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Sammanfattning 

Bakgrunden till studien var det egna intressent för idrottsundervisning och framför allt 

anpassning av denna. Arbetet syftar till att analysera lärares inställning till anpassning av 

idrottsundervisningen för barn med fysiska funktionsnedsättningar utifrån KASAM och 

ramfaktorteorin. Genom intervjuer av två lärare samt observationer har studiens två 

frågeställningar besvarats. Frågeställningarna var dels att se hur lärares KASAM påverkar 

anpassning av idrottsundervisning, samt vilka ramfaktorer som kan påverka lärares 

inställning till anpassning av idrottsämnet. Tidigare forskning visar att det finns brister i 

anpassning av idrottsundervisning och att detta framför allt beror på bristande kompetens 

hos lärarna inom området (Skolinspektionen, 2009, s. 8). Vi fann i studiens resultat att det 

nödvändigtvis inte behöver bero på kompetens, utan att det snarare är lärarens erfarenhet 

och inställning som kan vara de viktigaste aspekterna vid anpassning av idrottsundervisning. 

Genom studiens gång har vi fått inblick i att det inte är ramfaktorerna som är det avgörande 

för att en anpassad undervisning ska ske, men att dessa påverkar möjligheten till hur detta 

kan se ut. Det vi önskar att läsarna tar med sig från denna studie är att de inte ska se 

funktionsnedsättningar som ett hinder, utan att de snarare ska sträva efter att hitta nya 

lösningar.  Detta för att skapa möjligheter för elever med fysiska funktionsnedsättningar att 

kunna delta och känna sig inkluderande i idrottsundervisningen.  

 

 

Nyckelord: Fysisk funktionsnedsättning, idrottsundervisning, inkludering, anpassning. 
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Inledning 

I flera lagar och kursplaner står det att alla barn ska inkluderas i skolan. Men så är inte alltid 

fallet, då tidigare forskning tyder på att framförallt elever med en eller flera 

funktionsnedsättningar inte deltar i skolans samtliga ämnen. Idrott och hälsa är det ämnet 

som påverkas mest utav detta (Skolinspektionen, 2009, s. 7). Vetskapen om situationen inom 

idrottsämnet idag för elever med funktionsnedsättningar var grunden till studien. Studien 

bygger på en kvalitativ undersökning med utgångspunkt i två lärares idrottsundervisning och 

hur de anpassar den efter elever med fysiska funktionsnedsättningar.  Intervjuerna samt 

observationerna är utförda på en skola i mellersta Sverige. Undersökningen gjordes med 

förhoppning om att väcka tankar och reflektioner hos verksamma lärare, men även till 

blivande lärare. Studiens resultat är inte tänkt att ses som något generaliserbart för alla 

skolor i landet, utan som ett exempel på hur idrottsundervisningen kan anpassas efter barn 

med fysiska funktionsnedsättningar.  

 

Utifrån ovanstående bakgrund har vi formulerat studiens syfte som innebär att analysera 

lärares inställning till anpassning av idrottsundervisningen för barn med fysiska 

funktionsnedsättningar utifrån KASAM och ramfaktorteorin. Med grund i detta har följande 

två frågeställningar formulerats: 

1. Hur påverkar lärares KASAM anpassning av idrottsundervisning? 

2. Vilka ramfaktorer påverkar lärares inställning till anpassning av idrottsämnet? 

 

Studien önskar att bidra till nya tankar och synsätt gällande anpassad idrottsundervisning 

där man ser varje elevs behov som en möjlighet snarare än hinder. 
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Arbetsfördelning 

Nedan följer en kort beskrivning om hur arbetsfördelningen sett ut under arbetets gång. 

 

Redan innan processen med det självständiga arbetet bestämde vi, Hanna Persson och Lina 

Öhberg, att båda skulle vara delaktiga under samtliga av arbetets delar för att arbetsbördan 

skulle vara lika. I det tidiga skedet av arbetet med uppsatsen diskuterades önskat upplägg för 

rapporten samt vad som var av vikt för varje rubrik. Sedan ägnades gemensam tid åt 

stoffsamling och läsning av tidigare arbeten inom området för att skapa en gemensam grund 

att utgå ifrån.  Under stoffinsamlingen noterades kommentarer gällande texternas innehåll 

för att kunna sortera relevant information. På så vis hjälptes vi åt att samla relevant fakta till 

varje rubrik till den kommande rapporten. Efter stoffsamlingen diskuterades innehållet av 

rubrikerna samt om ytterligare komplettering behövdes. Vid själva skrivprocessen delades 

rubrikerna upp sinsemellan för att fördela arbetsbördan jämnt. Därefter lästes första 

utkastet av rubrikerna och kompletteringar gjordes vid behov. Detta för att båda skulle vara 

medvetna och delaktiga i det som skrivits. 

 

Gällande de två lärarna som skulle intervjuas och observeras, hade vi mail och 

telefonkontakt med en av dem var för att båda skulle vara delaktiga i den delen av 

arbetsprocessen. Vi deltog båda under intervjuerna och observationerna.  

 

Det medvetna valet att arbeta tillsammans under studiens samtliga delar gjordes på grund 

av att vi båda vill vara aktiva och delaktiga i det som står under var rubrik i arbetet. 
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Bakgrund 

 

Läget idag? 

I dagens skola finns stora brister i de svenska skolorna gällande att vara tillgängliga för elever 

med olika typer av funktionshinder, trots intentionen om en likvärdig skola (Skolverket 2006, 

s.8). Uppskattningsvis finns det omkring 45 000 barn och ungdomar i Sverige, cirka två 

procent, som har någon typ av funktionsnedsättning. Rörelsehinder av olika slag är en av de 

vanligaste funktionsnedsättningarna (Jerlinder, 2010, s.17). 

 

Olika granskningar som gjorts inom skolvärlden pekar på att det är en nedåtgående spiral 

gällande inkludering av elever med funktionsnedsättning. Detta kan delvis bero på den 

förskjutning av ansvar som skett inom skolvärlden. Numera ligger ansvaret på den enskilda 

pedagogen, som förväntas kunna göra en bedömning om en elev är i behov av särskilt stöd 

samt hur omfattande stödet bör vara för att täcka elevens behov (Jerlinder, 2005, s.30). 

Ovanstående problematik överensstämmer med den granskning Skolinspektionen gjorde 

2009 över skolsituationen för barn med funktionsnedsättning. Efter genomförd granskning 

konstaterades att ett utav de största problemen var lärares bristande kompetens om olika 

funktionsnedsättningar samt hur undervisningen kan anpassas för dessa elever. 

Skolinspektionen påpekar dock att det finns lärare med god kunskap och erfarenhet om 

elever med funktionsnedsättningar, samtidigt som det finns en betydligt större del som inte 

har det (Skolinspektionen, 2009, s. 8). Lärarna i Skolinspektionens granskning var medvetna 

om den egna kompetensen och eventuella brister kring hur deras undervisning skulle kunna 

anpassas, men att de inte visste hur de skulle gå tillväga för att förbättra detta 

(Skolinspektionen, 2009, s. 15). 

 

Skolinspektionen (2009) såg förutom bristande kunskap hos lärare en problematik gällande 

anpassning och tillgänglighet utav lokalerna. I de flesta fall var inte lokalerna helt anpassade 

efter elevernas behov (s.8). Problematiken blir då bland annat att eleverna inte blir så 

självständiga de annars hade kunnat vara (Skolinspektionen, 2009, s. 16), eller att eleverna 

inte kan delta alls i idrottsundervisningen. De anpassningar som behövs behöver inte vara 
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speciellt omfattande eller ekonomiskt kostsamma utan det kan ibland räcka med mindre 

anpassningar för att få en fungerande undervisning (Fors, 2004, s. 36), som till exempel 

dörrhandtag på en lägre nivå för att elever i rullstol ska kunna ta sig in i lokalerna på egen 

hand. 

 

För personer med funktionsnedsättningar är det tio gånger vanligare att de upplever sin 

egen hälsa som dålig i jämförelse med personer utan. Nedsatt psykisk ohälsa har visat sig 

vara mer än dubbelt så vanligt (Arnhof, 2008, s. 7). Skolverket (2006) redogör för att det 

råder många elever med funktionsnedsättningar som upplever utanförskap och en identitet 

som speglar den känslan. Det beskrivs även att elever med fysiska funktionsnedsättningar 

utestängs från delar av undervisningen (s.9). Samtidigt uttrycker varannan svensk förälder 

som har barn med funktionsnedsättning att deras barn får otillräcklig hjälp i skolan och att 

barnen ifråga inte känner sig lika mycket värda som resterande klasskamrater (Plan, 2011, 

s.1). 

 

Centrala begrepp 

 

Integrering 

Integrering innebär att elever med funktionshinder får delta i undervisningen, men dock ofta 

under specifika och åtskilda omständigheter. Den huvudsakliga problematiken som uppstår 

till följd av integrering är den icke rådande garantin för medverkandet i gemenskapen. Med 

andra ord så leder inte integrering automatiskt till inkludering (Fors, 2004, s. 24). Begreppet i 

sig visar på en önskad framtida utopi som grundar sig i tillhörighet och gemenskap där likhet 

hos människor framhävs snarare än de olikheter som råder (Isaksson, 2009, s. 14).  

 

Inkludering 

Inkludering grundar sig på tanken att alla elever oavsett bakgrund och förutsättningar ska 

undervisas i samma klassrum. I ett inkluderande perspektiv strävar man efter att 

undervisningen ska bedrivas utifrån samtliga elevers gemensamma förutsättningar och 
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erfarenheter snarare än att fokusera på elevers egenart och eventuella brister (Jerlinder, 

2005, s. 69). Genom detta kan elever få samma möjlighet till att delta i en undervisning 

utifrån en lämpad nivå med tillgång till stöd utifrån deras behov (Fors, 2004, s.24). Skillnaden 

mellan inkludering och integrering är att man i det förstnämnda strävar efter att skolan ska 

vara organiserad utifrån tanken att barn är olika. Integrering däremot, innebär att vissa barn 

som anses vara avvikande ska från början anpassas efter skolan som helhet, utan att ha i 

beaktande att barn är olika (Nilholm, 2006, s. 1).  

 

Funktionsnedsättning 

Funktionsnedsättning innebär en nedsättning av en psykisk, fysisk eller intellektuell 

funktionsförmåga som kan uppstå till följd av en sjukdom eller annat tillstånd, en medfödd 

skada eller en förvärvad skada. Dessa sjukdomstillstånd kan i sin tur vara av övergående eller 

bestående natur (Folkhälsomyndigheten, 2013).  

 

Funktionshinder 

Funktionshinder innebär en begränsning för en person med funktionsnedsättning som möter 

hinder och bristande tillgänglighet i omgivningen. Exempel på sådana hinder kan vara att 

klara sig själv i vardagen, bristande delaktighet i sociala relationer samt fritids- och 

kulturaktiviteter (Folkhälsomyndigheten, 2013). Begreppet omfattar en process snarare än 

ett tillstånd, då själva processen utgörs av olika relationer mellan orsaker, direkt påverkan, 

individuella omständigheter och sociala konsekvenser. Detta betyder att 

undervisningsmiljön bör anpassas efter varje enskild elev med funktionsnedsättningar så att 

hens individuella förutsättningar kommer till rätta (Skolverket, 2005a, s. 61). En 

funktionsnedsättning innebär inte med automatik att personen ifråga har ett 

funktionshinder. 

 

Historia 

Från slutet av 1800-talet fanns anstalter där barn med fysiska funktionsnedsättningar bodde 

tillsammans, då de inte var välkomna i den övriga skolan (Jerlinder, 2010, s. 29). 1842 

infördes en allmän folkskola i Sverige för att ge möjligheten till en grundutbildning för de 
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barn som inte hade råd att gå i skolan, då innan införandet av allmän folkskola främst var 

barn från övre- och medelklass som gick i skolan. Dock innefattade inte den allmänna 

folkskolan barn med rörelsehinder, utan de fick nöja sig med folkskolans ”minimikurs” som 

bedrevs på anstalterna där de bodde. Kurserna var anpassade till barn som ansågs ha lägre 

begåvning, vilket inte behöver vara fallet bara för att eleverna har fysisk 

funktionsnedsättning (Skolverket, 2005b, s. 35). 1882 blev det allmän skolplikt i Sverige för 

barn mellan sju och fjorton år, dock omfattade detta till en början inte barn med 

funktionsnedsättningar, som till exempel gravt rörelsehindrade (Skolverket, 2005b, s. 21).   

