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Sammanfattning 

Den här studiens syfte är att studera upplevelsen av delaktighet i ämnet idrott och hälsa för 

elev med svår synnedsättning eller blindhet, samt deras idrottslärares syn på möjligheten att 

påverka elevens delaktighet. Studien är en kvalitativ studie och omfattar tolv intervjuer samt 

tolv deltagande observationer. Sex elever i årskurs 6-9 samt deras idrottslärare har intervjuats. 

De flesta idrottslärarna ansåg att det var otänkbart att undervisa en elev med svår 

synnedsättning eller blindhet i helklass utan någon form av resursförstärkning. Studien visar 

att extra resurser är en nödvändighet för att villkoren ska bli acceptabla för eleven med svår 

synnedsättning eller blindhet, klasskamraterna och idrottsläraren. Lärarna saknar även 

alternativa sätt att instruera på, som gör det begripligt och tydligt även för en elev med svår 

synnedsättning eller blindhet.  Anpassningar av idrottslektionerna var ett område som ledde 

till huvudbry hos idrottslärarna. Lärarnas utsagor tyder på att flertalet upplever ett stort 

dilemma i den gemensamma undervisningen med att försöka tillfredsställa samtliga elevers 

behov. Lärarna menar att det är svårt att skapa en verksamhet som blir bra för hela klassen. 

Eleverna var helt på det klara med att någon form av anpassning nästan alltid var nödvändig 

för att de skulle känna delaktighet.  Enligt eleverna är det svårare att uppleva en känsla av 

delaktighet i lagorienterade moment än i individuella aktiviteter. Bollspel och bollekar utgör 

det största hindret för att uppleva delaktighet på idrottslektionerna.  Elevernas upplevelse av 

delaktighet skiftar. De flesta anger svårigheter att klara av att hänga med under delar av eller 

hela idrottslektioner. Tre av sex elever i denna studie har sin undervisning helt eller i viss mån 

enskilt. Synen på delaktighet i idrottsundervisningen skiljer sig inte åt mellan dem och den 

andra hälft som har sin idrottsundervisning i grupp. Det går inte, utifrån denna studie, att 

presentera en modell eller ett facit över hur delaktighet ska uppnås på idrottslektionerna för en 

elev med svår synnedsättning eller blindhet. Individuellt anpassade alternativ framstår som 

den bästa rekommendationen.  
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Abstract 

The purpose of this study has been to find out how pupils with severe visual impairment and 

blindness experience participation with help of observations in physical education and 

interviewing the pupils and their teachers. The aim has been to gain more knowledge about 

the actual possibility for blind pupils to feel included during the lessons of physical education.  

The method included twelve interviews of both pupils and teachers and twelve observations in 

physical education-classes. The result showed three things: The teachers need extra help to be 

able to include the blind pupil and get them to fell participating, that ballgames and team 

activities cause an excluding situation and that the adjustments of the lesson engender 

dilemmas towards all pupils in the classes.  
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Förord 

Denna studie möjliggjordes tack vare de elever och idrottslärare som lät sig intervjuas. Stort 

tack till er alla. 

Så till min handledare Ulla Ek. Ett antal människor jag har mött och lärt känna i mitt liv har 

gjort rejäla avtryck på mig. Ulla är definitivt en av dessa. Handfast, tydligt och oerhört 

kunnigt har du lotsat mig på denna resa. Stort, stort tack Ulla! 

Jag vill även tacka dig, Nina. Dels för att du finns men också för att du har stått ut. Du är lika 

klok, som du är vacker, som du är unik. Du har lärt mig att ha ”pannben” även när jag 

beträder arenor som jag ej beträtt förut. Du har min största respekt. Stort, stort tack Nina! 

Slutligen vill jag tacka mina två kollegor Ingegerd Viktorin och Anders Rönnbäck för visat 

intresse och engagemang beträffande denna studie. 

