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Abstract 

 

This study examined how students with disabilities/ barriers have been included in physical 

education and health in curriculum (Lgr) 69, 80 and 11. This was done by conducting 

interviews with both male and female teachers, but also by conducting interviews with both 

male and female persons who attended school before Lgr 80 presented the concept  'education 

for all'. In school today the education has to be adapted for each individual. The interview 

method I used was qualitative interviews. The number of people I interviewed was different 

depending on which of the various issues I used. The results of this study show that teachers 

working with both Lgr 69 and Lgr 11 do well in getting students with disabilities / barriers 

included during physical education and health hour. Today's teachers, working with Lgr11 

have more to plan to ensure that students can participate in activity. The observation I made 

was that today's teachers are working hard to ensure that students can join in and do their best 

on their terms in order to achieve the demands. 

 

Keywords: disabilities / barriers, inclusion, health, Lgr 69-80-11 
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Sammanfattning 
 

I denna studie undersöktes hur elever med funktionshinder/nedsättning har inkluderats i 

idrotten under Läroplanerna (Lgr) 69, 80 och 11. Detta gjordes genom intervjuer med både 

manliga och kvinnliga lärare, men även genom intervjuer med både manliga och kvinnliga 

personer som har gått i skolan innan Lgr 80 kom med begreppet ” en skola för alla ”. I dagens 

skola ska undervisningen anpassas till varje individ. Metoden som jag använde mig av är 

kvalitativa intervjuer. Antalet personer som jag intervjuade skiljde sig åt beroende på vilken 

av frågeställningarna jag använde mig utav. Resultatet av denna studie visar att lärare både 

under Lgr 69 och Lgr 11 jobbar bra med att få elever med funktionsnedsättning/hinder med 

under idrottstimmen. Men skillnaden är att dagens lärare (Lgr 11) har mer att planera och 

dokumentera än de som jobbade under Lgr 69, detta innebär för lärarna mer arbete som skall 

se till att alla kan få vara delaktiga i undervisningen. Den observation som jag gjorde var att 

dagens lärare jobbar hårt med att se till att eleverna får vara med och göra sitt bästa utifrån 

sina förmågor för att nå målen. 

 

Nyckelord: funktionsnedsättning/hinder, inkludering, hälsa, Lgr 69-80-11 
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1. Inledning 

Denna uppsats handlar om hur idrottsundervisningen anpassade sig till personer med 

funktionsnedsättning under de olika läroplanen. Min uppsats undersöker eventuella skillnader 

mellan dagens läroplan, Lgr11, Lgr 80 och Lgr69. 

Hur var det innan Lgr 80? Var alla, oberoende funktionshinder, integrerade i 

gymnastikundervisning eller var de segregerad? När jag läste till lärare på universitetet så 

väcktes mina tankar om hur idrottsundervisningen anpassade sig till personer med 

funktionsnedsättning ”förr”. 

Jag vill att personer ska få läsa och se skillnader från förr och nu. Så det som är uppenbart är 

att göra intervjuer med personer, för att få fram deras minnen och upplevelser från 

skolgången, som blir ett underlag för min uppsats. 

Jag är född i mitten på 80-talet och uppväxt i en skola som genomsyras av devisen ”en skola 

för alla”. Enkelt kan det beskrivas så att den svenska skolan är öppen för alla barn och 

ungdomar och den anpassar utbildningen efter varje enskild elevs behov, men var det så när 

jag växte upp. Jag kommer själv ihåg hur man ”plockade bort elever med svårigheter och satte 

dem i klasser med konstiga namn, som 7-10 och obs-klass. Jag vet inte om mitt minne sviker 

mig och därför har jag intervjuat personer som var aktiva ”förr”. Personerna som intervjuats 

för denna uppsats har berättat om upplevelser från sin egen grundskoletid. Min bild är att alla 

som har gått i skolan har en relation till idrotten och min upplevelse är att idrotten ofta är ett 

ämne som man antingen älskar eller hatar. 

 

 

1.1 Bakgrund 

Jag har valt att undersöka mitt gamla favoritämne idrott. Jag är en idrottskille och upplever 

mig själv som ”bra” på det mesta i ämnet. I min egen ryggsäck bär jag med mig goda och 

dåliga erfarenheter från idrottslektionerna. Jag har uppfattat vissa idrottslärare som bra och 

andra som mindre bra, när jag hade de som jag upplevde som mindre bra så blev idrotten 

tråkigare. Om dessa erfarenheterna påverkade min syn på idrottslektionerna så mycket hur var 

det då för dem som inte hade samma förutsättningar? Tankar jag ville ha reda på var: 

 Om dessa dåliga erfarenheter påverkade min syn på idrottslektionerna, hur uppfattade 

då elever med funktionsnedsättningar idrottslektionerna? 
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 Hur blev de med funktionsnedsättning bemötta av sina pedagoger och kompisar? 

Jag har genom fört denna undersökning för att få kunskap om hur personer med 

funktionsnedsättning upplevde att gå i skolan med läroplanerna Lgr80 och Lgr 69 och jag 

började detta arbete utan större kunskaper om skolans idrottslektioner ”förr”. De 

erfarenheterna jag hade med mig var egentligen bara inre bilder av gamla, mörka och trånga 

gymnastikhallar med dålig utrustning. 

 

 

1.2 Syfte 

Syftet med denna undersökning var att jämföra hur personer med funktionsnedsättning blev 

bemötta i idrottslektioner år 1969-2011. Jag tittade närmare på de olika styrdokumenten: Lgr 

69, Lgr 80 och Lgr 11 och såg hur de skiljde sig åt. En lärare är en myndighetsutövare och 

arbetar utifrån läroplanen och mitt arbete går ut på att jämföra förutsättningen för pedagogers 

olika bemötande av elever med funktionshinder utifrån den tidens styrdokument. Jag 

genomförde därför också intervjuer med lärare som var verksamma under de olika 

styrdokumenten för att få reda på hur deras upplevelse var. 

 

 

1.3 Frågeställning 

 

Utifrån vad jag beskrivit i min inledning och bakgrund summerar jag mina tankar i följande 

frågeställning: 

 Hur har synen på elever med funktionshinder förändrats utifrån de olika 

styrdokumenten. 

För att få svar på min övergripande frågeställning så vill jag ta reda på: 

 Vad står det i de olika styrdokumenten om elever med funktionshinder? 

 

  Hur har elever med funktionsnedsättning ”behandlats” under de olika läroplanerna – 

Lgr69, Lgr 80 och Lgr11? 
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2. Litteraturgenomgång 

 

2.1 Funktionsnedsättning och funktionshinder - vad är skillnad? 

Funktionsnedsättning och funktionshinder - vad är skillnaden mellan dem?  

Enligt handikappsförbundet så kan man se funktionshinder på två sätt. (handikappsförbundet 

10 april 2013). 

 Det första är socialt och menar att funktionshinder uppstår i mötet mellan människa 

och samhälle. 

 Det andra är ett medicinskt  problem och som ligger hos människan själv som har ett 

funktionshinder. 