 

Under 1950-talet uppkom begreppet en skola för alla, där tanken var en obligatorisk skola 

där alla hade rätt att delta. Det var inte förrän i Lgr 1962 och införandet av enhetsskolan 

1962 som elever med rörelsehinder fick lagstadgad rätt till skolgång. Tanken med en enhetlig 

skola var att alla elever skulle ha rätt till grundskola oavsett sociokulturell bakgrund 

(Jerlinder, 2005, s. 25). I och med de nya förändringarna innebar det stora problem för 

lärarna som då inte hade den kunskap som krävdes för att kunna hantera de elever som 

hade problem i skolarbetet av olika anledningar och därmed krävde extra stöd. Då lärarna 

ansåg att problemet med elever med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning var så pass 

omfattande, blev det en enorm ökning av specialundervisning och särskilda klasser under 

denna tidsperiod. (Isaksson, 2009, s. 14). De särskilda klasserna bildades för att kunna ge 

eleverna det extra stöd de behövde, samtidigt som de inte skulle störa de övrigt homogena 

undervisningsgrupperna (Jerlinder, 2010, s. 29) 

 

Isaksson (2009) menar att trots att det sedan årtionden tillbaka varit differentiering i skolan 

gällande barn med funktionsnedsättningar, har det sedan enhetsskolan under 1960-talet 

funnits tydliga intentioner om att undervisningen ska inkludera samtliga elever för att 

undvika utanförskap och segregering (s. 14). Problemen har varit hur detta ska kunna 

genomföras. 

 

När 1969 års läroplan infördes i svenska skolan ansågs det vara början till ett förändrat 

synsätt på barn med funktionsnedsättning. I läroplanen föreskrevs ökad integration för ovan 
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nämnda elever och att de i största möjliga mån skulle få sin skolgång tillsammans med övriga 

elever. Detta gjorde att kraven ökade och skärptes på kommunerna för att kunna erbjuda 

barn med funktionsnedsättningar den utbildning de hade rätt till (Skolverket, 2005b, s. 29). 

Även om det sedan Lgr69 fortfarande finns en vision om en skola för alla, där samtliga barn 

ska inkluderas så mycket som möjligt, så råder det en fortsatt segregering för barn och 

ungdomar med funktionsnedsättningar.  

 

Likvärdig utbildning och en skola för alla 

Avsikten med en skola för alla utgår ifrån tanken att samtliga elever ska inkluderas i 

undervisningen tillsammans med resterande elever i klassen. Begreppet uppkom under 

1950-talet med tanken om en rättvis skola där alla var välkomna. De elever som är i behov 

av särskilt stöd ska inte tas ut ur ordinarie undervisning, utan ska få detta extra stöd även i 

den vanliga verksamheten. Skolan och undervisningen ska betrakta varje elev och alla de 

olikheter som finns som resurser och ge samtliga elever rätt till det stöd de behöver för att 

nå utsatta kunskapsmål (Jerlinder, 2005, s. 12). 

 

Göransson (2007) skriver i sin avhandling att de litteraturanalyser som har gjorts pekar på att 

en viktig faktor för en likvärdig skola är samverkan mellan olika parter, så som mellan lärare, 

mellan lärare och föräldrar eller mellan skola och habilitering. Resultaten utifrån 

litteraturanalyserna tyder att det är de olika kunskaperna hos parterna som behövs för att 

skapa en skola för alla där samtliga elever inkluderas (s.35). Skolverket (2006), menar dock 

att det saknas kunskap om de framgångsfaktorer som är av betydelse för att skapa en 

likvärdig utbildning, så som strategier och hantering av problematiska situationer 

(Skolverket, 2006, s.13). 

 

En skola för alla innebär även att varje skola ska vara tillgänglig för elever med olika typer av 

funktionsnedsättningar och Skolverket (2006) pekar på att en skola som inte är tillgänglig då 

bryter mot principen att alla elever har rätt till en likvärdig utbildning (s. 13). Trots en 

intention om en skola för alla visar flertalet undersökningar att elever med 
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funktionsnedsättningar upplever ett utanförskap i skolan (Jerlinder, 2005, s.13). Bakgrunden 

till detta kan enligt Jerlinder (2005) vara den uppdelning som uppstår kring den orealistiska 

bild som finns gällande att elever ska bli lika och betraktas som normalt enligt samhällets 

normer (s.21). 

 

Vad säger styrdokumenten? 
 

Skolverket  

Skolverket belyser vikten av att skolor rent fysiskt bör vara tillgängliga för elever med 

funktionsnedsättningar. En tillgänglig utbildning är ett centralt mål för den nationella 

handikappolitiken och anses vara en betydelsefull kvalitetsaspekt. Tillgänglighet anses vara 

nödvändigt för att skapa en delaktighet bland skolornas elever samt motverka de 

funktionshinder som kan uppstå till följd av oanpassade lokaler, material och verksamhet 

(Skolverket, 2006, s. 12). 

 

Skolverket (2014) skriver om allmänna råd för arbete med extra anpassningar, där det 

nämns om en strävan efter att planera undervisningen på ett sätt så att eleverna ges 

möjlighet att utvecklas maximalt utefter sina egna förutsättningar. Elever med 

funktionsnedsättning kan ha svårt att nå alla de kunskapsmål som finns, vilket betyder att 

dessa elever då bör ges stöd med syfte att försöka motverka det funktionshinder som 

uppkommit (s. 10).  

 

I Skolverkets kommentarmaterial till ämnet idrott och hälsa beskrivs det att 

idrottsundervisningens fysiska aktiviteter ska utformas på ett sådant sätt att samtliga kan 

delta utifrån de egna förutsättningarna, även elever med olika typer av 

funktionsnedsättningar. Läraren ska poängtera att det är själva utvecklingsprocessen för 

rörelseförmågan som är det viktiga, inte resultatet i sig (Skolverket, 2011b, s. 8). I 

kommentarmaterialet står det att ett av idrottsundervisningens syfte är att ge varje elev 

chansen att pröva och reflektera kring olika fysiska aktiviteter och därmed ge dem möjlighet 
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att utveckla sin kroppsliga medvetenhet efter de individuella förutsättningarna (Skolverket, 

2011b, s. 5). 

 

 

 

Läroplanen 

 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika 
värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är 
de värden som skolan ska gestalta och förmedla (Skolverket, 2011, s.7). 

 

Ingen elev ska under sin skoltid utsättas för diskriminering och undervisningen ska ständigt 

anpassas efter de behov som finns hos varje elev för att främja fortsatt kunskapsutveckling 

och lärande (Skolverket, 2011, s.8). Läroplanen uttrycker även vikten av att låta varje elev 

utvecklas och få möjlighet att känna tillfredsställelse efter att ha övervunnit svårigheter eller 

gjort nya framsteg (Skolverket, 2011, s. 10). Läroplanen beskriver även att läraren ska 

anpassa undervisningen för att ge varje elev möjlighet att utvecklas efter sin egen förmåga 

genom att ta hänsyn till var elevs förutsättningar och behov, samt ge särskilt stöd till de 

elever som behöver det. Läraren ska sträva mot att stärka eleverna så att tilliten till den egna 

förmågan ökar och ge utrymme för elevernas olikheter (Skolverket, 2011, s. 14). 

 

Skollagen 

I paragraf fyra i skollagen står det att utbildningen ska se till att varje elevs utveckling och 

kunskapsutveckling ska främjas. Även samhällets demokratiska värderingar och mänskliga 

rättigheter bör förmedlas till eleverna under deras skolgång (Svensk författarsamling, 2011, 

s. 2). Utbildningen ska sträva efter att ge varje elev den ledning de behöver för att komma så 

långt de kan i sin kunskapsutveckling utefter de individuella förutsättningarna (Svensk 

författarsamling, 2011, s. 12). Det redogörs likaså för vikten av att ta tillvara på de skillnader 

och olikheter som finns hos barnen för att möjliggöra att samtliga tillgodoser sig den 

utbildning som ges (Svensk författarsamling, 2011, s. 2). 
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Barnkonventionen 

I Barnkonventionen står det att konventionsstaterna ska bekänna att barn med psykisk eller 

fysisk funktionsnedsättning har rätt att leva ett värdigt och anständigt liv som tillgodoser 

barnets behov, samt möjliggör dess möjlighet att vara en samhällsmedborgare på samma 

villkor som personer utan funktionsnedsättning (Barnkonventionen, s. 23). 

 

Barnkonventionen beskriver även att konventionsstaterna kommit överens om att varje barn 

ska få möjligheten att utveckla sin personlighet genom skolans undervisning samt även 

utveckla den fysiska och psykiska förmågan (Barnkonventionen, s. 28). 
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Tidigare forskning 
 

Forskning om enbart skolämnet idrott och hälsa har i sig ökat då det utvecklats till ett 

processämne snarare än ett prestationsämne (Jerlinder, 2010, s. 28). Det är inte längre 

mätbara prestationer som är av vikt utan vikten läggs istället på samarbete, lagkänsla och 

långsiktiga mål för ett fysiskt aktiv liv utanför skolvärlden. I och med detta blir kroppen och 

den fysiska förmågan utgångspunkt i ämnet, även om det inte är prestationerna i sig som är 

det centrala. Detta överensstämmer med Skolverkets (2005a) nationella utvärdering av 

idrottsämnet där det framgår att ämnet har störst fokus på fysisk aktivitet (s. 56). Med en 

dominerande fysisk aktivitet som centralt i ett ämne, kan problematik uppstå för elever med 

fysiska funktionsnedsättningar.  

 

Jerlinder redogör i sin avhandling Social rättvisa i inkluderande idrottsundervisning för elever 

med rörelsehinder (2010), för en studie om inkludering av skolundervisning och hur 

konsekvenserna blir för en sådan utbildningsideologi. Studien omfattar bland annat en 

enkätundersökning där 221 idrottslärare har deltagit och svarat på hur de funderar kring 

elever med funktionsnedsättningar i idrottsundervisning. Studien visar på vikten av 

idrottslärares attityd för att kunna skapa en inkluderande undervisning. Detta har bland 

annat visat sig då lärare med erfarenhet inom området tenderar vara med positiva till 

inkludering (Jerlinder, 2010, s. 59). Inkludering av elever med funktionsnedsättningar i 

idrottsundervisningen har i ett pedagogiskt syfte blivit mer formellt att försöka hitta 

lösningar på. Jerlinder (2010) nämner även att det trots detta råder endast ett fåtal studier 

på internationell nivå om inkluderande pedagogiska miljöer som specifikt har inriktat sig på 

anpassning av idrottsundervisning utifrån elever med funktionsnedsättningar och deras 

möjlighet till delaktighet i undervisningen (s. 29).  

 

Jönsson & Nilsson har i sin kvalitativa studie En sportslig chans (2013) undersökt lärares 

upplevelser kring inkludering av elever med fysiska funktionsnedsättningar i ämnet idrott 

och hälsa. Studien lägger fram att lärare generellt sett har en positiv inställning till 

inkludering av undervisning för elever med funktionsnedsättningar, men att det råder en 
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problematik där lärarna upplever svårigheter kring planering, genomförande samt 

bedömning av detta (Jönsson & Nilsson, 2013, s. 40). Detta överensstämmer även med 

Skolinspektionens kvalitetsgranskning (2009) av skolsituationer för elever med 

funktionsnedsättningar där det visar på fyra problemområden, där lärares bristande 

kompetens utgör ett utav dessa. Granskningen visar att det inte bara råder varierande 

kompetens om olika funktionsnedsättningar hos skolpersonalen, utan att det även 

förekommer lärare som inte alls har kompetens inom området (Skolinspektionen, 2009, s. 

8).  Detta kommer även till uttryck i ett flertal internationella studier som visar att 

idrottslärare anser att en inkluderad idrottsundervisning för elever med 

funktionsnedsättningar är önskevärt men svårt att utföra i själva praktiken (Jönsson & 

Nilsson, 2013, s. 14). Denna problematik i praktiken uppstår framför allt till följd av tidsbrist, 

saknad av resurser samt brist på utbildning som kan underlätta lärarens kompetens i 

undervisningen.  

