av de lektioner där 

elever med fysisk funktionsnedsättning deltog. När respondenterna planerade 

lektionsinnehållet utgick samtliga från hela klassen. Det var först i ett senare skede av 

planeringsfasen respondenterna anpassade undervisningen efter de elever med 

funktionsnedsättning. Merparten av respondenterna påstod även att anpassning av lektionen 

var något som gjordes vartefter det uppstod hinder i undervisningen.  

 
”Ja, det alltid den vägen, alltså efter klassen som helhet. ”[...] det är därifrån jag planerar min 

undervisning[...]”  ”[...] sen får man anpassa efter det. Jag anpassar efter det sen vad eleven kan 

vara med på eller inte.” 

 

Vidare ansåg samtliga att det var svårt att hitta alternativa övningar som passade elevens 

handikapp. Respondenterna menade att svårigheterna dels låg i respondenternas egna 

okunskap, men även i bristande resurser i undervisningen.  

 
”Ja, svårigheterna var ju egentligen att kunna hitta alternativa grejer som hon skulle kunna göra 

som skulle kännas både meningsfyllda och skulle ge bra träning åt henne.” 

 
5.4 Hem, sjukvård och habiliterings påverkan på 

inkluderande undervisning 
Med anledning av att elever med fysisks funktionsnedsättning behöver extra eller 

specialanpassad träning för deras handikapp, har vi även tittat på hur respondenterna ser på 

kontakten med hemmet och sjukvården samt vilken påverkan denna kontakt har på 

undervisningen.  

 

Merparten av alla respondenter ansåg att den kontakt som skedde med hemmet, sjukvård och 

habilitering för elever med fysisk funktionsnedsättning var omfattande och mycket bra. 

Kontakten med föräldrar var kontinuerlig och vissa respondenter vittnade om att personal från 

habilitering och sjukvård till och med var ute på skolan och inspekterade 

undervisningssituationen. 

 
”Oftast har det varit så att det har kommit ut någon sjukgymnast och tittat på 

idrottsundervisningen och sett hur det ser ut.” ”Så det har varit ett positivt utbyte tycker jag vi 

dom tillfällen de har varit ute.” 
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Dock beskrev vissa respondenter att den kontakt de har haft med hemmet, sjukvården och 

habiliteringen ibland uteblivet eller gick via assistenten, vilket respondenten inte var särskilt 

nöjd med.  

 
”[…] det har ju inte funka jättebra för oss här i och med att vi alla tillhör arbetslaget på 

högstadiet och sen kommer eleverna ner ifrån 4an, 5an. Däremot har de elever ofta med en 

assistent och där får man ju mycket information första gången man träffar assistenten [...]”  

”Det har ju inte varit någon sån här officiell träff där man får alla info från alla håll och så utan 

det kommer lite då och då och det är ju något som är en liten svaghet [...]”  

 

Av de respondenter som upplevt en positivt kontakt med hemmet, sjukvården och 

habiliteringen ansåg samtliga att det har varit positivt för deras undervisning. Det var framför 

allt informationen om elevens handikapp och vilka övningar som eleven kunde göra och inte 

göra som respondenterna såg som positivt. Respondenterna beskrev också att de fått olika 

program och övningar av sjukgymnast och habiliteringen som de kunde använda när eleven 

inte klarade lektionsinnehållet.  

 
”[...]de har kunnat ge lite tips på individuella program som de behöver träna då och då kan jag 

ta till de då när jag har områden de inte kan vara med på då kan de köra sitt individuella 

träningsprogram som jag då fått från sjukgymnast och habilitering.”  

 
5.5 Bedömning av elever med fysisk funktionsnedsättning i 

idrott och hälsa 
Under denna punkt redovisas det om lärarna upplever det problematiskt att bedöma elever 

med fysisk funktionsnedsättning i idrott och hälsa och i så fall vart de anser att problemet 

ligger. 

 

Samtliga respondenter ansåg att det fanns svårigheter i att bedöma elever med fysisk 

funktionsnedsättning. De svårigheter som respondenterna upplevde var bland annat att vilken 

nivå man skulle lägga kunskapskraven på, men även hur man skulle anpassa olika moment så 

att bedömningen blev så rättvis som möjligt. Respondenterna vittnade också om svårigheterna 

i vad man som lärare skulle titta på när det gäller bedömning av elever med 

funktionsnedsättning jämfört med elever utan handikapp.  
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”Ja, alltså jag tycker fortfarande det är svårt.” ”[...] Om vi säger med redskapen, om man skulle 

bedöma där, alltså det är ju inte rättvist om jag ska bedöma när han ska hänga i ringar som alla 

de andra, det går ju inte.” 