 

Funktionsnedsättning kan vara: 

 Försvagad eller obefintlig styrka. 

 Svårigheter som beror på hur hjärnan arbetar och fungerar. 

 Att ha svårt att planera och styra sina handlingar. 

 Att ha svårt med kopplingen mellan hur bokstäverna ser ut och låter. 

 Inte kunna se eller höra. 

 

Gruppen Funktionshindersrörelsen består av flera olika förbund t.ex. Handikappförbunden, 

Synskadades riksförbund med flera. Funktionshindersrörelsen skiljer orden funktionshinder 

och funktionsnedsättning åt. De förklarar att funktionshinder kan vara t ex en person har svårt 

att gå i trappor. De menar med detta att ett funktionshinder är något som inte beror på själva 

personen utan det är miljön som är funktionshindrande. Därmed menar de att 

funktionsnedsättning är en nedsättning av kroppens förmåga. 

 

2.2 Olika former på funktionsnedsättningar 

 

Neuropsykiatriska nedsättningar 

Inga Andersson skriver i Samverkan för barn som behöver (2009) att elever som har 

MBD/Damp har en neurologisk funktionsstörning som ger symtom på framför allt motoriken, 

perceptionen och koncentrationen. Orsaken till MBD/Damp är fortfarande oklar, men man 

menar att det finns såväl arvsfaktorer som lättare hjärnskador och barnets miljö under  
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uppväxten. Barnen som har MBD/Damp har dålig kroppsuppfattning, kan inte planera och 

avväga sina rörelser. De är överaktiva, har svårt att slappna av.   

 

Andersson (2009) tar även upp elever med Asbergers syndrom. Hon skriver att de elever 

som har Asberger har en lindrig form av autism. Dessa elever har stora svårigheter att förstå 

och att tolka sociala situationer. Dessa elever kan vara mycket duktiga inom visa områden 

som matematik och data. Dessa elever har dock svårt att se sammanhang, helheter och 

mening. De saknar det vi kallar sunt förnuft, det vill säga förmågan att tillskriva sig själva och 

andra olika själsliga tillstånd. Orsaken till Asberger är skador i det centrala nervsystemet som 

oftast är medfött. 

 

Kadesjö (2011) skriver att barn med AD/HD har symtom som ofta utmärker sig som, är ofta 

ouppmärksam på detaljer, gör slarvfel i skolarbetet eller andra aktiviteter. Har ofta svårt med 

att bibehålla uppmärksamheten inför olika arbetsuppgifter eller i lekar. De följer inte givna 

instruktioner och misslyckas därför ofta med att genomföra sina uppgifter. Har svårt att sitta 

stilla och lämnar ofta sin plats i klassrumet då man förväntas sitta ner.     

 

2.3 Kunskapskrav för elever med funktionshinder/nedsättning 

I skollagen finns bestämmelser som säger att läraren har möjlighet att bortse från enstaka 

delar av kunskapskraven som eleven ska ha uppnått vid betygssättningen om det finns 

särskilda skäl för detta. Med särskilda skäl menas att eleven har en funktionsnedsättning eller 

andra liknande personliga förhållanden som inte är av tillfällig natur och som hindrar eleven 

från att uppfylla kunskapskraven. För en elev med funktionsnedsättning kan det vara omöjligt 

att nå delar av kunskapskraven.  

 

I det följande finner ni några exempel på funktionsnedsättningar och situationer där det i det 

enskilda fallet kan finnas skäl att undanta enstaka delar av kunskapskraven vid 

betygssättningen: 

 

• En elev med Aspergers syndrom kan ha svårt för att samarbeta med andra elever då de 

förväntas kunna lösa olika uppgifter tillsammans vid ett skolarbete, vilket det i flera ämnen 

förutsätts att eleven ska kunna. Dessa elever kan även ha problem med att inte våga prata i 

grupp eller ha svårt att komma ihåg olika saker som de har fått information om t ex. 
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• En elev med rörelsehinder kan vara oförmögen att hantera vissa redskap och viss teknisk 

utrustning på ett funktionellt sätt.  

(www.skolverket.se)  

 

 

2.4 Idrott och rörelse 

Annerstedt (2007) skriver att genom att barnen utövar någon form av fysisk aktivitet har de en 

möjlighet till en bättre livsstil och friskare och godare levnadsvanor genom hela livet. Den 

europeiska idrottslärarorganisationen EuPEA enades 1993 om att idrottsämnet ger ett unikt 

bidrag till alla elevers skolundervisning. Idrottsämnet handlar huvudsakligen om lärande och 

genom sitt unika inslag av fysisk aktivitet bidrar det till elevers utveckling. Ämnet skall vara 

kopplat till idrotten i samhället men samtidigt anpassas så att alla kan delta i den fysiska 

aktiviteten. Det gäller även att få eleverna att utveckla ett större rörelsemönster samt träna 

kroppens muskler genom olika fysiska övningar. 

 

Annerstedt skriver i Att (lära sig) vara lärare i idrott och hälsa (2007) s.29. ”Den europeiska 

idrottslärarorganisationen EuPEA enades 1993 – på en konferens där ämnets bristande 

identitet diskuterades – om ett uttalande beträffande ämnets identitet och dess värde: Varje 

elev oavsett förmåga, kön eller etnisk bakgrund har rätt att erhålla undervisning i idrott och 

hälsa som befrämjar åtminstone följande; en bred fysisk kompetens; fysisk utveckling; en 

förståelse för betydelsen av en hälsosam livsstil; en positiv självvärdering inom kontexten 

fysisk aktivitet; möjlighet att utvecklas till en självständig och ansvarstagande 

samhällsmedlem; utveckling av personligheten; ett livslångt intresse för fysisk aktivitet.”  

 

Eleverna som började skolan år 1980 fick den nya läroplanen, Lgr 80. I den kom ett nytt 

begrepp ”en skola för alla”. I Lärarens handbok – läroplaner, skollag, yrkesestetiska 

principer, FN:s Barnkonvention (2008) s. 205 står det om FN:s konvention om barns 

rättigheter Artikel 2 ”Konventionsstaterna skall respektera och tillförsäkra varje barn inom 

deras jurisdiktion de rättigheter som anges i denna konvention utan åtskillnad av något slag, 

oavsett barnets eller dess föräldrars eller vårdnadshavares ras, hudfärg, kön, språk, religion, 

politiska eller annan åskådning, nationella, etniska eller sociala ursprung, egendom, 

handikapp, börd eller ställning i övrigt.” 

http://www.skolverket.se/
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I dagens Lgr 11 står det att; ”Var och en som verkar inom skolan ska också främja aktning för 

varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö, alla människors lika 

värde, jämställdhet mellan män och kvinnor. 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.” 

 

2.5 Samvaro med jämnåriga 

I boken Barn med behov av särskilt stöd av bl.a. Asmervik står det att barn inte blir vuxna 

genom att umgås och vara tillsammans med vuxna. Däremot är det viktigt att ha en 

fungerande utveckling och att barn förhåller sig till andra barn som jämställda individer. 