 

Jerlinder (2010) nämner även att elever med funktionsnedsättningar upplever deras 

tillgänglighet och möjlighet till delaktighet i idrottsundervisningen som orättvis (s. 30). Detta 

stämmer överens med andra studier som har gjorts på området, där åtgärder som behövs 

för en anpassad idrottsundervisning inte har vidtagits. Detta trots att undervisningen ska 

vara anpassad efter varje enskild elevs förmåga att delta i och kunna glädjas åt 

idrottsundervisningen. Strävan efter inkludering av elever med funktionshinder i ämnet 

idrott och hälsa verkar således upplevas vara svårt att uppnå för grundskolans regelmässiga 

idrottsundervisning (Jerlinder, 2010. s.29). 
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Teoretiska utgångspunkter 
 

Ramfaktorteorin 

Ramfaktorteorin är en modell som uppkom för att förklara hur en pedagogisk organisation 

och situation möjliggör och/eller begränsar olika skolsituationer och därmed påverkar 

efterföljande resultat (Gustafsson & Selander, 1994, s. 5). Däremot behöver inte en viss 

ramfaktor vara synonym med ett visst resultat (Gustafsson & Selander, 1994, s.9).  Ordet 

ram innefattar att de ständigt pågående undervisningsprocesserna måste analyseras utifrån 

vad som faktiskt är möjligt genom de satta gränser som finns bestämda (Lundgren, 1984, s. 

70).   

 

Linström och Pennlert (2013), beskriver ramfaktorer som på förhand bestämda 

förutsättningar som påverkar både eleven och lärarens arbete. Författarna beskriver att 

dessa givna förutsättningar är det som läraren hela tiden måste utgå ifrån i sin undervisning 

och att det är ramarna som antingen begränsar eller möjliggör för olika 

undervisningsprocesser (s.45). Exempel på ramfaktorer är antalet personal som finns till 

hands samt kompetensen hos denna, gruppstorlek, lokalers utformning samt de ekonomiska 

resurserna som finns förfogande gällande exempelvis hjälpmedel eller nya läromedel. En 

annan fast ram är skolans ledning och huruvida ledningen anser att vissa saker ska 

prioriteras eller ej (Lindström & Pennlert, 2013, s.46).  

 

Göran Linde (2000) menar även att lärarens kompetens och förhållningssätt till de 

ramfaktorer som finns har stor påverkan på undervisningens innehåll. Linde menar att i 

praktiken skulle två klasser kunna ha samma fasta ramar men helt olika undervisning och 

resultat beroende på hur läraren förhåller sig till ramarna (s.65).  

 

Denna teori uppkom efter enhetsskolereformen i Sverige 1950, vid diskussioner omkring 

eventuell förklaring av sämre resultat för skolor som inkluderade elever med olika 

sociokulturell bakgrund. Både Urban Dahllöf och Ulf Lundgren skattade då bland annat 
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effekterna kring olika sätt att gruppera elever och undersökte vilka faktorer det var som 

påverkade kunskapsinlärningen. De undersökte även varför det inte blev sänkt resultat vid 

en enhetlig skola som så många tidigare befarat. Detta blev grunden till att skapa ett intresse 

kring att förstå varför skolan fungerar bra eller mindre bra, och inte bara konstatera 

situationens läge (Lundgren, 1984, s. 69).  

 

Vi är intresserade av att se hur ramfaktorerna påverkar lärares inställning till eventuell 

anpassning av idrottsundervisningen för att inkludera elever med fysiska 

funktionsnedsättningar. Trots att det finns fasta ramar för läraren att förhålla sig till menar 

Göran Linde (2000) att ramarna inte omöjliggör möjligheter att tänja dem inifrån för att 

skapa den tänkta undervisningens syfte (s.68). Detta kommer undersökas i denna studie. 

 

KASAM 

Den medicinske sociologen Aaron Antonovsky undersökte varför människor tenderade att 

klara av svåra påfrestningar i den mänskliga tillvaron på olika sätt. Han fann att 

motståndskraften berodde på hur vi människor upplever vår tillvaro som begriplig, 

hanterbar och meningsfull (Antonovsky, 1987, s.43). I enlighet med detta införde han det 

kognitiva begreppet KASAM - Känsla av sammanhang. KASAM består av tre centrala 

komponenter som Antonovsky benämner begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet 

(Antonovsky, 1987, s.43). 

 

Begriplighet omfattar i vilken utsträckning människor upplever inre och yttre stimuli som 

begripligt hanterbara. Yttre stimuli är sådant som påverkas från omgivningen, som exempel 

stress skapad av omgivningen. Inre stimuli innefattar de inre impulser och känslor som 

påverkas av bland annat tidigare erfarenheter och de egna behoven. Dessa stimuli följer en 

struktur och regelbundenhet där information uppfattas vara ordnad och sammanhängande 

snarare än som brus som upplevs kaotiskt, oväntat eller oförklarligt (Antonovsky, 1987, 

s.44). Personer med hög känsla av begriplighet har en självtillit där förväntan om kommande 

stimuli grundar sig på förutsägbarhet och förklaringar. Olika inträffanden såsom olyckor eller 
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dödsfall, anser sådana personer sker på grund av olika logiska förklaringar (Carlsson & 

Hjelmqvist, 2000, s.69). En person med låg känsla av begriplighet uppfattar dock yttre och 

inre stimuli som obegripliga och slumpmässiga.  

 

Antonovsky talar även om hanterbarhet som en utav komponenterna i KASAM. Denna 

komponent grundar sig på i vilken grad man anser sig ha tillräckliga resurser till ens 

förfogande för att kunna svara på de krav som ställs av rådande stimuli (Antonovsky, 1987, 

s.45). Dessa resurser kan dels bestå av egna nödvändiga kunskaper och färdigheter som 

krävs för att klara av en aktuell situation, samt att dessa resurser finns tillgängliga i 

omgivningen (Carlsson & Hjelmqvist 2000, s. 69). Personer med hög känsla av hanterbarhet 

kommer inte uppleva sig vara offer för olika omständigheter utan kan hantera situationen 

utifrån den egna kompetensen. En låg känsla av hanterbarhet kan dock leda till inställningen 

att livet behandlar en orättvist (Antonovsky, 1987, s.45).   

 

Den sista komponenten meningsfullhet avser i vilken utsträckning en person upplever att 

något i livet känns meningsfullt. Antonovsky (1987) anser att genom delaktighet i processer 

som påverkar ödet och dagliga erfarenheter så skapas en känslomässig innebörd i livet 

(s.45). Personer med en hög känsla av meningsfullhet kan möta problem och krav med en 

känsla av att dessa är värda engagemang och ansträngning. Till skillnad från personer med 

låg känsla av meningsfullhet, ser en person med hög känsla av meningsfullhet olika problem 

som utmaningar snarare än påfrestningar man helst vill undgå (Carlsson & Hjelmqvist , 2000, 

s.69).  

 

Meningsfullhet anses vara den viktigaste komponenten, då Antonovsky (1987) menar att 

utan denna blir vare sig hög känsla av både begriplighet och hanterbarhet särskilt långvarig 

(s.50). Begriplighet anses därefter vara den viktigaste komponenten, då förståelse uppstår 

genom hög hanterbarhet. Med detta sagt går det inte att utesluta hanterbarhet, då 

saknaden av resurshantering medför en avtagande meningsfullhet och personens 

ansträngning för att hantera situationen minskas. I enlighet med detta vill vi i studien få en 

inblick i hur lärare upplever KASAM, samt utifrån detta analysera hur KASAM påverkar deras 
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egna förhållningssätt till anpassning av idrottsundervisningen för elever med fysiska 

funktionsnedsättningar. 
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Metod 

Under metodavsnittet kommer studiens metod, avgränsningar samt reliabilitet och validitet 

att presenteras. 

 

Val av metod och datainsamling  

Studien bygger på en kvalitativ undersökning där datainsamlingen grundar sig på intervjuer 

och observationer av två idrottslärare. Vi benämner lärarna i arbetet som lärare 1 och lärare 

2. 

 

Vid val av upplägget av intervjuerna har arbetet utgått ifrån Jan Trost (2010), där författaren 

skriver om kvalitativa intervjuer och vad som är av vikt vid utförande av dessa. Kvalitativa 

studier bidrar till större förståelse för hur människor tänker och handlar, då den har som 

avsikt att skapa förståelse av tidigare upplevda händelser samt erfarenheter som uppkommit 

till följd av dessa (Trost, 2010, s. 32). Detta överensstämmer med avsikten för studiens syfte, 

då vi har förhoppningar om att få en inblick i hur lärare resonerar kring att anpassa 

undervisningen efter elever med fysiska funktionsnedsättningar.  

 

Innan intervjuerna informerades lärarna om studiens syfte, vad intervjun skulle behandla för 

typ av frågor samt en önskan om att få spela in intervjun vid deras samtycke. Lärarna 

upplystes även om att de när som helst kunde avbryta intervjun. Respektive lärare 

informerades om att intervjun är konfidentiell och att arbetet endast skulle behandlas utav 

oss vid bearbetning av studiens analys. Via telefonkontakt bestämde respektive lärare plats 

för intervjun, detta för att de skulle få möjlighet att välja en plats där de själva kände sig 

trygga (Trost, 2010, s. 65). Intervjun var av strukturerad karaktär då syftet med denna 

formulerats på förhand och frågorna utformades med förhoppning om att svara på studiens 

frågeställningar.  Vi valde att ha öppna frågor under intervjun för att inte styra lärarnas svar 

åt någon riktning samt för att skapa en avslappnad miljö och diskussion där frågornas 

ordningsföljd kunde anpassas efter lärarens svar (Trost, 2010, s. 72). 
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Observationerna grundade sig på en öppen och strukturerad karaktär. Detta innebar att vi 

innan meddelade både lärare, assistent och elever att lektionerna skulle observeras. Vi var 

även medvetna om syftet med observationerna och hade således med ett 

observationsschema till de två tillfällena. Schemat bestod av frågor där anteckningar 

noterades under observationernas gång. Vi deltog inte i observationerna, utan satt 

placerade vid sidan av den aktuella undervisningen för att inte dra till oss elevernas 

uppmärksamhet (Räftegård, 2005). 

 

I studien observerades endast en av de två intervjuade lärarna, detta då det endast var 

lärare 2 som vid studiens period hade en elev med fysiska funktionsnedsättningar inom den 

åldersgrupp studien avgränsats till. Vi valde att börja med observationerna för att skapa en 

bild av läraren och hens attityd samt förmåga till att anpassa undervisningen. Detta för att 

läraren inte skulle agera annorlunda än vad hen annars hade gjort för att leva upp till det 

som tidigare sagts under intervjun. Tanken med upplägget var att inte riskera att som 

observatörer bli allt för påverkade utav det som blivit sagt under intervjun och istället kunna 

fokusera på de observationer som var relevanta för studien. 

 

Innan första observationstillfället skickades en medgivandeblankett ut till de elever som 

skulle delta i observationerna, trots att fokus inte skulle ligga på eleverna. I denna 

medgivandeblankett stod det kort om syftet med observationerna, att det var frivillig 

medverkan och att uppgifter berörande enskilda personer kommer behandlas med 

konfidentialitet samt att de hade möjlighet att avbryta deltagandet när som helst under 

observationerna. De informerades även om att det inte skulle ske någon videoinspelning 

samt att det som observeras endast kommer att användas i denna studie. Elevernas 

målsman ombads skriva under blanketten ifall eleven skulle få delta i observationerna. 

 

Urval och avgränsningar 

I studien har två idrottslärare i mellersta Sverige intervjuats. Åldersgruppen som studien 

avgränsas till är grundskolans mellersta åldrar. 
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Lärare 2 observerades även under två lektioner för att undersöka hur anpassningar kan se ut 

i praktiken. Orsaken till att endast lärare 2 observerades var att det vid detta tillfälle bara 

fanns elever med fysiska funktionsnedsättningar hos denne. Antalet intervjuade lärare har 

påverkats utav tidsperspektivet, då undersökningens tidsomfattning var relativt kort. Det 

skulle även vara krävande att hitta fler lärare med både kompetens inom området och som 

de vid den tänkta perioden undervisar någon elev med fysiska funktionsnedsättningar.  

 

Med tanke på studiens syfte har vi haft som mål att intervjua lärare med erfarenhet och ett 

genuint intresse av anpassad idrottsundervisning för barn med fysiska 

funktionsnedsättningar. Därför gjordes det ett strategiskt urval av personer med kompetens 

inom det område vi intresserad oss för. Urvalet skulle även innefatta lärare med erfarenhet 

inom ämnet för att stärka relevansen i studien samt för att få ut så mycket som möjligt 

utifrån tänkta intervjuer och observationer (Trost, 2010, s. 138). Tidigare forskning och 

granskningar tyder på stor bristande kompetens inom ovan nämnda ämne. Därför ansåg vi 

att det för studiens resultat var mer intressant att intervjua och observera lärare vi visste 

hade erfarenhet istället för lärare utan erfarenhet inom området.  