 

Hälften av respondenterna upplevde att det fanns ytterligare en svårighet, och det var att de 

fick lägga extra tid på bedömning av elever med fysisk funktionsnedsättning. Detta ansåg 

respondenterna påverkade deras undervisning.  

 

”Ja, absolut! För jag menar då att vi måste ta detta mer eller mindre enskilt och utefter de målen 

som vi har satt upp, vi låtsas att vi har en individuell träning med klassens övriga elever och sen 

har jag jobbat vid sidan om med den här eleven […]” ”Så de påverkar verkligen 

undervisningen.” 

 

Övriga respondenter menade att de inte behövde lägga mer tid på själva bedömningen av 

elever med funktionsnedsättning. Vissa hävdade till och med att bedömningen av dessa elever 

underlättades på grund av en mer noggrann planering.  

 
”Så till själva bedömningen tror jag inte att det hade behövt ta längre tid men jag tror att man 

säkert hade behövt göra vissa anpassningar i undervisningen och då tar det ju tid.” ”[...] man får 

en väldigt korrekt bedömning, man tvingas ju lägga ner lite mer tid just där om man anpassar 

det.” 

 

Vidare ansåg samtliga respondenter att det kunde finnas en risk att man som lärare bedömde 

dessa elevers utveckling i stället för att utgå ifrån kunskapskraven. Denna individrelaterade 

bedömning ansåg flera av respondenterna kunde leda till en orättvis bedömning sett till 

faktiska kunskaper. Förhöll man sig till kursplanen ansåg samtliga respondenter att detta var 

fel väg att gå.  

 
”Ja, det är ju en sån grej som... egentligen vill man ju bedöma deras prestation och hur dom har 

jobbat och så... det vill man ju egentligen men det är ju kunskapskraven som gäller och  rent 

betygsmässigt [...]”  

 
5.6 Lärarnas tankar kring betygsättning 
Under denna punkt presenteras lärarnas tankar och åsikter kring betygsättning av elever med 

fysiks funktionshinder i idrott och hälsa. Här undersöks hur den så kallade 
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undantagsbestämmelsen används rent teoretiskt. 

 

Trots att alla respondenter hade erfarenheter av elever med fysisk funktionsnedsättning så var 

det endast ett fåtal av respondenterna som kände sig insatta och införstådda med hur 

undantagsbestämmelsen skulle användas. Majoriteten av respondenterna förklarade att det 

aldrig hade behövt använda sig av bestämmelsen och därför inte heller kände att de behövde 

vara så pålästa. 
 

”Nej, jag har aldrig använt den. Jag har inte behövt det. Därför vet jag inte heller hur jag skulle 

ställa mig till den.”  

 

Istället för att använda sig av undantagsbestämmelsen hävdade hälften av respondenterna att 

det gick att tolka kunskapskraven, även om det var lite klurigt, på så vis att det gick att bortse 

från vissa moment där funktionsnedsättningen satte stopp för övningen och istället hitta på 

alternativa övningar som svarade för samma kunskapskrav. En av respondenterna beskrev 

situationen så här: 

 
” Ja, jag upplevde det som att det var ganska flummigt, mycket upp till min egen tolkning. 

Alltså hade vi undervisat samma elever fast i olika lokaler så är jag inte alls säker på att vi hade 

bedömt på samma sätt, eller plockat bort samma bitar. Det är min bild av de i alla fall, jag 

upplevde det som svårt i alla fall.” 

 

Dock var flertalet respondenter överens om att undantagsbestämmelsen passade bra till 

simningen, då detta kunskapskrav var det enda som var så pass konkret beskrivet om vad som 

krävdes av eleverna för att få ett visst betyg. 

 
”Så undantaget ska ju egentligen aldrig behövas tas förutom simning möjligen. Så jag ser 

egentligen inte i vilken situation förutom simningen jag skulle behöva tillämpa det. Jag ser nog 

att man ska kunna få med det mesta. Så jag säger bort med undantagsregeln, eller försök inte 

använda den.” 

 

Åsikten om betygsättning i idrott och hälsa var dock inte samstämmig gällande alla punkter. 

Några av respondenterna ifrågasatte om ett betyg över huvud taget skulle finnas i ämnet. 