Denna kompetens uppnås genom relationer och samspel mellan barnen. De barn som har 

någon form av rörelsehinder kan ibland behöva assistans vid lekar, men även för att kunna få 

viktiga erfarenheter och upplevelser. Grue (1998) fann i en undersökning att vänskapsbanden 

bland rörelsehindrade var utsatta, de unga hade få men stabila vänskapsrelationer. Byte av 

bostad, nya intressen, konflikter och svartsjuka kan få mycket större konsekvenser hos denna 

grupp än andra som har ett större nätverk med fler vänner. Även Thors skriver i boken Utstött 

– en bok om mobbning om hur barns relationer förändras, bryts upp och avslutas. Det handlar 

om hur man agerar mot varandra och vilka förväntningar man har att leva upp till. 

Relationerna bygger på sociala normer och regler om hur man skall uppträda i visa 

situationer. Om någon uppträder fel eller avvikande finns det risk att bli utsorterad, 

bortkategoriserad, utesluten eller bortstött. Något som även Kadesjö tar upp i boken Barn med 

koncentrationssvårigheter är att de barn som har någon form av nedsatt 

koncentrationsförmåga redan i tidig ålder kan få stora problem med kamratrelationer som 

unga. 

 

2.6 Samarbetsorienterat lärande med kamratstöd/mentorsstöd för 

ökad delaktighet i ämnet idrott och hälsa. 

Klavina och Block är två forskare från USA som har gjort en studie, där man har 

uppmärksammat positiva effekter inom skolämnet Idrott och hälsa de senaste åren. Detta 

genom en ökad delaktighet för elever med funktionsnedsättningar när ett så kallat kamratstöd 

använts inom undervisningen. I ett kamratstöd ingår att elever med funktionsnedsättning ger 

och tar emot stöd från sina klasskamrater under idrottslektionerna. Syftet med projektet är att 
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öka inkluderingen och delaktigheten för elever med funktionsnedsättningar inom 

ämnesområdet Idrott och hälsa. Detta genom undervisningssituationer med hjälp av 

samarbetsorienterat lärande i form av kamratstöd. Genom att implementera en arbetsmodell 

med kamratstöd har visat på positiva resultat.  Man har även studerat delaktigheten och den 

sociala interaktionen mellan elever med och utan funktionsnedsättningar med hjälp av 

kvalitativa såväl som kvantitativa variabler. Effekten av kamratstöd är ökad delaktighet för 

både elever med och utan funktionsnedsättningar i skolämnet idrott och hälsa. Arbetet mot en 

mer inkluderande och likvärdig undervisning kan ge både  en ökad insikt i hur undervisningen 

i skolämnet Idrott och hälsa kan förbättras och hur det påverkar fritiden och kontaktytorna 

med idrottsrörelsen (www.hh.se). 

 

2.7 Tidigare forskning om Funktionsnedsättning/hinder 

I tidsskriften Forskning om funktionshinder pågår finns Anna Ullenhags avhandling och där 

har hon studerat barn med funktionsnedsättning och deras fritidsaktiviteter. Hon har tittat på 

deras delaktighet och sedan jämfört dem med barn utan funktionsnedsättning. Hennes resultat 

visade att barn med funktionsnedsättning deltar i fler aktiviteter än barn utan 

funktionsnedsättning. Hon blev förvånad över resultatet men säger också, att det kan bero på 

olika faktorer, så som föräldrars fritidsintresse, utbud, fungerande transporter, attityder i 

omgivningen, barns sociala kompetens och kommunikativa förmåga. Ullenhag fann också 

likheter som t.ex. när barn med funktionsnedsättning och barn utan funktionsnedsättning 

kommer in i tonåren minskar deras fritidsaktiviteter. En faktor kan, enligt Ullenhag, vara att 

ungdomarna börjar med nya, mer privata aktiviteter, som bio och cafévistelser. Hon såg 

vidare att ungdomarna börjar umgås mindre med familjen. I hennes projekt så tog hon fram en 

modell som heter CAPE/PAC, The Childrens Assessment of Participation and 

Enjoyment/Prefereces for Activities of Children. Den går ut på att man kartlägger barnens 

aktiviteter, vad de gör, hur ofta, med vem, samt hur roliga barnen tycker att aktiviteterna är.  

(http://www.cff.uu.se/ nr 1 2013) 

 

Mellan år 2002-2010 så fick FAS (Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap) ett 

uppdrag av Socialdepartementet att kartlägga forskning rörande hinder för full delaktighet i 

samhälle och arbetsliv samt för människor med funktionsnedsättning. Det man kunde se som 

ett resultat var att den totala forskningsfinansieringen under tidsperioden ökat från cirka 35 

mkr år till cirka 150 mkr. Den statliga reella finansieringen har varit relativt konstant sedan 

http://www.hh.se/
http://www.cff.uu.se/
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2008, och stagnerat på en nivå runt 90–95 mkr/år. De individinriktade, 

medicinska/vårdvetenskapliga projekten dominerar och har ökat under perioden både till 

projektantal och monetärt. Femtio procent av all forskningsfinansiering är tvärvetenskaplig, 

48 procent utgörs av forskning om samspelet individomgivning, och här dominerar det 

beteendevetenskapliga perspektivet. Den tvärvetenskapliga forskning som fokuserar olika 

diagnoser rör internationella excellensområden som hörsel, rörelsehinder, stroke, 

funktionshinder och CP-skador. 

( http://www.fas.se/pagefiles/4590/Fas%20rapport%20Funktionshinder.pdf) 

 

2.8 Begreppsförklaringar  

Inkludering 

Inkluderingsbegreppet växte fram i USA och användes för att markera en ny syn på elever i 

behov av särskilt stöd. Man ville ersätta tidigare begrepp, såsom ”mainstreaming”. Tidigare 

begrepp hade urvattnats och kommit att betyda att elever ska anpassas till en skolsituation 

som i egentlig mening inte var anpassad för dem. Istället lanserades ett nytt begrepp – 

inkludering. Detta för att kommunicera idén, om att skolan i sin utformning ska utgå från 

elevers olika förutsättningar. Genom bl.a. Salamanca-deklarationen har nu begreppet fått ett 

internationellt genomslag. (Skolverket 10 april 2013).  

 

Segregation 

Segregation i skolan innebär att vissa kommuner har mer pengar till resurser än andra, de som 

har mer pengar kan hjälpa eleverna bättre med undervisningen. Nu granskar skolinspektionen 

hur kommunerna arbetar med resursfördelning och andra åtgärder för att nå dessa mål. 

Internationella studier visar att kunskapsresultaten i vissa ämnen har sjunkit i den svenska 

skolan under de senaste årtiondena. Samtidigt har skillnaderna i resultat ökat både mellan 

enskilda elever, olika skolor och olika grupper av elever. Segregationen är en orsak till att 

skillnaderna i kunskapsresultat mellan skolor ökar. Föräldrarnas utbildningsbakgrund är en 

annan faktor som har en betydelse för elevernas resultat. Skolans uppdrag är att utjämna de 

skillnader som exempelvis beror på elevens bakgrund och föräldrarnas utbildningsnivå. 