 

Validitet och reliabilitet 

Studien bygger på ett fåtal intervjuer och observationer vilket medför att resultaten har en 

begränsad generaliserbarhet. Dock har syftet med arbetet aldrig varit att ge generaliserbara 

resultat. För att få ett generaliserbart resultat samt en ökad validitet hade ett högre antal 

lärare behövts intervjuats och observerats. Då intervjuerna och observationerna har gjorts i 

relation till arbetets syfte samt svarat på detta har studien relativt hög validitet, då den har 

mätt det som har varit för avsikt att mäta. Den insamlade datan har behandlats utifrån 

forskningsetiska principer där de deltagande lärarna garanterats konfidentionalitet. Detta 

kan ha bidragit till att lärarna sanningsenligt delat med sig av information och personliga 

erfarenheter som har varit relevant för studien.  
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Arbetet har sin grund i en kvalitativ insamlingsmetod som bygger på intervjuer och 

observationer. Då upplevelser och erfarenheter utgör grunden för studien är det svårt att 

göra en helt standardiserad undersökning. Intervjuerna bestod av på förhand utformade 

frågor som var av öppen karaktär, där bland annat ordningsföljden på frågorna inte var 

bestämd. Valet av intervjuform gjordes med anledning av att skapa en trygg stämning med 

rum för en öppen dialog. Studiens reliabilitet kunde dock ha varit högre om vi hade använt 

oss av intervjufrågor av strukturerande karaktär, då det är svårt att återskapa 

intervjusituationerna. Intervjuerna tolkades på ett så objektivt sätt som möjligt, trots att 

egna värderingar påverkat under arbetets gång. För att undvika en subjektiv tolkning deltog 

vi både under intervjuerna samt spelade in dessa för att minska risken för missförstånd och 

därmed öka reliabiliteten för studien.  
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Resultat 

 

Presentation av lärarna 

Lärare 1 är en manlig idrottslärare i 45-årsåldern som undervisat sen 1998. Läraren är 

utbildad idrottslärare för årskurs f-9 samt nyligen utbildad till mattelärare. Läraren har även 

undervisat i särskola i tio år vilket gett mycket erfarenhet inom olika typer av anpassning 

inom idrottsämnet. Intresset för att skapa en inkluderande idrottsundervisning för samtliga 

elever oavsett funktionsnedsättning uppstod under en vidareutbildning hos Svenskt 

Utvecklingscentrum för Handikappidrott (SUH), där han märkte vikten av att se 

möjligheterna hos varje individ snarare än att identifiera problem. 

 

Lärare 2 är en manlig lärare i 35-årsåldern som är behörig i idrott och hälsa för årskurs 1 upp 

till gymnasiet. Han är även behörig lärare i franska för årskurs 6-9. Läraren har undervisat 

sedan 2013 och har fått sin erfarenhet inom ämnet genom sina två år som idrottslärare där 

han undervisat elever med diverse funktionsnedsättningar. Bakgrunden till intresset för 

anpassad idrottsundervisning har uppkommit tack vare eleverna läraren undervisat, då 

läraren uppmärksammade de egna bristerna gällande kunskaper inom området. 

 

Intervjuer 

Innan intervjuerna påbörjades hade öppna intervjufrågor förberetts med förhoppning om att 

skapa en avslappad miljö och diskussion kring ämnet. Intervjun var på grund av de 

förbestämda frågorna av strukturerad karaktär då de utformades utifrån de teoretiska 

utgångspunkterna samt för att svara på studiens syfte. Nedanstående sammanfattningar 

bygger på intervjuer med två olika idrottslärare som båda har ett intresse inom det för 

studien aktuella ämnet.  

 

Intervju med lärare 1 

Intervjun skedde i lärarens arbetsrum där endast vi och läraren var närvarande. För att 

försäkra oss om godkännande av inspelningen, så frågade vi läraren ännu en gång om detta. 
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Läraren gav medtycke och intervjun sattes igång efter en förklaring av intervjuns syfte samt 

det efterföljande användandet av det som sades under intervjun. En bakomliggande orsak 

till de svar och motiveringar som framkom uppfattades vara lärarens genuina intresse för 

anpassning av elever med funktionsnedsättningar i idrottsundervisning. Läraren förhåller sig 

kritisk till vad forskning visar gällande lågt deltagande av elever med funktionsnedsättning i 

idrottsundervisningen. Denna åsikt grundar sig i lärarens egna erfarenheter då han har sett 

att alla elever kan delta på samma villkor i idrottsundervisningen.  

 

Läraren berättar i början av intervjun om sitt intresse för anpassad idrottsundervisning: ”jag 

har jobbat otroligt mycket med detta och alla vet ju att jag brinner för det här /.../ det jag 

arbetar med handlar om känslor, jag vet att jag gör något väldigt bra för våra 

medmänniskor”.  Detta ger en uppfattning om lärarens genuina intresse för anpassning av 

idrottsundervisning efter elever med funktionsnedsättningar. Läraren har mycket erfarenhet 

av elever med funktionsnedsättningar och förhåller sig kritisk till vad forskning visar gällande 

lågt deltagande av elever med funktionsnedsättningar i idrottsundervisningen. Han förklarar 

att: ”deltagande av elever med funktionsnedsättningar är det som jag har varit mest kritisk 

mot, då jag har undervisat många år i särskolan och inte har misslyckats med någon elev”. 

Denna åsikt grundar sig alltså på lärarens egna erfarenheter då han har sett att alla elever 

kan delta på samma villkor i idrottsundervisningen  

 

Något läraren sett under sina verksamma dagar som lärare, är att lärare i allmänhet tenderar 

att tänka i för komplicerade banor när det gäller anpassning av idrottsundervisningen. Han 

menar att: ”många lärare oftast väljer den krångligaste vägen och börjar hitta på övningar 

som egentligen inte behövs”. Utifrån dessa tankar anser läraren att det inte behöver vara 

omfattande åtgärder som görs för att anpassa undervisningen, utan att man istället ska utgå 

ifrån att nivåanpassa undervisningen snarare än att individanpassa den. ”Utifrån elevens 

funktionsnedsättning ska man inte individanpassa, utan nivåanpassa hela undervisningen”. 

Vid nivåanpassning menar läraren att det inte blir lika tydligt för elevgruppen vad varje elev 

fysiskt klarar av, utan endast att det finns fler alternativ att välja på för samtliga elever.  
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Ytterligare en aspekt som läraren tar upp under intervjun, är att man som lärare inte ska 

vara rädd för att utmana elever med funktionsnedsättningar utifrån deras möjligheter och 

behov. ”Vi kan inte göra underverk när det gäller en person med t.ex. gravt funktionshinder  

/.../ vi kan inte börja uppfinna hjulet på nytt”. Han menar att ingen lärare kan göra 

underverk, men om man arbetar utifrån elevernas behov kommer man en bra bit på vägen. 

Därefter uttrycker läraren vikten av att det är viktigt att se en funktionsnedsättning som en 

möjlighet snarare än som ett funktionshinder. ”Jobbar man med elever med 

funktionsnedsättningar så är det bara att se möjligheter, ingenting annat”. Läraren talar 

även om att undvika rädslan för att misslyckas och istället försöka utgå ifrån tanken att det 

aldrig ses som ett misslyckande så länge elever inkluderas i undervisningen. ”Generellt kan 

jag säga att det är sin egen inställning till att få eleven att vara med som påverkar”. Läraren 

menar alltså att inställningen i hög grad påverkar arbetet med anpassad undervisning, vilket 

innebär att det krävs en självtillit hos läraren för att kunna ta möjliga nederlag på ett 

lämpligt sätt. Läraren betonar detta som viktigt då man inte bör ta möjliga misstag på alltför 

stort allvar, utan istället utgå ifrån att man har försökt göra sitt bästa.  

 

Läraren uttrycker även att arbetet med anpassad idrottsundervisning grundar sig i bra 

relationer mellan läraren och eleverna. Han beskriver att: ”det är helt avgörande att genom 

det pedagogiska sättet få med alla elever och bygga upp relationer till eleverna /.../ eleven 

får ökad självkänsla då som är otroligt viktigt för vidare utveckling”. Utifrån dessa tankar 

menar lärare att genom att skapa trygghet hos eleverna så bildas en tillit för läraren, som i 

sin tur kan fokusera på elevernas styrkor och lägga fram de positiva fördelarna med dem. 

Detta kan i sin tur leda till ökad självkänsla för eleven, som på sina egna villkor kan ta del av 

undervisningen på samma sätt som sina klasskamrater. Läraren förklarar även att: ”det är ju 

upplevelsen för stunden som är det viktigaste, att eleven får uppleva känslan av att vara med 

under lektionen med sina klasskamrater”. I och med detta menar han att upplevelsen är av 

störst vikt snarare än att lägga fokus på de delar av undervisningen som eleverna inte kan 

vara medverka i på grund av bristande rörelseförmåga.  
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En återkommande aspekt som läraren tar upp i intervjun, är vikten bakom ett inkluderande 

arbetssätt i idrottsundervisning. ”Börjar man stöta ut eleven kommer den tappa lusten att gå 

till idrotten och då kommer du direkt ifrån eleven”. Läraren menar alltså att exkludering kan 

leda till att elever med funktionsnedsättning tappar lusten för ämnet, vilket kan förstöra 

idrottsglädjen för eleven. Läraren anser istället att man ska hitta alternativa lösningar på hur 

man kan arbeta med gruppen för att få med alla elever. När det gäller material för anpassad 

idrottsundervisning av elever med fysisk funktionsnedsättning så kan det fungera som stöd, 

men är inte av störst vikt för att nå en anpassad undervisning. Läraren beskriver att: ”till viss 

del håller jag med om påverkan av redskap och material” men fortsätter sedan med att ” 

men du själv måste ju skapa redskap eller alternativa medel för att få med alla elever”. 

Utifrån ovanstående är läraren av den åsikten att man inte ska skylla på ramarna som 

begränsningar, eftersom dessa ramar ska vara samma för alla. Istället gäller det att arbeta 

utifrån de resurser som finns på plats. Samtidigt poängterar han att ramfaktorn tid är en 

avgörande faktor gällande planering av undervisningen då det är den som avgör lektionens 

utformning. Han menar även att det är viktigt att använda elevens assistent om möjligheten 

finns, eftersom denna fungerar som elevens förlängda armar och ben. ”Det gäller ju att 

använda elevassistenten så mycket som möjligt /.../ även fast assistenten kastar bollen så är 

ju ändå eleven med”. Eleven kan då med hjälp av assistenten vara med på allt i 

undervisningen trots bristande rörelseförmåga. 

 

Det genuina intresset och engagemang som läraren utstrålar visar sig på flera sätt. Han 

förklarar vid flera tillfällen att det inte är pengar som är betydande i detta fall, utan att han 

upplever framgång och glädje i att se utvecklingen hos eleverna. De möjligheter och 

framgångar som uppstår för elever med funktionsnedsättning samt resultatet till följd av 

detta leder i sin tur till en stor glädje för läraren. ”Så länge du involverar eleven i 

undervisningen så kan du känna dig lyckad och du kommer få så mycket respons från 

föräldrar och elever”.  Läraren pratar även om att det är viktigt att tänka på vilket budskap 

man sprider hos eleverna. Han berättar att: ” jag gör ingeting extra, utan jag ser dem som 

precis vilken människa som helst och det räcker ju väldigt långt”.  Genom att skapa en ökad 

förståelse bland eleverna gällande alla elevers lika värde bildas då en acceptans där alla 

accepteras oavsett bakgrund. 
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Läraren avslutar till sist med att råda andra lärare med upplevd bristande kompetens att 

försöka så mycket man kan. ”Ser man möjligheter med det som man gör, tror jag att det är 

betydligt lättare att jobba”. Det behöver inte vara komplicerade åtgärder som görs utan kan 

till exempel handla om olika nivåer för olika övningar så att alla kan delta. Det gäller att 

försöka fokusera på elevernas styrkor och se positiva fördelar med dem. Genom att arbeta 

på ett sådant sätt kan eleverna bli accepterade genom att "bara vara med" samtidigt som 

självkänslan förhoppningsvis kan öka. 

