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Abstract

A child with functional disorder getting close to starting school has different types of 

schooling to choose between. Parents and the school of the matter have to agree in 

consultation. I use the conceptions included and segregated schooling to show different ways 

attend school. By included education I mean that all students with as well as without 

functional disorder in a group shall be completely comprised in the situation and not be 

separated from the group by individual exercises (Fors 2004). A segregated schooling is often 

pursued in special school where all the students have functional disorder and the education 

usually takes place in separate buildings (Emanuelsson 2001).    

          I have completed a qualitative case study of a boy who is 14 years old and has the 

functional disorder Down’s syndrome and has been placed at a special school his entire 

schooling. I have interviewed the student and people close to him as well as pursued my own 

observations in his special school. To actively work out and take good care of our physique is 

important to all of us but maybe even more for those with functional disorders. My purpose 

with this study is to find out how a student with functional disorder and people close to him 

apprehend a segregated education in physical education classes.

          My results show that all the respondents are positive to the student’s physical activity 

and his progress in his physical education classes in special school. But they do find 

limitations for continued development in physical education in this form of schooling. These 

limits can for example be that the student’s classmates cannot reach up to his physical 

capacity. Though, the respondents believe that the environment in the special school gives the 

student the social security he needs to be able to venture being active in the classes of 

physical education. Accordingly, people close to the student believe this is a bigger advantage 

in his physical activity even if he would obtain a more varied physical education in a public 

school.

Keywords: Physical education, Segregation, Integration, Inclusion   
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Sammanfattning

Ett barn med funktionshinder som närmar sig skolåldern har olika skolformer att välja mellan 

i samråd med sina föräldrar och aktuell skola. Jag använder begreppen inkluderad och 

segregerad skolgång om dessa olika sätt att gå i skolan. Med inkluderad undervisning menar 

jag att alla elever såväl med som utan funktionshinder i en grupp ska innefattas fullt ut i 

sammanhanget och inte avskiljas från gruppen med separata övningar (Fors 2004). En 

segregerad skolgång bedrivs ofta på särskolor där enbart funktionshindrade elever placeras 

och undervisningen sker vanligtvis i avskilda skolbyggnader (Emanuelsson 2001).

          Jag har gjort en kvalitativ fallstudie av en pojke på 14 år med funktionshindret Downs 

syndrom som har varit placerad på en särskola hela sin skolgång. Jag har intervjuat eleven och 

hans närstående samt gjort observationer på särskolan. Att aktivt träna och ta hand om vår 

fysik är viktigt för alla men kanske allra mest för funktionshindrade. Syftet med denna 

undersökning är att ta reda på hur en funktionshindrad elev och andra av hans närstående 

uppfattar en segregerad undervisning i idrott och hälsa.

          Mitt resultat pekar på att alla respondenter är positiva till elevens fysiska aktivitet och 

framsteg på idrottsundervisningen i särskolan men att de ser vissa begränsningar för elevens 

fortsatta fysiska utveckling i denna skolform. Dessa begränsningar kan t ex vara att elevens 

klasskompisar inte når upp till hans fysiska kapacitet. Man anser dock att miljön på särskolan 

ger eleven den sociala trygghet han behöver för att våga vara aktiv på idrottslektionerna och 

att det skulle vara till en större fördel för hans fysiska aktivitet än om han skulle få en mer 

varierad idrottsundervisning i grundskolan. 

Nyckelord: Idrott och hälsa, Segregering, Integrering, Inkludering
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1. Inledning

Föräldrar till funktionshindrade barn som närmar sig skolåldern möts ofta av svåra val 

angående vilken skolform de bör välja för sitt barn. Tittar vi historiskt tillbaka i tiden har en 

sortering av elever i skolan alltid förekommit men att metoderna och motiven till detta har 

skiftat beroende på kunskap och synsätt (Skolverket rapport 270:2005). Idag finns starka 

rekommendationer från styrdokument, konventioner och deklarationer att funktionshindrade 

elever bör inkluderas i undervisningen men att föräldrar fortfarande har en valmöjlighet 

mellan inkluderad undervisning och en särskoleplacering. Jag använder begreppet inkludering 

i denna uppsats med betydelsen att alla elever i gruppen innefattas fullt ut i sammanhanget 

oavsett om eleven har funktionshinder eller inte. Den fysiska aktiviteten är viktig för alla barn 

men kanske allra mest för de funktionshindrade och därför tycker jag det är viktig kunskap att 

genom en fallstudie titta närmare på en särskoleplacerad elevs fysiska aktivitet.

1.1 Syfte

Syftet med denna studie är att få en fördjupad kunskap om segregerad undervisning genom att 

undersöka hur en särskolas undervisning i idrott och hälsa uppfattas av en funktionshindrad 

elev och hans närstående. Jag avser inte att generalisera utifrån det resultat jag kommer fram 

till eller att ta ställning för eller emot någon skolform för funktionshindrade, utan jag vill ge 

en helhetsinriktad beskrivning och analys av mitt utvalda fall.

1.2 Frågeställningar

• Hur kommunicerar eleven och vilken förståelse har han av idrottens betydelse för hälsan?

• Vilken motivation till rörelse har eleven samt hur arbetar lärarna för att öka elevens 

aktivitetsgrad på idrottslektionerna?

• Hur är elevens fysiska och sociala kompetens?

- 1 -
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2. Litteraturbearbetning

2.1 Tidigare forskning

När jag sökte på idrott och specialpedagogik på bibliotekets uppsatsbank fick jag många 

träffar fast de flesta aktuella uppsatserna satte fokus på inkludering av funktionshindrade 

elever. Jag hittade ingen uppsats som berörde mitt ämne; idrottsundervisning på särskolan. 

Skolverket har dock nyligen publicerat en rapport som jag fann användbar för min uppsats: 

På andras villkor- skolans möte med elever med funktionshinder (2006) Detta är en rapport 

som bygger på intervjuer av funktionshindrade elevers upplevelser av sin skolgång. 

Handikapp i skolan- det offentliga skolväsendets möte med funktionshinder från folkskolan 

till nutid (2005) är en annan rapport från skolverket som innehåller en inventering av 

skolverkets kunskaper och syn på elever med funktionshinder. Det är lätt att hitta aktuell 

litteratur som redogör hur en inkluderad skolgång ska genomföras till skillnad mot för den 

segregerade skolverksamheten, där fanns inte mycket ny litteratur. Men det fanns dock flera 

författare som kritiskt granskar om inkludering verkligen är det bästa för alla 

funktionshindrade elever. Jag nämner några tongivande författare här: Tössebro (2004); 

Tideman (2004); Emanuelsson (2001). Eftersom nämnda författare och litteratur figurerar i 

min undersökning redovisar jag inte den mer här utan det finns att läsa vidare i 

litteraturgenomgången under punkt 2.5.

2.2 Styrdokument, konventioner och deklarationer

FN:s konvention om barnets rättigheter lyder att alla barn har rätt till utbildning och också rätt 

till stöd för att kunna tillgodogöra sig utbildningen (FN:s barnkonvention 1989). 

       Skollagen (1985: 1 kap: 3§, kap3: 3§, 4§) slår fast att elever som inte bedöms kunna nå 

upp till grundskolans kunskapsmål därför att de är utvecklingsstörda skall tas emot i 

särskolan. Denna fråga kan vårdnadshavare eller hemkommun väcka och det är styrelsen för 

särskolan som beslutar om eleven tas emot i särskolan. Om en elev har blivit inskriven i 

särskolan är det styrelsen för särskolan som beslutar om eleven kan gå över till grundskolan 

vid ett senare skede. Beslutet får enbart överklagas av elevens vårdnadshavare. Vidare säger 

skollagen att särskilt stöd skall ges till elever som har svårigheter i skolarbetet (1985: 4 kap: 

- 2 -
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1§ andra stycket). Detta stöd skall med fördel ges i den egna klassen utan att eleven behöver 

segregeras från övrig verksamhet.

                   Kursplanen i Idrott och hälsa (Skolverket 2000) anger att undervisningen har till 

uppgift att göra våra elever medvetna om hur kroppen fungerar och hur regelbunden fysisk 

aktivitet påverkar vår kropp positivt. Ämnet ska väcka intresse för fysisk aktivitet samt 

utveckla gemenskap och samarbetsförmåga. Undervisningen ska få eleverna att visa förståelse 

och respekt för andra. De mål som är uppsatta för elever i femte klass lyder: 

                                              Eleven skall

                         -     behärska olika motoriska grundformer och utföra rörelser med balans och
          kroppskontroll samt kunna utföra enkla danser och rörelseuppgifter till musik,
    -     kunna simma och hantera nödsituationer vid vatten,

                              -     kunna orientera sig och hitta i närmiljön genom att använda enkla hjälpmedel 
     -     ha grundläggande kunskaper om friluftsliv samt känna till principerna för
                                    allemansrätten,
                              -     känna till något om och kunna ge synpunkter på arbetsmiljön i skolan
                              -     ha erfarenheter av några vanliga idrottsaktiviteter samt veta något om skaderisker och om
                                     hur skador kan undvikas (Kursplan idrott och hälsa 2000:3). 

Om en elev inte uppnår något eller flera av dessa mål kan läraren om det finns särskilda skäl 

bortse från enstaka mål vid betygsättning. Med särskilda skäl menar grundskoleförordningen 

ett funktionshinder som inte är av tillfällig natur och som hindrar eleven att nå ett särskilt mål 

(Skolverket 2006a).

            Skolverket (1998) har i en rapport tittat på hur situationen för elever med särskilt stöd 

ser ut. Där har man funnit att åtgärdsprogrammen till en början varit ovanlig i skolorna men 

att det hela tiden sker en förbättring på detta plan. Skolverket menar att åtgärdsprogrammen 

måste användas i större utsträckning till att ge elever och föräldrar inflytande över 

utformningen av insatserna. Nya bestämmelser i skolformsförordningarna (juli 2006) säger att 

om det framkommer genom uppgifter från skolans personal eller elev och dess 

vårdnadshavare att eleven behöver särskilt stöd har rektorn på skolan ett utredningsansvar. 

Om eleven bedöms behöva särskilt stöd skall rektorn se till att ett åtgärdsprogram utformas i 

samråd med elev och vårdnadshavare. Syftet är att stärka elevens rätt och att rektorn ansvarar 

för arbetsprocessen (Skolverket 2006b).

           Unesco1 samlade 1994 till en internationell konferens om specialundervisning i 

Spanien där en deklaration kallad Salamancadeklarationen utformades. Hela 92 regeringar 

och 25 internationella organisationer samlades för att diskutera och utforma 

1 United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 
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rekommendationer för att skapa en utbildning för alla. Denna deklaration har sin 

utgångspunkt i FN:s barnkonventions dokument som nämnts ovan. Barn i behov av särskilt 

stöd fastslås i Salamancadeklarationen vara i behov av att ha tillgång till den ordinarie 

allmänna skolverksamheten. En integrerad skola har en undervisning och verksamhet som 

anpassas utifrån varje individs förutsättningar. Denna skolform anses vara positiv för att ändra 

diskriminerande attityder och verka för en välkomnande närmiljö samt för att utveckla ett 

integrerat samhälle genom att barn och ungdomar från olika bakgrund får mötas i samma 

skola. Man vill se elevernas möjligheter istället för att koncentrera sig på deras svårigheter 

och först då när eleven sätts i centrum och undervisningen anpassas efter alla uppnås ”en 

skola för alla” (Salamancadeklarationen, Unesco 2001). 