(Skolinspektionen 10 april 2013). 

 

 

 

http://www.fas.se/pagefiles/4590/Fas%20rapport%20Funktionshinder.pdf


14 
 

 

Exkludering 

Nilholm skriver i tidningen Forskning i fokus nr 28 inkludering av elever” i behov av särskilt 

stöd” att exkludering används inom specialpedagogiska områden, det innebär att man i stort 

sett plockar ut en person ur klassrumet, och som man därefter specifikt hjälper. Ett exempel 

på detta är när man låter ett barn med koncentrationssvårigheter, får arbeta i en lugnare miljö 

med utbildad personal. 

 

Integrering 

Integrering handlar om att man ser till att en elev som behöver extra stöd får det i klassrumet. 

Det innebär att man ibland har tillgång till en s.k resurs för eleven. Denna resurs sitter sedan 

med eleven i klassrumet och fungerar som ett stöd i olika situationer. Sedan kan det vara så att 

man underlättar undervisningen för eleven, genom att eleven får sitta där den känner sig 

lugnare och så vidare. (Integrering pratade vi om på en föreläsning under kursen 

specialpedagogik på Karlstads universitet). 

 

 

Sammanfattning 

Jag valde ett svårt område att forska omkring. För genom de böcker jag har läst så har det inte 

riktigt funnits den fakta jag har sökt efter. Men det finns en hel del annat som är intressant, 

vissa fakta som jag kan hålla med om och en del inte. Som vi kan se så har de elever som har 

någon form av funktionsnedsättning/hinder, större chanser att bli utsötta p.g.a sitt handikapp 

fast de inte vill det. Därför är det viktigt som Annersted (2007) skriver att det är viktigt att alla 

barn utövar någon form av aktivitet. För ofta har dessa barn koncentrationssvårigheter eller att 

sitta stilla, och då kan det vara bra att de får röra på sig extra mycket, samt att det finns flera 

ungdomar som gör att de kan utöka sitt kontaktnät för att få fler kompisar. Detta är något som 

Asmervik håller med om att barn utvecklas som indivder när de umgås med barn och inte bara 

med vuxna, de blir då jämställda individer, detta uppnår man genom relationer och samspel 

med andra barn. Sen är det också som Inga Andersson (2009) skriver att miljön påverkar 

barns miljö under uppväxten, så det som vi lärare kan göra är att se till att alla barn får den 

bästa skoltid och hjälp vi kan ge dem under alla år de skall gå i skolan. 
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3. De olika läroplanen Lgr 69, 80 och 11 

 

Målen i gymnastik enligt kursplanen i Lgr 69  

Undervisningen i gymnastik skall tillfredsställa elevernas behov av kroppsrörelse och 

medverka till deras allsidiga och harmoniska utveckling. Den skall bedrivas så, att den 

allmänna prestationsförmågan höjs och en ändamålsenlig arbetsteknik främjas. Ett 

ekonomiskt och estetiskt rörelsesätt skall efterstävas. Undervisningen skall ge eleverna 

tillfälle att pröva och utöva olika gymnastik- och idrottsformer. Den skall vidare förmedla 

kännedom om den egna kroppens funktion och vård i samband med fysisk aktivitet.  

Undervisningen skall syfta till att utveckla laganda, självdisciplin, hjälpsamhet och 

ledarförmåga. Den skall hos eleverna väcka bestående intresse och förståelse för behovet av 

fysisk aktivitet som ett medel till rekreation och hälsa 

 

Målen i gymnastik enligt kursplanen i Lgr 80 

Medverka till fysisk utveckling. Tillfredsställa elevernas rörelsebehov. Pröva och utöva 

många olika idrottsformer. Lära känna grundformerna för rörelse. Skapa förståelse och 

bestående intresse för regelbunden kroppsrörelse som medel för hälsa och välbefinnande. 

Skaffa kunskap om hur man sköter sin kropp. Medverka i planering, genomförande och 

utvärdering av olika idrotter och därigenom lära sig ta egna initiativ. Ta hänsyn till 

människors olika förutsättningar för fysisk aktivitet och erhålla kännedom om olika 

handikapp. 

 

Styrdokument om idrott Lgr 11 

Lgr 11 (Skolverket, 2011) säger att fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grunden i 

människors hälsa. Om man får positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under tidiga år så 

har det en stor betydelse om man sedan som vuxen håller på med idrott. En stor tillgång för 

individen är att ha kunskap och färdigheter om idrott och hälsa. Undervisningen i ämnet idrott 

och hälsa ska se till att eleverna utvecklar olika rörelseförmågor, vidare ska undervisningen 

öka intresset för att vara i naturen. Undervisningen ska vara mångsidig genom att eleverna ska 

få prova på flera olika aktiviter. I undervisningen ska eleverna få möjlighet att träna på att 

samarbeta och visa respekt för varandra. Undervisningen i skolan ska skapa förutsättningar så 

att alla elever, kontinuerligt, kan delta i de olika fysiska aktiviteterna. Undervisningen ska 
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även se till att eleverna utvecklar en god kroppsuppfattning och tilltro till sin egen fysiska 

förmåga. 

 

Skillnader 

Skillnaderna i stora drag är att, från 69-80 är att nu skall eleverna få börja medverka i 

planeringen, genomförande och utvärdering i olika idrotter så man lär sig ta egna initiativ. 

Man skall även ta hänsyn till människors olika förutsättningar för fysisk aktivitet och ha 

kännedom om olika handikapp. Skillnaderna mellan 80-11 är att om man som elev får 

positiva erfarenheter av rörelse och friluftsliv under tidiga år, så har det stor betydelse om 

man sedan håller på med idrott som vuxen. Undervisningen i skolan ska skapa förutsättningar 

så att alla elever, kontinuerligt kan delta i de olika fysiska aktiviteterna. Det innebär att läraren 

måste brinna för sitt arbete så man hela tiden kan ändra om i planeringen så att alla kan vara 

med och delta. Göra samma bana lättare för den som har någon form av nedsättning. 
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4. Metod 

Genom att jag gör en undersökning på de gamla läroplanernas styrdokument om idrott, så kan 

jag se om lärarna uppfyllde dem genom att jämföra dem med svaren som jag får från mina 

intervjuer. Det som är nackdelar med att göra intervjuer där jag vill få ta del av intervju 

personernas svar, är att det är minnet som jag vill ta del av. Då det är många år man ska gå 

tillbaka, kan det vara så att man inte kommer ihåg allt, kanske kan det ha varit  något som 

hade varit väldigt intressant för mig och min undersökning. Det som även kan vara ett 

problem med att man gör intervjuer är att man har fel formulering på frågan som gör att man 

får korta svar istället för långa, som man kan bygga vidare på. 

 

Jag har använt mig av intervjuer och observation. Jag har använt mig av en så kallad fallstudie 

i mitt arbete, det är något som Johansson och Svedner skriver i boken Examensarbetet i 

lärarutbildningen s.16-18. ”De förklarar att en fallstudie, är när man kan använda sig utav 

flera olika metoder för att komma fram till svaren, dessa kan vara: enkäter, intervjuer, prov, 

observationer, textundersökningar.” 

