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Abstract 

Starting the senior level of the compulsory school often means changing schools and 

most of ones classmates, an experience that can be both positive and negative. It can be a 

chance to find new interests, or a hard time with new impressions and higher demands. If 

one also has special needs, because of a functional disorder, the change of schools can be 

very challenging if the school does not have the ability to provide for one’s needs. When 

a student is included in school, it means that the student shall be fully involved in the 

situation on the same terms as ones classmates (Fors 2004). 

 This essay is founded on a case study made with qualitative interviews about a 13-

year old boy with the functional disorder Down’s syndrome and is included in grade 7. 

Except for the student in question, I have interviewed his teachers, parents and assistants 

to form an opinion about his physical activity in school and on his free time. The purpose 

of my work is to investigate if a student with the functional disorder Down’s syndrome 

gets the opportunity to develop in the subject physical education by being included, and 

what consequences the included education has for his physical activity both in and after 

school.      

 My results show that the student in question has great opportunity to develop, not 

only by having many different classmates to work out together with, but also by watching 

them and imitate. Further more the results show that the student develops high self-

esteem by being included, and that he has developed both in the subject physical 

education and on his free time since grade 6.  

 

Keywords: Down’s syndrome, inclusion, physical education, self-esteem     
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Sammanfattning 

Att börja på högstadiet och byta både skola och de flesta av sina klasskamrater kan vara 

positivt såväl som negativt. Det kan vara en chans att hitta nya intressen, eller jobbigt 

med mycket nya intryck och högre krav. Om man dessutom har särskilda behov, till följd 

av ett funktionshinder, kan den omställningen bli väldigt krävande om inte skolan klarar 

av att tillgodose ens behov. När en elev är inkluderad i skolan så innebär det att eleven 

skall involveras helt och hållet i sammanhanget på samma villkor som sina klasskamrater 

(Fors 2004).  

 Den här uppsatsen bygger på en fallstudie gjord med kvalitativa intervjuer som 

handlar om en 13-årig pojke som har funktionshindret Downs syndrom och är inkluderad 

i årskurs 7. Förutom eleven i fråga har jag intervjuat hans lärare, föräldrar och assistenter 

för att få en uppfattning om hans fysiska aktivitet i skolan och på fritiden. Syftet med mitt 

arbete är att undersöka om en elev med funktionshindret Downs syndrom får möjlighet 

att utvecklas i ämnet idrott och hälsa genom inkludering, och vad den inkluderade 

undervisningen får för konsekvenser för hans fysiska aktivitet både före och efter skoltid. 

 De resultat jag har fått visar att eleven i fråga får stor möjlighet att utvecklas genom 

att han har många klasskompisar att idrotta tillsammans med, men också att titta på och 

härma. Vidare visar också resultaten att eleven utvecklar en hög självkänsla av att vara 

inkluderad och att eleven har utvecklats både i ämnet idrott och hälsa och på fritiden 

sedan årskurs 6.  

 

Nyckelord: Downs syndrom, idrott och hälsa, inkludering, självkänsla 
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1. Inledning 

Att börja på högstadiet kan vara omvälvande då den gamla klassen ofta delas upp och de 

flesta i den nya klassen är främmande. Men det kan också vara en chans, eller en 

möjlighet att få nya kamrater och börja med nya aktiviteter eller hitta nya intressen. 

När en funktionshindrad elev inkluderas i grundskolan så innebär det att eleven ska vara 

en lika självklar medlem och del av sammanhanget på samma villkor som alla i gruppen 

(Fors 2004). Det finns dock inga garantier för att eleven känner sig just inkluderad eller 

har känslan av att han/hon befinner sig i en miljö som stimulerar till utveckling och 

självkänsla. Den här undersökningen är en fallstudie om en 13- årig pojke som nyss 

börjat på högstadiet, i en ny klass med få kamrater från sin gamla klass. Något som skiljer 

den här pojken åt från hans klasskompisar är att han har funktionshindret Downs 

syndrom. Den skola pojken har börjat på är det högstadium som hela hans grannskap har 

gått i, går i, eller kommer att gå i, han är alltså inkluderad i undervisningen och har aldrig 

gått i särskola. I egenskap av blivande idrottslärare vill jag med den här uppsatsen 

undersöka om den här pojken får möjlighet att utvecklas i ämnet idrott och hälsa genom 

att han är inkluderad. Jag vill också fördjupa mig i vad den inkluderade undervisningen 

får för konsekvenser för hans fysiska aktivitet både under och efter skoltid.              

 

1.2. Syfte 

Avsikten med detta arbete är att undersöka om en elev med funktionshindret Downs 

syndrom får möjlighet att utvecklas i ämnet idrott och hälsa genom inkludering, och vad 

den inkluderade undervisningen kan få för konsekvenser för hans fysiska aktivitet både 

under och efter skoltid. 

1.3. Frågeställningar 

Utvecklas självkänslan hos en elev med Downs syndrom i årskurs 7 som är inkluderad i 

ämnet idrott och hälsa? 

Hur har eleven utvecklats i ämnet idrott och hälsa och på fritiden sedan årskurs 6? 
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2. Litteraturbearbetning 

2.1. Lagar och riktlinjer 

Enligt salamancadeklarationen (2001) skall skolorna ”ge plats för alla barn, utan hänsyn 

till deras fysiska, intellektuella, sociala, emotionella, språkliga eller andra 

förutsättningar” (handlingsram, 3:e stycket). Deklarationen uppmanar också till att ”inom 

de integrerade1 skolorna skall barn med behov av särskilt stöd få allt det extra stöd de 

eventuellt behöver för att de skall kunna undervisas på ett effektivt sätt. Integrerad2 

skolgång är det effektivaste sättet att bygga upp en solidaritet mellan barn med behov av 

särskilt stöd och deras kamrater” (1 kap. 8:e stycket). 

 FN:s barnkonvention antogs av i Sverige 1989. Artiklarna i konventionen handlar 

om barns rättigheter och hur de skall genomföras. Lpo94 grundar sig till viss del på 

barnkonventionen som genomsyrar alla dokument i läroplanen (Barn- och 

elevombudsmannen 2007).  FN:s barnkonvention (2006) understryker att ”barnets 

utbildning skall syfta till att utveckla barnets fulla möjligheter i fråga om personlighet, 

anlag och fysisk och psykisk förmåga (art.29).  

 I läroplanen (2002:10-13) för grundskolan står det att ”hänsyn skall tas till 

elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar att nå målen. 

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

målen för utbildningen”. Läroplanen betonar även att skolan skall låta ”eleverna få 

uppleva olika uttryck för kunskaper” och att ”varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, 

känna växandets glädje och få erfara den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg 

och övervinna svårigheter”.  

 Skollagen (2002:1§) säger att ”utbildningen i grundskolan skall syfta till att ge 

eleverna de kunskaper och färdigheter och den skolning i övrigt som de behöver för att 

delta i samhällslivet. […] Särskilt stöd skall ges till elever som har svårigheter i skolan ”.       

 Den lokala kursplanen i idrott och hälsa (bilaga 5) på elevens skola berättar att 

skolans mål är att ”eleverna skall utveckla ett bestående intresse för regelbunden fysisk 

                                                 
1 läs: inkluderande  
2 läs: inkluderad 
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aktivitet genom kunskap om goda vanor som kan leda till hälsa och välbefinnande”. Ett 

utdrag av några av skolans sätt att jobba för att nå detta mål är: 

 

● En viktig del av motorikträningen utgörs av gymnastiken. Alla elever ska få möjlighet att 

utveckla sina motoriska färdigheter med tanke på kroppskontroll. 

● Målsättningen är att alla elever ska kunna simma minst ett simsätt vid utgången av nian och 

även ha kunskaper i livräddning. 

● Musiken och dansen är en stor del av vårt kulturarv och av vårt sociala liv. Vi vill använda 

musiken som ett instrument för bl.a. motorisk utveckling, främja kreativitet och fantasi.  

● Lek är ett utmärkt sätt att träna bl.a. koncentration samarbete och ödmjukhet […]. Leken tränar 

också de motoriska grundformerna samt att kunna respektera och följa regler. 

● Friluftsliv har mycket att erbjuda främst med tanke på motion, avslappning och rekreation. 

Eleverna ska få en kunskapsgrund att stå på för att sedan kunna använda naturen efter eget tycke 

och behov.  

 

2.2. Downs syndrom 

Downs syndrom är ett medfött funktionshinder som medföljer en person hela livet. 

Funktionshindret kommer sig av en avvikelse i celldelningen och att 47 kromosomer 

bildas istället för 46. Den vanligaste formen av Downs syndrom kallas Trisomi 213, där 

den extra kromosomen är nummer 21, där det alltså finns tre kromosomer istället för två. 

Annerén (1996:26) säger att ”den extra kromosomen leder till […] obalans. Det 

uppkommer en överdos av anlagen […]”. Han säger också att det inte är alla anlag i 

kromosomen som skapar instabilitet men att de som gör det har ”en avgörande betydelse, 

som orsakar utvecklingsstörningen, tillväxtförseningen, de medfödda hjärtfelen […]”. Att 

ha Downs syndrom innebär alltså bl.a. en utvecklingsstörning där problematiken enligt 

Annerén varierar från individ till individ. Johansson (1996:78) poängterar att i 

undersökningar då IQ används som ett mått på utvecklingsstörning sprider barn med 

Downs syndrom ut sig på skalan. Det är alltså inte säkert att utvecklingsstörningen är 

”grav” eller ens ”måttlig” – men den kan vara det.  

 Vidare säger Johansson (1996:85) att ”barn med Downs syndrom har motoriska 

svårigheter”och att det i grovmotoriken kan vara svårt att sätta samman två olika rörelser 

                                                 
3 Ca 94% av alla barn som föds med Downs syndrom har trisomi 21 (Annerén 1996:23) 
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vid rätt tillfälle och att den finmotoriska problematiken kan ställa till det för tal och skrift. 

Annerén (1996:41-42) menar att det är viktigt att arbeta aktivt för att stimulera den 

motoriska utvecklingen, han säger att ”träningen av barnen måste vara allsidig” och att en 

stor anledning till begränsningar i fysisk aktivitet är den ”låga muskelspänningen”, därför 

uppmanas föräldrar till barn med Downs syndrom att hjälpa till att träna och ”stimulera 

muskelspänningen”.  

 De vanligaste presumtiva problemen som kan orsaka hinder under utövandet av 

fysisk aktivitet för personer med Downs syndrom är enligt Fors (2004:155-156): 

 

 ● Infektioner i de övre andningsvägarna 

 ● Hjärtproblem 

 ● Överrörliga leder 

 ● Hypotoni4 

 ● Synproblem 

 ● Hörselproblem 

 ● Kinestetiska problem5 

  ● Samordningsproblem  

      

Fors menar att lärare och ledare som har elever med Downs syndrom bör tillgodogöra sig 

information om den enskilde individens möjligheter och problem för att kunna erbjuda en 

fullgod undervisning. 