 

Intervju med lärare 2 

 

Intervjun ägde rum under samma omständigheter som den första intervjun, det vill säga i 

lärarens arbetsrum där endast vi och läraren närvarade. Även denna gång frågade vi åter om 

inspelning av intervjun var av godkännande, vilket läraren gav medtycke till. Läraren var 

medveten om intervjuns syfte samt själva användandet av materialet, då vi på förhand hade 

skickat ut information via mail. Intervjun var av samma karaktär och liknande upplägg som 

den första intervjun och även här hade vi förhoppning om att skapa en avslappnad miljö där 

frågorna skulle ske naturligt. Läraren inledde med att beskriva sina egna erfarenheter efter 

avklarad lärarutbildning, han berättar att: ”jag saknade verktyg och kunskap när jag kom från 

lärarutbildningen /…/ jag visste inte hur jag skulle göra ibörjan, men jag försökte prova mig 

fram till lösningar”. 

 

Utifrån ovanstående tankar anser läraren att det borde det ges mer hjälp och stöd från 

skolan samt att det bör finnas ett samarbete mellan dessa parter, ”jag vill inte vara själv och 

fixa det, jag skulle vilja ha mycket mer samarbete”. Han fortsätter sedan med att han anser 

att de lärare som har lite erfarenhet inom detta område inte ska ta på sig ansvaret om de 

inte fått rätt förutsättningar för att utveckla sin kompetens gällande anpassning av 

idrottsundervisning för elever med funktionsnedsättningar. Detta för att läraren själv ansåg 

att han inte hade fått de rätta verktygen när han väl skulle ut i verksamheten i början av sin 
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yrkeskarriär. Han upplever detta som brist på mängden erfarenhet snarare än en bristande 

kompetens.  

 

En annan synpunkt som läraren lägger fram är att det är av stor vikt att få eleverna att känna 

sig delaktiga i idrottsundervisningen. Han beskriver sedan att: ”det är en utmaning att 

anpassa”, men fortsätter sedan med att det viktigaste är att: ”/…/ alltid se till att eleven är 

med tillsammans med gruppen”. Han menar att det ständigt handlar om en anpassning, men 

att dessa anpassningar inte behöver vara omfattande. ”Det är bara att försöka hitta nya 

lösningar hela tiden. Det går att lösa.”. Läraren menar att genom att ändra på upplägg och 

övningar så uppstår möjligheten att alla kan vara med. Lärarens inställning till anpassning av 

idrottsundervisningen påverkar också, det spelar en stor roll om läraren väljer att se 

situationen som ett hinder istället för en utmaning. Även relationerna utgör en viktig del i 

undervisningen, då läraren menar att det är viktigt att skapa en bra relation till varje elev 

samt att sträva efter att stärka gemenskapen i klassen.  

 

Det framkommer även av intervjun att läraren anser att det i stort sett alltid går att hitta nya 

lösningar när det gäller anpassning av idrottsundervisning. Läraren menar att: ”det går alltid 

att anpassa, det gäller bara att ändra lite”, vilket exemplifieras när han beskriver att det 

gäller att utnyttja sina resurser och använda sig av det material som finns till förfogandet, 

där hjälp av elevens assistent i detta fall är något han rekommenderar. Vid planering av 

idrottsundervisning menar läraren att man inte ska använda sig av lektionsupplägg som 

bygger på övningar där risken finns att undervisningen blir utpekande gällande vad varje elev 

är fysiskt kapabla till. Han menar även att planering av undervisningen för elever med fysiska 

funktionsnedsättningar är tidskrävande då tiden alltid är en bristvara inom läraryrket. ”Tiden 

räcker inte till, jag kan inte lägga all tid på anpassning kring en elev”. Lärarens åsikt kring 

tidsaspekten återspeglas när han fortsätter med att berätta att ”det finns 25 till i klassen 

som också behöver sina typer av anpassningar”. Läraren menar att som lärare måste 

samtliga elevers behov måste tillgodoses för att skapa en inkluderande undervisning.  
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Avslutningsvis råder läraren andra lärare med upplevd bristande kompetens att: ”ta hjälp av 

andra, diskutera med dina kollegor, du kan inte fixa allt själv. Försök att gå på utbildningar 

och kurser”. Läraren fortsätter sedan med att det är viktigt att: ”inte glömma att 

dokumentera anpassningar som fungerat och vara påläst.” Han förklarar att genom att vara 

påläst inom ämnet och gå på fortbildningar, kan lärares egna kompetens öka och även 

självtilliten. Läraren menar att det även är av vikt att ha en god kontakt med elevens 

assistent och föräldrar, för att tillsammans kunna hitta lämpliga lösningar att tillämpa i 

idrottsundervisningen. 

 

Översiktsschema intervjuer 
 

Översiktsschemat har som funktion i rapporten att sammanfatta det som blivit sagt under de två 

intervjuerna. För att svara på studiens två frågeställningar och således även syftet, har översikten 

delats upp i två tabeller – ramfaktorer respektive KASAM. 

 

Tabell 1 – Ramfaktorer 

 

 Lärare 1 Lärare 2 

Lokal Påverkar, gäller dock att utnyttja de 

tillgångar som finns. 

Utnyttja de lokaler som finns för samtliga 

aktiviteter. 

Material Är av betydelse för anpassad 

undervisning, men inte avgörande. 

Använda och hitta nya lösningar till material som 

finns. 

Gruppstorlek Stor grupp ger mindre tid per elev, dock 

är inte stora elevgrupper det avgörande 

för att anpassa lektionerna. 

Svårigheter med stor grupp. Måste ha fokus på 

samtliga elever. 

Interaktion 

mellan elever 

Sträva efter goda relationer i 

elevgruppen. Genomgående gemenskap 

och acceptans. 

Skapa goda relationer i gruppen. Allas 

deltagande ska vara naturligt. 

Tid Avgörande då den begränsar vad som är 

möjligt att hinna med. 

Avgörande då det är tidskrävande att planera en 

bra anpassad undervisning. Tid för allas behov. 

Användning av 

assistent 

Våga använda assistenten så mycket 

som möjlig. 

Använda assistenten så mycket som möjligt. 
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Tabell 2 – KASAM 

 

 Lärare 1 Lärare 2 

Begriplighet Hög grad av begriplighet. Medvetenhet 

om olika funktionsnedsättningar. Tillit till 

den egna kompetensen. Begriplighet 

gällande elevernas behov genom goda 

relationer till dem. 

Medel grad av begriplighet. Medveten om vad 

eleverna behöver, dock anser inte läraren sig ha alla 

redskap för att kunna hantera det fullt ut. Brister i 

självtilliten inom området. 

Hanterbarhet Hög grad av hanterbarhet. 

Vidareutbildningar, mod att testa nya 

saker och erfarenhet. Kompetensen att 

bedriva en inkluderande undervisning 

genom de resurser som finns tillgängliga. 

Medel grad av hanterbarhet. Svårt att veta hur 

anpassningen kan gå till med lite erfarenhet inom 

området. Däremot hanterbart genom 

engagemanget till att hitta nya lösningar för att få 

en fungerande undervisning. 

Meningsfullhet Hög grad av meningsfullhet. Läraren 

värderar elevernas framgång mer än 

pengar. Läraren anser sig få så mycket 

glädje av detta att mycket arbete kring 

området sker utanför arbetstid. 

Medel grad av meningsfullhet. Läraren menar på 

stor glädje vid elevernas upplevda lycka när de får 

delta i idrottsundervisningen. Läraren uttryckte dock 

vissa problem med att hantera utmaningarna 

anpassningarna medför. 

 

Under intervjun med läraren 1 upplevdes läraren ha hög grad av KASAM då läraren har stor tillit till 

sin egen kompetens samt en medvetenhet och kunskap om olika funktionsnedsättningar. Det är även 

ett tecken på en hög grad av KASAM tack vare diverse vidareutbildningar och modet från läraren att 

testa nya övningar med hjälp av det material som finns tillgängligt. Läraren berättar att han finner 

stor meningsfullhet att bedriva en fungerande anpassad idrottsundervisning då han upplever stor 

glädje genom elevers framgång inom ämnet. En stor elevgrupp påverkar även det tidsaspekten, då 

stora grupper ger läraren mindre tid per elev under lektionerna. Detta påstår läraren dock bli bättre 

med goda relationer i elevgruppen där det råder acceptans om varandras olikheter och att alla 

behöver mer hjälp från läraren under vissa aktiviteter. En stor grupp med elever menar lärare 1 inte 

avgör eller är av större vikt huruvida en anpassad undervisning bedrivs eller inte.  
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Detta medförde att inställningen till de ramfaktorer läraren har att förhålla sig till var god och läraren 

ansåg inte att någon ramfaktor var avgörande för att bedriva en inkluderande idrottsundervisning. 

Däremot ansåg lärare 1 att ramfaktorn tid var den ramfaktor som är av störst betydelse då det är 

tiden som begränsar hur omfattande anpassningarna blir och vad som är möjligt att hinna med under 

lektionstimmen.  

 

När läraren berättar om de lokaler och det material som finns till idrottsundervisningens förfogande 

menar han att det påverkar anpassningen av lektionerna, men att det som är av betydelse är att se 

till att utnyttja de resurser som finns så långt det är möjligt. Finns det elevassistent som extra resurs 

nämner läraren att man inte ska vara rädd för att våga använda assistenten under lektionen för att 

kunna anpassa undervisningen ännu mer. Genom att inte låta ramfaktorerna avgöra om 

undervisningen anpassas eller inte, menar läraren att det finns stora möjligheter att få till en bra 

inkluderande idrottsundervisning. 

 

Under intervjun med lärare 2 ansågs han ha en medel grad av KASAM då läraren är medveten om 

elevernas behov, men att det finns vissa problem med att hantera de utmaningar anpassad 

undervisning för elever med fysiska funktionsnedsättningar medför. Det framkommer även i 

översiktsschemat att läraren anser sig ha brister i självtilliten inom området då han inte anser sig ha 

den erfarenhet som behövs för att kunna hantera en anpassad idrottsundervisning fullt ut. Däremot 

menar läraren på att han känner stor glädje genom elevernas lycka när de kan delta på lektionerna 

tack vare att den tid läraren lagt ner på anpassningen av den. Lärare 2 uttycker även att det är 

hanterbart genom att han själv känner ett stort engagemang till att hitta nya lösningar och idéer till 

framtida fungerande anpassningar. 

 

Lärarens medel grad av KASAM märktes vid diskussion av de ramfaktorer som råder. I jämförelse 

med lärare 1, tyckte lärare 2 att det fanns fler ramfaktorer som påverkade anpassningen av 

idrottslektionerna. Lärare 2 anser att det finns stora problem med en stor elevgrupp då det är svårt 

att som ensam lärare ha tid att ha fokus och tid med samtliga elever samt deras individuella behov. 

Liksom lärare 1 menade lärare 2 att det är ramfaktorn tid som är det mest avgörande för att bedriva 

en bra anpassad undervisning. Läraren menar att det är tidskrävande att planera en bra anpassad 

idrottslektion där alla elevers behov finns i åtanke. För att underlätta tidsaspekten under 
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lektionstimmen menar läraren att det är bra att använda sig av extra personal, så som elevassistent, 

för att underlätta anpassningen under lektionstiden. 

 

Gällande ramfaktorerna lokal och material, menar läraren att det är viktigt att utnyttja hela ytan som 

finns till lektionens förfogande gällande samtliga aktiviteter och att använda det material som finns. 

Lärare 2 påstår även det är av stor vikt att försöka hitta nya lösningar till de material som redan finns, 

trots att det kan kännas tidskrävande. 

 

Observationer 

Då observationerna var av strukturerad karaktär fanns ett observationsschema med färdiga 

frågor för att enkelt kunna följa läraren och idrottslektionen. Detta för att undvika risken att 

något av vikt för studien inte skulle uppmärksammas. Båda observationerna var under den 

andra lärarens lektioner då det under studiens tidsperiod endast var lärare 2 som 

undervisade elever med fysisk funktionsnedsättning. Frågorna utformades efter studiens 

frågeställningar, främst inriktad på ramfaktorteorin för att se hur dessa rent praktiskt kan 

påverka anpassning av idrottsundervisningen. 