 

 

4.1 Utformning 

Jag har intervjuat åtta personer som gick i grundskolan innan Lgr 80, detta för att ta reda på 

hur deras klass såg ut och om det fanns någon i klassen med funktionsnedsättning/hinder. Jag 

har även intervjuat lärare som jobbat med Lgr 69 och Lgr 80. Jag avslutade sedan med att 

intervjua två idrottslärare som jobbar med Lgr 11, och som har elever med 

funktionsnedsättningar i sina klasser. Jag observerade också två lektioner för att ser hur de 

jobbar för att inkludera eleven med funktionsnedsättning. 

 

Trost (1993) skriver i Kvalitativa intervjuer att det finns olika sorters intervjuer, men att om 

man gör en intervju så har den en hög grad av strukturering om vad jag vill fråga om, och att 

det handlar om ämnet och inget annat. Trost skriver även att om man har kvalitativa intervjuer 

så ställer man enkla och raka frågor och på dessa enkla frågor får man innehållsrika svar. 

 

Genom att jag gör intervjuer så får jag reda på om deras upplevelser som blir en tyngd  i min 

rapport. Läsarna kan ta del av deras upplevelser, och se om de kan se skillnader på beteenden 

från förr och nu när det gäller delaktighet. Svagheterna genom att göra mina intervjuer är att 
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jag vill ta reda på deras minnen och ofta så glömmer man bort saker som kanske skulle ha 

varit med. Så för att arbetet skulle kunna bli ännu bättre så borde jag kanske ha frågat lärare i 

andra städer och förmodligen blandat från norra till södra sverige för att få en större bredd. 

 

4.2 Etisk förhållningssätt 

Jag har valt att göra mina intervjuer konfidentiella, med det menas att den privata data som 

jag får från intervjupersonerna inte kommer att visas och personerna som var med i 

intervjuerna kommer att vara hemliga, så att de inte kan hittas. Under arbetets gång så har jag 

valt att ha svaren som jag fick i säkert förvar så ingen kan hitta dem. Avslutningsvis kommer 

all data som jag samlat in att raderas från intervjuerna. Även Trost (1993) tar upp att vid 

intervjuns start så har man tystnadsplikt. Man ska vidare säga till den man intervjuar att det 

som sägs är strängt konfidentiellt och med det menas att ingen utomstående får någonsin veta 

vem som har sagt vad. 

 

4.3 Intervjuguide 

För att jag skulle få svaren på mina frågor och syftet med denna undersökning använde jag 

mig utav en intervjuguide. I den ställde jag övergripande frågor till personerna. Dessa frågor 

handlade om mitt ämne: Hur personer med funktionsnedsättning/hinder inkluderats i idrotten 

under ca 35 år. Samt genom observation, för att se hur dagens idrottslärare planerar och 

genomför en lektion där alla kan vara delaktiga. 

 

4.4 Genomförande 

Innan intervjuerna skulle äga rum hade jag sagt veckan innan till intervjupersonerna att jag 

skulle komma till skolan för att intervjua dem. På intervjudagen så tog jag med personerna till 

ett rum där vi kunde sitta ostört. Innan intervjun pratade jag lite om vad intervjun skulle 

handla om. Jag frågade om det gick bra att jag spelade in intervjuerna med en mobiltelefon. 

 

Innan intervjun började kan det vara bra om man småpratar för att personen skall känna sig 

bekväm och avslappnad. Efter att vi hade småpratat började intervjun och det gäller som 

frågeställare att man låter personen prata till punkt innan man kommer med följdfrågor. När 

sedan intervjuerna var klara så visar man respekt och uppskattning till de intervjuade genom 

att man tackar för intervjun. 
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4.5 Reliabilitet och validitet 

Trost (1993) ”Menar med reliabilitet att det är en mätning som är så att säga stabil och inte 

utsatt för till exempel slumpinflytelser, alla intervjuare skall fråga på samma sätt, situationen 

skall vara likadan för alla. Inte sällan menar man med reliabilitet att en mätning vid en vis 

tidpunkt skall ge samma resultat vid en förnyad mätning”. Trost tar även upp att man som 

intervjuare skall vara lyhörd, och uppmärksamma inte bara tonfallen utan även 

ansiktsskiftningar, och olika kroppsrörelser och ställningar. Sen så talar han om att det är 

viktigt att man mäter det man skall göra och inte något annat. Så ett exempel om jag vill veta 

hur många som läser morgontidningen, då skall svarsalternativen handla om veckan och dess 

dagar och inte vara formulerat i termer som ofta, alltid, sällan, aldrig. Då blir det fel i 

undersökningen. 

 

Det som är viktigt att komma ihåg är att jag inte är utbildad forskare, därför kanske inte 

valideten är hög. Begreppet validitet är något som man tar upp vid mätning av kvalitet, 

validitet avser att jag mäter det som är relevant i sammanhanget. Man bör alltid sträva efter 

hög validitet och reliabilitet. Validitet handlar om att använda rätt sak vid rätt tillfälle. För att 

förstå begreppet enklare så kan vi exempel jämföra ett busskort och ett kreditkort. De är 

giltiga i vissa situationer men inte i andra. Man kan använda busskortet på en buss men inte i 

en taxi. Eftersom jag valde ut vissa personer i intervjun och vissa slumpmässigt så kan det ha 

påverkat min studie resultat. Så om jag enbart bara hade valt ut personer som jag ville 

intervjua så kanske jag hade fått ett annat resultat. 
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5. Resultat 

Jag kommer i resultat delen redovisa mitt resultat genom att delge er några av de personers 

svar som jag tycker är mest intressant. Jag kommer genomgående i denna del introducera mig 

som M. de intervjuade heter A, B, C… och deras bokstav har inget med deras namn att göra, 

allt för att hålla de intervjuades namn konfidentiella. De svar som jag använt har jag valt att 

korta ner eftersom det annars blir för långa svar. 

 

5.1 Intervjuer med personer som gick i skolan under Lgr 69 

När jag ställde denna fråga : ”Hade du någon i din klass med funktionsnedsättningar/hinder?” 

så fick man väldigt många olika svar. Vissa av de intervjuade började med att säga ” Oj, det 

var en bra fråga. Låt mig tänka lite”. Efter att de flesta hade tänkt en stund så var det några 

som inte hade någon erfarenhet av elever med funktionsnedsättningar/hinder, men några hade 

det. De jag intervjuade kommer från olika städer och är olika gamla så det kunde skilja 

mycket hur de arbetat i skolan. Några svarade att det var sådant som man inte tänkte på när de 

var unga, men många kom ihåg att det fanns något som hete obs-klass och hjälp-klass, och i 

dessa klasser kommer de ihåg att det gick utåtagerande personer tillsammans med elever med 

läs- och skrivsvårigheter. Dessa klasser hade ofta en man som lärare, gärna två meter lång och 

med grov basröst, som ingen ville bråka med. De intervjuade har också för sig att dessa 

lokaler oftalåg  lite, exempelvis i källaren. 