 Barn med Downs syndrom kan också ha olika medicinska problem som kan 

påverka den fysiska aktiviteten. Det kan dels bero på problematik i samband med t.ex. 

hörsel eller synnedsättningar eller bortavaro och rehabilitering till följd av operationer av 

hjärta eller tarmar (Annerén 1996:50-58).    

2.3. Inkludering och utveckling av självkänsla 

Inkluderad undervisning innebär att alla elever i gruppen får vara med och att 

anpassningar i arbetet omfattar gruppen som helhet. Fors (2004:24) säger att ”med 

inkludering menas att människor med funktionshinder ses som individer med rättigheter 

att ta risker, att göra val, att göra misstag, att vara oberoende och kunna skörda de vinster 

                                                 
4 Låg muskelspänning (Prom 2007) 
5 Problem förknippade med rörelseförnimmelsen (Fors 2004)  



Linn Gunnarsson  2008-02-06 
 
 

5 

som fysisk aktivitet ger som vilken annan individ som helst”. Att vara inkluderad medför 

alltså att en funktionshindrad elev får vara en del av den stora massan och möjlighet att 

utveckla rörelseglädje på samma sätt som sina jämnåriga klasskamrater. 

 Enligt Vernersson (2007:24) handlar inkludering till stor del om lärarens 

inställning: ”attityden hos läraren till elever i behov av särskilt stöd ses som avgörande 

för om eleven i realiteten inkluderas eller exkluderas”. Vernersson menar att lärarens 

attityd påverkas av kunskaper om undervisningsmetoder, utrustning och framför allt tid.     

 Arbetet med inkludering månar om individens utveckling, och omgivningens 

förmåga att skapa trygghet och möjligheter för barn och ungdomar. Elevernas 

självförtroende och självkänsla påverkas av hur andra i deras närhet beter sig. Olsson och 

Olsson (2007:75-76) säger att ”självkänslan byggs i hög grad upp genom den respons vi 

redan som barn får på våra känslor och reaktioner”. Författarna menar att skolan i många 

fall fokuserar på ”brister och problem i barn och ungdomars personlighetsutveckling”. 

Med inkludering vill man vända den uppmärksamheten till vad individen faktiskt klarar 

av och hur det skall gå till. Självkänsla kan definieras som uppskattning för den man är 

medan självförtroende handlar om uppskattning för det man gör.      

 Enligt Telama (1999) är idrott ett ämne där eleverna får tillfälle att utveckla goda 

färdigheter i moral. Författaren säger att idrott kan bjuda in till möjligheter i ett socialt 

samspel i miljöer och aktiviteter som varierar mot resten av skolans ämnen. 

En grundskola i Gislaved arbetar aktivt med inkludering av elever i behov av särskilt stöd 

och rektor Barbro Stjerne (2007:18-19) säger att skolan måste jobba hårt för att inkludera 

elever, pedagogerna på skolan måste även de få stöd och hjälp i sitt arbete: ”ett barn kan 

ju sitta i ett klassrum och kallas integrerat men inte höra dit över huvud taget. För att det 

skall fungera måste det vara en situationsanpassad undervisning beroende på vad som står 

i utvecklingsplanen”. Lärarna på skolan ser positivt på inkluderingen och menar att alla i 

gruppen blir ”vinnare” genom att jobba med inkludering: ”[…] ser mindre av monotona 

och självdestruktiva beteenden och oro som annars kan förekomma i en liten grupp elever 

med funktions- eller begåvningshandikapp”.            

 Specialpedagogen Lena Martinsson (2007:19) säger att gruppen i sig är en viktig 

del av barnens lärande: ”barn lär av varandra […] jag tror inte att de [eleverna] hade nått 

så långt i utvecklingen om de inte hade haft sina klasskamrater att lära av. […] Hela 
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klassen har nytta av att det finns olika barn i gruppen. Det höjer den sociala 

kompetensen”.  

 Utbildningsminister Jan Björklund (2007:20) håller dock inte med om att skolor 

som jobbar med inkludering gör alla elever till vinnare: ”om ett barn med grav 

utvecklingsstörning går i vanlig skolklass kommer det inte att ske någon utveckling, för 

där finns inte tillräcklig kunskap, kompetens eller stöd”. 

 Sjöberg (2007:32) säger att inkludering innebär att eleven som inkluderas inte vid 

något tillfälle får göra någonting annat än sina klasskamrater, för då är han/hon inte 

längre inkluderad: ”detta medför att om Peter ska träna extra på de aktiviteter han 

behöver i den ordinarie klassen blir han segregerad från de andra och således är han inte 

inkluderad i undervisningen. I särskola uppstår inte detta problem då de flesta elever där 

är i behov av att träna mycket på sin motorik.”. 

 Nilsson och Waldemarson (1994:33) diskuterar hur viktig bilden av oss själva är. 

De anser att bilden skapas i relation till andra människor: ”alla uppfattningar om vår egen 

identitet är grundade på kommunikation med andra – andra människor fungerar både som 

resonansbotten och som bidragsgivare till jagbilden”.  

 Glenn och Cunningham (2001) har gjort studier om självkänslan hos unga personer 

med Downs syndrom. Författarna menar att eftersom allt fler barn med Downs syndrom 

är inkluderade i skolan har eleverna också ökade möjligheter att jämföra sig själva med 

elever som har andra förutsättningar. Sådant som kan påverka om jämförelsen blir positiv 

eller negativ är bl.a. elevernas syn på sig själva. Glenn och Cunningham konstaterar att 

undersökningsgruppen hade hög självkänsla och ungdomarna ansåg att trots att de inte 

var lika duktiga i akademiska ämnen som sina jämnåriga, så var de lika begåvade som 

andra i deras ålder. Enligt författarna tyder resultatet på att ungdomarna har en positiv 

uppfattning om sig själva.  

 Johansson (1996:86) framhåller dock att ”barn med Downs syndrom kan ha en 

pessimistisk syn på sig själva som lärande individer” författaren påpekar att det är 

omgivningen som sätter begränsningar och att ”lusten till inlärning, längtan efter 

kunskaper och utveckling, tron på sig själv och upplevelsen av tillfredsställelse och 

välbefinnande under inlärningens gång är måhända lika viktiga för inlärningen”.  
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 I en undersökning om funktionshindrade elevers syn på delaktighet visar det sig att 

elevernas syn på sig själva snarare är kopplad till sin ålder än sitt funktionshinder: ”för 

äldre6 elever […] är det att få vara med på lika villkor och känna inflytande som är 

viktigt” (Almqvist et.al. 2007:26).  

 Även Janson (2007:14) belyser vikten av barns samspel: för att kunna ge barnen 

ökad möjlighet till delaktighet måste man även börja våga prata om att behov och 

förutsättningar skiljer sig åt i åldrar och i funktionsnedsättningar”. Janson menar att det är 

barnen själva som ger uttryck för delaktighet genom att vara med, vidare säger han att 

”[…] barnet genom sin insats i kamratsamspelet blir med på lika villkor”.    

 Gunnarsson och Kvarström (2007:16) har i en fallstudie skrivit om positiva effekter 

med inkluderad undervisning:  

 

Om E [eleven] tittar på hur andra gör för att lära sig, och därigenom höjer sin kompetens, ökar 

således hans motivation och det blir en positiv kedja där han tittar – lär sig – motiveras – tittar – 

lär sig – motiveras osv. Genom sin fysiska färdighet stärks också hans självförtroende, och vilja att 

idrotta. 

 

Beskrivandet av den positiva kedjan innebär att genom att idrotta tillsammans med andra 

elever i samma ålder, där alla har olika förutsättningar, finns det goda chanser att möta 

kompisar som är bra på något annan än en själv och som man kan lära sig av.  

 I en studie av Wolpert (2001) konstaterar författaren att barn med Downs syndrom 

som är inkluderade i skolan är framgångsrika. Wolpert påpekar också att tidigare studier 

visat att elever som är inkluderade når högre akademiska mål än elever som är 

segregerade. Vidare säger de lärare som deltagit i Wolports undersökning att upplevelsen 

av inkludering är utmanande, belönande och har stort värde inte bara för eleverna med 

Downs syndrom, utan också för deras klasskamrater. 

 

 

                                                 
6 13-17 år 
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3. Metod 
För att få svar på mina frågeställningar har jag bearbetat aktuell litteratur som behandlar 

inkluderad undervisning både på ett positivt och ett negativt sätt. Annan litteratur jag 

använt mig av handlar om funktionshindret Downs syndrom. Jag har också gjort en 

fallstudie om en elev som har Downs syndrom och har inkluderad undervisning på den 

högstadieskola som också hans syskon och grannar hör till. I min fallstudie har jag använt 

mig av intervjuer. Slutligen har jag även bearbetat en tidigare fallstudie (Gunnarsson & 

Kvarnström 2007) som handlar om den elev jag intervjuar i den här uppsatsen. I mina 

resultat kommer jag att jämföra vissa av resultaten från den tidigare undersökningen med 

resultaten från den här uppsatsens intervjuer.      

3.1. Urval 

Min undersökningsgrupp består av en pojke med Downs syndrom som har inkluderad 

undervisning och människor som arbetar nära med honom, antingen hemma eller på 

skolan. Jag har valt att ge de olika respondenterna en kod, där den första respondenten 

kallas R1, den andra R2 o.s.v. På så sätt blir det lättare att hänvisa till de intervjuade och 

det förenklar läsandet då det blir lätt att skilja personerna åt. De intervjuade är: 

 

R1: Elev, pojke 13 år med funktionshindret Downs syndrom 

R2: Elevens mamma 

R3: Elevens pappa 

R4: Elevens idrottslärare 

R5: Elevens lärare i ’elevens val’ 

R6: Elevens assistent som har jobbat med eleven i många år 

R7: Elevens assistent som nyligen lärt känna eleven. 

 

Av de lärare R1 träffar i idrottsundervisningen har R4 ca 8 års erfarenhet av att undervisa 

klasser från särskolan i idrott och hälsa och i den undervisningen har han mött flera 

elever med Downs syndrom, R5 har däremot ingen tidigare erfarenhet av 

funktionshindret förutom det som idrottslärare får med sig i sin utbildning. 
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3.2. Intervjuguider 

De frågor som finns i intervjuguiderna (Bilaga 1-4) är olika till varje respondent beroende 

på i vilket sammanhang de träffar eleven. R1 intervjuades om sin fysiska aktivitet och på 

vilket sätt det känns att vinna eller förlora. R2 och R3 intervjuades om fritiden och även 

om omställningen att byta skola och lärare. R4 och R5 intervjuades om elevens aktivitet 

och inställning under deras respektive lektioner. Slutligen intervjuades R6 och R7 om 

elevens aktivitetsgrad på rasten och hans möte med andra elever i den spontana leken på 

rasten. R6 och R7 intervjuades också om idrottsaktiviteter i den mån de är med antingen i 

skolan eller utanför.  