Till mina barn vill jag säga att jag hade velat träffa er mer än vad jag har gjort under detta 

arbetes gång. 
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Inledning 

Elever med svår synnedsättning eller blindhet i Sverige går idag i vanliga skolklasser där 

undervisningen i idrott och hälsa oftast sker tillsammans med seende klasskamrater. Elever 

med svår synnedsättning eller blindhet väljer skola utifrån samma sätt och förutsättningar som 

är generella för alla elever.  Trots detta finns överlag väldigt lite forskning på hur just 

synskadade elever kan inkluderas på ett tillfredsställande sätt i idrottsämnet. 

Tidigare undersökningar pekar på bristen av material med fokus på idrottsundervisning av 

elever med synskada inom svensk forskning (Källman, 2008). Den befintliga vetenskapliga 

litteraturen är framförallt amerikansk och därtill av äldre datum (Bredahl, 1997).  

Det finns heller inte mycket forskat om elever med andra fysiska funktionsnedsättningar än 

synskador i ämnet idrott och hälsa (Bengtsson, 2010).  Trots att det idag har blivit en alltmer 

vanlig pedagogisk tradition att inkludera elever med funktionsnedsättning i ämnet idrott och 

hälsa finns få, både nationella och internationella, studier inom området (Jerlinder, 2010, 

refererat i Elzén & Lundkvist, 2010).  

Framför allt är det utländska författare som har skrivit om denna företeelse och som refereras 

till i litteraturen. Betydande liten mängd litteratur har stått att finna inom området trots att det 

gått ett kvarts sekel sedan Tomtebodaskolans avveckling, som varit en specialskola för elever 

med synskada.  

En svår synnedsättning eller blindhet hos en elev innebär hinder för att kunna delta på lika 

villkor som sina seende klasskamrater i idrottsundervisningen. Faktorer som 

funktionsnedsättningen i sig, individens vilja och förmåga samt externa förutsättningar spelar 

roll för möjligheten till delaktighet i ämnet idrott och hälsa.  

Den här studien har tillkommit utifrån författarens egna upplevelser och erfarenheter av att 

direkt och indirekt ha arbetat med synskadade elever placerade i grundskolan och gymnasiet. 

Det är vanligt förekommande att eleverna själva, deras föräldrar samt idrottslärare ger uttryck 

för att idrottsundervisningen ibland innebär svårigheter.  

Syftet har varit att studera upplevelsen av delaktighet i ämnet idrott och hälsa för elev med 

svår synnedsättning eller blindhet, samt hur eleverna och deras idrottslärare ser på 

möjligheten till delaktighet i ämnet idrott och hälsa för elev med svår synnedsättning eller 

blindhet.  
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Bakgrund 

Hälsa 

Människan är precis på samma sätt, som flertalet levande varelser, skapad för att röra på sig. 

Utvecklingen går mer och mer mot ett samhälle där vi ersätter muskelkraft med maskiner, 

fjärrkontroller och apparater. Speciellt oroande är denna utveckling utifrån barn och 

ungdomars perspektiv. Frivillig fysisk aktivitet, vilken utförs enkom i syfte att aktivera 

kroppen, har därmed blivit allt nödvändigare för att inte leder och muskler helt ska förtvina. 

En anledning till fysisk inaktivitet är tidigare negativa upplevelser och erfarenheter från fysisk 

aktivitet i bl.a. skolan (Hassmén & Hassmén, 2005). 

Regelbunden genomförd motion leder till en rad positiva hälsoeffekter, både av fysisk men 

också psykisk natur (Lundberg & Wentz, 2004). Författarna påtalar att regelbunden, måttlig, 

fysisk aktivitet är den åtgärd som i första hand rekommenderas och som visat sig ha positiva 

effekter på viktiga riskfaktorer som övervikt, blodtryck och blodfetter. 

Fysiologer rekommenderar regelbunden motion och att en fysisk aktivitet bör pågå under 

minst 20 minuter, helst uppåt 30 minuter och med en intensitet som känns ansträngande, för 

att uppnå positiva effekter på kroppen. För att uppnå psykologiska effekter verkar majoriteten 

överens om att tiden gärna får vara lite längre, helst en timme eller mer (Hassmén & 

Hassmén, 2005).  