2.3 Centrala begrepp

Jag avser att i denna studie använda mig av vissa centrala begrepp och finner det lämpligt att 

klargöra dessa begrepp:

2.3.1 Segregering

Segregering innebär avskiljande och/eller särskiljande, ett typiskt exempel på segregering är 

apartheid som ses som ett hot mot mänskliga rättigheter. I skolans värld pratar vi om den 

segregerande verksamhet som elever med funktionshinder placeras i. Särskolor eller 

träningsskolor är vanliga benämningar på dessa skolor som enbart funktionshindrade går i och 

där undervisningen sker i avskilda skolbyggnader eller lokaler (Emanuelsson 2001). Avsikten 

med särskolan var primärt att ge barn med en intellektuell funktionsnedsättning en bättre 

undervisning än i den ordinarie skolan och därmed en bra grund att stå på. Ett annat skäl var 

att med denna segregering ta hänsyn till andra barn utan funktionshinder så att inte de skulle 

hindras i sin utveckling (Brodin & Lindstrand 2004; Skolverket rapport 270:2005).

2.3.2 Integrering

Under 1960-talet började röster höras som förespråkade integrering av personer med 

funktionshinder, alla skulle få möjlighet att växa upp med sina familjer istället för att bo på 

institutioner. För att definiera begreppet integrering slår Brodin och Lindstrand (2004) fast att 

man måste ha varit segregerad för att bli integrerad, med det menar de att en uteslutning är en 
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förutsättning för att man ska kunna föras in. Utgör man däremot en del av en enhet anses man 

vara inkluderad.

          Sverige omtalas vanligen som ett integrerat samhälle där stora institutioner har lagts 

ned till förmån för enskilda boenden för individer med funktionshinder. Detta innebär även att 

skolan har fått ändra hur stöd ges till elever i behov av särskilt stöd. Särskolan är inte längre 

ett självklart val för elever med funktionshinder utan många väljer att gå kvar i den ordinarie 

skolverksamheten; en integrerad verksamhet (Fors 2004).

          Enligt Emanuelsson (2001) är begreppet integrering många gånger använt med flera 

olika betydelser vilket skapar missförstånd och konflikter mellan berörda parter. Integrering 

har felaktigt blivit en benämning för en åtgärd i form av en placering av en elev i behov av 

särskilt stöd istället för en fastställd ideologisk målsättning i ”en skola för alla”. Med detta 

menar han att integrationens betydelse är en gemenskap där alla har lika värde och rätt till full 

delaktighet och man ser olikheter mellan människor som en tillgång istället för en orsak till 

problem och svårigheter. Fors (2004) anser att integrering är en strävan att sammansmälta allt 

till en helhet. Elever med funktionshinder deltar i undervisningen men ofta under avskilda 

omständigheter. Det handlar om att ge plats åt en elev med funktionshinder och göra 

anpassningar som utgår från eleven med funktionshinder istället för att planeringen innefattar 

hela gruppen. En integrerad undervisning leder därför sällan till inkludering. 

          Brodin & Lindstrand (2004) definierar olika former av integrering och de menar att det 

är viktigt att titta på varje specifik elevs förutsättningar innan man väljer på vilket sätt eleven 

bör integreras.

• Individualintegrering innebär en placering av en elev med funktionshinder i en 

ordinarie klass. Barnet kan bo kvar hos sin familj och behålla vännerna i närområdet.

• Gruppintegrering placerar en grupp barn med samma eller olika funktionshinder i en 

ordinarie klass. Positivt för många elever att träffa andra barn med funktionshinder.

• Lokalintegrering är en hel klass med funktionshindrade elever som placeras i en skola. 

Innebär ingen självklar kontakt med övriga klasser.

• Funktionell integrering innebär att särskolan och grundskolan har vissa ämnen 

gemensamt. Finns stor möjlighet till att ta hänsyn till elevernas olika förutsättningar 

att ha möjlighet att delta.
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2.3.3 Inkludering

I aktuell litteratur och artiklar från 2000-talet diskuteras ofta begreppet inkludering i 

specialpedagogiska sammanhang. Man särskiljer på integrering och inkludering som två helt 

olika sätt att arbeta på. Nilholm (2006) menar att ordet ”integrering” i 

Salamancadeklarationen (Unesco 2001) är felöversatt, då den ursprungliga texten använder 

det engelska begreppet ”inclusion”, något som snarare borde översättas med ”inkludering”. 

Inkluderingsbegreppet ses sedan 1994 som ett mer objektivt begrepp, medan ”integrering” 

handlar om ett europeiskt problem till följd av den segregering som uppkommit. Nilholm 

(2006) menar dock att forskarna inte har nått allmän enighet i vad begreppen innebär. 

Begreppet inkludering handlar om en ”idé om en systemförändring”, och integrering har ofta 

beskrivits som ”en anpassning av avvikande individer till oförändrade system” (Nilholm 

2006:15). Därför menar Nilholm (2006) att ordet inkludering är ett tecken på en ”process” och 

därför bör vara en mer påtaglig översättning av ”inclusion”. Haug (2004) tittar på begreppet 

inkludering ur ett nordiskt perspektiv och menar att i Norge är inkludering ett väl förankrat 

begrepp i läroplanen medan vi i Sverige använder ”en skola för alla” synonymt med 

inkludering. Han menar vidare att det är den olika användningen av begreppen 

integrering/inkludering som gör forskningen komplicerad.

          För att underlätta för läsaren kommer jag hädanefter enbart använda begreppet 

inkludering i min diskussion då jag anser det vara en korrekt översättning av ”en skola för 

alla”.

2.4 Från segregation till inkludering – en historisk tillbakablick 

2.4.1 Samhället 

Fram till mitten av 1800-talet togs de utvecklingsstörda om hand av fattigvården.

Industrialiseringen som följde under senare delen av 1800-talet ledde till stora förändringar 

för de svaga människorna. Lönearbete blev dominerande och det var först nu som de 

utvecklingsstörda urskiljdes som en särskild grupp med speciella behov. Den obligatoriska 

folkskolan infördes 1842 och de elever som inte kunde följa undervisningen plockades ur 

skolan. I början av 1870-talet växte de första anstalterna för funktionshindrade fram med syfte 

att segregera personer med funktionshinder från övriga. Alla funktionshindrade som befann 
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sig på anstalter fick ett speciellt bidrag från staten (Jönson 1998). Under 1950-talet fortsatte 

institutionsbyggandet och 1955 lades allt ansvar för vård och utbildning av de 

funktionshindrade på landstinget. I slutet av 1950-talet började röster höjas mot 

anstaltsbyggandet, kritiken var att man trodde att människor skulle påverkas negativt av att 

vistas på en institution. Integrationstanken väcktes och man ansåg att alla skulle må bra av att 

leva tillsammans med andra människor i det vanliga samhället. Det skulle dröja ända tills 

1970-talet innan institutionerna började avvecklas och idag är alla nedlagda (Tideman 2004).  

2.4.2 Skolan

 När 1842 års skolstadga gjorde folkskolan obligatorisk innebar det att skolan fick ansvar för 

de funktionshindrade. Det ansågs skapa problem då många funktionshindrade inte klarade av 

skolan på ett tillfredställande sätt och man tyckte att de normalbegåvade barnen borde slippa 

störas. För att folkskolan skulle komma undan detta ansvar anordnades så kallade 

minimikurser för elever som inte ansågs klara skolan samt för de fattiga elever som behövde 

gå igenom skolan så snabbt som möjligt. Detta innebar att eleverna placerades i speciella 

klasser där dock inget särskilt stöd gavs annat än att kunskapskraven sänktes vilket innebar att 

dessa elever i praktiken stod utanför skolsystemet. 1879 började man inrätta hjälpklasser med 

syfte att ge de elever som behövde en anpassad undervisning samt att hindra att dessa elever 

störde ordningen för de normalbegåvade barnen. Dessa klasser hade en tendens att bli 

avstjälpningsplatser för elever som misshagade lärarna (Brodin & Lindstrand 2004; SOU 

1998:66 Funkis- funktionshindrade elever i skolan). Vid slutet av 1800-talet infördes 

specialklasser för funktionshindrade barn och villkoret för att en elev skulle placeras där var 

att en sakkunnig läkare utförde en prövning av barnet. Placeringen skulle dock vara temporär 

och eleven kunde återföras till ordinarie klass om det ansågs vara möjligt (Brodin & 

Lindstrand 2004).

          Under 1920-talet började speciella intelligenstester utföras för att bestämma vilka 

elever som skulle segregeras från övrig verksamhet. Elever som fick lågt resultat placerades i 

hjälpklasser, de elever som hamnade snäppet högre placerades i B-klasser. Dessa 

segregeringar ledde till att det blev väldigt svårt för många att ta sig in på arbetsmarknaden 

senare i livet. Under 1950-talet kom enhetsskolan vilket innebar att klasserna var 

odifferentierade fram till årskurs 8. Alla skulle få samma utbildning med viss möjlighet att i 

högstadiet välja speciella kurser. Segregationen levde dock kvar med specialklasser och 
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hjälpklasser vilket man ansåg gav trygghet åt funktionshindrade barn (Brodin & Lindstrand 

2004).

          År 1962 infördes grundskolan: ” Enligt grundskolans första läroplan skulle eleven stå i 

centrum för skolans intresse och hjälpas till en allsidig utveckling. Skolan skulle erbjuda 

studievägar efter elevernas olika förutsättningar” (SOU 1998:66:48). Benämningen hjälpklass 

ersattes med specialklass och en stark tillväxt av de segregerande specialklasserna pågick 

under 1960-talet. I grundskolans läroplan från 1969 (Lgr 69) förordades för första gången en 

integration av elever med funktionshinder; den samordnade specialundervisningen uppstod 

och ersatte till stor del specialklasserna under 1970-talet. Detta innebar att den 

funktionshindrade skulle berättigas extra kompletterande stöd i det ordinarie klassrummet och 

specialläraren arbetade jämsides med klassläraren (SOU 1998:66). I en statlig offentlig 

utredning som tittade på skolans inre arbete fastslogs att lärarna borde arbeta i arbetsenheter 

bestående av klasslärare, speciallärare och fritidspedagoger samt att speciella åtgärdsprogram 

skulle utformas för den enskilde eleven med funktionshinder där eleven, föräldrarna och 

skolan ska samverka. Med detta skulle de flesta elevproblem lösas inom arbetsenheten. Denna 

utredning hade stor genomslagskraft i 1980 års läroplan för grundskolan (Lgr 80) där termen 

specialundervisning byttes ut mot ”specialpedagogiska insatser”. Fokus skulle nu sättas på 

vad eleven kan och inte hennes svårigheter. Den speciella arbetsenheten skulle först titta på 

vad skolan behövde ändra på när åtgärdsprogrammen utformades för en elev med 

inlärningssvårigheter (SOU 1998:66).