 Frågorna i intervjuguiderna är utformade av en modell enligt Kvale (1997:125). 

Respondenterna fick först av allt ”inledningsfrågor” som var lätta att svara på för att få 

intervjun att komma igång på ett bra sätt. Ett exempel på en sådan fråga är: Kan du 

berätta för mig vad du brukar göra på idrotten? Vidare fortsatte jag med att ställa 

”uppföljningsfrågor” på de svaren jag fick på inledningsfrågorna: Vad är roligast på 

idrotten? Jag följde upp med mer ”specificerade frågor” för att få en djupare och mer 

detaljerad information: Varför tycker du just det är roligast på idrotten? Efter detta 

ställde jag ”direkta frågor” där respondenten fick tillfälle att utveckla sina åsikter i större 

utsträckning: Är det något du skulle vilja göra på idrotten som du inte får tillfälle till? Jag 

använde mig även av ”tystnad” för att få respondenterna själva att tänka efter och 

utveckla vad de tidigare sagt eller komma in på ett annat spår än det jag påbörjat. Till sist 

ställde jag ”tolkande frågor” för att tydliggöra eventuella missförstånd: Du menar alltså 

att...?. Frågornas utformning hjälpte mig att få en djupare förståelse för respondenternas 

svar och respondenterna själva fick genom att utveckla sina svar större möjligheter att 

föra fram sina tankar.    

 

3.3. Genomförande 

Eftersom jag träffat eleven tidigare ringde jag direkt till hans föräldrar och bad om 

tillstånd att få intervjua honom. Jag frågade också om personer som kunde vara relevanta 

att intervjua, och fick telefonnummer till dem av föräldrarna. Efter att ha stämt träff med 

respondenterna åkte jag ut till elevens skola och observerade under en idrottslektion, det 
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gjorde att jag med idrottsläraren (R4) kunde diskutera olika saker som hände under 

lektionen. Detta medförde också att jag fick ändra min intervjuguide för R4 under dagens 

gång. Observationen är inte en del av min empiriska undersökning utan en 

pilotundersökning för att förbättra intervjuguiden och själv få en djupare förståelse. R4 

och R5 intervjuades i ett arbetsrum nära idrottshallen, R1, R6 och R7 intervjuades i ett 

arbetsrum på skolan och R2 och R3 intervjuade jag hemma hos dem vid ett tillfälle när 

eleven inte var hemma. Intervjuerna tog ca 30-60 minuter och respondenterna 

intervjuades var för sig utom R1, som hade med sig assistent R6 för att han skulle känna 

sig trygg. R2 och R3 intervjuades samtidigt. R3 var från början inte tänkt att delta i 

intervjun, men eftersom tillfälle gavs var det självklart att frågorna som från början var 

tänkta för R2 även kunde besvaras av R3. För att jag inte skulle behöva anteckna bad jag 

respondenterna om tillstånd att spela in vad som sades på band. 

 

3.4. Databearbetning 

Efter att alla intervjuer var genomförda lyssnade jag igenom banden och skrev ner det 

som diskuterades som hör till min undersökning. Ibland kom samtalen in på sådant som 

inte har någon relevans för det här arbetet och jag har därför valt att endast redovisa de 

delar av intervjuerna som är intressanta för mina frågeställningar. 

 

3.5. Reliabilitet och validitet 

De intervjuade har inte på förhand vetat vad mina intervjufrågor handlat om och de är 

också oberoende av varandra på ett sätt som gör att de kunnat svara uppriktigt på mina 

frågor. Om jag intervjuat en annan elev som förstås har andra personer i sin omgivning 

håller jag det för troligt att resultatet hade kunnat bli annorlunda. Men om samma 

intervjuer genomfördes med just de här respondenterna är det troligt att resultatet blir 

jämbördigt med de resultat som redovisas i den här uppsatsen. Kvale (1997:146) 

poängterar att intervjuaren ofta ställer ledande frågor och att resultatets reliabilitet därför 

ibland blir ifrågasatt. Författaren vidhåller dock att det viktigaste är ”vart” frågan leder 

och om den leder vidare i, för intervjun, väsentliga riktningar. Därför anser jag att 
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reliabiliteten i den här uppsatsen är hög, då jag lett respondenterna in på spår som är 

relevanta för den här undersökningen men inte antytt några förväntade svar. Jag har 

undersökt det jag från början ämnade undersöka, även om jag förändrat mina 

intervjuguider och egna funderingar efter att saker som jag inte tänkt på kommit upp, 

främst under intervjuerna. 

 

3.6. Etiskt förhållningssätt 

Den här undersökningen är konfidentiell. Samtal eller dokument som möjligen skulle 

kunna avslöja var skolan ligger eller vem undersökningen handlar om har därför 

omarbetats, dock utan att innehållet ändrats. Efter att opponeringen är färdig för denna 

uppsats kommer jag också att radera de inspelade banden. Ingen av de intervjuade blev 

tillsagda att ställa upp i undersökningen utan respondenterna blev tillfrågade om de kunde 

tänka sig att bli intervjuade och ställde upp frivilligt.     
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4. Resultat 

4.1. Inledning 

Här kommer jag att redogöra för de resultat som är betydelsefulla för mina 

frågeställningar. Sådant som kom upp under intervjuerna som inte hör till mitt 

intresseområde har jag lämnat utanför. För att det skall bli lättare att läsa har resultaten 

blivit indelade i underrubriker som handlar om hur lärarna, assistenterna och föräldrarna 

ser på sitt arbete och hur de bidrar till R1s utveckling, vad som kan påverka självkänslan, 

och om gruppen han ingår i. Då R1 är huvudpersonen i min undersökning har han också 

fått en egen underrubrik i resultatet. 

4.2. Bakgrund 

R1 har idrott och hälsa på schemat två gånger i veckan, samt elevens val en gång, han har 

en lärare i idrott och hälsa och en annan i elevens val. Båda lärarna är nya för honom 

sedan höstterminens start. Det finns två klasser i årskurs 7 på skolan, eleverna från den 

klass R1 gick i på mellanstadiet har blivit uppdelade mellan de båda klasserna och de är 

sex stycken från den skolan i klassen som R1 går i nu, de flesta i hans klass är alltså nya 

för honom – och han för dem.  

 Elevens val är ett ämne där eleverna själva får vara med och önska vilka aktiviteter 

det ska ha under året. Sedan sammanställer läraren önskemålen och planerar efter 

möjligheter och majoritet.  

 R1 har även en ny assistent (R7), han har kvar sin assistent från mellanstadiet (R6), 

men har alltså två stycken nu, varav den nya assistenten är med mest på idrotten.   

 Eleven har ingen individuell kursplan i idrott och hälsa utan R4 har gjort 

bedömningen att han kan följa den ordinarie kursplanen för klassen. 

 I samband med att eleven har börjat högstadiet, som ligger några mil från hemmet, 

har han även börjat på ett fritidshem där han är några dagar i veckan efter skolan. 

Ungdomarna på fritidshemmet är mellan 12-20 år, och de flesta har sin skolgång i 

särskolan.   
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4.3. Pedagogernas inställning 

För att få en förståelse för hur R1 har blivit emottagen på sin nya skola frågade jag 

lärarna om hur deras inställning till att undervisa R1 var innan skolan börjat. R4, tyckte 

från början att R1 nog skulle ha fått det bättre i t.ex. en särskoleklass, men allteftersom 

terminen har gått, har han ändrat inställning och tycker nu att det fungerar bra.  

 

Hur tänkte du när du fick veta att du skulle få en elev med funktionshindret Downs 

syndrom på idrotten/elevens val? 

 

 R5:”Jag tänkte bara att det var inga problem, fast jag ville gärna veta hur han fungerade  

 i stor grupp, och bemötande och så. Men jag tänkte absolut inte något negativt eller att  

 det skulle vara jobbigt eller sådär. Jag ville bara ha lite bakgrund”. 

 

 R4:”Eftersom jag har haft särskoleklasser i idrott i ganska många år så var min första  

 tanke att: vad synd att han är i helkass – han kommer att få det jobbigt. Och tanken  

 var direkt den att varför var han placerad i helklass, i grundskolan? Det var en liten 

 negativ inställning i början, kan jag väl säga, till hans position i klassen. Inte mot eleven 

 i fråga, utan mot upplägget från skola och föräldrar”. 

 

Känner du (R4) fortfarande så? 

 

 R4:”Nej. Han fungerar bra i helklass och klassen respekterar honom för den han är. 

 De särbehandlar honom inte utan han är som vem som helst i klassen, fast om han måste 

 särbehandlas så respekterar de det också”. 

 

Jag bad lärarna att berätta om deras arbetssätt med den klass som R1 går i, om de planerar 

på något annat sätt än i andra klasser. R4 påpekar att han självklart tänker på att alla i 

klassen, även R1 ska kunna göra övningarna, men att han inte tar några avsteg från 

kursplanen. Dock kan det ibland vara aktiviteter inplanerade som kan vara svårt för R1 på 

grund av hans funktionshinder och då låter både R4 och R5 honom jobba med en 

alternativ aktivitet.    

 

Fick du några extra resurser av skolledningen för att kunna bemöta eleven på bästa sätt?  
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 R5:”Han har ju assistent, men annars har jag inte fått några resurser”. 

 

 R4:”Jag har väl haft möjlighet att gå på någon kurskväll, men jag kände att jag har hyfsat 

 med mig. Däremot har jag läst mig till en del på egen hand”. 

 

Har du fått någon extra planeringstid för den klassen som R1 går i? 

 

 R4:”Nej, det har jag inte fått”. 

 

När du planerar en lektion, tänker du då på vad som skulle kunna vara svårt för eleven till 

följd av hans funktionshinder? 

 

 R5:”I den formen som jag undervisar –elevens val – så bygger det på att eleverna själva 

 får välja vad de ska göra […] Då får han liksom alla andra välja in och göra det som de  

 tycker känns lite kul och roligt för stunden”. 

 

 R4:”Jag måste ju ha någonting som fungerar för den eleven, men jag följer min kursplan  

 för den klassen fast jag kan göra några små justeringar för honom”.      

   

I de fall det passar R1 bättre att jobba med alternativa övningar så sker de inte i 

klassrummet vid sidan av hans klasskamrater, utan det blir en helt egen aktivitet: 

 

 R5:”Nu när vi skulle åka skridskor så styrketränade han med sin assistent istället”. 