 

Observation 1 

Under det första observationstillfället startade lektionen med att läraren presenterade att 

klassen skulle vara med i en skoltävling i badminton, vilket läraren verkade vara motiverad 

till. Med tävlingen i åtanke skulle eleverna få prova på att spela badminton under den ovan 

nämnda lektion. Två klasser deltog under lektionen, vilket omfattade omkring 50 elever. Det 

fanns även två assistenter på plats, en till en elev med psykisk funktionsnedsättning samt en 

annan till en elev med fysiska funktionsnedsättningar. Under lektionen närvarade även en 

lärarstudent. Under lektionens gång upplevdes det som att det var en god relation mellan 

den observerade läraren och assistenten till eleven med fysiska funktionsnedsättningar, då 

de vid lektionens början diskuterade lektionens upplägg. Det märktes under lektionen att 

läraren planerat lektionen med assistentens hjälp i åtanke då han under lektionens gång gick 

fram till assistenten och gav instruktioner till vad som skulle ske härnäst. 
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Efter inledningen av lektionen gav läraren instruktioner till eleverna om att plocka fram närt 

samt ta ned bommar som även de skulle fungera som nät under lektionen. Då det var en stor 

grupp elever såg läraren till att hela lokalen utnyttjades och att eleverna spreds ut i lokalen. 

Detta gjorde att det inte upplevdes som högljutt under lektionen trots det höga antalet 

elever. Vid framplockning av material uppmuntrade läraren samtliga elever hjälpa till och 

tillsammans förbereda materialet för lektionen. Under intervjun med lärare 2, framkom det 

att detta var för att skapa en positiv interaktion eleverna emellan med förhoppning om att 

skapa ett naturligt samspel i klassen där alla kan samarbeta med varandra. Något som 

noterades under lektionen var att det fanns nät som var något lägre än de andra, om det 

skedde medvetet från lärarens sida eller var av en slump var svårt för oss att avgöra. Övrig 

nivåanpassning noterades inte under observationen. 

 

När materialen var på plats spred läraren ut eleverna vid framtagna bommar och nät. Under 

lektionens gång såg läraren till att eleverna bytte motståndare och inte spelade med eller 

mot samma klasskamrat under hela idrottslektionen. Under lektionen gick klassläraren runt 

och hjälpte eleverna med tekniktips gällande slag och servar. Läraren ger beröm och 

uppvisar glädje när eleverna visar på försök för att förbättra sin teknik.  Något som 

noterades vid lärarens tekniktips var att läraren visade samma slag och servar till samtliga 

elever trots en medvetenhet om elevernas olika kunskaper inom badminton.  Alla elever fick 

egentid och uppmärksamhet frånn läraren. Detta upplevde vi som ett medvetet drag hos 

läraren för ingen i elevgruppen skulle integreras genom att få annorlunda hjälp utav läraren. 

 

Med lektionsupplägget i åtanke var det svårt att märka huruvida läraren i fråga var 

motiverad till att anpassa undervisningen för att inkludera elevgruppens samtliga elever. 

Lektionen var mycket fri och eleverna fick testa att spela med och mot olika klasskamrater, 

vilket gjorde att det inte var mycket instruktioner eller prat från lärarens sida. Däremot såg 

läraren alltid till att alla elever var aktiva och deltog efter sina egna förutsättningar under 

lektionen, vilket upplevdes som medvetet hos läraren för att inkludera samtliga elever under 

idrottslektionen. 
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Observation 1 

Under den andra observationen inleddes lektionen med att läraren berättade om innehållet i 

dagens lektion. Läraren förklarade att eleverna skulle vara indelade i mindre grupper under 

hela lektionen för att träna samarbete, lagspel och framförallt ha kul! Det poängterades att 

det inte var fokus på tävling under lektionens stafettgrenar, utan att eleverna skulle hålla 

igång så länge som musiken spelades i salen. Läraren uppfattades som motiverad kring 

lektionen och dess upplägg vilket smittade av sig på elevgruppen som var ivriga med att 

komma igång med övningarna. 

 

Under lektionen deltog en klass på uppskattningsvis 25 elever som läraren sedan delade in i 

fyra mindre grupper. Idrottsläraren samt en elevassistent var de pedagoger som deltog 

under observationstillfället. Under lektionen hade klassen endast tillgång till halva 

gymnastiksalen, vilket gav betydligt mindre yta än vid den första lektionen som 

observerades. Dock är även elevantalet halverat i jämförelse med den första observationen. 

Trots halvsal utnyttjade läraren hela den yta som fanns till idrottslektionens förfogande för 

att sprida ut de fyra grupperna under stafetterna.  

 

Liksom under den första observerade lektionen hade klassläraren en assistent till hjälp. Det 

märktes återigen att relationen mellan dessa parter var god då de innan varje stafett diskret 

diskuterade om hur assistenten skulle assistera under just den grenen. Det noterades att 

läraren var väl medveten om de olika anpassningar som skulle ske vid de olika stafetterna då 

han vid varje gren presenterade olika alternativ som eleverna fick välja emellan. 

 

När läraren delat in eleverna i mindre grupper spreds de ut i salen vid respektive lags 

startplats som läraren innan markerat. Innan lektionens start hade läraren förberett  den 

första stafetten med det material som behövdes. Innan läraren startade musiken och 

eleverna satte igång, gick han igenom grenen och de olika alternativen eleverna kunde välja 

mellan. Detta upplevdes som en medvetenhet från lärarens sida om elevers olikheter, där 

samtliga i klassen kan delta i varje gren på sina villkor. Det noterades även att trots olika 

nivåer för eleverna att välja bland var det alltid samma material som användes oberoende på 
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vilken nivå eleverna valde.  Något som även uppmärksammades under lektionen var att 

läraren poängterat att det inte var någon tävling utan att grupperna skulle köra på så länge 

som musiken spelade. Läraren betonade även att varje person fick ta den tid de ville och att 

det inte var av vikt att köra grenen så snabbt som möjligt.  

 

Under stafetterna gick läraren runt och peppade eleverna för att utmana dem till att kämpa 

hårdare och inte ge upp. Läraren gav varje elev uppmärksamhet under lektionen och var 

själv aktiv under de olika grenarna. Det märktes stor ökning på intensiteten i salen när 

läraren själv var aktiv och gav positiv respons till elevgruppen. Läraren uppmanade även 

klassen att heja på varandra inom de mindre grupperna. 

 

Under den första observationen var det svårt att avgöra i vilken grad läraren var allmänt 

motiverad till anpassning av idrottsundervisning för elever med fysiska 

funktionsnedsättningar. Detta klargjordes dock under observation nummer två då läraren 

yttrade tydlig motivation genom att ständigt se till att klassens elever var aktiva och att det 

alltid fanns olika nivåer på varje gren för att inkludera samtliga. 

 

Översiktsschema observationer 
 

Översiktsschemat över de två observationerna som gjorts i studien har som funktion att 

sammanfatta det som observerats under de två tillfällena. För att svara på studiens två 

frågeställningar och således även syftet, har översiktsschemat delats upp i två tabeller – ramfaktorer 

respektive KASAM.  
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Tabell 1 – Ramfaktorer 

 

 Observation 1 Observation 2 

Lokal Helsal – hela lokalen utnyttjades. Halvsal – hela utrymmet utnyttjades. 

Material Samtliga elever använde samma 

redskap. 

Samma redskap för samtliga elever. Dock 

användes materialet på olika sätt utifrån egen 

förmåga. 

Gruppstorlek Två klasser. Fördelning av elever under 

lektionen. 

En klass. Delades in i fyra mindre grupper/lag. 

Interaktion 

mellan elever 

Försök att få bra samspel bland eleverna. Försök med att få bra samspel och samarbete 

inom de mindre grupperna under stafetterna. 

Tid Tålamod och tid avsatt för alla elevers 

behov. 

Tålamod och tid avsatt för alla elevers behov. 

Ingen tidspress vid de olika aktiviteterna. 

Användning av 

assistent 

Tydligt samarbete mellan lärare och 

assistent om hur och vad hen skulle 

hjälpa till med under lektionen. 

Tydligt samarbete mellan lärare och assistent om 

hur och vad hen skulle hjälpa till med under 

lektionen. 

 

 

Tabell 2 – KASAM 

 

 Observation 1 Observation 2 

Begriplighet Medel grad av begriplighet. Läraren var 

medveten om lektionens karaktär och 

anpassade sig efter det. 

Hög begriplighet. Läraren var medveten om 

lektionens upplägg och förberedd på eventuella 

svårigheter. 

Hanterbarhet Medel grad av hanterbarhet gällande 

anpassningen av lektionen. Läraren 

samarbetade och var medveten om stöd 

från elevassistent. 

Hög hanterbarhet. Läraren var väl förberedd och 

medveten om diverse problem som kunde uppstå vid 

de olika stafetterna. 
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Meningsfullhet Låg grad av meningsfullhet. Svårt att 

tyda läraren på grund av lektionens 

karaktär. 

Hög meningsfullhet. Lärarens inställning resulterade 

i positiv stämning och respons från eleverna. 

 

Under det första observationstillfället fick eleverna en introducerande lektion i badminton, vilket 

gjorde att det lektionen inte var lärarstyrd. I översiktsschemat framkommer det därför att lärarens 

KASAM inte upplevdes som särskilt hög då det var svårt att tyda lärarens grad av meningsfullhet till 

lektionen och dess innehåll. Däremot upplevdes läraren ha en medel grad av hanterbarhet gällande 

anpassningen av lektionen då han visade en medvetenhet kring elevernas olika behov. 

Observationstillfället upplevdes även som hanterbart för läraren då han samarbetade med 

elevassistenten gällande situationer där det behövdes extra hjälp vid anpassning av lektionen. Även 

begriplighet var svårt att tyda på grund av lektionens karaktär. Dock visade läraren visade läraren på 

en medel grad av begriplighet då han anpassade sig och de instruktioner som gavs efter lektionens 

karaktär. 

 

Vid den första observationen såg läraren till att utnyttja hela lokalen där de två deltagande klasserna 

fördelades ut vid diverse nät och bommar. Det noterades att läraren lät samtliga elever använda sig 

av samma redskap, oavsett eventuell funktionsnedsättning. Vilket överensstämmer med det som 

lärare 2 berättade under intervjun, att ramfaktorn material inte är avgörande utan att det handlar 

om att använda materialen på nya sätt för att fungera för alla. 

 

Något som även framkommer i översiktstabellerna är vikten av användning av eventuell elevassistent 

och vikten av samarbetet däremellan. Under det observerade tillfället upplevdes samarbetet som bra 

då läraren och assistenten under lektionen diskuterade hur assistenten på bästa sätt skulle hjälpa till.  

 

Ramfaktorn tid noterades inte avgöra om huruvida lektionen anpassades eller inte på grund av 

lektionens karaktär. Däremot såg läraren till att varje elev under lektionen fick avsatt tid tillsammans 

med läraren för diverse tekniktips och instruktioner efter individuella behov. Läraren visade även en 
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medvetenhet kring ramfaktorn interaktion mellan elever då han under lektionen såg till att eleverna 

fick spela mot olika motståndare och inte bara spela samma person under hela lektionstimmen. 

 

Under det andra observationstillfället upplevdes lärare 2 visa på en hög grad av KASAM. Detta 

framkom då läraren var väl medveten om lektionens upplägg samt hur lektionen skulle anpassas för 

att inkludera samtliga elever oavsett funktionsnedsättning. Hanterbarheten noterades då läraren var 

medveten om vilka delar av varje stafett som behövde nivåanpassas för att kunna genomföras av 

hela elevgruppen samt andra eventuella problem som kunde uppstå vid de olika övningarna. Under 

denna lektion var inställningen från läraren positiv vilket resulterade i positiv stämning och respons 

från eleverna. Detta tolkades som att läraren kände stor meningsfullhet gällande inkluderande 

idrottsundervisning.  

 

Gällande ramfaktorerna såg läraren även under lektion 2 till att utnyttja hela utrymmet som fanns till 

letionens förfogande. Även om det endast var halvsal under detta tillfälle. Materialet som användes 

under lektionstillfället var samma för samtliga elever, dock användes materialet på olika sätt utifrån 

varje elevs egen förmåga. Detta stämmer överens med det läraren sa under intervjun då han 

berättade om vikten av att nivåanpassa undervisningen för att inkludera hela elevgruppen. 