          1994 års läroplan (Lpo 94) innefattar grundskolan, sameskolan, specialskolan och den 

obligatoriska särskolan. Detta har inte varit fallet förut då de tidigare har haft separata 

läroplaner. I denna läroplan anges de övergripande målen medan kommunerna ansvarar för 

genomförandet (SOU 1998:66). 

2.4.3 Särskolan

Först 1944 instiftades en lag som innebar obligatorisk skolplikt för de funktionshindrade som 

kunde tillgodogöra sig undervisning. Ett viktigt motiv för denna lag var att den gav möjlighet 

att ställa de funktionshindrade utanför folkskolan. En segregerad verksamhet skapades med 

undervisning vid särskilda skolor (Jönson 1998). 1967 antogs omsorgslagen som anammade 

uttryck som normalisering och integrering, den stora förändringen med denna lag var att alla 

barn oavsett funktionshinder fick både skolrätt och skolplikt. Särskolans elevantal 
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fördubblades de närmsta åren och en samverkan med grundskolan blev nödvändig för att få 

plats med alla elever. 1986 började även skollagen gälla för särskolan och kommunerna fick 

ansvar för särskolan. En ny läroplan för särskolan utformades (Lsä 90) efter riktlinjer från Lgr 

80 (SOU 1998:66). 

         När kommunerna fick ansvaret för särskolan ansåg man att möjligheterna till integrering 

ökade men man var kritisk till att det fortfarande var olika läroplaner för grundskolan och 

särskolan: ” Detta måste tolkas som att elever med utvecklingsstörning ändå är så pass 

avvikande att de faktiskt inte ryms inom den vanliga läroplanen” (Brodin & Lindstrand 

2004:66). Idag gäller som jag nämnde ovan Lpo 94 för alla skolformer. Varje skolform har 

dock särskilt anpassade uppnåendemål för varje skolform: [...] hänsyn skall tas till elevernas 

olika förutsättningar och behov [...] Därför kan undervisningen aldrig göras lika för alla” 

(SOU 1998:66:53). Vidare sägs att det nu är rektorns ansvar att eleverna får det stöd de 

behöver.

          Utvecklingen i Sverige är att allt fler funktionshindrade inkluderas i undervisningen 

vilket borde minska antalet elever i särskolan men Brodin & Lindstrand (2004) menar att 

antal elever som går i särskolan växer. Denna ökning beror på att det har skett en förändring 

av vilka elever som går i särskolan idag. Det pratas mer om tillgång till platser än en 

bedömning av elevernas förutsättningar. Trots att särskolan i första hand är avsedd för elever 

med utvecklingsstörning placeras elever med invandrarbakgrund och andra svårigheter där. 

Brodin och Lindstrand (2004) är rädda för att om särskolan används till att placera elever som 

är svårhanterliga för lärarna missgynnar det både de utvecklingsstörda och de ”felplacerade” 

eleverna. De menar att vi måste värna om särskolan och dess skickliga speciallärare som 

besitter stora kunskaper i att undervisa utvecklingsstörda.

2.5 För eller emot

Vilka är då de argument som talar för eller emot segregerad eller inkluderad undervisning?

Trots att samhället strävar mot inkludering genom att styrdokument, konventioner och 

deklarationer trycker på att alla elever ska få samma möjlighet och inte bör segregeras från 

övrig verksamhet anser vissa forskare att det inte är helt självklart att alla ska inkluderas till 

varje pris (Tössebro 2004; Tideman 2004). I skolverkets rapport På andras villkor  

(Skolverket 2006c) fastställer man att som det är idag är värdemätaren på skolsystemets 

kvalitet styrt av skolans tillgänglighet för personer med funktionshinder. Man ställer frågan 
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om tillgängligheten verkligen är den viktigaste punkten för en inkluderad skola när de stora 

bristerna ligger på det psykosociala planet för de funktionshindrade. Tössebro (2004) berättar 

om en intervju med en mamma till ett barn med Cp skada (Cerebral pares). Sonen trivdes inte 

alls i sin klass där han var inkluderad, han kände sig utanför och mycket sämre på allt än de 

andra eleverna. Mamman menar att inkluderingen av barn med speciella behov gått för långt 

och att man måste acceptera att vissa barn trivs bättre i särskolan. Tideman (2004) menar att 

likhet skapar trygghet och faktum är att en funktionshindrad elev kan gå i samma klass som 

icke-funktionshindrade elever men ändå vara socialt segregerad från de andra. Ett konkret 

exempel på detta kan vara att en elev med funktionshinder är bänkkamrat med en icke 

funktionshindrad elev utan att för den sakens skull känna någon som helst social tillhörighet i 

den andras liv. För många funktionshindrade är en segregerad verksamhet positiv för deras 

sociala relationer. Emanuelsson (2001) nämner att vissa ledande politiker menar att en del av 

de problem skolan har är att det finns elever där som borde vara placerade i någon alternativ 

skola (särskola), man menar att integrationen drivits för långt i många fall.

          Andra argument för segregering är att det på särskolan finns tillgång till de rätta 

hjälpmedlen och specialutbildad personal som vet hur rätt stöd ges till det specifika 

funktionshindret. Man menar att den ordinarie skolan inte alltid är förberedd på att det ska 

komma en elev med funktionshinder och inte har utarbetat ett åtgärdsprogram för vilka 

insatser som eleven behöver. Speciella toaletter, personliga assistenter samt tillgång till dator 

är exempel på hjälpmedel som ofta missas. På särskolan finns alla resurser redan och eleven 

kan känna sig trygg inför sin skolstart (Skolverket 2006c).

           I På andras villkor (Skolverket 2006c) intervjuas elever med funktionshinder om sina 

erfarenheter från sin inkluderade skolgång. Övervägande elever i undersökningen beskriver 

sin grundskoletid som misslyckad och lägger skulden för detta mycket på skolan men även på 

sig själva. De av eleverna som i någon period gått i ”specialskola” upplevde det som positivt 

för deras framtida lärande. Negativt var dock att det var svårt att komma tillbaka till den 

ordinarie klassen och känna sig som en i gänget. Framförallt tyckte de flesta att den sociala 

delaktigheten i den ordinarie klassen var svår i högstadiet, till skillnad mot i de lägre klasserna 

samt på gymnasiet där det hade fungerat bättre. Lektionerna i idrott och hälsa upplevdes av 

många som problematiska eftersom de inte tyckte något anpassades efter deras behov. Det 

ledde till utstötning och mobbning vilket inte uppmärksammades av lärarna. 

          Jag kan tolka dessa intervjuer på två sätt, det första som att det kunde ha varit en fördel 

för dessa elever att vara segregerad från den övriga skolan utan att behöva kämpa för att vara 
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fysiskt och socialt inkluderad. Samtidigt slås jag av tanken att detta är verkligheten för många 

högstadieelever såväl med som utan funktionshinder. Det är en hård miljö i skolan idag och 

man måste kämpa för att få en plats i gemenskapen, kanske är detta en bra träning för 

framtiden. En annan aspekt är att mycket av dessa elevers vedermödor kanske kunde ha 

undvikits om berörda lärare haft tillräckliga kunskaper om inkluderad undervisning. 

          Detta ovanstående leder mig till att redogöra för litteratur som fokuserar på inkludering. 

Enligt Hedström (2002) utgår lärare som arbetar med inkludering från att alla i gruppen skall 

vara med, om barnen inte från början är segregerade behöver de inte heller bli integrerade. 

Fors (2004) menar att i en inkluderad undervisning är skillnader mellan elever en naturlighet 

och planeringen av undervisningen genomförs utifrån de förutsättningarna. Alla elever 

omfattas av planeringen och inga segregerande övningar görs för elever med funktionshinder 

utan de anpassningar som behövs skall omfatta hela gruppen. En elev med funktionshinder 

blir inte delaktig i en grupp om hans/hennes övningar sker avskiljda från de andra. Med 

inkludering menas att alla innefattas helt och fullt i sammanhanget; alla elever ska ha samma 

möjlighet att delta i lektionen på lämplig nivå och med adekvat stöd. Hedström (2002) 

intervjuar lärare som framhåller att det inte skall bli svårare för eleverna på en högre nivå, 

utan att det snarare ställs högre krav på lärarna att anpassa undervisningen. De menar också 

att anpassningar som görs ofta underlättar för fler elever än de som finns till grund för 

anpassningen. Det händer att eleverna själva kommer på hur uppgifter och arbete kan 

anpassas för alla, och således är eleverna involverade i undervisningen.  

          Forskare från Kanada påpekar att barns lärande i första hand kommer från andra barn, 

och att de därför behöver många olika barn att lära av (Porter 2005). Ett funktionshinder är 

bara en del av en individs hela personlighet och genom en inkluderad undervisning lär 

eleverna sig att acceptera och respektera individuella olikheter vilket främjar alla elevers 

socialisationsprocess. Bland dem som arbetar med inkludering i idrott och hälsa betonas det 

ofta att de barn i klassen som inte har ett handikapp främjas av att lära känna barn med 

svårigheter. Den inkluderande undervisningen anses vara till förmån för hela gruppen och 

skolan eftersom segregerande lösningar ofta är mer resurskrävande (Fors 2004). 

          Människan har två grundläggande behov för ett psykiskt välbefinnande enligt den 

amerikanske psykiatern William Glasser (1974 i Åhs, 2002). Det första är att känna ett värde 

som människa genom att vi blir tagna på allvar och blir lyssnade på samt när vi får ta ansvar 

och uppleva vår egen kompetens utan att alltid behöva prestera eller konkurrera. Det andra 

basala behovet är samhörighet, att vara en del i en gemenskap. Glasser (1974 i Åhs, 2002) 
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menar vidare att gemenskapen i en grupp handlar om att ”ta ansvar för varandra” och ”hjälpas 

åt” och att detta är något som stärker vår självkänsla, han påpekar att utanförskap kan leda till 

negativa känslor som aggressivitet eller brist på koncentration och att det därför är viktigt att 

släppa in alla i en grupp. Biddle och Chatzisarantis (1999) anser att elevernas motivation för 

idrottsämnet är som högst när svårigheten och utmaningen i uppgiften är anpassad efter deras 

personliga förmåga och skicklighet. Detta anser jag vara en svårighet i ämnet idrott och hälsa 

där det så tydligt märks vem som har motoriska problem och inte hänger med. Att anpassa 

idrottsundervisningen så att alla elever motiveras är en förutsättning för en inkluderad 

undervisning. Detta problemområde har även behandlats av Gunnarsson & Kvarnström 

(2006) som i en fallstudie av en pojke med Downs syndrom har undersökt hur den 

inkluderade undervisningen påverkar hans fysiska aktivitet. Resultaten visar att såväl den 

enskilda pojkens fysiska framsteg som hela gruppen upplever positiva fördelar av den 

inkluderade undervisningen.
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3. Metod

För att söka svar på mina frågeställningar har jag valt att besöka en särskola och där 

genomföra en kvalitativ fallstudie. Jag har observerat en pojke på 14 år som har 

funktionshindret Downs syndrom samt genomfört kvalitativa intervjuer med honom och 

närstående personer i hans omgivning. 