En halv miljon människor är kraftigt överviktiga i Sverige och dessa löper en större risk att dö 

i förtid, framförallt i diabetes och hjärtsjukdomar. Förutom fetma råder också ett samband 

mellan allmänkondition och livslängd. En god allmänkondition har en klar positiv effekt på 

livslängden (Lundberg & Wentz, 2004). 

Enligt Hannaford (1997, refererad av Bengtsson, 2010) blir betydelsen av kroppens roll i 

inlärningen alltmer klarlagd genom vetenskaplig forskning. Det har visat sig att vår intelligens 

är mer beroende av fysisk aktivitet än vi tidigare trott. Fysisk aktivitet krävs för att skapa ett 

nätverk av nervceller, vilket i sig är inlärningens innersta kärna. Bengtsson (2010) visar vidare 

att studier har påvisat att barn som utövar en extra timmes idrott varje dag klarar provtillfällen 

bättre än mindre aktiva barn. 

 

Idrott och hälsa i skolan  

Utbildningsdepartementet tar i Regeringens skrivelse 1996/97:112 upp att en skola för alla 

betyder en skola där alla elever blir sedda och bemötta. I en skola för alla får samtliga elevers 

erfarenheter plats och där får alla elever en undervisning som tillgodoser deras krav och 

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

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

deras förmåga. I Skollagen (2010) står bl.a. följande att läsa:  

”Utbildningen skall främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust 

att lära. I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och 

elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En 

strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att 
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tillgodogöra sig utbildningen” (skollagen 1 kap. 4 §). ”Utbildningen inom 

skolväsendet ska vara likvärdig inom varje skolform oavsett var i landet den 

anordnas” (skollagen 1 kap. 9 §). ”Utbildningen ska utformas så att den bidrar till 

personlig utveckling samt förbereder eleverna för aktiva livsval och ligger till grund 

för fortsatt utbildning” (skollagen 10 kap. 4 §). ”Den totala undervisningstiden för 

varje elev i grundskolan ska vara minst 6 665 timmar (skollagen 10 kap 5 §) varav 

500 timmar idrott och hälsa” (Skollagen, bilaga 1).  

Vidare i Skollagen (2010) står att ingen i skolan ska utsättas för diskriminering på grund av 

bland annat funktionshinder och att elever ska få möjlighet att arbeta såväl självständigt som 

med andra och få förutsättningar att regelbundet kunna bedriva fysisk aktivitet. 

I den nya läroplanen, Lgr 11, står att läsa att ”skolan ska sträva efter att erbjuda alla elever 

daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen.” Skolan ska också stimulera varje elev 

att bilda sig och växa med sina uppgifter. I skolarbetet ska intellektuella såväl som praktiska, 

sinnliga och estetiska aspekter uppmärksammas. Även hälso- och livsstilsfrågor ska 

uppmärksammas. ”Ett av målen är att skolan ska ansvara för att varje elev efter 

genomgången grundskola har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens 

betydelse för hälsan, miljön och samhället” (Skollagen, 2010). Följande står att läsa i 

nationella kursplanen för ämnet idrott och hälsa i grundskolan:  

”Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors 

välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har 

stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. Att ha färdigheter i och 

kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället”. 

Syftet är enligt kursplanen att: ”undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till 

att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt 

aktiva och vistas i naturen. Genom undervisningen ska eleverna få möta många 

olika slags aktiviteter. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om 

vad som påverkar den fysiska förmågan och hur man kan påverka sin hälsa genom 

hela livet. Eleverna ska även ges förutsättningar för att utveckla goda levnadsvanor 

samt ges kunskaper om hur fysisk aktivitet förhåller sig till psykiskt och fysiskt 

välbefinnande. Eleverna ska genom undervisningen också utveckla kunskaper om 

begrepp som beskriver fysiska aktiviteter och ges förutsättningar att ta ställning i 

frågor som rör idrott, hälsa och livsstil. Genom undervisningen ska eleverna ges 

möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra. Undervisningen 

ska skapa förutsättningar för alla elever att under hela sin skoltid kontinuerligt delta 

i skolans fysiska aktiviteter och bidra till att eleverna utvecklar en god 

kroppsuppfattning och tilltro till sin egen fysiska förmåga” (Skolverket, 2010). 