Framför allt var ett par respondenter eniga om att betyget inte borde finnas, alternativt 

frivilligt för de elever som så önskade. Dessa respondenter pekade främst på att målet med 

ämnet idrott och hälsa borde vara att få dessa elever med någon form av funktionsnedsättning 
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att utveckla en positiv självkänsla och en positiv upplevelse och att betyget därmed inte borde 

spela någon roll. Så här beskriver en av respondenterna situationen: 
 

”[…] om vi pratar om en kille här med en fysisk funktionsnedsättning t.ex. så har jag otroliga 

problem med att betygsätta och bedöma honom och jag tycker inte det finns något intresse alls 

att göra det heller från min sida. Jag har ett mål som är mycket mycket mycket större, och det är 

att eleven ska lämna skolan med en positiv självbild och vilket betyg eleven ska ha det skiter 

jag fullständigt i, för det tycker inte jag har något med saken att göra.” 
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6. Analys  
I detta kapitel analyseras resultatdelen utifrån vår valda läroplans- och ramfaktorteori.  
 
 
6.1 Formuleringsarenan 
De styrdokument och kursplaner som Skolverket tagit fram måste följas av lärarna. Alla de 

respondenter vi pratat med upplever att olika elever har olika förutsättningar. Däremot finns 

det en tydlig gräns mellan målformuleringarna i styrdokumenten och det som ska realiseras. 

Målen borde anpassas till verkligheten och inte tvärtom – som det är i dag – menar 

respondenterna. Det enda som idag konkret finns realiserat från styrdokumenten är just 

undantagsbestämmelsen. Den kan ses som en hänvisning eller mall på hur lärare ska gå 

tillväga då det är fysiskt omöjligt för en elev att uppnå ett visst moment inom idrott och hälsa. 

Problemet med undantagsbestämmelsen, enligt några av respondenterna, är dock att den 

tillåter läraren att bortse från ett moment istället för att ge riktlinjer på vad man alternativt kan 

göra istället för att få ett betygsgrundande underlag (Skollagen 2010:800). 

 

Genom att titta i styrdokumenten kan man tydligt läsa att skolan har en skyldighet att ta 

hänsyn till elevers olika förutsättningar och behov, samtidigt som läraren har en skyldighet att 

anpassa undervisningen därefter (Skolverket 2011a). Respondenterna verkar inte ha några 

tvivel om vad styrdokumenten säger och vad styrdokumenten kräver av dem vid bemötandet 

av elever med olika förutsättningar. Det som vissa respondenter dock inte förstod var hur man 

kan förhålla sig till dessa styrdokuments riktlinjer när beslutsfattare på högre ort inte gav dem 

verktygen eller de medel som krävs för att kunna genomföra en meningsfull inkluderande 

undervisning. Alla respondenter var överens om att ett medel kunde vara, och borde vara, en 

förbättrad ekonomisk situation. Då en av respondenter till och med går så långt och hävdar att 

dagens inkluderande undervisning bara är på låtsas och ett sätt att spara pengar, sänder 

signaler om att skolan står maktlös inför uppfyllandet av styrdokumentens riktlinjer då inte 

stödet från högre ort finns. 

 

6.2 Transformeringsarenan 
När det kom till tidigare kunskaper och tidigare erfarenheter visade det sig att de flesta av 

respondenterna i vår undersökning upplevde en del svårigheter med att anpassa och hitta 

alternativa övningar som kunde tillämpas på de eleverna med fysisk funktionsnedsättning. 
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Framför allt grundade det sig i att respondenterna inte kände att de hade tillräckligt med 

kunskap inom området. Sett till Lindes (2006) läroplansteori faller detta inom ramen för 

transformeringsarenan. Inom denna arena handlar det främst om hur läraren tolkar läroplan 

och kursplan och hur lärares tidigare erfarenheter och kunskap speglar tolkningen. I detta fall 

visade det sig att respondenternas bristande erfarenhet och kunskap försvårade 

planeringsfasen vilket i sin tur genomsyrade undervisningen.  