3.1 Design

3.1.1 Kvalitativ fallstudie

En kvalitativ fallstudie används när man vill få en djupare insikt i en viss situation och även 

när man vill veta hur de inblandade individerna ser på denna situation. Man eftersträvar inte 

ett resultat utan man vill upptäcka hur en process påverkar de inblandade och därigenom tolka 

och utveckla en förståelse för situationen. Fallstudien anses vara ett bra verktyg för att uttöka 

kunskaper om olika pedagogiska skeenden och företeelser (Merriam 1994). Detta är 

anledningen till att jag valt att använda en fallstudie för min studie eftersom jag är intresserad 

som pedagog av att få en helhetsinriktad insikt i en funktionshindrad elevs segregerade 

idrottsundervisning. En fallstudie ska läsas och tolkas som den enda aspekt den är dvs. ett fall. 

Merriam (1994) menar att det kan vara lätt för läsaren att förledas att en fallstudie är en 

redogörelse för helheten av en situation eller företeelse.

          Merriam (1994) skriver vidare att när man utför en kvalitativ fallstudie är det vanligt att 

använda sig av direkta observationer samt systematiskt upplagda kvalitativa intervjuer. Man 

eftersträvar inte kvantitet och att bekräfta hypoteser utan avgränsar sig till t ex en bestämd 

person, institution eller händelse. De direkta observationerna innebär fältarbete vilket är en 

förutsättning för att se människor i sin naturliga miljö, en riktigt utförd observation utgör ett 

vetenskapligt verktyg om den uppfyller ett syfte, är planerad, registreras systematiskt och att 

validiteten och reliabiliteten kontrolleras. Med bland annat kvalitativa intervjuer som redskap, 

som enligt Merriam (1994) är det bästa sättet att undersöka någon annans innersta tankar, 

genomförs en kvalitativ fallstudie.
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3.2 Urval

Jag avgränsade min fallstudie till att intervjua en elev med Downs syndrom och närstående 

personer i hans omgivning om hans fysiska aktivitet. Vid val av elev för min fallstudie tog jag 

kontakt med en erfaren specialpedagog som rekommenderade en elev. Jag besökte skolan och 

observerade vilka respondenter som skulle vara lämpliga och tog kontakt med dem och 

bestämde tidpunkt för en intervju. Den viktigaste faktorn för mig när jag valde dessa personer 

var att de skulle vara väl insatta i elevens livssituation och därmed kunna bidra med adekvat 

information. Deras utbildningsnivå eller arbetslivserfarenhet hade därför mindre betydelse. 

Respondenterna blev fem till antalet då de enligt min bedömning besitter de mest relevanta 

erfarenheterna för studien. Jag kommer att namnge mina respondenter enligt följande:

Peter: Elev 14 år med funktionshindret Downs syndrom

Lärare 1: Elevens lärare i särskolan/fritids

Idrottsläraren: Elevens lärare i idrott och hälsa 

Lärare 2: Elevens lärare i särskolan 

Mamma: Elevens mamma

3.3 Intervjuguide

Jag ville inledningsvis att frågorna skulle vara strukturerade men att det skulle finnas en viss 

flexibilitet att kunna ställa eventuella följdfrågor. Mina frågor till respondenterna är kopplade 

till de situationer de möter eleven i. Jag valde att utforma frågor efter en mall enligt Kvale 

(1997). Alla respondenter fick till en början 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 inledningsvis: ”Vad är roligast på idrotten?” Jag följde upp med mer 

specificerade frågor för att få en djupare mer detaljerad information: ”Varför tycker du just 

det är roligast på idrotten?” Efter detta ställde jag direkta frågor där respondenten fick tillfälle 

att lämna sina egna åsikter i större utsträckning: ”Är det något du skulle vilja göra på idrotten 

som du inte får tillfälle till?” Till sist ställde jag tolkande frågor för att klargöra eventuella 

frågetecken: ”Menar du att...?” Dessa bilagor var användbara för min egen skull då jag 

upplevde att det var lätt att glömma bort relevanta frågor när respondenten berättade mycket.
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• Peter: Intervjuades om rast, idrottslektioner och fritiden. 

• Lärare 1: Intervjuades om elevens dag i skolan och fritids.

• Idrottsläraren: Intervjuades om elevens idrottslektioner.

• Lärare 2: Intervjuades om elevens dag i skolan.

• Mamman: Intervjuades om elevens fritid. 

3.4 Genomförande

Jag tog kontakt med skolan och bestämde lämplig tid då jag kunde komma för observationer. 

Jag hade bestämt mig för att börja med att observera innan intervjuerna utfördes. Detta med 

anledning av att jag först ville få en bild av miljön eleven vistades i samt att eleven skulle bli 

bekväm vid att jag var där. Det var en fördel då jag på plats kunde bestämma vilka personer i 

hans omgivning som var lämpligast för intervjuer. Många frågor väcktes även under tiden jag 

observerade som jag inte hade tänkt på innan, vilket underlättade när jag skulle intervjua 

respondenterna. Intervjuerna bokade jag på plats på skolan, jag träffade en respondent i taget i 

ett enskilt rum och varje intervju varade mellan 30-60 min. Elevens lärare var med under hans 

intervju vilket var positivt då tolk behövdes ibland. Alla intervjuer bandades med tillstånd av 

respondenterna för att jag inte skulle behöva anteckna under tiden. Detta var till nackdel under 

intervjun med eleven då jag upplevde att han hämmades av bandspelaren, hans svar var 

fåordiga och det hade räckt om jag skrivit ned det han berättade. Intervjun med elevens 

mamma gjordes över telefon då det var svårt för henne att ta sig till skolan.

3.5 Databearbetning

Jag använde inget i förväg uppställt observationsschema eftersom min avsikt med 

observationen var att få en helhetsbild av elevens situation. Med den förutsättningen ansåg jag 

det omöjligt att veta innan vad man bör titta på. Istället förde jag löpande minnesanteckningar 

om vad som hände under dagen. Dessa sammanfattade jag och korrekturläste direkt när jag 

avslutat observationen för dagen medan allting fortfarande var färskt i minnet.
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          Jag spelade in intervjuerna på band och lyssnade sedan igenom banden och skrev ned 

vad som sades. Jag har endast redovisat de svar som är väsentliga för resultatet av denna 

undersöknings frågeställningar. 

3.6 Reliabilitet och validitet

Kvale (1997) tar upp det faktum att det finns många kritiker till kvalitativa intervjuers 

sanningsvärde. Man menar att intervjuresultaten inte kan generalisera för att det är för få 

intervjupersoner och att resultaten bygger på subjektiva tolkningar. Jag avser inte att 

generalisera utifrån det resultat jag kommer fram till utan jag kommer ge en helhetsinriktad 

beskrivning och analys av mitt utvalda fall. 

          Jag har intervjuat en funktionshindrad elev och hans närstående som är oberoende av 

varandra och min fallstudie har undersökt det jag från början avsåg att fördjupa mig i. Mina 

frågor till respondenterna hänger samman med syfte och frågeställningar. Merriam (1994) 

menar att sanningsvärdet i en fallstudie påverkas av att det finns en uttolkare eller översättare 

av intervjuresultaten. Därav lämnar jag en reservation mot validitetens tillförlitlighet med 

orsak av att tolkningen av intervjuerna kan ha påverkats av min personliga övertygelse att en 

inkluderad undervisning är att eftersträva i den mån det är möjligt.

           Jag drar inte slutsatsen att jag fått samma resultat om jag i min studie intervjuat en 

annan individ med funktionshinder och hans omgivning. Jag förutsätter inte att jag skulle få 

samma resultat av mina intervjuer om jag genomförde dem igen med samma personer. Kvale 

(1997) menar att både forskare och respondenter lär sig och förändras genom dialogen som 

förs under en intervju. När man reser sig och lämnar intervjun väcks tankar och reflektioner 

som kanske ändrar individens åsikter på sikt och därmed skulle det leda till ett annat resultat 

av en ny intervju. En annan reservation till studiens tillförlitlighet är att det var svårt att 

genomföra intervjun med den funktionshindrade pojken då han hämmades av att jag spelade 

in vårt samtal. Trots att jag tillbringat flera dagar på skolan och följt eleven både på raster och 

under lektioner märktes det att han inte var riktigt avslappnad när vi samtalade. Ibland fick jag 

misstanken att han försökte komma på vilka svar jag ville ha och inte fullt ut lämnade sina 

egna åsikter. Jag hade dock en tolk med under intervjun med eleven vilket jag anser borde 

höja validiteten av intervjun.
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3.7 Etiskt förhållningssätt

Min studie är konfidentiell och det var jag tydlig med att tala om för respondenterna. Alla 

namn och identifierande drag har fingerats för att skydda respondenternas personliga 

integritet. Jag har vid min kontakt med undersökningspersonerna informerat dem om vilket 

syfte min undersökning har. Inget tvång lades på respondenterna att delta, utan intervjuerna 

var frivilliga. I elevens fall, som inte är myndig, kontaktade jag även hans föräldrar för 

samtycke till intervjun.
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4. Resultat

Jag kommer här nedan redovisa de resultat jag tycker är relevanta för mitt syfte hur en 

funktionshindrad elev och andra närstående uppfattar en segregerad undervisning i idrott och 

hälsa. Jag har delat upp resultatet i underrubriker för att underlätta för läsaren och namngett 

mina respondenter enligt följande:

Peter: Elev 14 år med funktionshindret Downs syndrom

Lärare 1: Elevens lärare i särskolan/fritids

Idrottsläraren: Elevens lärare i idrott och hälsa 

Lärare 2: Elevens lärare i särskolan 

Mamma: Elevens mamma

4.1 Bakgrund

Skolan jag besökte för mina observationer och intervjuer var en särskola belägen i en mindre 

kommun. Huvudbyggnaden på skolan är stor med ca: 350 elever från årskurs 7 till 9. 

Särskolan är placerad i samma byggnad fast avskiljd från övrig verksamhet. Min uppfattning 

är att den är totalt segregerad från övriga högstadiet. Den enda platsen som är gemensam för 

hela skolan är matsalen där dock särskoleeleverna har bestämda bord avgränsade med 

skärmar.

          Särskolan har fina rymliga lokaler med tre klassrum och trevliga allmänna utrymmen. 

På baksidan finns en fin utemiljö med goda möjligheter till aktiviteter, där är tillgång till både 

gräs och astfalt samt skog och en tjärn nedanför. Tillgång till eget kök finns där de kan laga 

sin egen mat och fika.

          Elevantalet är 14, alla med olika funktionshinder, eleverna är uppdelade i olika klasser 

efter deras individuella förutsättningar. Personalen är 10 till antalet och fördelade efter behov 

i de olika klasserna. Eleven jag studerar är en pojke som jag kallar Peter på 14 år med Downs 

syndrom och han går i en relativt högfungerande klass där alla kan kommunicera muntligt 

eller delvis med tecken. De klarar korta enkla instruktioner och eleverna har en egen 

arbetsplats där de sitter med sitt skolarbete. De är totalt fem elever i hans klass, alla med olika 

funktionshinder, och två personal. Verksamheten pågår måndag- fredag mellan klockan 
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08.30-14.00 sedan går Peter till fritids som är beläget bredvid särskolan. Där arbetar samma 

personal som på särskolan. Klockan 17.00 är dagen slut och en skoltaxi skjutsar hem eleverna.