Ämnet idrott och hälsa bygger på visionen att fysisk aktivitet och kroppsliga erfarenheter är 

viktiga förutsättningar för den psykiska, fysiska och sociala utvecklingen hos barn och 

ungdomar. Tolkningen av ämnets innehåll, så som det framställs i kursplanerna, ger uttryck 

för en uppfattning om att kroppen är social i sig själv, och att världen som den enskilde 

individen existerar i är beroende av individens kroppsliga existens. Vidare ska eleverna få 

upplevelser och erfarenheter genom rörelse samt utveckla kunskap både genom reflektion och 

också rörelse (Langlo Jagtöien, Hansen & Annerstedt, 2000). 
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Engström (2002) hänvisar till såväl nationella som internationella studier vilka pekar på att 

ämnet är förhållandevis lågt prioriterat och trots läroplanernas höga mål samt den offentliga 

retoriken om ämnets betydelse så är ändå ämnet drabbat av tidsmässiga nedskärningar. 

Engström belyser att det existerar stora variationer mellan olika skolor både vad det gäller 

ämnets omfattning såväl som dess innehåll. Enligt författaren är skolans idrottsundervisning 

den enda regelbundna fysiska idrottsträning vissa barn får, detta gäller både seende och 

synskadade. Författaren framhåller att ämnet idrott och hälsa kan vara av avgörande betydelse 

för barns lust att delta i lek samt motions- och idrottsaktiviteter. Engström betonar att det 

finns många väsentliga anledningar att rikta kunskapsintresset mot idrottsundervisningen i 

skolan. 

Den 6 maj 2011 publicerade Uppsala Nya Tidning (UNT) en artikel om idrottsundervisningen 

i skolan. I artikeln som byggde på en rapport från Skolverket hänvisades till ensidiga 

idrottslektioner. UNT skriver att Skolverkets rapport pekade på att bollsporterna dominerade 

lektionerna och att det var mest idrottsaktiva pojkar som gynnades. UNT angav att denna bild 

bekräftades av Skolinspektionen som vid en omfattande tillsyn av ett sjuttiotal skolor såg att 

lektionerna dominerades av bollspel och bollekar. 

Barn och ungdomar som är på väg in i eller befinner sig mitt i puberteten, behöver mycket 

fysisk aktivitet, detta för att kunna anpassa sig efter förändringarna i rörelserna och i de 

fysiska egenskaperna, speciellt beträffande uthållighet och styrka. Skolan måste vara extra 

vaksam på denna ålderskategori, så att så många som möjligt kan ta vara på och utveckla sin 

fysiska rörelsepotential (Langlo Jagtöien et al., 2000). 

Synskada  

Synskadad är den person som enligt WHO:s och Socialstyrelsens (2010) klassifikationer har 

en synnedsättning som gör att det är svårt eller omöjligt att utföra dagliga sysslor utan 

speciella anpassningar. Det kan t.ex. innebära svårigheter i att orientera sig i omgivningen 

med hjälp av synen eller att läsa vanlig skrift. Det finns sex olika kategorier i 

WHO:s/Socialstyrelsens klassifikation av synskada, beroende på synnedsättning.  

En person med fullgod syn betecknas ha synskärpa 1,0 eller bättre.  

 Kategori 0, lindrig eller ingen synnedsättning, har en synskärpa som ligger mellan 0,3-1,0.  

 Kategori 1, måttlig synnedsättning, har en synskärpa på 0,1-0,3.  