 

 R4:”Ibland får han t.ex. jogga eller styrketräna ihop med sin assistent. Det är för att han inte  

 ska hamna utanför i klassrummet. Vissa saker, som trampetten, kan vara farlig om man  

 inte gör på rätt sätt, det kan handla om att landa jämfota. Jag tror att han kommer att känna 

 sig utpekad om han ska försöka med det inför de andra i klassen”.     

 

Eftersom många barn med Downs syndrom kan ha svårigheter med att ta egna initiativ 

och behöver lära sig att ta för sig (Gunnarsson & Kvarnström 2007), frågade jag om R1 

tar egna initiativ och om hans aktivitetsgrad på lektionerna: 

 

 R4:”Han spontanidrottar nog mest i klassen tror jag. Han organiserar inte upp någonting. 

 Men han är igång och bollar eller vad som nu finns tillgängligt […] men om de andra  
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 organiserar upp något lagspel så är han gärna med. Han är aktiv, han sitter aldrig still varken  

 före, under eller efter lektionstid”. 

                  

 R5:”Han tar egna initiativ. Det märks att han har fått med sig det hela tiden med att vara med 

 och vara en i gänget. Han vill gärna. Sedan så kan det ju vara så, men det är han ju inte ensam  

 om,  att de duktigare eleverna jobbar med varandra och lämnar resten av gruppen att jobba  

 tillsammans, men det är han ju inte ensam om de är en hel grupp som berörs, så att säga […]  

 han är alltid med, jag ser honom inte ofta stå still”. 

 

Hur är det med motivationen då? 

 

 R5:”Jag tycker han hör till den kategorin elever som har hög motivation”. 

 

 R4:”Motivationen är jättebra. Han är helmotiverad hela tiden till allting”.  

 

Lärarna är tydliga med att R1 har en hög grad av motivation på idrottslektionerna och 

lektionerna i elevens val. Att han spontanidrottar mycket visar att R1 ser en glädje i att 

röra sig och att han använder rörelsen som ett sätt att umgås. 

 

4.4. Föräldrarnas uppfattning 

Då R1 har börjat i ett helt nytt skolområde bad jag föräldrarna att berätta om övergången 

från mellanstadiet till högstadiet. R2 och R3 var ute i god tid innan högstadiet skulle 

börja, ca ett år innan, och blev besvikna när de inte fick det gensvar de hade hoppats på 

från skolan. Högstadieskolan tyckte istället att föräldrarna skulle välja särskolan för R1, 

för de tyckte själva att de inte hade tillräckligt med resurser och hjälpmedel för att ta 

emot honom. Men R2 och R3 stod på sig, och nu när R1 väl är på plats så verkar det 

fungera bra, och föräldrarna tycker att skolan är mer positivt inställda. 

   

Kan ni berätta för mig hur den nya skolan har tagit emot er son? 

 

 R2:”När han väl kom dit så var det positivt, men förberedelserna innan, ett år till ett  

 halvår innan så var det inte så positivt. Då tyckte de [skolan] att särskolan skulle vara  

 ett bättre alternativ”. 
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Vad grundade skolan det på? 

 

 R2:”Att han skulle få mer hjälp där. Men nu när han har kommit till högstadiet så 

 är lärarna väldigt positiva, det fungerar mycket bättre än de hade trott, och rektorn är också 

 positiv. Och han har kommit på att det arbetssätt som vår son har kan passa andra barn också”. 

 

Finns det några skillnader i attityd till inkludering på den nya skolan jämfört med den 

förra? 

 

 R3:”Det är jättestor skillnad på att säga ’hej R1, vad kul att du är här idag’ och på att  

 verkligen få vara med […] Jag tror inte de vet riktigt hur de ska göra det än”. 

  

 R2:” Jag tänker på rasten. Han hade ju själv med sig en boll till skolan, det gjorde att många 

 kom till honom och ville vara med. Det är ju inte samma spontanidrott på högstadiet”. 

 

Var det R1 själv som bad att få ta med bollen eller var det ni som förslog det? 

 

 R2:”Ja, inte första dan, eller var det första…? Så sa han ’det finns inget at göra på den här  

 skolan så jag ska ha med en boll’. ’Men’, sa hans storebror [som går i 9:an på samma skola] 

 ’det finns ingen annan som har boll på rasten’. ’JAG ska ha med en boll, jag ska ha något att 

 göra på rasterna”. 

 

 R3:”Vi ägnade mycket tid att välja ut vilken boll han skulle ta med, och pumpa den 

 rätt och så…”.  

 

Hur ser ni på att R1 känner så mycket glädje i att röra sig och själv initierar en aktiv 

livsstil? 

 

 R3:”Ja alltså, den fysiska aktiviteten är oerhört viktig för R1. Det är vår stora glädje också 

 för oss. Det underlättar för oss också. När han kommer hem från skolan vill han ut och göra  

 någonting. Bandy, fotboll eller vad det nu är. Det är jättetrevligt. Tänk vad jobbigt om han  

 bara ville sitta inne framför TV:n. Han gillar att spela TV- spel och titta på TV, men bäst  

 tycker han fortfarande om att gå ut och röra på sig. Och det är ju en lycka, för det gör ju att 

 han orkar mer och håller sig fräsch på något sätt […] Det är nog det mest positiva sätt att  
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 umgås med honom, det är kul att göra annat också, men idrotta är särskilt roligt […] Sedan  

 är det ju bra socialt också, att veta vilka som vann senaste matchen och kunna prata om det 

 i skolan, som fotboll eller hockey. 

 

 R2:”Det blir ju ett samtalsämne att prata om serier och poängligor.”  

 

Eftersom idrott är en stor del av R1s liv, både i och utanför hemmet är det ju ett sätt att 

umgås där han känner sig trygg och vet hur han ska uttrycka sig. Att han även har ett 

intresse av att följa lag och olika sporter på TV gör att han får en kunskap om spelet och 

kan vara med och prata om vem som gjorde det snyggaste målet i helgen, eller vem som 

borde blivit utvisad.  

 

 

4.5. Självkänsla och fysisk aktivitet 

Att komma till en ny klass, där många små skolområden är i hopslagna till en stor skola 

innebär ju många nya klasskamrater, och möjligheter till nya vänner utanför den egna 

klassen. R1 själv säger att han har fått nya vänner, och även R6 säger att han brukar spela 

biljard med några som är nya. Men R2 och R3 säger att ju äldre R1 blir, desto svårare blir 

det med kompisar. Enligt R3 är högstadiet en period som är jobbig för många, och många 

har mycket med sitt eget. 

 

Vet ni om R1 har fått några nya vänner på högstadiet? 

 

 R2:”Om du frågar honom så är svaret ja, han brukar prata om några i klassen. Men det  

 är ju ingen som han egentligen har kontakt med på fritiden”.     

 

 R3:”På fritidshemmet så har han ju fått nya vänner. Två stycken var med R1 på idrottsskolan 

 här hemma, de hade aldrig varit på idrottsskola innan och det fungerade jättebra”.   

 

Om han har kompisar med sig hem, vad gör de då? 

 

 R2:”Kompisbiten blir ju svårare nu när han blir äldre. Det är mindre kompisar hemma nu 

 än det var förra året. Å andra sidan så har han ju fritidsaktiviteter 3 dagar i veckan, han är  
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 på fritidshemmet och sedan är det ju läxor och så. Men om någon kompis är hemma så brukar  

 de antingen spela TV-spel eller vara ute. Det är mycket bandy.” 

 

 R3:”Ja, och fotboll. Vi har ett mål som står i nerförsbacke, då rullar bollen alltid ner 

 igen, då behövs ingen målvakt. Ibland har hans lillasyster någon kompis hemma, då kan de  

 vara fyra som gör någonting.”   

 

Eftersom högstadiet ju är en känslig period för många funderade jag på om det kan vara 

obekvämt att ha en assistent med sig på lektionerna, när ingen annan har det. R7 följer 

med R1 som stöd på idrottslektionerna, men han tycker varken att R1 eller hans 

klasskamrater reagerar negativt på att R1 har assistent: 

  

 R7:”Jag tror inte att han tänker så mycket på det, jag försöker att inte synas […] jag går ju in  

 och hjälper andra i klassen också. Ofta så blir jag ju mest stående, för att R1 klarar sig ganska  

 bra själv”. 

 
Idrott handlar mycket om samarbete, att kunna respektera regler och sina klasskamrater, 

och det kanske kan vara svårt ibland att arbeta tillsammans med någon som inte exakt 

likadan som sig själv. Därför undrade jag om klassen har en god sammanhållning, om 

någon i klassen har haft svårt att samarbeta med R1, eller tvärtom, ifall han har haft svårt 

att arbeta med någon. Det verkar som om både den egna klassen och gruppen i elevens 

val går in för idrotten med respekt och samarbete, R1 är en i mängden.     

 
Kan R1 samarbeta med alla i klassen och kan hans klasskamrater samarbeta med honom? 

 

 R4:”Ja, det tror jag. Han är väldigt ödmjuk och jag ser ingen i klassen som skulle ha problem  

 heller […] Vid vissa tillfällen kan det vara några grabbar som är stora och buffliga, i den åldern 

 har de inte riktigt koll på sig, de växer olika fort. Då får man ta dem åt sidan och påminna dem  

 om att ta det lugnt. Men det är inga sura kommentarer eller skällsord. Men R1 särbehandlas inte 

 men behandlas varsamt vid behov. 

  

 R7:”De är väldigt bra i hans klass, många av honom känner ju honom sedan tidigare. De pushar  

 på honom hela tiden och försöker få med honom. De passar ju bollen till honom och så, de  

 fryser inte ut honom på något sätt”.   
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 R5:”Ja alltså det har ju inte gått så långt på terminen än, och jag har inte tittat på honom  

 specifikt, utan han är ju en i gänget. Jag ser inte att gemensamma lekar och så inte fungerar. 

 Han rättar in sig i ledet, precis som hans klasskamrater. Det verkar fungera bra”. 

 

På lektionerna i elevens val möter R1 ytterligare elever som är nya bekantskaper. 

Gruppen består av ca 20 elever från olika klasser: 

 

 R5:”Det är blandat från alla 7:or, så hela tiden möter han elever som han kanske inte 

 är van vid annars. Och de är inte heller alltid vana honom. I början var vi extra  

 uppmärksamma så att inte eleverna som inte kände honom skulle utsätta honom för 

 några upptåg […] Lite suckar kanske men det har inte varit mycket […]. Nu är han en 

 i gänget så att säga, det är skönt”. 

 

 R7:”Han har funnit sig ganska bra i den gruppen också […] Det är kanske inte lika många som  

 pratar med honom, men det gör de inte med varandra heller. Jag tycker han smälter in bra som  

 en i mängden”.  