          Peter har idrott på schemat två gånger i veckan i 60 min. Särskolan har tillgång till en 

halv idrottshall som har alla nödvändiga redskap för att bedriva en fullgod skolidrott. Det 

finns även tillgång till specialpedagogiskt material. Stora delar av terminer är de utomhus när 

vädret tillåter med tillgång till både fotbollplaner, friidrottsbanor och skog. Idrottsläraren är 

nyanställd denna termin och möter Peter enbart på idrotten, då han inte är anställd på 

särskolan övrig tid utan är en inhyrd resurs.

4.2 Kommunikation

Det var viktigt för undersökningen att ta reda på hur Peter kommunicerar och vad han förstår 

av instruktioner.

 Lärare 2: ”Han pratar mest i en till treordsmeningar. Han berättar aldrig någonting

med flera meningar i sträck. Säger han Sälen så menar han att han vart i

Sälen och åkt skidor och det var jättekul.”

Flera av eleverna på särskolan använder teckenspråk men Peter talar, dock något begränsat, 

och han verkar inte ha några problem med att förstå sina klasskompisar. Idrottshallen är en 

miljö där muntlig kommunikation inte är avgörande för ett deltagande. Peters brister i 

kommunikationen behöver inte hindra honom i hans aktivitet utan det viktiga är att han förstår 

vad han ska göra och vart han ska vara.  

Lärare 1: ”Han lyssnar gärna efter om man vill att han ska svara ja eller nej på en

fråga. Vet han inte vad som förväntas kan du få hamburgare eller bajs

som svar.”

Detta var något jag fick uppleva under min intervju med Peter. Som svar på vad han tyckte 

om idrott fick jag ”hamburgare”. Han älskar hamburgare och det är det bästa betyget något 

kan få till skillnad mot ”bajs” som var svaret på vad han tyckte om att klättra.

Jag var intresserad av elevens undervisning i idrott och hälsa och frågade därför hur eleven 

klarar att följa instruktioner vid idrottslektionerna.
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Lärare 2: ”Han klarar att följa korta instruktioner till enkla uppgifter”.

Det går inte att instruera Peter att göra flera saker i följd. Han behöver slutföra en uppgift 

innan han får nya instruktioner. Struktur och fasta ramar är en förutsättning för att han ska 

fungera tillfredställande på idrottslektionen.

Idrottsläraren: ”Jag är inte riktigt säker på hur min instruktion går in hos honom,

han kör gärna sitt eget...Jag försöker visa då om vi har tafattlek

hur man ska ta varandra och sådär och då kan han göra lite på

annat sätt ibland även fast han ser hur de andra gör [...] jag vet inte

om han inte förstår eller om han försöker vara rolig.”

Idrottsläraren var ny i särskolan och hade följt Peter under en termin. Det märktes att han inte 

riktigt hade lärt känna Peter ordentligt. De andra lärarna var medvetna om att Peter ibland var 

lite spjuveraktig när han ville slippa en aktivitet. När jag följde Peter under mina 

observationer märkte jag många gånger att han försökte skoja med mig genom att verka förstå 

mindre än han egentligen gjorde. Lärare 2 berättade för mig att Peter hade lurat en ny 

musiklärare i tre veckor att han inte kunde prata för att slippa sjunga på lektionen. Peter gör 

som alla barn när de träffar en ny lärare och testar vart gränsen går och det kan vara 

förklaringen till hans beteende ibland på idrottslektionerna när idrottsläraren tror att han inte 

förstår instruktionerna han får.

4.3 Motivation

Idrottsläraren har alltid med sig en personal från särskolan som en resurs på 

idrottslektionerna. Jag frågade om detta är en förutsättning för Peters deltagande.

Lärare 1: ”Det har varit så. Det finns ju även andra elever som kan sätta

sig på tvären och hitta på en massa. När det inträffar måste man

vara fler [...] I omklädningsrummet klarar han sig utmärkt, det är

de andra som inte fixar det.”
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Peter har inga problem att klara sig i omklädningsrummet och det beror troligtvis på att han 

enligt Peters mamma tar sig till och från träningar på fritiden ensam. Hon menar att Peter växt 

med uppgiften att ta ett eget ansvar för sin träning på fritiden.

Hur är Peters aktivitetsgrad på idrottslektionerna?

Idrottsläraren: ”Ska han vara riktigt aktiv så krävs det att jag peppar honom

annars går han gärna till bänken och sätter sig. Ska han

göra  en hinderbana fyra varv måste jag sätta igång honom

mellan varje varv.”

När jag observerade idrottslektionerna avbröt Peter ofta sin aktivitet och gick och satte sig på 

en bänk och tittade på. Kom inte någon lärare och sade till honom kunde han bli sittande där 

en längre stund för sig själv. Han är beroende av att någon vuxen sätter igång honom i 

aktiviteten och det hade varit svårt för idrottsläraren att hinna med detta själv utan en resurs 

till hjälp. 

Peter berättade mycket om hur roligt han tycker det är med innebandy och andra bollsporter 

under intervjun, jag frågade hur hans inställning är att gå till idrottslektionen och till olika 

aktiviteter på lektionen.

Peter: ”Innebandy, basket är hamburgare. Klättra bajs”

Idrottsläraren: ”Jag tror han tycker det är roligt, han kommer alltid med kläder och byter om.

Fick han bestämma skulle det vara innebandy hela tiden. Sen minitennis

att stå och slå ensam mot en vägg. Bollar är populärt.”

Peters aktivitetsgrad på idrottslektionerna styrs ganska mycket av vilken aktivitet de har. 

Bollsporter är han väldigt positiv till och där är han aktiv men det händer att han går och sätter 

sig ibland även vid dessa tillfällen. Detta förvånade mig eftersom Peter tidigare sagt 

”hamburgare” om bollsport. Jag frågade varför detta även inträffade under bollspelen på 

lektionen. 
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Lärare 1: ”Passningar och skott funkar inte riktigt för de andra [...] det vi

gör då är att vi lärare är med och spelar. Men matchsituationer

blir det därför sällan.”

Idrottsläraren: ”Vi kan ju inte så ofta spela match och det tror jag eleven saknar.”

Biddle & Chatziarantis (1999) menar att glädje på idrottslektionen och att aktiviteten är 

tillräckligt utmanande för elevens färdigheter är av yttersta vikt för att elever ska få en hög 

motivation till fysisk aktivitet. Detta kan möjligen vara en förklaring till att Peter tröttnar och 

går och sätter sig på idrottslektionen eftersom det inte är roligt om aktiviteten inte är en 

tillräckligt stor utmaning för honom. När jag frågade Peter om han saknade att spela match i 

skolan visste han inte riktigt vad han skulle svara och det blev tyst en lång stund sen sa han: 

”Andreas”. Andreas är Peters lillebror och de spelar ofta innebandy utomhus på fritiden och 

tydligen är det den matchsituationen Peter saknar på idrotten i skolan.

Finns det tillfällen som du tycker det är svårt att motivera Peter?

Idrottsläraren: ” Vi är ju väldigt få i gruppen, bara fem när alla är med

och alla har ju väldigt olika förutsättningar. Sen försöker

man hitta någonting så att alla barn ska få ut någonting

av ett gympapass och det är svårt att lägga ribban. Det

hade varit lättare om vi varit fler i klassen så vi kunde

spelat mer boll.”

Idrottsläraren tar upp dilemmat med att motivera en grupp elever som alla har olika 

förutsättningar. För honom är det största problemet det låga antal elever som är med på 

idrottsundervisningen. Porter (2005) menar att barns lärande kommer till största delen från 

andra barn och att de behöver många olika barn att lära ifrån. Så i Peters fall skulle troligtvis 

hans fysiska aktivitet öka om det fanns fler elever i hans klass. 
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4.4 Förförståelse

Jag tyckte det var viktigt att ta reda på om Peter förstår varför det är viktigt med fysisk 

aktivitet. Lärare 1 tycker ibland det känns jobbigt att tjata på Peter att han ska vara med och 

jag frågade varför han tror att Peter behöver ”tjatas” igång. 

Lärare 1: ”I vissa lägen för jag tror inte han förstår varför han ska

springa  den där hinderbanan. Varför ska man göra något

man inte tycker om? Han kan inte koppla varför han

behöver träna sin balans. Han lever nu och det ska va kul.”

Biddle & Chatzisarantis (1999) menar att det är viktigt att elever förstår varför en aktivitet är 

viktig för dem. Motivationen ökar om man vet vad man vinner på att utföra aktiviteten. Peter 

kan troligtvis inte göra den kopplingen mellan en aktivitet och ett resultat av aktiviteten. 

Eftersom idrotten i skolan har som ett mål att stimulera ett bestående intresse för regelbunden 

fysisk aktivitet (Kursplan idrott och hälsa, 2000) frågade jag om Peters nyfikenhet väckts på 

någon idrottsaktivitet från idrottsundervisningen. 

Lärare 1: ” Han kopplar inte det att man kan göra samma sak,

det man gör i skolan gör man där och det man gör

på göta gör man där. Fast minitennis med mjukboll gör

han även hemma och det började han med på idrotten.

Det gör han hellre än och sätter sig framför datorn,

datorn är inte det första han tänker på att han vill göra.

Han vill gärna vara ute.”

Eftersom Peter tycker att många aktiviteter är roliga på idrotten behöver han hjälp med att ta 

med det intresset hem. Jag frågade mamman om Peter visade något han lärt sig på idrotten 

hemma. 

Mamman: ”Han pratar inte mycket om idrotten i skolan hemma.

Jag tror inte han tänker på att man kan göra

samma saker hemma som i skolan om inte någon visar

honom här hemma.”
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Som det är idag verkar inte föräldrarna vara medvetna om vad Peter gör på 

idrottsundervisningen och vad han för tillfället tycker är roligt där. En bättre kommunikation 

med skolan skulle göra det lättare för dem att aktivera Peter på fritiden eftersom han har svårt 

att se att man kan göra samma saker hemma som på idrotten.

4.5 Fysisk kompetens

Aktiviteterna på idrottslektionerna fokuserar mycket på att träna på det eleverna behöver. 

Balans och koordinationträning är ofta återkommande i hinderbanor och rörelsebanor. Har de 

bollspel är det mest teknikträning och sällan matchspel. Eftersom Peter är extra positiv till 

bollspel frågade jag om han är duktig på att hantera en boll.

Lärare 1: ”I förhållande till dem som går här på särskolan är han duktig.

Han har bollkänsla sen jämför man med en 6-årig elev utan

funktionshinder så har kanske han en bättre motorik än min elev.”

Lärarna är inte riktigt säkra på vilken motorisk nivå Peter befinner sig på. De har dock noterat 

att han är duktig och klarar mer än de andra i hans klass. 

Är det någon aktivitet Peter är speciellt negativ till?

Peter: ” Dansa, hänga i ringarna är bajs”

Lärare 1: ”Höga höjder av rädsla, hans synfel gör att han

har svårt att se hur långt det är ned till golvet.”

Detta är dock aktiviteter som är vanligt förekommande eftersom många av eleverna på 

särskolan mår bra av att leka, klättra och träna balans. Jag frågade om Peters fysiska 

kompetens utvecklats något genom idrottsundervisningen.

Lärare 1: ”Han har börjat våga klättra mer, lite högre och under lite

längre tid. Nu kan man hålla honom i handen när han går

balans och det gick inte förut.”
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Idrottsläraren: ”Han ger inte upp lika lätt vid balansträning, förut

kunde han sätta sig och vägra vara med. Jag tycker hans

motorik har blivit bättre men det beror nog även på

att han tränar på fritiden.”