Under det andra observationstillfället deltog en klass på omkring 25 elever, som läraren sedan 

delade in i fyra grupper. I översiktsschemat framkommer även att läraren la ner tid på att försöka få 

bra samspel och samarbete i de mindre grupperna , vilket överensstämmer med det läraren 

berättade under intervjun (se intervju 2, s. 30). Det uppfattades även som att det var ett tydligt 

samarbete mellan lärare och assistent under lektionen då de innan varje gren diskuterade hur 

assistenten kunde hjälpa till under just den övningen. 

 

Ramfaktorn tid noterades genom att läraren visade på stort tålamod när han avsatte tid för samtliga 

elever i klassen, oavsett om det fanns behov av extra hjälp eller inte. Tidsaspekten noterades även 

under stafetterna då läraren vid flertalet tiillfällen poängterade att det inte var någon tävling eller 

tidspress vid de olika momenten utan att alla skulle fortsätta med övningen tills musiken stannade. 
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Analys 

 

Allmänt 

I analysen av studiens resultat skiljer vi på begreppen kompetens och erfarenhet. I detta 

arbete innefattar kompetens att läraren kan tillämpa sina kunskaper och färdigheter i 

praktiken. Dessa färdigheter grundar sig på tidigare utbildning och diverse fortbildningar 

inom området. Erfarenhet grundar sig till skillnad från kompetens på egna erhållna 

upplevelser och de färdigheter som uppstår utifrån dessa händelser. Erfarenhet kan anses 

vara en del av kompetens, men i denna studie särskiljer vi begreppen för att lättare kunna 

skapa förståelse för vad som kan vara en bidragande faktor till en inkluderande 

idrottsundervisning för elever med fysiska funktionsnedsättningar.  

 

Lärarens inställning till anpassning av idrottsundervisningen utifrån 

KASAM 

Lärare 1 upplevdes ha en hög grad av KASAM, vilket tydligt uppmärksammades vid flertalet 

tillfällen och förtydligas i översiktsschemat. Detta framkom i intervjun då läraren 

uppfattades ha en god tillit och självsäkerhet till den egna kompetensen gällande anpassad 

idrottsundervisning för elever med funktionsnedsättningar. Det visade sig även att läraren 

utifrån mängden erfarenhet upplever situationen kring anpassad idrottsundervisning som 

hanterbar, då en inkluderande undervisning enligt honom anses vara möjlig oavsett olika 

funktionsnedsättningar som råder bland eleverna. Ytterligare en aspekt som vi anser vara 

relevant är lärarens inställning till användning av det material som finns till förfogande. 

Lärare 1 menar i intervjun att det gäller att utnyttja de resurser som finns tillgängliga för att 

på så vis kunna nivåanpassa undervisningen. Vi kan även utifrån resultaten dra slutsatsen att 

läraren har ett genuint intresse för en inkluderande undervisning. Detta framkommer tydligt 

under intervjun då läraren uppvisade stolthet och glädje när han beskrev de elever som 

tidigare aldrig deltagit i idrottsundervisningen, men som han fått inkluderade genom enkla 

medel. 
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Utifrån intervjun och observationerna med lärare 2 tolkas graden av KASAM som medelhög. 

Detta ansåg vi bero på lärarens mindre mängd erfarenhet i förhållande till lärare 1. Enligt 

intervjun visade läraren tecken på en medvetenhet om elevernas olika behov som råder, 

vilket även sågs under observationen då läraren nivåanpassade undervisningen. Dock 

framkom det att läraren trots detta inte upplever sig ha de rätta verktygen utifrån egna 

erfarenheter för att kunna hantera anpassning av idrottsundervisning på ett naturligt sätt. 

Han anser att mängden erfarenhet och bristande självtillit kan begränsa anpassningen av 

idrottsundervisning utifrån elever med funktionsnedsättning, vilket vi anser stämmer 

överens med studiens resultat. I översiktsscheman uppmärksammades även att lärare 2 

hade en god inställning och engagemang till att hitta nya lösningar för en anpassad 

idrottsundervisning. Detta visade sig då läraren använde sig av samma material för alla 

elever i undervisningen vilket skapade lika förutsättningar för samtliga oavsett 

funktionsnedsättning. Denna aspekt anser vi vara av stor vikt för att kunna arbeta på ett 

inkluderande sätt i idrottsundervisningen för att skapa en likvärdig skola. Liksom lärare 1, 

uttryckte lärare 2 en upplevd meningsfullhet i elevernas glädje genom deras delaktighet i 

idrottsundervisningen. De båda lärarna poängterade vikten av att inkludering av eleverna är 

det som bör prioriteras då det bidrar till en positiv inställning hos eleverna. Samtidigt som 

elevernas glädje från lärarnas sida kan tolkas som att de får bekräftelse för det engagemang 

de lagt ner på anpassningen av undervisningen. Detta syntes även under observationerna då 

läraren strävade efter att få alla elever delaktiga under lektionen. 

 

I resultatet av intervjuerna och observationerna kan vi se en överensstämmelse mellan 

lärarna, där de båda belyser vikten av att nivåanpassa idrottsundervisningen snarare än att 

individanpassa den. Detta innebär att undervisningen bör ha fler alternativ vid varje övning 

där alla har möjlighet att delta istället för att använda sig av utpekande alternativ där elever 

med funktionsnedsättningar kan exkluderas från gruppen. Båda lärarna anser även att 

idrottsundervisningen bör vara av inkluderad karaktär snarare än en integrerad, där 

elevernas upplevelser av delaktighet är det mest väsentliga. De menar att alla elever oavsett 

funktionsnedsättning ska ha möjlighet att uppleva sig delaktiga under lektionens gång, vilket 

synliggjordes från båda lärarnas håll under intervjuerna och observationerna.  
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Det visar sig att vid en högre känsla av KASAM upplever personen i fråga olika situationer 

som hanterbara och begripliga, snarare än oförklarliga och oförutsägbara. Vi upplevde att 

lärare 1 hade en allmänt hög känsla av KASAM då hans mängd av erfarenhet har skapat en 

god självtillit och upplevd hanterbarhet gällande anpassning av idrottsundervisning efter 

elever med fysisk funktionsnedsättning. I intervjun uttryckte sig lärare 2 inte ha lika mycket 

erfarenhet inom detta område och upplevde därför fler utmaningar som kan uppstå i 

samband med anpassning av lektionernas innehåll. Vi anser att lärare 2 har en medel grad av 

KASAM, då man vid en lägre grad av detta bland annat uppfattar olika situationer som 

ohanterbara. Jerlinder (2010)  menar att lärare med erfarenhet inom det aktuella området 

tenderar att vara mer positivt inställda till en inkluderande undervisning (s. 59). I enlighet 

med resultaten stämmer detta överens, då lärare 1 har mer erfarenhet och högre grad av 

KASAM vilket i sin tur verkar ha bidragit till en bättre inställning och självsäkerhet. Lärare 2 

förhåller sig också positiv till anpassning av idrottsundervisning, men upplever egen brist på 

mängd av erfarenhet och känner sig utifrån detta begränsad. Slutsatsen som kan dras utifrån 

detta är att det är lättare att upprätthålla en positiv inställning vid högre grad av KASAM, då 

man utifrån erfarenhet kan uppleva situationer mer hanterbara. 

 

Avslutningsvis menar vi att till skillnad från tidigare forskning är det inte kompetensen som 

är det avgörande, då denna forskning pekar på att lärare ofta upplever en bristande 

kompetens gällande anpassning av idrottsundervisning för elever med funktionsnedsättning 

(Skolinspektionen, 2009, s. 8). Utifrån de intervjuade lärarna så överensstämmer detta inte 

med praktiken, då de båda trots olika mängd av erfarenhet menar att det handlar om 

erfarenhet inom området snarare än bristande kompetens. I enlighet med de intervjuade 

lärarna anser vi därför att det är lärarens erfarenhet som är av större vikt än kompetensen 

vid anpassning av undervisningen.  
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Lärarnas inställning till anpassad idrottsundervisning utifrån 

ramfaktorteorin 

I studien har två lärare intervjuats och något som de båda anser vara av vikt att är att de 

ramar som finns inte är avgörande för huruvida idrottsundervisningen anpassas. Samtidigt 

påpekar de att ramarna har betydelse för hur omfattande anpassningen kan vara. Detta 

stämmer överens med det Göran Linde (2000) skriver angående att det är lärarens 

förhållningssätt till de ramar som finns som har störst påverkan på undervisningens innehåll 

(s.65). Med de två lärarnas uttalande om ramfaktorer, som stärks utav det Göran Linde 

skriver, bör ramfaktorerna inte ses som anledning till att inte bedriva en inkluderande 

idrottsundervisning utan att de snarare bör ses som hur anpassningen kan genomföras. 

 

Något som är av intresse för studien är att lärarna tar upp vikten av att ha en positiv 

inställning samt att man bör se till vad varje elev kan göra istället för att skapa 

funktionshinder hos elever med funktionsnedsättningar. Detta noterades även under de 

observerade lektionerna då lärare 2 inkluderade samtliga elever i gruppen genom att 

använda det material och de tillgångar som finns på nya sätt. På så vis behöver det inte göras 

särskilt stora anpassningar för att alla elever ska bli inkluderade i undervisningen. Detta 

medför att planering av anpassade lektioner efter elever med fysiska funktionsnedsättningar 

inte nödvändigtvis behöver kräva mer tid för läraren att genomföra. 

 

Något som framkom under båda intervjuerna var vikten av att våga ta hjälp utav andra 

pedagoger som finns på plats. På så vis kan exempelvis elevassistenter eller speciallärare 

utnyttjas för att underlätta den anpassade undervisningen för eleven med 

funktionsnedsättning. Genom att utnyttja hjälpen från elevassistenten kan eleven inkluderas 

desto mer. Drar man som lärare nytta av de extra resurser som finns, menar vi att det kan 

underlätta planering och anpassning av lektionsinnehållet genom att det då finns fler vuxna 

närvarande under lektionerna. 
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När det gäller de två ramfaktorerna lokal och planering av idrottsundervisningen säger de 

båda lärarna att hela lokalen bör utnyttjas i den mån det går för att framförallt ge de elever 

med fysiska funktionshinder det extra utrymme de kan behöva ha. Vid planering av 

undervisning där det finns en eller flera elever med fysiska funktionsnedsättningar, menar de 

båda lärarna att det är av vikt att inte ha lektioner där det handlar om mätbara, fysiska 

prestationer. Detta för att undvika att det vid sådana lektioner tydligt framgår för 

elevgruppen vad varje elev är kapabel till. Detta syntes även under de två lektionerna som 

observerades då hela lokalen användes samt att de övningar som genomfördes var av sådan 

karaktär att det inte var utpekande med vad varje elev var fysisk kapabel till. En undervisning 

som inte är utpekande menar lärarna bidra till en inkluderande undervisning med acceptans 

för varandras olikheter, där det mest betydelsefulla är att alla ska delta utifrån sina egna 

förutsättningar. Ovanstående tankar och upplägg anser vi vara relevant för en likvärdig skola 

där målet är att samtliga ska kunna delta under samma förutsättningar. 

 

Den ramfaktor som både lärare 1 och lärare 2 anser vara den viktigaste att ta hänsyn till är 

tid och således bristen av denna. Lärare 2 som har betydligt mindre erfarenhet inom 

området menar att tidsbristen är den ramfaktorn som begränsar mest. Han tycker det är 

svårt att få tiden att räcka till för att samtliga elever ska få den tid och det stöd de behöver 

utifrån deras behov. Lärare 1 anser att tiden begränsar hur omfattande anpassningarna blir, 

men menar att tiden i sig inte avgör om elever med fysiska funktionsnedsättningar blir 

inkluderade i idrottsundervisningen eller inte. Vi finner lärarnas inställning till ramfaktorn tid 

intressant då erfarenheten skiljer sig markant mellan de två lärarna och kopplar det till deras 

olika mängd erfarenhet inom området. Med detta i åtanke menar vi att det går att se tydliga 

spår mellan mängden erfarenhet och inställning till eventuella problem gällande 

tidaspekten. Ovanstående stämmer överens med tidigare forskning då det visat sig att 

många lärare vill anpassa undervisningen men att det är svårt att utföra i praktiken till följd 

av bland annat tidsbrist (Jönsson och Nilsson, 2013, s. 14).  

 

Samtidigt ställer vi oss delvis kritiska mot Jönsson och Nilssons (2013) forskning som visar att 

det råder en stor problematik gällande planering och genomförande av en anpassad 
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idrottsundervisning för elever med funktionsnedsättningar och att detta då delvis skulle 

grunda sig i bristande kompetens (s.40). De två lärarna som deltagit i studien har olika 

mängd kompetens inom området. Trots detta anser de båda att det alltid går att anpassa 

idrottsundervisningen för elever med fysiska funktionsnedsättningar och att det viktigaste är 

att utgå ifrån de egna erfarenheterna för att hitta nya lösningar. 