 

Respondenterna ansåg även att det fanns svårigheter i bedömningen av elever med fysisk 

funktionsnedsättning. Respondenterna upplevde dels svårigheter kring vad de skulle titta på 

när de bedömde eleven och dels vilken nivå de skulle lägga ribban på vid bedömningsskedet 

så att bedömningen blev rättvis utifrån elevens förutsättningar. I detta fall var det också en 

tolkningsfråga som läraren ställdes inför och som i högsta grad påverkade lektionens 

planeringsfas och utseende, vilket Linde (2006) även argumenterar för. Har läraren ingen 

tidigare erfarenhet av elever med fysik funktionsnedsättning så försvåras även 

planeringsfasen. Därför tyckte de flesta respondenter att samarbetet med hemmet, sjukvården 

och habiliteringen var absolut nödvändigt för att planering och undervisning skulle fungerar 

så bra som möjligt. Detta kan också ses som en yttre faktor inom transformeringsarenan. Får 

du som lärare tips och information om elevens funktionsnedsättning blir arbetet med att tolka 

styrdokumenten och lektionsplanerandet lättare och mer tidseffektivt, vilket också speglas i 

undervisningen.  På samma sätt upplevde en respondent att planerandet och genomförandet av 

undervisningen blev lidande då kontakten med hemmet och sjukvården inte fungerade.  

 

När undantagsbestämmelsen kom på tal förklarade majoriteten av respondenterna att de inte 

hade behövt använda den vid betygsättningen och att de därför inte heller hade något behov 

av att vara särskilt pålästa gällande bestämmelsen. Istället för att använda 

undantagsbestämmelsen menade respondenterna att deras tolkningsföreträde gjorde att de 

kunde hitta alternativa övningar (bortsett från simningen vars kunskapskrav är tydligt 

formulerade) som svarade för samma kunskapskrav och att respondenterna därmed kunde 

bortse från de moment där funktionsnedsättningen hindrade elevens genomförande. Åter igen 

har lärarnas tolkning av läroplanen påverkat undervisningens uppbyggnad och utseende och 

kan därmed fästas vid Lindes (2006) transformeringsarena. 
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6.3 Realiseringsarenan 
Vissa respondenter ansåg att en inkluderad undervisning i idrott och hälsa kunde bidra till att 

de elever som inte hade någon fysisk funktionsnedsättning hamnade i skymundan. Det var 

framför allt den tid respondenterna fick lägga på elever med fysisk funktionsnedsättning som 

gjorde att klassens övriga elever kunde bli lidande och inte fick lika mycket tid och stöttning. 

Ur ett läroplansteoretiskt perspektiv kan detta kopplas till realiseringsarenan. Hur läraren 

förvaltar undervisningen menar Linde (2006) har stor betydelse för undervisningens utseende 

och innehåll.  

 

Merparten av respondenterna hävdade att anpassning av undervisningen gjordes vart efter 

hinder uppstod. Det var alltså först i ett senare skede av undervisningstillfället som 

respondenterna anpassade undervisningen så att den blev inkluderande. Detta stödjer 

Lundvall och Meckbachs uttalande om realiseringsarenan. Lundvall och Mechback (2008) 

menar att läraren måste gå in och ändra sitt innehåll om han/hon inte får den respons som 

önskas eller om hinder uppstår i undervisningen. 

 

6.4 Ramfaktorer 
Tillgång till resurser ansåg respondenterna var viktigt för inkludering av elever med fysisk 

funktionsnedsättning. Dessa respondenter hävdade att personal och materialresurser var två 

faktorer som påverkade inkluderandet. Dock ansåg de att detta i många avseenden saknades. 

Linde (2006) menar att det finns många olika ramfaktorer som kan påverka lärarnas 

undervisning. En av de mer centrala delarna i ramfaktorteorin menar Linde (2006) är vilka 

resurser läraren har att tillgå. I detta fall understryker respondenterna Lindes påstående. Utan 

extra resurser, som personal och lämpligt material, kan undervisningen bli lidande och 

inkluderingen bli svår att genomföra. Linde (2006) nämner särskilt materialresurser som en 

ramfaktor som påverkar planering och upplägg av undervisningen. Således ligger 

respondenternas tankar om avsaknaden av resurser som en påverkande undervisningsfaktor i 

linje med Lindes (2006) ramfaktorteori. 

 

Delar av respondenterna hävdade att den strama tidsramen som fanns till förfogande ibland 

kunde ställa till det då de upplevde att lektionsplaneringen krävde extra tid inför de lektioner 

där elever med fysisk funktionsnedsättning medverkade. Vid vissa tillfällen var det därför 

svårt för respondenterna att hinna planera ett välgenomtänkt lektionsinnehåll vilket också 
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senare kunde återspeglas i lektionens utseende. Tiden räcker alltså inte alltid till enligt många 

av respondenterna. På samma sätt upplevde en del av respondenterna även att bedömningen 

av elever med funktionsnedsättning kunde vara extra tidskrävande och att det, i sin tur, också 

påverkade undervisningen. Dock skiljde sig åsikterna bland respondenterna i detta fall. Vissa 

ansåg att bedömningen inte alls behövde ta någon extra tid utan i själva verket underlättades 

då de hade en mer noggrann planering.  Sett till respondenternas utsagor gällande tidsaspekten 

kan även detta stämma överens med Lindes (2006) ramfaktorteori. 