 Kategori 2, svår synnedsättning, har en synskärpa på 0,05-0,1.  

 Kategori 3, blindhet med en synskärpa på 0,02-0,05.  

 Kategori 4, blindhet med en synskärpa på 0,02 vid 1 meters avstånd och ljusperception. 

 Kategori 5, blindhet med avsaknad av ljusperception. 

 

Synskaderegistret i Lund visar att det 2011 fanns 2051 barn och ungdomar i åldern 0-19 år i 

Sverige som har en synskada. Av dessa barn och ungdomar har totalt 500 en svår 

synnedsättning eller blindhet och finns således i WHO:s synskärpekategorier 3, 4, 5. Av de 

resterande ser 57 % bättre och 18 % har en okänd synskärpa. Ungefär 60 % har en ytterligare 

funktionsnedsättning (K. Tornqvist, personlig kommunikation, 10 mars 2011). Denna grupp 

är på intet sätt homogen. En del av dessa elever har viss synförmåga och kan ibland läsa 

förstorad text. Det finns de som har haft synförmåga och senare blivit blinda och de som är 

blinda sedan födseln (Rönnbäck, de Verdier, Winberg & Baraldi, 2009). 
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Synskada och fysisk aktivitet 

För barn och ungdomar med svår synnedsättning eller blindhet är det viktigt att grundlägga 

goda aktivitetsvanor då denna målgrupp tenderar att vara mer inaktiva än seende (Augestad, 

1996, refererad i Augestad, 2001). Författaren menar att barn med svår synnedsättning oftare 

är i sämre fysisk form än sina klasskamrater. O´Conell et al., (2006, refererad av Källman, 

2008) skriver att elever med synskada har sämre kondition och sämre utvecklad motorisk 

förmåga än seende elever, O´Conell hävdar också att elever med synskada har varierande 

förseningar i den motoriska utvecklingen. Bredahl (1997) beskriver att många synskadade 

personer är överviktiga, i mycket dålig form och att en del även har motoriska problem. 

Författaren menar även att många synskadade personer är ovana vid fysisk aktivitet och är 

otränade.  

I ett samarbetsprojekt mellan Nacka kommun, Tomtebodaskolans resurscenter och Statens 

institut för handikappfrågor i skolan som löpte mellan åren 1992-1995 konstaterade Ek et al., 

(1995) att det fanns ett enormt rörelsebehov hos de åtta synskadade pojkar som deltog i 

projektet. Under gymnastikpassen såg författarna hur svårt det var för gruppen att imitera 

rörelser. Konditionen hos några av pojkarna var dålig. Författarna ställde redan då frågan hur 

synskadade barn klarar sig i vardagen när de inte sitter still i skolan. 

Augestad (2001) menar att skolpersonal som har arbetat med elever med synskada 

stadigvarande påpekar elevernas svaga fysik och dåliga kroppshållning. Den visuella 

perceptionen är det dominerande sinnet för de allra flesta av oss. Avsaknad av synintryck 

leder till färre sinnesintryck (Blomqvist & Fröjd, 2005, refererat i Källman, 2008). Synsinnet 

talar om för oss hur huvudet och kroppen är positionerade i förhållande till vår omvärld. Detta 

har en stor betydelse för möjligheten till koordination. För reglering av balansen använder 

kroppen fler sinnesorgan, synen är ett av dessa (Källman, 2008).  

God perception av sinnesintrycken förutsätter en sinnesapparat som är välfungerande. 

Impulser från våra olika sinnesorgan måste komplettera varandra för att skapa en riktig 

helhetsbild som hjärnan ska handla efter. Dålig funktion eller avsaknad av funktion i ett av 

sinnena stör genast perceptionen och leder till ett mindre ändamålsenligt beteende (Langlo 

Jagtöien et al., 2000).  

Synskada och skolgång 

I den nya läroplanen, Lgr 11, står att läsa att hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar 

och behov. Det uttrycks också att det finns olika vägar att nå målet. Skolan har ett särskilt 

ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. 

Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla (Skollagen, 2010).  

Elever med svår synnedsättning eller blindhet väljer skola på samma sätt och efter samma 

förutsättningar som är generella för alla elever. För enkelhetens skull kommer denna grupp i 

rapporten fr.o.m. nu benämnas elever med synskada.   

Idrott och hälsa för elever med synskada 

Många unga och vuxna synskadades erfarenhet av fysisk aktivitet är begränsad till ämnet 

idrott och hälsa i skolan, där aktiviteterna oftast bestått av att ensam trampa på en 

konditionscykel, om inte idrottstimmarna istället användes till extra undervisning i matematik 

eller tyska (Bredahl, 1997). 
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I en litteraturstudie gjord av Scruggs och Mastropieri (2006), som sträckte sig ända tillbaks till 

1958 och omfattade 28 rapporter fram till 1995, sammanfattas främst anglosaxiskt 

publicerade rapporter om lärarattityder till inkludering. Den tydligaste slutsatsen i analysen 

var att lärarna kände ett behov av mer support gällande att undervisa elever med 

funktionsnedsättningar. Lärarna ansåg sig i behov av mer tid till planering, träning och 

konsultation. En daglig kontakt med specialpedagoger, bättre anpassat material och mindre 

grupper önskades också för att kunna inkludera elever med funktionsnedsättningar på ett 

bättre sätt (refererad i Elzén & Lundkvist, 2010). 

En svensk studie visar att lärarna har svårigheter att bedriva idrottsundervisning i grupper där 

en elev med synskada deltar. Lärarna upplever ett dilemma gentemot de seende eleverna och 

har funderat mycket på hur de ska utforma undervisningen så att den passar alla. Det framkom 

även att det är viktigt att vara väl förberedd och välstrukturerad i undervisningen. Att vara ute 

i god tid, planera för fortbildning samt ett kontinuerligt stöd är nödvändigt enligt de 

intervjuade idrottslärarna (Källman, 2008). 

Idrottslärare har uttalat att det finns en oro och rädsla samt en bristande kunskap och 

utbildning i att undervisa elever med synskada. Detta gör att de upplever att de inte har rätt 

kompetens för att hjälpa eleverna att utveckla goda vanor kring fysisk aktivitet (Lieberman, 

Houston-Wilson & Kozub, 2002; Suvak, 2004).  

Synskadade barn möter ofta på flera problem med att integreras i den ordinarie 

idrottsundervisningen. Exempel på sådana problem kan vara lärare som är bekväma eller 

lärare som saknar kunskap om hur elever med synskada bör inkluderas på ett bra sätt i 

undervisningen (Wiskochill et al., 2007, refererad av Källman, 2008). Ponchillia (1995) 

hänvisar till bristande kunskap hos idrottslärarna vilket leder till att fel tekniker används på 

idrottslektionerna vid undervisning av elever med synskada. 

En studie gjord av Smith och Thomas (2006, refererad av Elzén & Lundkvist, 2010) som 

sammanfattar artiklar publicerade i England under perioden 1992-2005, vilka behandlar 

inkludering inom idrottsundervisningen visar att idrottslärarna upplever, att det är svårare att 

inkludera elever med funktionsnedsättning i lekar och spel där grunden utgörs av en 

gemensam aktivitet än i individuella aktiviteter såsom simning och gymnastik. Vidare visar 

studierna att idrottslärare saknar träning i att undervisa elever med funktionsnedsättning och 

därför känner sig osäkra. De upplever att de både har fått för lite träning inom området i sin 

utbildning och att den varit för generell. 

I en fallstudie påvisas att idrottslärare och deras assistenter under idrottstimmarna hade höga 

ambitioner att skapa en positiv inlärningsmiljö för elever med synskada som var inkluderade i 

undervisningen, och vissa gånger lyckades med detta. Det visade sig även, uppenbart och 

klart, att det fanns en brist i metodiken för att undervisa elev med synskada. Strategier och 

resurser saknades för att få eleverna att utvecklas optimalt utifrån personliga förutsättningar. 