 

Utdrag från en intervju: 

M: ”Hade du någon i din klass med funktionsnedsättningar/hinder?” 

A: ”När jag skulle börja i ettan på femtiotalet så bröt en klasskompis till mig benet innan 

skolan började, så istället för att börja skolan med oss så fick eleven börja nästa år. Vårt klass 

rum låg högst upp i en gammal byggnad så detta gjorde de nog av bekvämlighetssjäl.” 

 

 

M: Hade du någon i din klass med funktionsnedsättningar/hinder?” 

B: ”Jag kommer från en mindre by, där många av mina klasskompisar både killar som tjejer 

hade väldigt svåra hemförhållanden. Detta gjorde att de hade svårt för att koncentrera sig i 

skolan, många var utåtagerande”. 

M: ”Fick dessa personer hjälp i klassrumet?” 
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B: Nej, de fick gå iväg visa lektioner för att jobba i mindre grupper, ofta så fick de gå till en 

byggnad som låg när skolan, där det fanns annan personal, förmodligen med annat tänk som 

kunde hjälpa dem.” 

M: ”Hur gick det på gymnastiken?” 

B: ”Vi hade en gammal militär, om du vet vad jag menar, en sån som pekar med hela handen 

och som inte ser till individen, men jag minns att när vi gick i sjuan tror jag så skolkade en 

kille väldigt mycket från skolan och idrotten. Men han var den enda som klarade av de 

romerska ringarna och detta gav honom en femma i idrott. Det tyckte vi som var där varje 

lektion var konstigt .” 

 

M: ”Hade du någon i din klass med funktionsnedsättningar/hinder?” 

C: ” Jo, när vi började i sjuan runt mitten på sjuttiotalet så började det en person med en cp 

skada tror jag det var, jag kom från en liten by där man endast gick till årskurs sex sen började 

man på en ny skola.” 

M: ”Hur såg denna elevs dag ut i klassrumet?” 

C: ” Den hade med sig en resurs hela tiden i klassrumet” 

M: ” Hur gick det till på idrotten?” 

C: ” Även där var resursen med hela tiden, och hjälpte till. Det jag kommer ihåg var att 

personen var med på det den kunde, läraren gjorde nog inte planering så att det skulle passa 

elevens nivå, utan att eleven fick göra så gott den kunde. Och nu när jag tänker efter så var 

nog lärarna inte alls så intresserade av individens bästa idag som förr.” 

 

M: ”Hade du någon i din klass med funktionsnedsättningar/hinder?” 

D: ” När jag gick trean början på sjuttiotalet så började det en kille i klassen som med dagens 

mått, skulle ha ADHD och något mer. Han var väldig utåtagerande, slogs väldigt mycket, 

hade svårt att vara still. Jag minns att jag och mina kompisar brukade gå genom en liten skog 

till och från skolan, men en dag stod han där och väntade på oss, och hotade med en kniv, sen 

den dagen gick vi en annan väg hem. Men han gick inte länge i vår klass heller kanske bara 

tre månader, han var ofta själv eftersom han betedde sig konstigt.” 

M: ”Fick han någon hjälp i klassrumet?” 

D: ” Han fick gå iväg vissa lektioner minns jag till ett annat rum, men han hade ingen som 

hjälpte honom i klassrumet.”  

M: ” Hur gick det till på idrotten?” 
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D: ” Det jag kommer ihåg var att idrottsläraren följde med in ibland till omklädningsrummet.  

Lektionerna kunde bli stökiga och den nya killen hade man svårt att följa regler.  

 

5.2 Intervju med lärare som både är aktiva och pensionerade som jobbat sedan Lgr 69 

Vid intervjuerna av lärarna, både de som jobbar kvar än inom skolan och de som har gått i 

pension, så har de jobbat olika. De flesta tog en lång stund på sig att tänka igenom alla år som 

de jobbat i skolan. Även här kommer jag att använda bokstäver som intervjuare och svarare, 

allt för att hålla mina svarare hemliga. Så jag kommer fortfarande vara M och de svarande A, 

B och så vidare. 

 

 

M: ” Hade du någon elev med funktionsnedsättning/hinder innan Lgr 80?” 

A: ”Jag hade en blind elev i klassen, så där fick vi tänka på vilka ljud som kan uppstå. Så vi 

fick ljuddämpa saker som bänkar och stolar i klassrumet.” 

M: ”Hur gick du tillväga på idrotten?” 

A: ” Det gällde att man handlade in produkter som är en fördel för den blinda, så vi handlade 

in bollar med bjällror så man följer ljudet, vi var alltid två på lektionerna som hjälptes åt.” 

M: ” Hur ser planeringen ut idag om du jämför mot innan Lgr 80?” 

A: ” I dag så har man kortare tid på sig att genomföra något mot förr. Sen är det mycket mer 

gruppövningar man får planera mot förr. Förr utgick man mer från gruppen medan man  i dag 

ska se till att alla kan vara delaktiga, så det gäller att man hittar bra lösningar så att alla kan 

vara med.” 

 

M: ” Hade du någon elev med funktionsnedsättning/hinder innan Lgr 80?” 

B: ” Jag har haft en elev med hörselnedsättning. Den eleven var inte helt döv utan hade rör  i 

öronen.” 

M: ” Hur gick du tillväga på idrotten?” 

B: ” I klassrumet så hade jag en apparat som jag pratade i och den använde jag också under 

idrotten, sedan gällde det att man visade övningen eller övningarna tydligt så att eleven också 

kunde se vad som skulle göras.”  

M: ”Hur ser planeringen ut idag om du jämför mot innan Lgr 80?” 

B: ” Oj, det är skillnad. I dag man har olika mål man måste se till att eleverna klarar på ett 

annat sätt, men även att vi hela tiden skall planera så att alla kan delta under lektionerna. Så 
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det kan bli en del pusslande för att göra en så bra lektion som möjligt. Planeringen och den 

administativabördan har onekligen ökat från förr till nu. ” 

 

5.3 Intervju med idrottslärare på olika skolor för att se skillnader hur de jobbar 

För att få se en skillnad så intervjuades två idrottslärare från två olika. På den ena skolan så 

var det dubbelklass under idrottslektionen. Under det passet så fanns det en elev med CP-

skada och en elev med ADHD, och under detta pass så var de alltid två idrottslärare. På den 

andra skolan så har idrottsläraren en klass i taget, och under detta pass fanns det två elever 

med svårigheter: en med Asperger och en med ADD, och som hjälp hade idrottsläraren en 

resurs. Båda lärarna pratar om att man planerar lektionen efter devisen ”alla kan vara med”, 

men att man får ändra visa moment så att alla kan lyckas. Även här kommer jag att använda 

bokstäver som intervjuare och svarare, allt för att hålla mina svarare hemliga. Jag kommer 

fortfarande vara M och de svarande A och B.  

 

M: ” Hur planerar ni en lektion där ni har en person med funktionsnedsättning/hinder?” 