 

Vad tror du att R1 tycker är roligast på idrotten och varför? 

 

 R4:”Allt som har med boll att göra, men jag tror att fotboll och basket vinner. 

 Det är något som spelas på rasten så jag tror det handlar om intresse” 

 

 R5:”Han är en elev i mängden, jag kan egentligen inte uttala mig om vad han  

 tycker är mer roligt än någonting annat. För han kommer alltid, ombytt och är med 

 och visar att han är med. Sedan kan jag inte säga om det är mer det ena än det andra”. 

 

 R7:”Det är fotboll och pingis. Och innebandy. Det är de tre grejerna. Det är de han är  

 bäst på”. 

 

Vad tror du han tycker är tråkigast då? 

 

 R4:”Ja, det vet jag faktiskt inte. Jag har inte märkt att han ledsnat sådär så det 

 syns på honom att det är tråkigt”. 

 

 R5:”Neej, jag kan nog inte uttala mig om det”. 
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 R7:”Det är nog löpning, att springa. […] Han orkar inte. Han vill gärna springa jättefort 

 i början, och komma före alla andra, och efter en minut så är han trött”. 

 

Har ni pratat om hur ni kan förändra det? 

 

 R7:”Ja, vi har pratat om att ta det lugnt i början och småjogga. Men löpningen är slut för  

 i år så jag vet inte om det fungerar”.        

 

Eftersom R1 ibland får andra uppgifter än sina klasskamrater, som när de skulle åka 

skridskor och han inte kunde vara med, frågade jag R6 om hon tror att han känner sig  

utanför vid sådana tillfällen: 

 

 R6:”Jag tror att han är så medveten om att hans leder inte klarar av att åka skridskor 

 så han vet att det inte har med honom eller hans personlighet att göra”.   

 

Den fysiska aktiviteten hos R1 sträcker sig långt efter skolans slut, han spelar bordtennis, 

en kväll i veckan, bowlar på fredagar, och är med i ett fotbollslag. På eftermiddagarna 

spelar han gärna innebandy hemma på gården: 

 

 R3:”Han plockar ju fram klubban så fort han kommer hem och börjar spela”. 

 

 R2:”Ja, en halvtimme, timme nästan varje dag”.  

 

Vad tror ni R1 tycker är roligast av allt det han gör på fritiden? 

 

 R2:”Det måste vara bandyn, att träna och slå, göra finter och dragningar.” 

 

Varför tror ni att det är så? 

 

 R2:”Kanske att vi har spelat det mycket i familjen, sedan han var liten.” 

  

 R3:”Jo, och att storebror har spelat mycket. Sedan har han tränat upp sig och märker 

 att han blir duktig. Då blir det roligt. Jag tror också att bandy passar hans fysik bättre 

 än fotboll. I fotboll behöver du koordination för att trixa och så, han kan skjuta bra skott, 
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 men att skjuta bollen bakom sin egen fot och så, där blir han begränsad av sin fysik.  

 I bandy har han ett verktyg [klubba] i handen som han har lärt sig att snurra på och  

 göra finter med.” 

 

  R3:”Sedan är ju hans stora dröm att bli tennisproffs.” 

 

 R2:”Vi har letat efter en tennisklubb för handikappade, men vi hittar ingen.” 

 

R2 och R3 tycker att det borde finnas möjlighet för R1 att spela tennis, men att det tar tid 

att söka efter klubbar eller organisationer, de påpekar också att kommunen inte har 

särskilt mycket att erbjuda funktionshindrade ungdomar och att de inte fått någon vidare 

hjälp från dem. 

 

I fotbollslaget som R1 är med i är det klasskompisar, grannar och andra ungdomar i 

årskurs 5,6 och 7, förutom att spela träna tillsammans hittar de även på andra aktiviteter 

som att titta på fotbollsmatcher. Tyvärr är det så att R1 sällan får vara med och spela 

match då hans funktionshinder ibland begränsar hans fysiska kapacitet: 

 

 R2:”Han är ju inte lika snabb. Han känner det själv också, så han skulle gärna vilja  

 hitta ett fotbollslag för handikappade ungdomar.”     

 

För ett år sedan spelade R1 innebandy i ett lag på fritiden. I laget han var med hade alla 

någon form av funktionshinder, men medelåldern var hög, nästan 35 år. R1 bad själv att 

få sluta, då han kände att de var för gamla för honom. 

Finns det någonting han skulle vilja göra på fritiden som han inte får tillfälle till? 

 

 R2:”Tennis…Och bandy i ett lag. Där de är i hans ålder”. 

 

 R3:”Att få utöva idrott ihop med jämlikar. Det är klart att det är positivt att kanske spela  

 tennis med en vuxen som kan ta alla hans bollar och skicka tillbaka dem så han kan ta dem. 

 Men han vill naturligtvis spela med jämlikar, kompisar i hans ålder.”  
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R3 säger att en baksida med att bo på en mindre ort är att det inte finns lika mycket utbud 

som i storstäderna. Det gör ju att drömmen som R1 har om att bli tennisproffs får vänta 

tills de hittar en klubb i närheten. Men samtidigt säger R3 att en framsida med att bo på 

en liten ort är att när det väl händer något så får alla vara med.   

 

4.6. Funktionshindrets fysiska begränsningar   

Alla som har Downs syndrom har olika förutsättningar inom sitt handikapp. Enligt Fors 

(2004:156) kan människor med Downs syndrom ha många olika medicinska problem, 

men också bara några få. Därför är det viktigt att veta vilka ”konsekvenser för fysisk 

aktivitet” som den enskilde individens problematik innebär, men det är förstås också 

viktigt att arbeta med och stärka kroppen. 

 

Finns det några övningar för R1 som någon sjukgymnast har tagit fram i samarbete med 

skolidrotten? 

 

 R2:”Än så länge har ingen sjukgymnast varit ute på skolan. Men vi har tränat hemma på ett  

 sätt som vi fick tips om av en sjukgymnast. Vi såg resultat på bara några veckor. Han kunde  

 helt plötsligt hålla emot och hade motstånd i musklerna. Det bevisar att träningen ger resultat. 

 Vi ska få en ny sjukgymnast och jag har träffat en arbetsterapeut som verkar positiv. Hon sa att  

 de kan hjälpa till och komma ut till skolan. Vi fick reda på det först igår, att de kunde göra det.” 

  

 R3:”Han har ju något styrkeprogram som gympaläraren har gjort i ordning. Det kanske räcker,  

 han [R4] kanske är duktig nog?”  

 

Finns det någonting inom idrotten som R1 har svårt för, som är kopplat till hans 

funktionshinder? 

 

 R2:”Skridskoåkning passar inte honom så bra, för han är svag i vristerna. Som slalom. Han  

 orkar inte hålla emot. Men vi får se… Sedan har han ju dålig balans. Han cyklar på en  

 trehjuling för han välter på en tvåhjuling även med stödhjul.”   
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För de idrottslärare som arbetar med R1 är det alltså viktigt att veta vad som kan begränsa 

honom i hans utövande av fysisk aktivitet. Det som poängteras här är att den 

muskelträning R1 nyligen börjat med har gett resultat väldigt fort. R2 och R3 har fått reda 

på att sjukgymnasten kan komma ut till skolan, så kanske finns det en möjlighet att R1 

kan använda sig av ett särskilt styrketräningsprogram de lektioner hans funktionshinder 

omöjliggör hans medverkande i den ordinarie lektionen.   

4.7. Gruppen 

Finns det möjligheter för andra i klassen att göra de alternativa övningarna även om de 

från början är avsedda för R1? 

 

 R4:”Ja det gör det, om någon annan i klassen vill följa med och t.ex. spela bordtennis 

 så är det helt OK, så länge det finns ett bra skäl för eleven att inte vara med på den ordinarie  

 undervisningen” 

  

 R5:”Jag kan tänka mig att ha alternativa övningar inom övningen som alla kan välja på, det är  

 en del av mitt jobb att göra det, alternativa övningar är viktigt”. 

 

Att ingå i en grupp med olika individer kan skapa ökad förståelse för människor, enligt 

Telama (1999) är samspelet med andra viktigt för att utveckla känslor och attityder.    

Har den inkluderade undervisningen någon påverkan på gruppen som helhet? 

  

 R4:”Jag tror att det har haft en positiv inverkan att den här eleven går i klassen. Man 

 tänker sig för vad man säger. De tänker sig för, bättre än i många andra klasser jag har”. 

 

 R7:”De har lärt sig att respektera honom, de vet ju att han har ett handikapp […] de respekterar 

 honom väldigt bra för att gå i 7:an”. 

 

 R5:”Jag tror att det är positivt att man får tänka till med alternativa övningar. Det är nog 

 ingen nackdel. Tvärtom, absolut inte. Jag tycker det är viktigt i idrottslärarens roll att anpassa 

 övningarna så gott det går. Både för individer och hela gruppen”.        

 

R1 ingår ju även i en ny grupp på fritidshemmet, är det så att den fysiska aktiviteten även 

förenar där? 



Linn Gunnarsson  2008-02-06 
 
 

24 

 

 R2:”De som går på fritidshemmet brukar bowla tillsammans på fredagar, och möjligheter har  

 de väl, och vi är på väg att föreslå att de ska ha lite pingis.” 

 

 R3:”Alltså, de idrottsliga aktiviteterna och fritids, det händer ju inte så mycket så utan det 

 var ju vi som styrde fritids mot idrottsskolan, det var ju en kul grej. Men egentligen så har det  

 väl inte blivit något. Fritidshemmet ligger tyvärr lite isolerat från de andra fritidsgårdarna och  

 så. De är ju inte så många, och ibland behöver man vara flera för att det ska bli en aktivitet. Man  

 önskar att kommunen kunde inkludera även på fritiden, så de kunde göra något tillsammans, alla  

 som vill”. 

 

 R3:”När kopplingen saknas och ingen fritidsverksamhet7 inkluderar R1 så missar han ju  

 möjligheten att umgås med sina klasskamrater utanför skolan, utom hemma då […] Ibland  

 funderar vi på om vi gör fel som slåss för att han ska få gå i grundskolan trots att han 

 hänvisas till särskolan. I dagsläget tycker vi att det passar honom bra att gå i grundskolan, 

 men det är ju en fajt.” 

 

R2 och R3 menar att även fritidshemmet borde kunna ta tag och ha lite mer aktiviteter för 

de som kommer på eftermiddagarna. De som var med R1 på idrottsskolan hade roligt och 

det fungerade bra, men det var första gången de var på idrottsskola, kanske skulle det gå 

lika bra att vara med på andra aktiviteter som arrangeras också.    

 

4.8. Individen 

Kan du berätta för mig vad ni gör på idrottslektionerna och på elevens val? 