 

Ett problem som några av respondenterna upplevde med den inkluderande undervisningen i 

idrott och hälsa var hur vissa klasskamrater till elever med funktionsnedsättning ibland kunde 

bli för dominanta under lektionstillfällena och då hade svårt att stå tillbaka och visa hänsyn. 

Respondenterna upplevde också att det ibland kunde förekomma en del spydiga kommentarer 

i samband med lektionerna. Detta påverkade i sin tur undervisningens utseende då en av 

respondenterna beskrev att han sällan planerade in några matchlikande moment i helsal då det 

kunde bli för tävlingslystet och därmed innebära att elever med funktionsnedsättning ibland 

far illa. Detta kan ses som en ramfaktor som har påverkat lektionens planeringsfas och 

utseende. 
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7. Diskussion 
I detta avsnitt ges en avslutande diskussion som sammankopplar resultatet med analysen.  
 
7.1 Lärarens kompetens 
Resultatet visar att bristande kompetens och avsaknaden av tidigare erfarenheter hos lärare i 

idrott och hälsa kan ge sämre förutsättningar för inlärning hos elever med 

funktionsnedsättning. Detta kan i sin tur leda till negativa konsekvenser för den inkluderande 

undervisningen. Om lärare i idrott och hälsa inte har den erfarenhet och kompetens som krävs 

för att tillgodoses skolan samtliga elever kommer läraren stå handfallen inför uppgiften att 

leda och bedöma klassen. Detta kan i sin tur påverka klassens samtliga elever. Studien visar 

på att lärare har svårt att anpassa lektioner efter elever med fysisk funktionsnedsättning, utan 

att resterande klasskamrater hamnar i skymundan under lektionerna. 

 

Vidare visar studien att bristande kompetens inom området kan skapa en negativ syn på 

inkludering av elever med fysisk funktionsnedsättning. Som nämnts i kapitlet tidigare 

forskning ligger detta i linjer med vad Jerlinder (2010) och Morley, Bailey och Tan med flera 

(2005) hävdar. Styrdokument som är avsedda för grundskolan, ligger till grund för den 

diskurs som styr hur skolan ser på utbildning och hur man analyserar i detta fall bristande 

inkludering av elever med fysisk funktionsnedsättning. Hur beskrivningen av elever, eller 

bristen på beskrivning, blir därmed normgivande och kommer påverka vad som ska 

inkluderas i undervisningen och inte. Om elever med fysisks funktionsnedsättning återges 

som en homogen grupp leder detta till att osynliggöra den individuella elevens problematik. 

Samtidigt som styrdokumenten är ett verktyg för att samordna utbildningen nationellt finns 

det en risk att insatser och analyser normaliseras inom vissa ramar. Följen av detta blir 

kunskapsluckor men om dessa luckor synliggörs kan effektivare åtgärder uppnås. Blivande 

lärarna skulle då kunna undervisa med större förtrogenhet samt med en mer positiv syn på 

lektionsinnehåll och sitt yrke. 

 

7.2 Skolans resurser 
För att kunna uppnå en inkluderande undervisning i idrott och hälsa krävs det först och främst 

att de rätta förutsättningarna finns. Det förefaller omöjligt för en rullstolsbunden elev att ta sig 

till idrottshallen och in i den om det inte finns en väg anpassad för just rullstolar. Det råder 
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alltså brist på överensstämmelse mellan de förutsättningar eleven ges samt kraven som ställs i 

de gällande styrdokumenten. Detta kan i sin tur leda till att eleven inte vill delta i 

undervisningen eller att lärarna får svårt att inkludera eleven på ett rättvist sätt. Eleven med 

fysisk funktionsnedsättning blir lätt utpekade under en idrottslektion på grund av den fysiska 

miljön som råder, särskilt när inte rätt förutsättning finns. För att en idrottsundervisning ska 

var rättvis för alla elever är första steget att möjligheten att delta finns.  