Eftersom Peter enligt hans mamma inte har någon regelbunden sjukgymnastik hemma så 

anser jag att detta är aktiviteter som är nödvändiga för Peters motoriska utveckling. I en 

ordinarie klass antar jag att Peter inte skulle få den mängd av denna träning då det kanske 

sätts större fokus på andra aktiviteter. 

Anser du att elevens fysiska aktivitet på något sätt har påverkats positivt av hans 

särskoleplacering?

Lärare 1: ”Ja för i en vanlig klass skulle han vara helt utanför, han

skulle få stå och vänta och vänta på att få pass för där spelas

mycket mera match. Vid hinderbanor skulle det bli kö bakom

honom och gliringar. Här är han trygg och har självförtroende.”

Lärare 1 är övertygad om att Peters fysik har påverkats positivt av idrotten i särskolan. Han 

trycker mycket på Peters sociala oförmåga att fungera i en ordinarie klass mer än att Peters 

fysiska kapacitet skulle vara ett hinder för en inkluderad idrottsundervisning. Han tar även 

upp just de aktiviteter Peter har särskilt svårt med som t ex hinderbana men nämner inget om 

att Peter kanske skulle kunna klara av bollsporterna i en högstadieklass.

Idrottsläraren: ”Det vet jag inte, jag tror att för elevens skull så hänger det

mycket på vad föräldrarna sysselsätter honom med på fritiden.

Jag tror det har större påverkan än vart han haft idrott i skolan.”

Idrottsläraren är mer tveksam till hur särskoleplaceringen påverkar Peters fysiska aktivitet 

men menar på att Peters familj är viktigast för hans fysiska aktivitet. De är aktiva och 

uppmuntrar Peter till rörelse på fritiden vilket även jag anser är en orsak till att Peter har en 

såpass god fysik. Jag tycker att idrottsundervisningen bör fungera som ett komplement till den 

vardagliga träningen och så är fallet för Peter. För många andra elever med eller utan 

funktionshinder är idrotten i skolan enda gången de rör på sig under veckan.
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Anser du att elevens fysiska aktivitet på något sätt har påverkats negativt av hans 

särskoleplacering?
Lärare 1: ”Inte att han är i en särskola men det skulle ha varit fler

elever som är i hans kaliber kanske.”

Idrottsläraren: ”Ibland känner jag att nivån kan bli för låg för eleven, det

är ju så mycket olika funktionshinder i klassen. Han är ju

ganska duktig, sen vet jag att han tränar mycket hemma.”

Återigen är det Peters fysiska överlägsenhet i jämförelse med de övriga i klassen som ses som 

ett hinder för hans fysiska aktivitet. Samtidigt finns det tveksamheter till om Peter skulle klara 

att hänga med i en inkluderad undervisning i en högstadieklass.   

4.6 Social kompetens 

Som jag tagit upp tidigare nämns ofta Peters sociala förmåga som ett hinder för hans fysiska 

aktivitet. Jag frågade hur Peters samarbetsförmåga med de andra i klassen är på 

idrottslektionerna.

Lärare 1: ”Inte på det sättet som man är van vid. När han spelar

bandy skulle han aldrig tänka på att någon annan

har ett bättre läge och passa till honom.”

Under mina observationer av idrottsundervisningen såg jag inte så mycket matchspel men när 

det förekom var det Peter mot resten. Han tog bollen och sprang upp mot mål utan att lyfta 

blicken en enda gång. I särskolan fungerade det ganska bra utan konflikter då de andra mest 

hejade på Peter men i en högstadieklass hade detta naturligtvis blivit ett problem. Där måste 

han lära sig att samarbeta med sitt lag och det skulle kräva mycket träning för Peter.

En följdfråga på detta var om det är viktigt att vinna för Peter.
Peter: ”Ja”

Lärare 1: ”Han vet vad det innebär att vinna. Men han har inte koll på
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vilket lag som vinner om han spelar match fast han blir

väldigt glad om han gör mål själv. Det är viktigare att göra mål

själv än att laget vinner. En lagförlust tar honom inte

speciellt hårt. Spelar man spel så tycker han att han vunnit om

han kommer fyra av fem för han blir ju ändå före en annan.”

Peter tycker det är viktigt att vinna fast han har enligt sina lärare svårt att hålla reda på vilket 

lag som leder och den egna insatsen är viktigast. Det leder mig till att fråga om Peter jämför 

sig med andra och om han är medveten om att han har ett funktionshinder.

Lärare 1: ”Nej, det gör han inte, han bryr sig inte om vad de andra gör.

Mamman : ” När han är på friskis och svettis där många har mycket

värre funktionshinder än min son trodde jag det skulle

hämma honom. Men han bryr sig inte om dem utan

kör sitt eget race.”

Min slutsats av dessa svar är att egentligen spelar det ingen roll vart Peter har sin 

idrottsundervisning och vilka klasskompisar han har då han inte bryr sig så mycket om vem 

som vinner eller jämför sig med andra. Det viktiga för honom är att det är roligt sen är inte 

resultatet så viktigt.

Några tillfällen per termin samarbetar särskolan med högstadiet och har då idrottslektioner 

tillsammans. Jag frågade i vilket syfte de har det.

Idrottsläraren: ”Gympaläraren i högstadiet frågar ibland om vi kan samarbeta

de vill väl ibland ha hela salen eftersom vi är så få. Då har vi fyra

planer med olika bollsporter.”

Lärare 1: ”Dels för att våra elever ska få känna hur det är i en vanlig

klass. Även för den andra sjuan att få se att alla inte ser

lika ut och inte har samma förutsättningar.”

Fors (2004) menar att en inkluderad undervisning kräver mindre resurser och därmed är det 

bra även för skolan när särskolan och högstadiet samarbetar. Vi lever i ett samhälle där alla är 
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olika, vissa behöver mer insatser och variationerna i en klass är stora så den inkluderade 

undervisningen gynnar hela gruppen. Lärare 1 menar att den sociala träningen är viktig för 

klasserna och det är något även Salamancadeklarationen (2001) fastställer. Det anses som 

viktigt att barn som är olika samarbetar för att de ska förberedas att möta ett integrerat 

samhälle som vuxen.

Jag frågade hur Peter fungerar vid dessa tillfällen.

Peter: ”Hamburgare”

Idrottsläraren: ”Jag tycker det går ganska bra, det beror mycket på att 

högstadieeleverna tar hand om mina elever och peppar dem.

Sen blir den sociala kontakten si och så, det blir inte så

mycket verbal kontakt.”

Respondenterna är alla tydliga med att framhålla att högstadieeleverna uppför sig 

exemplariskt när särskolan är med. Normalt ganska stökiga elever tar ett större ansvar på 

lektionen och någon mobbning förekommer inte.

Lärare 1: ”Han funkar ganska bra men han tar ju inte för sig direkt.

Det märks att han tycker det är kul att vara med den

andra sjuan för han går aldrig och sätter sig. Han är ju

ganska van att vara med andra utan funktionshinder

eftersom han har ett syskon.”

Vi har ett grundläggande behov av att känna samhörighet enligt Glasser (1974 i Åhs, 2002) 

och vår självkänsla stärks av att vi hjälper andra och tar ansvar. Jag tror att både 

högstadieeleverna och särskoleeleverna mår bra av att ha idrottslektioner tillsammans för att 

utveckla en gemenskap som på sikt motverkar diskrimerande attityder.

Eftersom alla jag intervjuade var så positiva till samarbetet med särskolan och högstadiet 

frågade jag om inte det skulle det fungera om särskoleklassen var inkluderad i 

idrottsundervisningen hela tiden.

Lärare 1: ”Det tror jag inte skulle vara bra eftersom nu tycker
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högstadieklassen att det är kul när det inte är så ofta.

Skulle det vara varje gång skulle de tröttna fort när

mina elever får sina utbrott för småsaker.”

Idrottsläraren: ”Det funkar när vi har småplaner med olika aktiviteter

men skulle vi t ex spela handboll på helplan

skulle det bli kaos.”

Respondenterna var eniga i att det är bra för den sociala träningen för både högstadielever 

som för eleverna på särskolan att ibland ha idrottslektioner tillsammans. För övrigt skulle det 

ses som ett för stort hinder för högstadieelevernas fysiska aktivitet på idrottslektionerna om 

samarbetet var för ofta.  

Jag frågade hur det skulle fungera om Peter inkluderades hela tiden i undervisningen i idrott 

och hälsa.

Idrottsläraren: ”Negativt, jag tror tillfällena när han går och sätter

sig skulle bli oftare då. Någon gång ibland är bra men

hela tiden skulle hämma den här eleven. Han är

för långt efter och är på sikt mer aktiv i särskolan.”

Lärare 1: ”Hade han en resurs med sig då är det möjligt kanske...

men han skulle känna sig väldigt utanför. Han är ju mindre

och svagare, han skulle ha svårt att hävda sig på något sätt.

Jag tror han skulle börja jämföra sig mer med de andra än vad

han gör i särskolan. Jag anser att han mår bra av att ha idrottsundervisningen med

särskolan och att det påverkar hans fysiska aktivitet positivt.

Frågan är för vems skull han skulle inkluderas.”

Idrottsläraren är negativ till att en inkluderad undervisning skulle vara bra för Peters fysiska 

aktivitet medan lärare 1 tvekar på om Peter skulle klara den sociala kontakten med de andra 

eleverna i en ordinarie högstadieklass. Detta är något som många elever som varit inkluderade 

i idrottsundervisningen bekräftar i På andras villkor (Skolverket 2006c). De menar att 

idrottsundervisningen var svår att hänga med i och de lätt blev utanför och ibland även 

mobbade. Återkommande under mina intervjuer har Peters sociala förmåga setts som ett 

hinder för hans fysiska aktivitet både på fritiden och i skolan: [...] man kan vara fysiskt 
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integrerad men samtidigt till stor del socialt segregerad” (Tideman 2004:125). Den sociala 

tillhörigheten är viktig för alla människor och detta är ett problem för Peter speciellt på 

fritiden vilket ställer stora krav på hans föräldrar att försöka jämna vägen för honom i hans 

kontakt med andra barn. 

4.7 Fysisk aktivitet på rast och fritids

Särskolan har till vana att vara utomhus på alla raster samt även under lektionstid när vädret 

tillåter. Jag frågade vad Peter brukar sysselsätta sig med på rasten.

Peter: ”Cyklar ute.”

Idrottsläraren: ”De aktiverar sig mycket i klassen och åker pulka och

skridskor på vintern. Så det är ju inte bara på idrotten

de får rörelse här utan även i skolan. Särskolans elever

är nog de som rör sig mest på rasterna, högstadieeleverna

sticker oftast inte ut näsan.”