 

 R1:”På idrotten spelar vi innebandy, basket och handboll. […] På elevens val kör vi  

 bordtennis, vi spelar badminton och sen kör vi styrketräning”. 

 

Han berättar också att de provat nya saker på högstadiet som tillexempel rugby och att 

det var roligt. När höstterminen började fick eleverna i elevens val komma med önskemål 

om aktivteter, R1 talar om att han bl.a. önskade bordtennis och att det har spelat det. 

Hur kändes det att ni gjorde någonting som du har varit med och valt, blev du glad då? 

                                                 
7 på den ort där högstadieskolan ligger 
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 R1:”Det var kul, jag blev glad”. 

 

R1 berättar också att han brukar spela biljard i cafeterian när han har rast och att de är 

många från olika klasser som spelar tillsammans och har kul: 

 

 R1:”Vi spelar på skoj”. 

 

Innan vintern och halkan kom var R1 ute mycket på rasterna, han berättar att de 

spelade basket men det var innan höstlovet. Nu är det för kallt och halkigt.    

R6 säger att det var R1 som hade med sig en boll till skolan och då kom det andra som 

ville vara med istället för att sitta inne på rasten: 

 

 R6:”Han hade med sig bollen och spelade. Först var han själv, men sedan kom det folk som 

 såg att han spelade. Ibland har han spelat själv, men det kom nästan alltid folk och ville vara  

 med. En boll förenar ju väldigt, så det var som sagt många, inte bara från hans  klass som var  

 med.  

 

När R1 berättar för mig om vad han tycker är roligast på idrotten säger han direkt: 

 

 R1:”Innebandy!”  

 

På frågan om vad han tycker är tråkigast och varför säger han: 

 

 R1:”Basket, det är tråkigt för att… det är allting”. 

 

Däremot spelar R1 gärna basket vid andra tillfällen, som på rasten: 

 

 R1:”Då spelade vi basket. Det finns bra basketkorgar […] Jag spelar med kompisar”. 

 
När jag frågar R1 om det finns någonting på idrotten som är extra svårt skruvar han på 

sig lite, jag påpekar att han inte behöver tycka att det är tråkigt, bara svårt: 

 

 R1:”Svårt…ja…det är svårt att spela badminton. För jag missar”. 
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Men trots att R1 tycker att badminton är svårt, berättar han att han hade det som ett av 

sina önskemål på elevens val. 

Så du skrev badminton trots att det är svårt, varför gjorde du det? 

 

 R1:”För att det är kul”. 

 

Tror du att det går att lära sig badminton om man övar? 

 

 R1:”Ja, jag håller på med det”. 

 

Jag frågade R1 om han tänker på vad de andra gör på idrotten och han svarade att han 

tittar på kompisarna för att kunna göra likadant. Men han berättar också att han hjälper 

till om någon annan inte kan. 

Vad gör du om någon övning är jättesvår? 

 

 R1:”Då… tittar jag. Då lär jag mig”. 

 

R6 framhåller också att R1 tittar och jämför sig med de andra i klassen, men hon tror att 

det är en del i hans utveckling, som barn och tonåring: 

 

 R6:”Ja, han jämför sig, men inget negativt. Han observerar väldigt och vill göra på samma  

 sätt. Det är så han lär sig”. 

 

De saker som är extra lätta tycker R1 är bordtennis, innebandy och fotboll. 

Varför är du så duktig på de sporterna, är det för att du spelar dem? 

 

 R1:”Ja, det är det. Jag övar”. 

 

R1 säger att han tycker att det är viktigt att vinna, för annars förlorar man. 

Blir du ledsen om du förlorar? 

 

 R1:”Nej, men jag hatar att förlora” 
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Men han medger att någon måste förlora ibland. R7 säger att R1 har en stark vilja att 

försöka, även att ge sig in på saker som kan verka omöjliga: 

 

 R7:”Han är så positiv […] han tror att han kan klara av saker som inte går, han vill prova  

 på allt. Men han blir aldrig besviken om det är något han inte klarar av. Däremot om han 

 klarar av något svårt så är han bäst i världen. Då kan han bli lite kaxig. Men ledsen blir 

 han inte”.    

 

I årskurs 7 får eleverna inga betyg, men det finns ändå mål att uppnå i kursplanen. R1 har 

ju ingen individuell kursplan utan följer samma kursplan som sina klasskamrater. Tror du 

att R1 kommer att nå målen i idrott och hälsa för årskurs 7? 

 

 R4:”Ja det tror jag”. 

   

 R5:”Elevens val har ju inget betyg eller så. Men utifrån sin egen motivation, vilja att 

 röra på sig och deltagande efter bästa förmåga. De når han ju”. 

 

 Om du (R4) tänker ytterligare ett steg, på betygssättning i årskurs 8, tror du att det finns 

någon möjlighet för R1 att nå ett högre betyg än godkänt? 

 

 R4:”Jo, jag får fundera. Det är jättesvårt, jag kan inte svara på det nu. Men möjligheten finns.  

 Med tanke på hans entusiasm, han vill så väldigt mycket, och om det håller i sig kommer han  

 också att lära sig mycket. Så det står öppet”.  

 

Barn- och elevombudsmannen (2008) säger att det i grundskoleförordningen står att ”om 

det finns särskilda skäl får läraren vid betygssättningen bortse från enstaka mål som 

eleven skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. Med särskilda skäl avses 

funktionshinder […]”. För R1 innebär det alltså att de begränsningar som sätts av hans 

funktionshinder, får räknas bort den dag han skall få sitt betyg. När R4 diskuterar 

betygssättning är han tydlig med att det är långt kvar till dess, och han i förhand varken 

kan säga det ena eller det andra utan att det hänger på R1s prestation, precis som för alla 

elever.   
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5. Diskussion 

Inledning 
Vid höstterminens början 2007 kom R1 till en helt ny skola, samma skola som hans 

storebror började på för två år sedan, samma skola som hans lillasyster kommer att börja 

på om två år. R1s föräldrar ger idag beröm till skolan för hur de bemöter R1, men de är 

väldigt tydliga med att deras kamp för att skolan ens skulle vilja möta R1 har varit lång 

och jobbig. Det skolområde som R1s grannar och syskon hör till tyckte att särskolan 

skulle vara en bättre plats för R1 när han skulle börja högstadiet. Rektorn grundade sina 

åsikter på att R1 skulle få mer hjälp i särskolan. Om skolans grundinställning är att de 

inte har tillräckligt med resurser eller möjligheter till särskilt stöd så borde skolan istället 

för att hänvisa till någon annan, se över hur de själva kan förändras. Lpo94 belyser 

skolans ansvar för elever som behöver stöd för att nå målen, medan utbildningsminister 

Jan Björklund (2007:20) säger att ”om ett barn med grav utvecklingsstörning går i vanlig 

skolklass kommer det inte att ske någon utveckling, för där finns inte tillräcklig kunskap, 

kompetens och stöd […] barnet [kommer] att bli väldigt ensamt och inte alls få stöd och 

hjälp”. Det kanske inte är underligt att R1s hemmahörande skola var rädda att de inte 

skulle räcka till eller kunna ge tillräckligt med stöd om de själva har blivit försedda med 

information om att de inte har den kompetens som krävs för att ta hand om en elev med 

ett funktionshinder. Däremot är det högst väsentligt att fundera på hur grundskolan kan 

skaffa sig den kunskapen de behöver för att kunna bemöta alla elever. 

       

Är R1 verkligen inkluderad? 

När R4 och R5 beskriver sina känslor inför att möta en elev på idrottslektionerna som har 

Downs syndrom går deras åsikter isär. R5, som aldrig tidigare undervisat elever med 

Downs syndrom blev mer nyfiken och ville ha information om hans bakgrund för att 

kunna bemöta honom på ett bra sätt. R4 däremot som tidigare undervisat klasser från 

särskolan, där han mött olika elever med Downs syndrom är från början negativ till R1s 

roll i en grundskoleklass. Förmodligen är det så att R4s tidigare erfarenheter har gett 

honom fördomar om hur en elev med Downs syndrom utövar idrott, och även hur 

grundskoleklassen skulle ta emot en klasskompis med funktionshindret. Det visar sig 
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dock en bit in på terminen att R4 har ändrat uppfattning, nu ser han R1 som en del av 

klassen och som passar in. Av skolledningen har de båda lärarna inte fått några resurser 

förutom att eleven har assistent med sig. Vernersson (2007:24) skriver att ”faktorer som 

inverkar på lärarens attityd hänför sig till tillgängliga resurser såsom tid för att ge stöd 

[…]”. Skolan har inte givit R4 eller R5 någon extra planeringstid för R1s klass trots att 

skollagen (2002:1§) säger att ”särskilt stöd skall ges till de elever som har svårigheter i 

skolan” och att salamancadeklarationen anmodar att ”[…] barn med behov av särskilt 

stöd [skall] få allt det extra stöd de eventuellt behöver för att de skall kunna undervisas på 

ett effektivt sätt” (1 kap. 8:e stycket). I och för sig så säger R5 ofta att hon egentligen inte 

tänker på R1 speciellt i klassen, hon framhåller att han är en i massan för henne. Alltså 

utmärker sig inte R1 i klassen, varken negativt eller positivt, det klargör att hans roll är en 

i mängden och att han smälter in under idrottslektionerna. R5 sade till mig innan 

intervjun att hon nog inte hade så mycket att tillföra, då hon inte kände eleven så väl än, 

men jag tycker att hennes observationer ändå är tydliga, då de egentligen visar att R1 är 

med i gruppen som en av alla elever – han är inkluderad.  

 Sjöberg (2007) påpekar att en elev som behöver gå ifrån klassen för att träna på 

något eget blir segregerad från klassen vid dessa tillfällen, och kan då inte längre vara 

inkluderad. När R1 har gjort andra aktiviteter än klassen, har det inte berott på att han 

behövt gå ifrån och träna, utan snarare att hans funktionshinder ibland sätter fysiska 

begränsningar för honom. Det är även möjligt för andra elever som har ett giltigt skäl att 

välja på den aktivitet som R1 gör, t.ex. spela bordtennis eller styrketräna. R6 tror inte att 

R1 känner sig utanför om han utför en annan aktivitet än vad läraren har planerat, 

eftersom R1 själv är medveten om att han har svårt för t.ex. att åka skridskor. Jag ser det 

inte som att han segregeras från gruppen genom att han utför en annan aktivitet vid dessa 

tillfällen. Ett alternativ hade förstås varit att R1 satt och tittade på sina klasskamrater, 

precis som de som glömt skridskor, är lite förkylda eller inte vill vara med, då skulle han 

fortfarande vara kvar med sina klasskamrater, men han skulle ju ändå inte vara med. Det 

bästa är nog som sker, att R1 får möjlighet att välja på en annan aktivitet. 
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Utvecklas självkänslan hos en elev med Downs syndrom i årskurs 7 som är 

inkluderad i ämnet idrott och hälsa? 