 

Tidigare internationella studier visar att de flesta lärare inom ämnet idrott och hälsa, i teorin, 

har ett ganska positivt förhållningssätt till en inkluderande undervisning. Dock visar det sig att 

det den inkluderande undervisningen, rent praktiskt, är långt ifrån problemfri. Framför allt ser 

lärarna otillräckliga resurser som ett stort problem (Croll & Moses 2000; Avramidis m.fl. 

2000), vilket resultat av denna studie också pekar på. Även om lärare känner att de i många 

fall har skollednings stöd så saknas det allt för ofta resurser för att en inkluderande 

undervisning ska fungera på bästa sätt. De resurser som oftast saknas är ekonomiska, vilket 

styrs av politiska beslut, men som får konsekvenser för elever på individnivå. 

 

Trots obefintliga resurser, förväntas lärarna lösa situationen på ett bra sätt utan att varken ha 

specialanpassat material, någon egentlig kunskap om hur man utformar specialanpassade 

övningar eller tillräckligt med tid inför och under lektionstillfällena i både planerings- och 

bedömningsfasen. Dessutom är det också vanligt med stora klasser där alla ska synas och ges 

stöd vilket begränsar lärarnas handlingsutrymme. Uppgifterna är många och kraven högt 

ställda. Rådande situation kan i det långa loppet påverka både eleven med 

funktionsnedsättning och ansvarig lärare negativt. Eleven ges inte en optimal inkluderande 

undervisning samtidigt som det hos läraren växer fram en frustration och en känsla av att en 

inte räcker till. Detta skulle kunna leda fram till att lärarnas generellt positiva inställning till 

en inkluderande undervisning i idrott och hälsa förändras till en mer negativ syn på sin 

kompetens. 

 

7.3 Bedömning och betygsättning 
Då det vid behov finns en undantagsbestämmelse för lärare att tillämpa var det ganska 

anmärkningsvärt att lärarna i vår studie inte utnyttjade den, trots att de upplevde svårigheter 

med att anpassa övningarna till elever med fysisk funktionsnedsättning. I Haycock och Smiths 

(2010) studie framgick det att de undersökta lärarna i idrott och hälsa upplevde 
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bedömningskriterierna (NCPE) som olämpliga och otillräckliga. Detta kunde i sin tur 

innebära att vissa elever med fysisk funktionsnedsättning kunde tillskrivas en kvalitet eller ett 

betyg som helt var baserat på gissningar, då lärarna var tvungna att betygsätta på grund av 

lagstiftning. På samma sätt upplever vi att våra respondenter kämpar med samma 

problematik. Det råder en stor osäkerhet kring vilka färdigheter som ska bedömas och vilken 

nivå uppgifterna ska ligga på för olika betygskriterier.  

 

Skolverket (2008) menar att det krävs stor professionell kompetens för att göra denna typ av 

bedömning. De rekommenderar också att läraren bör rådfråga en specialist om det uppstår 

osäkerhet vid bedömning och betygsättning av dessa elever. Men istället för att använda sig 

av den så kallade undantagsbestämmelsen tenderar lärarna i vår studie att bedöma elever med 

fysisk funktionsnedsättning efter deras utveckling istället för att utgå från de angivna 

kunskapskraven. Det är alltså lättare för läraren skaffar sig en uppfattning om vad eleven kan 

och inte kan under första lektionstillfället för att sedan därefter bedöma om det skett någon 

utveckling.  

 

 
Elever med fysik funktionsnedsättning är ingen minoritet men trots detta finns det svårigheter 

att inkludera dessa elever i undervisningen, vilket pekar på vikten av att detta synliggörs i de 

styrdokument som lärarna har att utgå ifrån. Då det av allt att döma inte räcker med den så 

kallade undantagsbestämmelsen, som enligt lärarna själva både är svårtolkad och otillgänglig 

finns det skäl att se över styrdokumentens innehåll. 

 

I Salamancadeklarationen framkommer att funktionsnedsättning för elever inte ska avgöra 

deras möjligheter att utvecklas i skolan. Att funktionsnedsättning inte ska spela någon roll för 

elever tycks istället ha lett till att man undvikit att specificera dessa elever för att undvika att 

peka ut dem vilket gör att problematiken osynliggörs. För att inkludera dessa elever i 

undervisningen krävs därför att de kategoriseras, något som står i motsägelse med 

styrdokumenten. För att elever ska känna sig inkluderade i undervisningen måste de ges 

förutsättningen för att delta, samtidigt som lärare måste ha kompetens och resurser för detta. 

Först då kan en rättvis idrottsundervisning skapas.  
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