 

Avslutningsvis vågar vi påstå, att utifrån de resultat vi fått från studiens intervjuer och 

observationer, att ramfaktorerna inte är det som är avgörande för om och hur 

idrottsundervisningen anpassas eller inte. De båda intervjuade lärarna ansåg att det gäller 

att både utnyttja och se bortom de ramar som finns till förfogande för att hitta nya lösningar 

på de tillgångar som skolan har. Ramfaktorerna kan begränsa i vilken grad 

idrottsundervisningen kan anpassas, men vi menar precis som de intervjuade lärarna att det 

gäller att se till möjligheterna istället för att fokusera på svårigheterna. 

 

Lärarnas agerande utifrån KASAM och dess påverkan på lärarnas 

inställning till de ramfaktorer som råder 

Utifrån de intervjuer och observationer som utförts under studien pekar resultaten på att en 

hög grad av KASAM påverkar inställningen till att anpassa undervisningen och till de 

ramfaktorer som finns att förhålla sig till. Detta kan bero på att lärare 1 har en hög känsla av 

KASAM tack vare bland annat mängden erfarenhet som byggts upp under åren som lärare, 

vilket gör att han då utnyttjar de resurser som finns till förfogande och ser till möjligheterna 

snarare än hinder. Studiens visar att om läraren har en bra inställning och en hög känsla av 

KASAM underlättar det för att hitta nya lösningar till att anpassa undervisningen. Detta tyder 

åter på vikten av en bra inställning för att hinder inte ska ses som oöverkomliga och fokus 

läggs istället då på de möjligheter som finns för att arbeta på ett inkluderande sätt i 

undervisningen.  

 

Lärare 2 hade en medel grad av KASAM i jämförelse med lärare 1, vilket uppmärksammades 

då han själv ansåg sig ha brist på mängd erfarenhet och känner sig begränsad i hur 
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undervisningen kan anpassas efter elever med fysiska funktionsnedsättningar. Lärarens 

känsla av KASAM märktes även då lärare 2, i relation till lärare 1, ansåg att ramarna styrde 

och begränsade betydligt mer. De båda lärarna uttryckte dock under intervjuerna att 

ramfaktorerna inte är det som är det avgörande för en anpassad undervisning, men att 

ramarna påverkar hur anpassningen kan utformas.  

 

Vi menar att resultaten tyder på att det inte är kompetensen eller ramfaktorerna som är det 

viktigaste när det kommer till en bra anpassad idrottsundervisning, utan att det handlar om 

erfarenhet och framförallt inställningen. Detta genom att ta lärare 2 som exempel då han 

har betydligt mindre erfarenhet inom området än vad lärare 1 har, och trots detta bedriver 

en anpassad idrottsundervisning där även elever med fysiska funktionshinder är inkluderade. 

Dock inte sagt att kompetens inte är nödvändigt. Vi anser oss se samband mellan lärare 1´s 

erfarenhet kopplat till hans positiva inställning, då läraren själv uttrycker att det är 

erfarenheter som har gjort honom mer självsäker till att anpassa undervisningen. Om läraren 

exempelvis har låg känsla av KASAM samt en dålig inställning, kan situationen med att 

anpassa undervisningen efter elever med funktionsnedsättning kännas ohanterbar. Det finns 

då risk att eleven exkluderas från undervisningen och övriga kamrater, vilket inte 

överensstämmer med kriterierna för en likvärdig skola.  
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Diskussion 

Studien visar både likheter och skillnader mellan lärarna och deras inställning till anpassning av 

idrottsundervisning utifrån KASAM och ramfaktorteorin. Därmed kan det konstateras att det finns en 

variation i hur KASAM påverkar lärares inställning till anpassning av idrottsundervisning för elever 

med fysiska funktionsnedsättningar. 

 

En skillnad som uppmärksammades under intervjuerna var skillnaden i antalet år lärarna varit 

verksamma samt den erfarenhet de båda har till sitt förfogande. Trots en markant skillnad i mängden 

erfarenhet mellan de två bedriver de båda en anpassad idrottsundervisning där även elever med 

fysiska funktionsnedsättningar är inkluderade. Detta tolkar vi som att det inte handlar om endast 

erfarenhet inom området, utan att det även visar på vikten av en bra inställning till att anpassa 

undervisningen samt en relativt hög grad av KASAM. Denna inställning har dock visats påverkas av 

mängden erfarenhet, då en högre grad av KASAM underlättar upprätthållandet av en positiv 

inställning som i sin tur även den påverkar den upplevda känslan av hanterbarhet. Ytterligare en 

aspekt som anses vara relevant gällande lärarnas inställning, är hur de förhåller sig till det material 

som finns till förfogande. Skillnaden mellan lärarnas känsla av KASAM märktes även här, då lärare 2, i 

relation till lärare 1, ansåg att ramarna styrde och begränsade betydligt mer.  

 

Personer med hög känsla av KASAM upplever generellt sett att olika situationer är hanterbara och 

begripliga, snarare än oförklarliga och oförutsägbara. En slutsats som kan dras gällande lärarnas 

upplevda känsla av KASAM är att lärare 1 i allmänhet har en högre känsla av KASAM till skillnad från 

lärare 2 som upplevdes ha en medel grad av KASAM. Den upplevda graden av KASAM kan tolkas 

påverkas av mängden erfarenhet, då en ökad mängd erfarenhet bland annat medför känslan av 

hanterbarhet av anpassad idrottsundervisning. Skillnaden lärarna sinsemellan visade sig även i deras 

erfarenhet då lärare 1 upplevde en trygghet i sitt arbete med anpassad idrottsundervisning, till 

skillnad från lärare 2 som ansåg sig möta fler utmaningar i samband med anpassning av 

idrottsundervisning. Utifrån detta kan det konstateras att även lärarnas känsla av hanterbarhet skiljer 

sig, då situationen kring anpassad idrottsundervisning upplevs vara olika från de två lärarnas håll. 

Lärare 1 upplever dessa situationer som överkomliga då en inkluderande undervisning enligt honom 

anses vara möjlig oavsett olika funktionsnedsättningar som råder bland elever. Lärare 2, å andra 

sidan, anser sig stöta på fler utmaningar som kan uppstå i samband med anpassning av 

idrottsundervisning. 
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Tidigare forskning säger att det hos lärare råder en upplevd bristande förmåga gällande anpassning 

av idrottsundervisning för elever med funktionsnedsättningar. Detta synliggörs bland annat i 

Skolinspektionens granskning där det visar sig att denna typ av problematik främst beror på lärares 

bristande kompetens inom området samt hur undervisningen rent praktiskt kan anpassas utifrån de 

förutsättningar som skolan innehar (Skolinspektionen, 2009, s.8). De två intervjuade lärarna tror dock 

att grunden till en sådan problematik inte beror på lärares kompetens, utan att det snarare beror på 

bristande erfarenhet. Detta uppmärksammades även under intervjuerna med de två lärarna. 

 

En likhet hos de intervjuade lärarna är medvetenheten kring de ramfaktorer de har att förhålla sig till 

samt de brister som finns med dessa. Båda lärarna menar att ramfaktorerna inte har en avgörande 

påverkan på om undervisningen anpassas, utan att det är av större vikt att arbeta utifrån de ramar 

som finns för att skapa så bra idrottslektioner som möjligt. Samtidigt som de påpekar att ramarna har 

betydelse för hur omfattande anpassningen kan bli. 

 

Lärarna uttrycker tid som den ramfaktor som påverkar anpassningen av undervisningen mest och är  

den ramfaktorn som är den viktigaste att ta hänsyn till. Lärare 2 belyser problematiken med 

tidsaspekten, då han känner att han har svårt att som lärare räcka till och hinna med att täcka 

samtliga elevers behov under den lektionstimme som klassen har till sitt förfogande. Under studien 

framkommer det dock att de båda klarar av att hantera tidsaspekten tack vare de erfarenheter de 

fått under sina verksamma år som lärare. Detta trots att lärare 2 har betydligt mindre erfarenhet än 

lärare 1. Detta tyder på att lärares KASAM påverkar inställningen till att hitta nya lösningar till att 

anpassa undervisningen, trots de begränsningar som finns inom de fasta ramarna.  

 

En annan likhet hos lärarna är planeringen av anpassad undervisning efter elevers olika behov. Båda 

lärarna lyfter fram vikten vid att inte planera lektioner där det handlar om mätbara, fysiska 

prestationer. Istället menar lärarna att ett, för dem, fungerande koncept är att nivåanpassa 

undervisningen för att undvika att tydliggöra vad varje elev är fysisk kapabel till. Detta medför även 

att planeringen av de anpassade lektionerna inte nödvändigtvis behöver kräva mer tid för läraren att 

genomföra. Vår tolkning av detta är ramfaktorn material inte är avgörande för att kunna bedriva en 

anpassad undervisning, utan att det är av större vikt att använda det material som finns på nya sätt 

för att kunna nivåanpassa undervisningen och inkludera samtliga elever. 
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Medgivandeblankett till deltagande i observation 

 

Vi är två lärarstudenter från Uppsala Universitet som läser termin 6 på Grundlärarprogrammet. 
Under denna termin skriver vi ett självständigt arbete och vi har valt att undersöka hur lärare kan 
anpassa idrottsundervisningen för att inkludera samtliga elever. 

 

Under två idrottslektioner kommer vi observera läraren och hur läraren lägger upp sin undervisning, 
inget fokus kommer ligga på eleverna. Inga namn eller information om eleverna kommer tas med i 
uppsatsen samt ingen fotografering eller videoupptagning kommer ske under observationerna. All 
insamlad data kommer endast användas till analys i vårt självständiga arbete och ingen obehörig 
kommer kunna ta del utav informationen. Deltagandet i observationerna är helt frivilligt och kan när 
som helst avbrytas. 

 

Om  Ni  har  några  frågor, tveka inte på att höra av Er! 

Hanna Persson +46703648453, hanna.persson.3885@student.uu.se 

Lina Öhberg   +3584573427202, lina.ohberg.1638@student.uu.se 

 

MEDGIVANDE FRÅN FÖRÄLDRAR/VÅRDNADSHAVARE 

□  JA, jag/vi tillåter att mitt/vårt barn; 

□  NEJ, jag/vi tillåter INTE att mitt/vårt barn;  

blir observerat av lärarstudenter. 

......................................................................................................... 

(Barnets namn) 

…………………………………………………………………………………………………….. 
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(Målsmans/Vårdnadshavares underskrift) 

Datum...........................................................................Tel: ..................................... 

Blanketten skrivs under och lämnas till elevens lärare. 

 

Intervju 

 

Hur länge har du arbetat som lärare? Vilka ämnen undervisar du i?  

 

Med tanke på lokaler, klasstorlek och eventuell möjlighet till extra stöd, anser du att det 

finns rätt förutsättningar för att kunna anpassa undervisningen?  

 

Känner du rent kunskapsmässigt att du har fått rätt förutsättningar för att kunna anpassa 

undervisningen? Om JA, på vilket sätt?  

 

Hur tänker du rent praktiskt kring planering av undervisning när det finns elever med 

funktionsnedsättningar?  

 

Enligt Barnombudsmannen deltar 64% av de elever med rörelsehinder inte i skolans samtliga 

ämnen och idrottslektionerna är det ämne som drabbas mest. Skolinspektionens granskning 

gjord 2009 visar på att det bl.a. beror på bristande kompetens hos skolpersonalen…. Vad är 

eran åsikt om detta? Vad tror ni detta kan bero på? 

 

Vad skulle ni ge för tips och råd till lärare som anser att de har bristande kunskap om 

anpassning av idrottsundervisning för elever med funktionsnedsättningar? 
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Observation  

 

Hur påverkar ramfaktorerna anpassningen av lektionen? 

- Lokal 

- Material 

- Gruppstorlek 

- Interaktion mellan eleverna 

- Tiden 

- Användning av assistent om sådan finns 

 

Verkar läraren allmänt motiverad? 

 

Verkar läraren engagerad i att anpassa undervisningen efter  den elev som har fysisk 

funktionsnedsättning? 

 

Blir anpassningen en naturlig del av lektionen, på vilket sätt? (Inkludering, integrering). 