Att R1 har en hög fysisk kompetens blir påtagligt under alla intervjuer som jag har gjort. 

Det verkar som om hans fysiska förmåga också har hjälpt honom att utveckla ett gott 

självförtroende inom idrotten, på rasten och på fritiden. Själv säger R1 att innebandy, 

fotboll och bordtennis är lätta sporter och att han har blivit så duktig på dem som han är 

för att han har övat mycket. Innan vintern kom spelade han basket på rasterna, 

tillsammans med kompisar eller ensam och inomhus blir det mycket biljard i skolans 

cafeteria. I cafeterian spelar han också med kompisar, eller ensam om ingen annan är där. 

Han tycker själv att han är duktig på det han gör, men han framhåller att ”man måste 

öva”, och hans klasskamrater eller andra kompisar väljer själva att vara med honom och 

spela på samma villkor. Det är därför inte konstigt att han har ett gott självförtroende när 

han utövar sina aktiviteter eftersom han får bekräftelse på att han kan, genom att andra 

vill vara med, eller genom att han själv sätter poäng efter poäng i basketkorgen. R1 

menar att han har fått nya kompisar sedan han började högstadiet, och även om 

föräldrarna är medvetna om att det blir svårare och svårare med kompisar allteftersom 

tonåren framskrider, så är R1s egen åsikt att han har många kompisar, och de umgås han 

med i bl.a. skolan. I dagsläget har R1 mycket att göra på fritiden, såsom bordtennis, 

fotboll, bowling och fritidshemmet – där möter han ju också många vänner. Efter alla 

aktiviteter och läxor blir det egentligen inte mycket tid över på dagen ändå. Genom sina 

aktiviteter och det självförtroende R1 får utav dem, utvecklas också hans självkänsla. 

Självkänslan handlar om vilket värde vi sätter på oss själva, och enligt Olsson och Olsson 

(2007:70-71) finns det några utmärkande egenskaper för den som har en hög självkänsla, 

det finns också en skillnad mellan inre och yttre självkänsla. ”Inre självkänsla” är när 

personen utstrålar en positiv livsinställning, har känslomässigt varma reaktioner och 

kunskap om den egna personens begränsningar etc. Den ”yttre självkänslan” visar sig 

genom att personen alltid gör sitt bästa, är ansvarsfull och ställer höga krav både på sig 

själv och andra. Genom att titta på de egenskaper som Olsson och Olsson (2007) 

beskriver kan jag tänka mig att R1 inte bara har ett gott självförtroende, utan även en hög 

självkänsla. Enligt R4 och R5 spontanidrottar R1 mycket både före och efter 

idrottslektionerna om det finns tid och plats. R4 säger att R1 är den som spontanidrottar 
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mest i klassen, tar egna initiativ och är en av dem i klassen med högst motivation och 

håller humöret på topp. R5 tycker också att R1 ständigt är motiverad på lektionerna. Båda 

lärarna säger att R1 alltid kommer i tid, är ombytt, har en positiv inställning till lektionen 

och gör sitt bästa från lektionens början tills den slutar. Till mig säger R1 att han blir glad 

när han vinner, men inte ledsen om han förlorar – fast han hatar ändå att förlora. För att 

bli duktig på någonting, eller bättre, säger R1 att man måste träna och det gör han också, 

så fort han får tillfälle. Den berättelse som R2, R3, och R6 tar upp om när R1 ville ta med 

sig en boll till högstadiet vittnar om R1s egen initiativförmåga och vilja att vara aktiv 

även på rasten. Det var också ett utmärkt sätt att få kompisar, eftersom många kom och 

ville vara med, även om det kanske inte var R1s huvudsakliga mål med bollen. Det går 

alltså att anta att R1 utvecklar en hög självkänsla genom att vara inkluderad i 

grundskolan. R1 har snabbt blivit en i gruppen precis som de andra medlemmarna i hans 

klass. R5 nämner ofta att R1 är en i gänget på timmarna i elevens val och R4 säger också 

att han inte ser några problem inom klassen. R5 säger att det ibland kan bli en grupp inom 

gruppen, då de som är väldigt duktiga på idrott väljer att jobba med varandra, men hon 

poängterar att R1 inte på något sätt blir lämnad ensam eller hamnar utanför vid sådana 

tillfällen, utan att klassen mer blir delad i två grupper. Även R7 tycker att R1 passar in 

bra i gruppen på elevens val, och R7 säger även att klassen som R1 går i är en bra klass: 

”de respekterar honom väldigt bra för att gå i 7:an”. Barn som umgås med olika barn lär 

sig ofta att respektera varandras olikheter och blir på så sätt mindre fördomsfulla (Jansson 

2007). R4 säger att han tror att den klass som R1 går i blir positivt påverkade av att han 

går i just den klassen. Han tycker att de tänker på vad de säger hur de beter sig och att det 

märks när han jämför med andra klasser han har. Det går alltså att anta att klassen, där 

många var nya för varandra, har tagit väl emot R1 och gör det fortlöpande. Likaså gör 

R1, hjälper till och visar om han kan och är schysst, som en klasskompis ska vara.  

 

Hur har eleven utvecklats i ämnet idrott och hälsa och på fritiden sedan 

årskurs 6?      

Klassen som R1 går i har idrott som alla i klassen kan vara med på och självklart varierar 

den fysiska förmågan mellan alla individer i klassen. Ibland hjälper R1 någon som inte 

vet hur de ska göra och om R1 tycker att någon övning verkar svår, så tittar han på hur 
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någon annan gör för att lära sig. Enligt R6 så observerar han och gör sedan på samma 

sätt. När R1 gick i årskurs 6 säger Gunnarsson och Kvarnström (2007) att han tyckte att 

volleyboll var tråkigt, därför att det var svårt. Idag skiljer R1 på det som är svårt, och det 

som är tråkigt. Han tycker själv att badminton är svårt, för det är lätt att missa bollen. 

Men ändå har han önskat att få spela badminton på elevens val, han säger att det är kul 

trots att det är svårt och att han behöver öva för att bli bättre. Enligt R4 och R5 finns det 

ett gott samarbete inom grupperna i både klassidrotten och på elevens val. R4 säger att 

R1 inte särbehandlas av klasskamraterna, men att om behov skulle uppstå så är klassen 

varsam. R5 vidhåller att: ”jag har inte tittat på honom specifikt, utan han är ju en i 

gänget”. 

 Fysisk aktivitet spelar en central roll i R1s vardag och helg. Enligt R3 plockar R1 

fram bandyklubban eller fotbollen så fort han har möjlighet. R2 menar också att den 

kunskap R1 får om idrott på TV och den förståelse han har för spelet eller sporten bidrar 

till samtalsämnen i skolan och på fritiden. Under intervjuerna har jag också förstått att R1 

hela tiden vill vidare och utvecklas inom de sporter han behärskar, men också lära sig 

nya. Sedan skolstarten har R1 genom fritidshemmet han går på lärt känna några nya 

kamrater som han spelar bowling med varje fredag. I den fallstudie som Gunnarsson och 

Kvarnström (2007:17) gjorde när R1 gick i årskurs 6 konstaterar författarna att hans 

”fysiska aktivitet gynnas av att han får möjligheten att leka, spela och idrotta med många 

olika barn som alla har olika förutsättningar”. Även i årskurs 7 är det tydligt att R1 

utvecklar sin fysiska förmåga inte bara genom att öva, utan också genom att observera, 

och samspela med sina kamrater. Följderna av att R1 är inkluderad i ämnet idrott och 

hälsa kan inte anses som annat än mycket positiva. Gunnarsson och Kvarnström berättar 

också att R1 och hans assistent under mellanstadiet arbetat mycket med att han skall ta 

initiativ och ta för sig. Enligt R4 och R5 tar R1 ofta egna initiativ, och blir sällan sittande 

sysslolös. Även hemma säger R2 och R3 att R1 själv tar initiativ till vad han vill göra. En 

stor dröm för R1 är att få spela tennis, han tränar då och då, tillsammans med R2 eller R3, 

men han skulle gärna vilja hitta någon jämnårig kamrat att spela med. Men även om han 

inte hittat någon än, så spelar han när han har möjlighet. Förhoppningsvis så hittar R1 en 

dag en klubb som kan ta emot honom och bemöta hans behov, det är ju när vi får gensvar 

vi inser att det var mödan värt att ta ett initiativ och våga prova något nytt. 
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 De två kompisar från fritidshemmet som R1 tog med sig på idrottsskolan hade 

aldrig varit på idrottsskola tidigare, och jag kan bara tolka det som att det tydliggör hur 

segregerade de barn som går i särskolan på R1s ort är. Väl på aktiviteten så fungerade det 

jättebra och de hade skoj tillsammans, och kanske kan de försöka komma iväg på fler 

aktiviteter tillsammans. På så sätt är det också ett påtagligt bevis på att R1s inkluderade 

undervisning bereder möjligheter både att utvecklas och att få utöva aktiviteter på 

fritiden, samt att inkluderingen således är positiv för den fysiska aktiviteten på fritiden.      

  Vidare skriver Gunnarsson och Kvarnström att den lärare R1 hade i ämnet idrott 

och hälsa i årskurs 6 tror att han kommer att nå betyget godkänt när det är dags att sätta 

betyg i årskurs 8, förutsatt att R1 fortsätter att jobba på under lektionerna. R4 tror att R1 

kommer att nå målen i idrott och hälsa för årskurs 7, och R5 säger att utifrån de 

kriterierna som finns för elevens val – motivation, vilja att röra på sig och deltagande 

efter bästa förmåga – så når han målen. Vad det gäller betygssättning i årskurs 8 tycker 

R4 att det är svårt att svara på det redan nu, men att dörren står öppen även för ett högre 

betyg än godkänt. Betyg är ju förstås inte allt, men om man går på högstadiet idag så är 

ofta ett bra betyg ett kvitto på att man har gjort bra ifrån sig och lyckats, därför är det 

givetvis viktigt att R1 i framtiden får ett betyg som matchar hans förmåga. Sedan årskurs 

6 har R1 alltså fortsatt utveckla sin fysiska kompetens och lärt sig att ta mer initiativ, 

hans sätt att utöva idrott hjälper honom att stärka både sin kropp och sin självkänsla.     