Mina observationer av Peters raster visade på en hög aktivitetsgrad hela tiden med massor av 

bus och lek. Han verkade trivas jättebra med sina kompisar och lärare men en förutsättning 

för hans aktivitet verkar vara att det krävs att vuxna sätter igång honom. Idrottsläraren 

poängterade flera gånger det positiva med att särskolan var utomhus på alla raster vilket inte 

är fallet i högstadiet. På fritids är Peter tre dagar i veckan och där är han relativt fri att välja 

själv vad han vill sysselsätta sig med. Tidigare har jag tagit upp antalet elever som ett hinder 

för Peters fysiska aktivitet under idrottslektionerna. På fritids blir det problemet ännu större då 

de elever som går där har väldigt begränsad rörlighet. Nu är inte Peter där speciellt lång tid 

och inte varje dag så jag tror inte att hans fysiska aktivitet påverkas negativt då han är så aktiv 

resten av dagen.
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5. Diskussion

Under min utbildning till lärare på Karlstad Universitet har jag i olika kurser läst 

specialpedagogik och gemensamt för dessa har varit att inställningen till inkluderad 

undervisning varit positiv medan särskolan setts som ett segregerande alternativ. Detta har 

naturligtvis färgat mig och jag har haft en bestämd åsikt att alla barn bör inkluderas i 

undervisningen i den mån det är möjligt. Inför denna undersökning där jag har tittat närmare 

på en särskoleplacerad elevs fysiska aktivitet har jag strävat efter att lägga mina övertygelser 

åt sidan för att min observation ska bli objektiv och inte spegla mina åsikter. Den första dagen 

jag besökte särskolan där jag skulle genomföra mina observationer möttes jag av låsta dörrar 

in till avdelningen. En liten ringklocka satt på väggen och jag provade att ringa på och efter en 

liten stund kom en vänlig själ och öppnade. Den händelsen bekräftade de förutfattade 

meningarna jag hade om särskolan innan jag kom dit; en segregerad verksamhet utelåst från 

samhället. Till min stora glädje hade jag fel, anledningen till att dörrarna var låsta var att det 

fanns en liten rymmare på avdelningen och därför hade de tillfälligt denna lösning. Skolan jag 

mötte var en varm trygg plats där alla eleverna togs om hand på bästa sätt efter deras 

individuella behov. 

          Peters föräldrar har tillsammans med skolan tagit beslutet att deras barns behov 

tillgodoses bäst på särskolan. Detta trots att aktuella dokument, konventioner, deklarationer 

och läroplaner internationellt som i Sverige har gemensamt att de förespråkar att elever i 

behov av särskilt stöd med fördel ska undervisas i den ordinarie klassen. Skollagen (1985) 

lyder att föräldrar till funktionshindrade barn kan välja vilken skolform de vill använda för sitt 

barn. Jag anser det dock ligga ett stort ansvar på föräldrar att skaffa sig tillräckliga kunskaper 

om vilka rättigheter till stöd deras barn har i skolan. Vet de inte om hur en inkluderad 

undervisning med individuellt åtgärdsprogram fungerar kontra särskolan så är det svårt att 

göra ett korrekt val utifrån deras barns individuella behov. Faktum är att Skollagen (1985) 

anger att om du en gång valt att placera ditt barn på särskolan är det styrelsen för särskolan 

som beslutar om ditt barn kan flyttas till en ordinarie klass och att föräldrarnas vilja inte 

behöver tas hänsyn till. Det viktiga enligt min åsikt är att föräldrar får adekvat information 

från skolan i god tid innan skolstart och att de själva tar ett beslut vilken skolform som är bäst 

för deras barn.
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        I kursplanen för idrott och hälsa (Skolverket 2000) tycker jag att ett viktigt mål är att 

göra våra elever medvetna om hur kroppen fungerar och hur regelbunden fysisk aktivitet 

påverkar vår hälsa positivt. Jag upplever att det är svårt för många små barn att se resultatet av 

hur stor skillnad det gör för hälsan att t ex gå till skolan istället för att åka bil. Många tränar på 

sin fritid för att det är kul och man träffar kompisar men tänker sällan på att det är en 

investering för framtiden att ta hand om sin hälsa. På samma sätt tänker Peter, han kan inte se 

sammanhanget i varför han ska göra sådant på idrotten som han inte tycker är kul. Han lever i 

nutid och kan inte tänka framåt att han behöver träna på att t ex balansera; vad vinner han på 

det? På särskolan där Peter har sin idrottsundervisning är de medvetna om att han inte gärna 

tränar på det han behöver och därför lägger de ned mycket jobb på att ”peppa” honom till 

framsteg. Det har givit positivt resultat för Peters fysik med en bättre motorik och balans än 

tidigare men det finns fortfarande mer att träna på. En reflektion på detta är att jag anser att 

Peters fysiska aktivitet påverkas positivt i särskolan just med tanke på att han där får träna 

mycket på sin motorik. Han har svårt med balansen och klättrar inte gärna och jag förmodar 

att inte lika mycket tid finns till sådan träning för Peter i en högstadieklass om en inkluderad 

undervisning bedrivs där. Tanken med inkludering är att alla elever ska ha samma möjlighet 

att delta i lektionen på lämplig nivå och med adekvat stöd och att den funktionshindrades 

övningar inte sker avskiljda från de andra (Fors 2004). 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 särskolan uppstår inte detta problem då 

de flesta elever där är i behov av att träna mycket på sin motorik.

          Eftersom Peters motivation på idrottslektionerna ibland sviktar krävs det att en vuxen 

har tid att prata med honom och aktivera honom. Idrottsläraren menar att det är en 

förutsättning att han har en assistent med på lektionerna för det skulle vara svårt för honom att 

hinna med de andra eleverna om han var tvungen att lägga den tiden på Peter. I en inkluderad 

verksamhet är man en del av en grupp och innefattas helt och fullt i sammanhanget, så det är 

inte självklart att idrottsläraren har en assistent till hjälp på lektionen (Fors 2004). Under mina 

observationer av Peters idrottslektioner noterade jag att han regelbundet gick och satte sig på 

en bänk mellan varje övning. Jag ställer mig frågan hur Peters aktivitetsgrad på 

idrottslektionerna hade påverkats utan en assistents ”peppning” och jag drar slutsatsen att 

Peters fysiska aktivitet troligtvis skulle hämmas utan en assistent. Jag anser att det är först när 

Peter lär sig förstå att han gör en aktivitet för att det hjälper honom att uppnå något viktigt 
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som aktiviteten kan bli meningsfull för honom, men som det är nu är han beroende av 

”peppning” för att aktiviteten ska fungera.

          Brodin och Lindstrand (2004) menar att varje elevs funktionshinder ska ligga till grund 

för vilken integreringsform man väljer, man behöver inte välja helt mellan inkludering/ 

särskolan. Vissa delar av undervisningen kan ske på särskolan och andra i den ordinarie 

klassen. Under mina observationer när jag var på särskolan upplevde jag att elevernas 

funktionshinder var så olika, vissa elever kunde varken kommunicera verbalt eller röra sig 

själva medan andra elever hade mindre funktionshinder som t ex Downs syndrom. Detta 

medförde att av särskolans 14 elever var det enbart 5 elever som kunde vara med på 

idrottsundervisningen och att även de har väldigt olika förutsättningar. Idrottsläraren upplever 

många gånger att det är svårt att motivera Peter på idrottslektionerna då de är så få: ”Det hade 

varit lättare om vi varit fler i klassen så vi kunde ha spelat mer boll” (Idrottsläraren). 

Idrottsläraren tycker också många gånger att nivån blir för låg för Peter då det är så mycket 

olika funktionshinder att ta hänsyn till. Detta bekräftar Biddle och Chatzisarantis (1999) åsikt 

att barns motivation för idrottsämnet sjunker om inte uppgiften är tillräckligt utmanande. Det 

ska inte vara omöjligt att klara uppgiften men eleven måste behöva anstränga sig och träna för 

att nå resultat. Det är uppenbart att Peter inte får den utmaningen på idrottslektionerna som 

det är nu och det kan vara en förklaring på hans behov av ”peppning” under aktiviteterna. 

Detta väckte frågan hos mig om inte ovannämnda skolform som Brodin och Lindstrand 

(2004) förespråkar med en inkluderad undervisning i vissa ämnen, idrottsundervisningen i 

detta fall, skulle vara positiv för Peters fysiska aktivitet? 

          Enligt Peters lärare i särskolan är den sociala tryggheten i särskolan viktigare för Peters 

fysiska aktivitet, de menar att en inkluderad undervisning i idrott och hälsa inte skulle öka 

Peters motivation inför idrottsämnet. Lärare 1 anser att Peter skulle börja jämföra sig mer och 

mer med andra och bli medveten om att han är annorlunda och därmed få ett sämre 

självförtroende: ”Jag anser att han mår bra av att ha idrottsundervisningen med särskolan och 

att det påverkar hans fysiska aktivitet positivt [...] men det skulle ha varit fler elever som var i 

hans kaliber kanske. Frågan är för vems skull han skulle inkluderas”(Lärare 1). Som det är 

idag bryr sig inte Peter nämnvärt om vad de andra i klassen kan eller gör utan tycker han 

något är roligt så är han aktiv vilket han är duktig eller inte på aktiviteten. Jag håller med om 

att denna sociala trygghet borde ha en positiv påverkan på Peters fysiska aktivitet för så länge 

som han fokuserar på sig själv blir inte undervisningen resultatbaserad. Det jag däremot inte 

instämmer helt med är respondenternas förutfattade meningar att Peters inställning till 
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idrottsundervisningen skulle påverkas negativt om han gick inkluderad i en högstadieklass. 

Hur kan de säkert veta att det skulle försämra hans fysiska aktivitet? Peters idrottslärare 

poängterade många gånger under intervjun att det är ett problem att särskolan är så få på 

idrottslektionerna och att det skulle vara lättare att motivera Peter om de var fler i klassen. 

Lärare 1 anser att det skulle behövas fler elever som kunde mäta sig med Peter för att höja 

aktivitetsnivån på idrottslektionerna. Detta tar även Porter (2005) upp som en viktig aspekt för 

barns inlärande: [...] ett samhälle för alla kräver en skola för alla, och barn som får lära 

tillsammans också lär sig leva tillsammans”(Porter 2005:2).

 Jag menar att med den vetskapen skulle det lika gärna kunna få ett positivt utfall med en 

inkluderad undervisning för Peters fysiska aktivitet då han skulle få en större klass med ökad 

möjlighet till en mer varierande undervisning än fallet är nu. 

          När vi pratar om den sociala tryggheten menar Tideman (2004) att likhet skapar 

trygghet och enligt mina respondenter ger särskolan Peter den tryggheten, hans sätt att 

kommunicera med en till treordsmeningar skulle troligtvis göra det svårt för honom att skaffa 

sociala relationer i en högstadieklass utanför idrottshallen. Men enligt min åsikt så behöver 

inte Peters kommunikationssvårigheter innebära några hinder för en inkluderad 

idrottsundervisning då kroppspråket talar sitt tydliga språk i idrottshallen. Något som däremot 

skulle kunna bli ett problem är Peters problem att samarbeta: [...] När han spelar bandy skulle 

han aldrig tänka på att någon annan har ett bättre läge och passa till honom” (Lärare1). 