A: ” Vi planerar så att alla kan vara med. Alla har olika förutsättningar, men så är det med det 

mesta, du kan titta på en sak som kullerbytta. Det är det inte många som klarar av utan sådant 

som man måste träna mycket på och där har eleverna kommit olika långt i och behöver 

således olika sorters hjälp av mig som pedagog.” 

M: ” Hur jobbar ni med att se till att eleven når upp till målen?” 

A: ” Vi måste titta till vad varje elev klarar av och vi måste anpassa svårigheterna så att 

eleven klarar målen. Sen gäller det att vi lärare ser till att komma på så bra övningar som 

möjligt som skall se till att elev klarar av att nå målen. 

 

M: ” Har du någon elev med funktionshinder/nedsättning i klassen? 

B: ”Ja, två stycken som har samma diagnoser:  Asberger och ADD.” 

M: ” Hur planerar du en lektion så att de kan vara med?” 

B: ” Jag planerar lektionerna utifrån allas barns förutsättningar så att alla barn kan vara med 

på allt. Men visst, det kan vara svårare att nå vissa mål för barnen med funktionsnedsättning. 

Det är inte så att de inte kommer nå målen, men det kan ta längre tid för dem. Barn med 

funktionsnedsättningen har ofta svårt med de grovmotoriska delarna: att springa, kasta, fånga 

och åla etc. men det är inte så att de inte klarar av det men de behöver mer träning för att nå 

målen än andra barn. 
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M: ” Hur skall eleven nå målen då den inte har samma förutsättningar som sina kamrater?” 

B: ” De kan nå målen precis som de andra barnen, men en hake kan vara simningen. Där har 

barnen väldigt svårt för det är koordinations och grovmotoriskt svårt på samma gång. Men 

annars klarar de barnen allt, men det tar längre tid och kräver mer övning för dessa barn.  

 

 

5.4 Observation av idrottsundervisning med elever som har funktionshinder/nedsättning.  

Jag hade i god tid innan min observation ett samtal om syftet med min observation med 

idrottslärare A och vi kom fram till att jag skulle göra två observationer under två olika dagar 

så att jag skulle kunna reflektera över det jag upplevt och kunna jämföra de olika passen. Värt 

att veta innan jag går igenom den första observationen är: i gruppen finns en elev med CP-

skada. Hjärnan fungerar utan problem men han har problem med sina ben. Detta 

funktionshinder gör att elevens ben inte har någon större rörelseförmåga och eleven kan bara 

ta enstaka steg.Eleven har därför en rullstol.  

 

 

Observation 1. 

Lektionen är 40 minuter lång och läraren ska göra en uppvärming, en lek som heter Borgen 

och avslutning där man går igenom dagens lektion. Det handlar om att man skall ha två lag 

och bygga borgar utan tak, sedan så skall man kasta bollar på varandra. När de skall ta fram 

saker till att bygga så är det inte lätt för Klas att hjälpa till då det är mycket stora och tunga 

saker som skall lyftas fram. Men när de bygger borgen så säger kompisarna till Klas att de 

måste ha ett hål längst bak i borgen där Klas kan åka in och ut. Klas är delaktig i denna lek då 

han själv åker och hämtar bollar som han sedan kastar mot motståndarnas borg. Klas är både i 

och utanför borgen och kastar,precis som sina lagkamrater, bollar. Denna lek gör de två 

gånger. 

 

Observation 2. 

Denna lektion är fyrtiominuter lång och läraren har planerat in uppvärmning, lacrosse och en 

avslutning där man går igenom dagens lektion. 

 

Denna gång så skulle de spela lacrosse inomhus. Även denna gång så är det två klasser som 

har gymnastik tillsammans. Lärarna samlade alla i mitten och gick igenom reglerna med 
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eleverna sedan så delades eleverna in i fyra olika lag. I början så provade Klas att vara med 

när han satt i rullstolen, men det blir lite jobbigt så läraren uppmuntrar Klas att han skall 

prova att vara utan rullstolen en stund. Klas går med på det. Det går bra i början så i början 

men när han börjar bli trött så stöttar ena läraren Klas genom att hålla honom i armen. Även 

denna lektion är Klas delaktig. 

 

5.5 Resultat av intervjuer med elever under Lgr 69.  

Om vi tittar på svaren så fick elever med speciella behov oftast inte något extra stöd i 

klassrumet, utan de elever fick istället gå till andra lokaler där det fanns personal som kunde 

hjälpa till. Jag har uppfattningen att elever som har lättare svårigheter, svårigheter där man 

tydligt kan ta på problemet, så som blindhet och dövhet, så gjordes anpassningar. Hade eleven 

däremot ”svårare” svårigheter så skickades hellre eleven bort till obs-klassrummet. 

 

Tittar vi på hur idrottslektionerna gick till så har de intervjuade olika uppfattningar kring sin 

idrottsundervisning. Någon har uppfattningen att idropttsläraren var opedagogisk och orättvis. 

Denna intervjuade berättade om en läraren som gav en skolkande elev en femma i betyg för 

att hen var den enda som klarade av romerska ringar.  

 

5.6 Resultat av intervjuer med idrottslärare under Lgr 69 och framåt. 

De intervjuer som jag redovisade ovanför visar att lärarna redan under Lgr 69 försökte få med 

sig sina elever, de köpte in material som gjorde att en blind elev kunde vara med under 

lektionerna. De intervjuade lärarna berättar också att de var tydliga med att man visar hur 

övningen gick till.  

 

De intervjuade lärarna anser dock att det är stor skillnad om man jämför nu och då. Det tar 

upp att skolan i dagså ska varje elev nå varje mål/ kunskapskrav mot förr. Detta gör att att det 

krävs mer dokumentation så att man har nedskrivit vilka mål/kunskapskrav som eleverna har 

nått och de elever som har svårigheter behöver ha ett Åtgärdsprogram. 

 

5.7 Resultat av intervjuer med dagens idrottslärare. 

Båda idrottslärarna var väldigt tydliga med att de planerar sina lektioner så att alla har 

möjlighet att vara med. De gick igenom sina planeringar innan lektionen med mig och de 
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berättade hur de hade tänkt kring eleverna med speciella behov. Jag anser också efter att ha 

obeserverat deras lektioner att dessa lärare har lyckats inkludera alla elever i sin undervisning. 

 

Sammanfattning 5.5-5,7 

Att skolan har förändrats är något som alla intervjuade håller med om. Skolan var inte lika 

inkluderande förr i jämförelse mot  i dag. Jag har gett exempel på hur elever under Lgr 69 var 

tvugna att lämna sina hemklassrum för att få hjälp i jämförelse mot idag, Lgr 11, när andra 

exempel visar hur eleverna inkluderas och är med så mycket som möjligt. 