 

Förslag på vidare forskning  

Efter intervjuerna med R2 och R3 samt det jag har läst mig till i litteraturen har jag 

förstått att det ofta är en lång och jobbig kamp för föräldrar som vill låta sina 

funktionshindrade barn gå i den hemmahörande grundskolan. Föräldrarnas val blir 

ifrågasatt och grundskolan tycker själv inte att de är ett lämpligt alternativ då de inte har 

tillräckligt med resurser eller kompetens. Även utbildningsminister Jan Björklund (2007) 

påpekar att grundskolan inte har den kompetens som krävs för att ta hand om barn med 

utvecklingsstörning. Jag tycker därför det skulle vara intressant för framtida forskning att 

undersöka på vilket sätt grundskolan skulle kunna förändras för att kränkande 

diskussioner med föräldrar skulle kunna undvikas samt att personalen i skolan skulle 

känna sig säkra i sin roll som pedagoger oavsett vilka förutsättningar deras elever har.       
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Bilaga 1 
 
Intervjuguide till Elev: 
 
Kan du berätta för mig vad du brukar göra på rasten, idrotten, elevens val respektive fritiden? 
Har ni gjort något nytt på idrotten som du aldrig provat förut? Hur var det? 
Tycker du att det är någon skillnad på det ni gör på elevens val och idrottslektionerna? 
Vem leker du med på rasten, hemma? 
Har du fått några nya kompisar nu när du är på en ny skola?  
Vad leker du/ni? 
Skulle du vilja leka med någon annan? 
Vad är roligast/tråkigast på rasten, idrotten respektive fritiden? Varför då? 
Varför tycker du det är roligast/tråkigast? Varför då? 
Är det något du skulle vilja göra på rasten eller idrotten som du inte får tillfälle till? 
Är det något du gör på rasten nu som du inte gjort tidigare? Vad fick dig att börja med det? 
Är det något du skulle vilja göra på idrotten som du inte får tillfälle till? 
Tänker du på vad de andra gör på idrotten? Vad tänker du på? 
Är det viktigt att vara duktig när man idrottar? Varför då? 
Om du tycker något är svårt vad gör du då? 
Finns det något som är extra svårt? 
Finns det något som är extra lätt? Varför är det så lätt? 
Är det något du skulle vilja göra på fritiden som du inte får tillfälle till? 
Vem spelar du med? 
Är det viktigt att vinna? Varför är det? 
Blir du ledsen om du förlorar? 
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Bilaga 2 
 
Intervjuguide till föräldrar 
 
Hur har den nya skolan tagit emot er son? 
Finns det några skillnader i attityd till hans inkludering på den nya skolan? 
Har det påverkat er? Hur då? 
Har han fått några nya vänner på högstadiet? Vad brukar de göra? 
Pratar er son om skolidrotten när han är hemma? Vad säger han då? 
 
Vad brukar er son göra på fritiden? 
Vad verkar han tycka är roligast/tråkigast? 
Varför tror ni han tycker det är roligast/tråkigast? 
Gör han något nu som han inte gjort tidigare? Eller motsatt? 
Tror ni att han gillar sina fritidsaktiviteter? Varför då? 
Är det specialidrott för barn med funktionshinder på fritiden? 
Tror du det är något han skulle vilja göra på fritiden som han inte får tillfälle till? 
Hur tar han sig till sina aktiviteter? 
På vilket sätt planerar han själv sin dag och aktiviteter? 
Leker han ofta ute? 
Har han fått nya kompisar genom sina fritidsaktiviteter? 
Träffar han dem även utanför aktiviteten? 
 
Har han någon sjukgymnast? Hur ofta går han dit?  
Finns det något samarbete med skolidrotten? Tränar han hemma? 
Hur ser ni på att er som tycker så mycket om idrott som han gör?  
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Bilaga 3 
 
Intervjuguide till idrottslärare och lärare i elevens val 
 
Hur tänkte du när du fick veta att du skulle få en elev med Downs syndrom på idrotten? 
Har du tidigare erfarenhet av funktionshindret Downs syndrom? 
Fick du några extra resurser av skolledningen? Någon möjlighet till fortbildning? 
När du planerar en idrottslektion med elevens klass, hur tänker du då? 
 
Om det finns tid innan samling på lektionen, spontanidrottar eleven då i salen? 
Tar han några egna initiativ på lektionerna?  
Vad verkar han tycka är roligast/tråkigast? Varför då? 
Varför tror du han tycker det är roligast/tråkigast? Varför då? 
Tror du han gillar att ha idrott? Varför då? 
Tror du det är något han skulle vilja göra på idrotten som han inte får tillfälle till? 
Hur hög är hans aktivitetsgrad på lektionerna? 
Hur är hans motivation på lektionerna? 
Hur jobbar du för att öka hans motivation? 
 
Finns det tillfällen som du känner att du inte räcker till för hans behov? 
Vad behövs för att täcka det behovet?  
 
Kan han samarbeta med alla i klassen? 
Fungerar samarbetet mellan alla i klassen åt båda håll? 
 
Har eleven en särskild kursplan eller följer han den som är uppsatt alla 7:or på skolan? 
Tror du att han (utifrån det du hittills har sett) kommer att nå målen för idrott och hälsa i åk 7? 
Hur ställer du dig till betygsättning i årskurs 8, kan du spekulera redan nu om han kommer att 
kunna få godkänt? 
Har ni någon individuell handlingsplan för eleven på skolan? 
Har skolan någon speciell policy när det gäller barn med funktionshinder? 
Hur ofta har eleven idrott på schemat? 
 
Finns det tillfällen du använder dig av alternativa övningar? 
Vad är det för övningar? 
Är det positivt för alla elever att man får tänka till som idrottslärare med alternativa övningar? 
När ni har alternativa övningar är det något som alla elever kan välja att göra? 
Brukar det vara fler som väljer de övningarna? 



Linn Gunnarsson  2008-02-06 
 
 

 

Bilaga 4 
 
Intervjuguide till assistenter 
 
Vad är din uppgift på idrottslektionerna? 
Hur tror du att eleven upplever det att du är med på idrottslektionerna? Varför tror du det? 
Hur tror du att elevens klass upplever det att du är med på idrotten? 
Hur upplever du klimatet i klassen på idrottslektionerna? Vad tror du det beror på?  
Vad aktiverar sig eleven med på rasten? 
Vem leker han med? 
Upplever du att han får vara med på de andra barnens aktiviteter? 
Om inte hur reagerar han? 
Vad tycker han är roligast/tråkigast på idrotten och rasten? 
Varför tror du han tycker det är roligast/tråkigast? 
Tror du han vill leka med någon annan 
Finns det någon aktivitet han deltar i nu som inte han gjorde på mellanstadiet? 
Finns det något han har slutat med sedan mellanstadiet? 
Verkar han gilla att ha rast? Varför då? 
Tror du det är något han skulle vilja göra på rasten som han inte får tillfälle till? 
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Bilaga 5 
 

Lokal kursplan idrott och hälsa 
 
Vi idrottslärare på -skolan/-skolan strävar efter att ge eleverna en bred och intressant 
utbildning i idrott och hälsa. Vi vill samtidigt ge eleverna möjlighet till att utveckla sina 
fysiska, psykiska och sociala förmågor. Vårt mål är att eleverna skall utveckla ett bestående 
intresse för regelbunden fysisk aktivitet genom kunskap om goda vanor som kan leda till 
hälsa och välbefinnande. Vi lägger också stor vikt vid personlig utveckling inom den sociala 
gemenskapen d.v.s. att visa respekt, ödmjukhet och god samarbetsförmåga. 
 
Bollspel 

Eleverna ska prova på både gamla och nya bollspel/bollekar/racketspel med viss fördjupning 
inom utvalda moment. Lektionerna innehåller både lagspel som individuella spel. Eleverna 
kommer att få lära sig enklare regler och begrepp i de olika sporterna med tanke på samarbete 
och fair play. 
 
Friidrott 

Ge en grundläggande teknik i specifika friidrottsgrenar. Träna motorik och koordination 
genom hopp, kast och löpning. 
 
Kondition och styrka 

Hinderbanor, cirkelträning och terränglöpning är moment som ingår. Diskussioner om de 
olika träningsmomenten och deras värden är viktigt. Gymmet presenteras fortlöpande där 
tyngdpunkten ligger på teknikträning. 
 
Gymnastik 

En viktig del av motorikträningen utgörs av gymnastiken. Alla elever ska få möjlighet att 
utveckla sina motoriska färdigheter med tanke på kroppskontroll. Undervisningen kommer 
ske både med och utan redskap. 
 
Orientering 

Kartförståelse, kompassanvändning och kunna ta ut kompassriktning är moment som ingår. 
Även att lita på sina kunskaper och känna sig trygg i skogen är viktigt. 
 
Simning 

Målsättningen är att alla elever ska kunna simma minst ett simsätt vid utgången av nian och 
även ha kunskaper i livräddning. Teori kommer att ingå med tanke på sjövett, livräddning, A-
B-C (Andning-Blödning-Chock) samt hjärt-och lungräddning. 
 
Vintersport 

Mycket av vintersporten är beroende av vädret. Målsättningen är att eleverna ska få prova på 
skridskor, utförsåkning och längdåkning. 
Dans, musik och rörelse 
Musiken och dansen är en stor del av vårt kulturarv och av vårt sociala liv. Vi vill använda 
musiken som ett instrument för bl.a. motorisk utveckling, främja kreativitet och fantasi. 
Rörelseuppgifter till musik, kunskap om de vanligaste danserna samt olika träningsformer till 
musik ingår. 
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Lekar 

Kommer att ske med och utan hjälpmedel. Lek är ett utmärkt sätt att träna bl.a. koncentration, 
samarbete och ödmjukhet. Leken är också ett viktigt moment vid införandet av nya övningar. 
Leken tränar också de motoriska grundformerna samt att kunna respektera och följa regler. 
 
Hälsa, kost och ergonomi. 

Både teoretiska och praktiska kunskaper om den egna kroppen samt hur den svara på träning 
kommer att tas upp. Anatomi och arbetsställningar kommer också att diskuteras. Eleverna ska 
förstå sambandet mellan kost och hälsa och även kunna dra grundläggande slutsatser om 
reaktioner i den egna kroppen i samband med yttre påfrestningar. Avslappningsövningar och 
diskussioner om samhällets hälsosyn ingår också. 
 
Friluftsliv 

Friluftsliv har mycket att erbjuda främst med tanke på motion, avslappning och rekreation. 
Eleverna ska få en kunskapsgrund att stå på för att sedan kunna använda naturen efter eget 
tycke och behov. Temadagar och friluftsdagar kommer att ingå där teoretiska färdigheter 
varvas med praktiska färdigheter. Allemansrätten, överlevnadskunskaper och kunskap om 
förutsättningar för en lyckad vistelse i naturen är centralt. 
 
Organisera och leda aktiviteter 

Komponera uppvärmningsprogram, organisera del av eller hel lektion samt funktionärs- och 
domaruppgifter kommer att ingå. Stor vikt läggs vid förståelse av val av moment samt 
anpassningen efter olika förutsättningar i gruppen.  