          Peter går i åk 7 i särskolan och enligt de funktionshindrade eleverna som intervjuats i 

På andras villkor (2006c) var just högstadiet en kritisk tid för deras idrottsundervisning: ”Det 

är ju inte så roligt som elev heller när man är ett lag och alla vill så mycket och så klarar man 

inte det och tycker alla andra kompisar att man är jättedum som 

t ex inte gjorde mål”( På andras villkor 2006:43). Ska en funktionshindrad elev inkluderas i 

grundskolan är det troligt att bäst resultat uppnås om det sker redan tidigt i skolåldern. I Peters 

fall som varit placerad i särskolan hela sin skolgång skulle kanske högstadiet vara en för stor 

utmaning för honom om man tar fasta på just dessa ovanstående intervjuade elevers åsikter. 

Glasser (1974 i Åhs, 2002) tar både upp vikten av att människan har behov av att få känna ett 

värde och därigenom få en positiv självuppfattning utan att alltid behöva prestera eller 

konkurrera samt behovet av människans samhörighet i en grupp. Det kan vara allt från ett 

fotbollslag till ett kamratgäng och det viktiga är att man ska vara delaktig i gemenskapen för 

att må bra. Man behöver inte vara lika för att vara trygg i en grupp som Tideman (2004) anser 

utan det viktiga är att man har kunskap om varandras intressen och levnadsomständigheter för 
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att på så sätt ta ansvar för varandra på bästa sätt. Åhs (2002) anser att idrottsundervisningen 

inte bara ska ses som ett medel för fysiskt välbefinnande utan även som ett medel att 

tillgodose ovan nämnda psykiska behov. Min reflektion på Peters situation är att han på 

särskolan har samhörighet med sin grupp och att han känner ett värde som människa. I 

särskolan har Peter många möjligheter att få uppleva sin egen idrottsliga kompetens utan att 

han tävlar med andra, vilket borde gynna hans självkänsla och därmed även hans fysiska 

aktivitet. Jag drar inte slutsatsen att Peter inte skulle uppnå detta välmående i en annan grupp 

utan jag kan bara se hur han har det idag i särskolan.

5.1 Sammanfattande diskussion

Hur uppfattar Peter och hans närstående hans segregerade undervisning i idrott och hälsa? 

Mitt resultat pekar på att alla respondenter är positiva till Peters fysiska aktivitet och framsteg 

i särskolan men att de ser vissa begränsningar för Peters fysiska utveckling i denna skolform. 

Peter trivs i sin skola och tycker det är roligt med idrott om han själv får välja aktivitet. 

Idrottsläraren tar upp att Peters fysiska aktivitet hindras av ett litet elevantal i särskolan och 

lärare 1 tycker det är för få elever som kan mäta sig med Peters fysik. Positivt anser jag vara 

att på särskolan får Peter många möjligheter att träna extra på sin motorik där han har vissa 

svårigheter.         

          Peters idrottslärare menar att Peter inte skulle fungera i alla situationer i en ordinarie 

idrottsklass och tog som ett exempel upp att det skulle bli kaos när de spelar handboll på 

helplan. Min reflektion på detta är att om alla elever i gruppen innefattas fullt ut i 

sammanhanget så borde det inte vara något problem. Är verkligen alla elever i en klass fullt 

delaktiga i en handbollsmatch på helplan? Min uppfattning är att det är många elever såväl 

med som utan funktionshinder som hamnar utanför spelet i en sådan situation. Så istället för 

att Peter skulle ses som en belastning för gruppen är det troligt att den anpassade 

undervisningen skulle vara positiv för hela klassen.

          Gemensamt för alla respondenter är att de anser att Peter har en social trygghet på 

idrotten i särskolan och att det ger ett positivt resultat för hans fysiska aktivitet. Jag instämmer 

i detta resultat, men med viss reservation till att jag tycker det är fel att hans fysiska 

utveckling ska hämmas av hans sociala hinder. Jag anser att Peter skulle kunna inkluderas i en 

ordinarie idrottsklass med stöd av sin lärare från särskolan i början. Trots att jag från tidigare 

intervjuer med högtadieelever i På andras villkor (2006) kan dra slutsatsen att högstadiet är 

- 35 -



Christina Sjöberg                                                                                                2007-06-25 
                                                                                             

                                                                           
  
en svår period och att Peter med fördel skulle ha inkluderats i idrottsundervisningen i en 

tidigare årskurs tror jag inte det är för sent för honom än. Peter jämför sig inte med andra och 

jag anser att med rätt stöd och undervisning skulle hans fysiska aktivitet öka av att inkluderas 

i grundskolans idrottsundervisning. 

          Det finns som jag tidigare nämnt flera olika integreringsformer och en av dem är den 

funktionella integreringen (Brodin & Lindstrand 2004) vilket innebär att särskolan och 

grundskolan samarbetar i vissa ämnen. En fråga jag ställer mig är hur vanligt det är med en 

samverkan mellan grundskola och särskola? För framtida forskning är detta ett område som 

jag tycker är intressant med tanke på att jag tror det finns många elever i särskolan som skulle 

må bra av att inkluderas i vissa ämnen i grundskolan. Jag skulle vilja undersöka i Karlstad 

kommun hur många funktionshindrade elever från särskolan som inkluderas i grundskolans 

idrottsundervisning samt hur elever och lärare upplever detta samarbete.
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Bilaga 1

Intervjuguide till elev:

Kan du berätta för mig vad du brukar göra på idrottslektionerna?
Vad är roligast på idrotten? Varför?
Vad är tråkigast på idrotten? Varför?
Om du fick bestämma vad skulle du helst göra på idrotten?
Tittar du på vad de andra gör på idrotten?
Tycker du att det är viktigt att vara duktig på idrotten?
Finns det något du tycker är svårt?
Om du tycker något är svårt, vad gör du då?
Finns det något som är lätt på idrotten?
Tycker du om att tävla?
Är det viktigt att vinna?
Blir du ledsen om du förlorar?
Är det roligt att ha idrott tillsammans med någon annan klass?
Varför då?

Kan du berätta för mig vad du brukar göra när du är ledig från skolan?
Leker du med någon?
Vad leker du/ ni?
Skulle du vilja leka med någon annan?
Vad är roligast att leka?
Är du ute och leker?
Går du på någon idrott på fritiden?
Vem var det som tog med dig dit första gången?
Är det något du skulle vilja göra på fritiden som du inte gör idag?

Kan du berätta för mig vad du brukar göra på rasten?
Vem leker du med?
Skulle du vilja leka med någon annan?
Vad är roligast/ tråkigast på rasten?
Finns det något annat du skulle vilja göra på rasten om du fick välja?
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Intervjuguide till elevens lärare särskolan/fritids:

Är du alltid med på hans idrottslektioner?
Är det en förutsättning för att han ska fungera på idrotten?
Skulle han klara av att vara själv i omklädningsrummet?
Vad brukar eleven aktivera sig med på idrotten?
Vilka aktiviteter är han positiv/negativ till?
Varför tror du han tycker det är roligast/tråkigast?
Tror du han gillar att ha idrott/ varför?
Hur är hans aktivitetsgrad på lektionerna?
Hur är hans motivation på lektionerna?
Är din ”peppning” en förutsättning för hans deltagande?
Finns det tillfällen som du känner att det är svårt att motivera honom? 
Tror du hans fysiska aktivitet påverkas på något sätt av hans särskoleplacering?
Tror du det finns något han skulle vilja göra på idrotten som det inte finns möjlighet till?
Jag tänker på om ni t.ex. var fler i klassen?
Deltar eleven i någon aktivitet nu som han inte gjorde från början? 
Tränar eleven ett eget styrkeprogram?
Gör han det även utanför idrottstimmarna?
Kan han samarbeta med alla i klassen?
Har elevens klass någon gång idrott tillsammans med ordinarie högstadieklass?
Hur fungerar eleven då?
Hur tror du han skulle fungera inkluderad i en klass i idrott och hälsa?
Tror du att det skulle påverka hans fysiska aktivitet på något sätt?

Vad aktiverar eleven sig med på rasten?
Vad tycker han är roligast/tråkigast?
Varför tror du han tycker det är roligast/tråkigast?
Verkar han gilla att ha rast utomhus? Varför då?
Söker han upp någon kompis?
Upplever du att han får vara med på de andra elevernas aktiviteter?
Vill ha vara med de andra?
Tar han något eget initiativ till någon aktivitet på rasten?
Är vuxet sällskap nödvändigt för att komma igång med en aktivitet?
Tror du att ha skulle vilja leka med någon annan
Finns det någon aktivitet han deltar i nu som han inte gjort tidigare?

Hur ofta är eleven på fritids?
Vad brukar eleven sysselsätta sig med på fritids?
Leker han med andra barn?
Leker han utomhus?
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Intervjuguide till elevens idrottslärare:

Hur ofta har eleven idrott på schemat?
Vad brukar eleven aktivera sig med på idrotten?
Vilka aktiviteter är han positiv/negativ till?
Varför tror du han tycker det är roligast/tråkigast?
Tror du han gillar att ha idrott/ varför?
Hur är hans aktivitetsgrad på lektionerna?
Hur är hans motivation på lektionerna?
Är din ”peppning” en förutsättning för hans deltagande?
Finns det tillfällen som du känner att det är svårt att motivera honom?
Om ja, vad behövs för att hjälpa dig i sådana situationer? 
Tror du hans fysiska aktivitet påverkas på något sätt av hans särskoleplacering?
Tror du det finns något han skulle vilja göra på idrotten som det inte finns möjlighet till?
Jag tänker på om ni t.ex. var fler i klassen?
Deltar eleven i någon aktivitet nu som han inte gjorde från början? 
Kan han samarbeta med alla i klassen?
Finns det betyg i särskolan i idrott?
Om det fanns/finns skulle han uppnå godkänt i ämnet?
Har elevens klass någon gång idrott tillsammans med ordinarie högstadieklass?
Hur fungerar eleven då?
Hur tror du han skulle fungera inkluderad i en klass i idrott och hälsa?
Tror du det skulle påverka hans fysiska aktivitet på något sätt?
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Intervjuguide till elevens lärare i särskolan:

Kan du berätta om särskolan, hur stor den är antal klasser och elever?
Är den separerad från övrig verksamhet på skolan?
Hur stor är den övriga skolan?
Hur många anställda är ni? I varje klass?
Elever, vilka funktionshinder?
Klasserna hur är de uppdelade?
Kan du berätta lite om din elevs funktionshinder?
Har han ett språk?
Hur klarar han skolan?
Hur ser hans dag ut?
Hur är hans inställning till att gå till idrotten?
Upplever du att han har möjlighet till fysisk aktivitet hemma?
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Intervjuguide till elevens mamma:

Vad brukar din son göra på fritiden?
Vad verkar han tycka är roligast/tråkigast?
Varför tror du han tycker det är roligast/tråkigast?
Gör han något nu som han inte gjort tidigare?
Hur är hans inställning till idrottsundervisningen i skolan?
Visar han er något hemma som han lärt sig på idrotten?
Har hans nyfikenhet på någon idrottsaktivitet väckts från idrottsundervisningen?
Går han på någon speciell idrottsaktivitet?
Är det någon specialidrott för barn med funktionshinder?
Tror du han gillar sina fritidsaktiviteter?
Om din son fick välja vad tror du han helst gör på fritiden?
Leker han ute?
Vem leker han med?
Har han fått några kompisar genom sina fritidsaktiviteter?
Har han någon sjukgymnast?
Hur ofta går han dit?
Tränar han hemma?

          

          