 

Lärarna berättar att deras yrkesroll har ändrats under tidens gång. I dag är det mer 

dokumentation och det gäller för dagens lärare att ha koll på vilka kunskapskrav/mål som 

varje elev når. Om en elev inte når ett kunskapskrav/mål så gäller det att anpassa 

undervisningen och skriva ett Åtgärdsprogram.  
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6. Analys  

Begreppet ”en skola för alla” är något som Klas fick vara med om i idrottsundervisningen. Jag 

observerade att lärarna tog ett stort ansvar för att inkludera Klas i undervisningen. Detta är 

något som även står i Lgr 11 ”att undervisningen ska anpassas efter varje elevs förutsättningar 

och behov”. Jag såg tydligt hur Klas fick vara med under idrotten och hur lärarna motiverade 

honom att vara med. 

 

När jag intervjuade personer som gick i skolan innan Lgr 80 så berättade en intervjuperson att 

när hen gick trean i början på sjuttiotalet så började det en kille i klassen som med dagens 

mått skulle ha ADHD och något mer. Den nya killen var väldig utåtagerande och det tog sitt 

uttryck genom att hen slogs väldigt mycket och hade svårt att vara still. Hen hade inga 

kompisar och hade svårt att vara med på övningar där man skulle följa regler. Hen var ofta 

själv eftersom hen betedde sig konstigt. Kadesjö (2011) skriver att de barn som har någon 

form av koncentrationsförmåga redan i tidig ålder kan få stora problem i sina 

kamratrelationer. Detta leder till att dessa barn ofta har få eller inga kamrater alls.  

 

Om man tittar på hur idrottslärarna har jobbat från Lgr 69 till Lgr 11 så har de jag intervjuade 

uppfattningen att det är stor skillnad. De jag intervjuade berättade att de i dag har mindre tid 

på sig och ofta större klasser. De intervjuade berättade att de har uppfattningen att under 

tidigare läroplaner så var det inte lika mycket individanpassat och kunde inte eleven vara med 

på en övning eller lektion så fick eleven gå till en annan klass, exempelvis skolans obs-klass. 

En av de jag intervjuade kommer till exempel ihåg att en kompis under läroplan Lgr 69 fick 

börja ett år senare än övriga eftersom hen hade brutit benet. En annan jag intervjuade 

berättade att under samma läroplan så skickades ”alla” som hade svårigheter till ett annat 

klassrum. Men visst skedde anpassningar även under Lgr 69. Elever med tydlig problematik, 

så som blindhet och dövhet, anpassade man lektionerna för. Två lärare ger exempel på hur de 

under Lgr 69 anpassade så att en blind och en hörselnedsatt elever kunde delta.    

 

Lärarna jag intervjuade har vidare uppfattningen att man under de två senaste läroplanerna ska 

man göra fler gruppövningar och djupare individanpassningar – i dag går det exempelvis inte 

att skicka eleverna till en obs-klass utan alla ska vara med. En lärarna berättade att det i dag, 

under Lgr11, gäller att man som idrottslärare är väldigt flexibel och tycker om att utöva olika 

sporter och anpassa så att alla kan vara med. En lärare berättade att det gäller att  man kan 
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möta eleverna utifrån deras förutsättningar och har man en positiv syn på olika övningar så 

kan det smitta av sig på barnen som är villiga att prova övningen. Detta är något som 

Annerstedt (2007) s.66. skriver om: 

  

”Den professionella kunskap en lärare besitter bör omfatta hela det didaktiska 

fältet. Grundförutsättningen för att man skall lyckas som lärare är att man 

tycker om barn och har förståelse för individuella differenser och intressen” 

 

Ovanstående citat var något som man såg att Klas lärare gjorde. Lektionen genomsyrades av 

en positiv attityd och lärarna utgick efter elevernas förutsättningar, och på så sätt hittade 

lärarna övningar där alla kunde vara delaktiga.  
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7. Slutsats 

Slutsatsen som jag drar efter denna studie blir att dagens lärare är bättre än dåtidens lärare på 

att inkludera barn med speciella behov i den ordinarie skolgången. Jag har gett exempel på 

hur dagens lärare lyckats inkludera elever med speciella behov och att se dessa elever vara 

med är roligt. Jag märkte som observatör att elevernas ögon lyste av glädje och att deras 

funktionsnedsättning inte gjorde ämnet idrott tråkigt. Detta är något som står i 

styrdokumenten (Lgr 11) att undervisningen skall anpassas efter individen.  

 

I och med Lgr 80 så trädde mottot ”en skola för alla” i kraft. Men även innan Lgr 80 så 

jobbade lärarna med att få med elever med speciella behov delaktiga. Jag har i detta arbete 

gett goda exempel från Lgr 69 hur lärare lyckades inkludera en blind och hur en annan 

inkluderade en döv. Jag har också gett mindre bra exempel där man istället skickade bort de 

som störde till en obs-klass. Min slutsats kring detta är att man i dag vet hur man ska möta 

elever med speciella behov i jämförelse mot ”förr”. Lärarna ”förr” var lika kreativa som 

dagens lärare och exemplen på hur man fick med den döva och blinda är exempel på detta. De 

andra barnen – de som verkarde vara normala men som inte var det – var svårare att hantera 

och de skickades istället bort till obs-klassen. Skolforskningen har tagit jättekliv sedan Lgr 69, 

Lgr 80 och Lpo 94 och denna kunskapsutveckling gör att vi i skolans värld har blivit bättre på 

att möta elever med svårigheter och det gör att vi i dag inte behöver skicka iväg dem. Och i 

morgon är vi förhoppningsvis ännu bättre... och därför är det oerhört viktigt för alla i skolans 

värld att hålla sig ajour med forskningen kring skolan. 

 

En sista slutsats är att samhället har förändrats och i och med det alla människor som lever i 

det. Ett exempel som jag skrivit ner är från Lgr 69, när en elev bröt benet innan skolstart så 

fick hen börja året efter. Det hade troligtvis aldrig kommit på tal idag. I dag har föräldrarna en 

större makt och om det hände skulle stå i tidningarna.  

 

 

7.1 Framtida forskning 

Det skulle vara väldigt intressant att göra en djupare forskning kring detta ämne. Att jämföra 

skolan förr med nu är viktigt. Dagens skola har säkert mycket att lära av det som hänt ”förr”. 

Det är också därför eleverna läser historia i skolan – misstag ska inte upprepas och att få en 
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inblick i hur skolan var förr mot nu och varför den förändrats är viktigt. För att förstå skolan i 

dag så måste man förstå gårdagens skola...   
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Bilaga 

 

Min frågeställning vid intervjuerna:  

 

Personer som gick i skolan. 

1: Hur var det när du gick i grundskolan, fanns det några i din klass som hade 

funktionsnedsättningar? 

2: Om i så fall, fick de vara delaktiga under idrottslektionerna? Vad gjorde de annars? 

 

Lärare som har arbetat i skolan före 1980 och fortfarande är verksamma, men även 

pensionerade lärare. 

3: Hur jobbade du med de elever som hade funktionsnedsättning? 

4: Hur jobbar ni idag jämfört med planeringen mot förr? (Innan 1980) 

 

Dagens idrottslärare. 

5: Hur planerar ni en lektion där ni har en elev med funktionsnedsättning så att eleven blir 

inkluderad i undervisningen? 

6: Hur jobbar ni med att se till att eleven når upp till målen? Hur sätter ni betyg? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