Behov av stöd, även till högkvalitativa idrottslärare, är nödvändigt för att utveckla 

undervisningen av elever med synskada i en inkluderande idrottsmiljö (Herold & Dandolo, 

2009). 
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Kroppen och funktionen 

Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa.      

Enligt WHO (Socialstyrelsen, 2003) ska en persons funktionstillstånd eller 

funktionsnedsättning sättas i relation till omgivningen. I Klassifikation av funktionstillstånd, 

funktionshinder och hälsa (svensk översättning av ICF, International Classification of 

Functioning, Disability and Health) finns ej längre begreppet handikapp. Målet har varit att 

skapa ett internationellt klassificeringssystem med ett multidimensionellt perspektiv. Fokus 

ligger på kontextuella faktorer där såväl personliga faktorer som omgivningsfaktorer 

inbegrips. Omgivningsfaktorer kan ha en både främjande och hindrande inverkan på 

funktionsnedsättningen. ICF är uppdelat i två delar med två komponenter vardera, 

funktionshinder och funktionstillstånd, som i sin tur består av de två komponenterna aktivitet 

och delaktighet samt kroppsfunktioner och struktur. De kontextuella delarna är 

omgivningsfaktorer och personliga faktorer. Dessa faktorer kan vara såväl negativa som 

positiva. Ett funktionshinder uppstår enligt detta synsätt när komponenterna blir negativa och 

personens möjlighet till delaktighet begränsas på grund av omgivningsfaktorer. Hur individen 

fungerar i vardagliga situationer är avgörande för graden av delaktighet. Det är även 

individens eget engagemang i en situation, inte aktiviteten i sig, som är avgörande för 

bedömningen av hur delaktig en individ bedöms vara. 

Kroppen som subjekt och objekt 

Hutzler (1989) framhåller att fysiska färdigheter är en nyckelfaktor i hela 

självuppfattningsprocessen (citerad i Duesund, 1995). När en person upplever fysisk 

kompetens så förbättras även självuppfattningen för varje fysiskt moment som personen blir 

bättre på. Hutzler menar att självuppfattningen tycks bli mest påverkad av en ökad 

kroppskontroll. En annan viktig aspekt av den fysiska aktivitetens inverkan på 

självuppfattningen är en ökad effekt på känslan av ett socialt likavärde. Forskning kring det 

”fysiska självvärdet” och dess relation till självkänslan visar att fysisk aktivitet kan påverka 

självbilden positivt och därigenom stärka självkänslan (Fox, 2002, refererad i Hassmén & 

Hassmén, 2005).  

Duesund (1995) skriver att det är när vår kropp inte uppträder som förväntat som den 

uppdagas för oss, när den skadas, blir sjuk eller inte resursmässigt förmår att leva upp till 

omgivningens ställda krav. Då påkallar kroppen en uppmärksamhet som kan bli obehaglig 

och den kan upplevas som frånvarande. Vi känner oss främmande för den. Den fungerar inte 

som den ska. Enligt Duesund kan vi uppleva detta vid sjukdom eller vid förlorad 

kroppsfunktion, men också när vi känner kroppsligt obehag, otillfredsställelse eller missnöje 

över oss själva. Vid dessa erfarenheter kan vi uppleva vår kropp som negativt närvarande eller 

dysfunktionellt framträdande. Även Langlo Jagtöien et al. (2000) menar att så länge 

perceptionen inte bjuder på några svårigheter är vi inte medvetna om våra kroppsliga 

begränsningar. Om vi däremot drabbas av begränsningar i våra kroppsfunktioner, fångar 

kroppen vår uppmärksamhet. Vi påminns om kroppen och upplever den som problematisk. 

När kroppen visar sina begränsningar, uppstår ett misstroende mot den. Kroppen uppfattas 

som opålitlig och måste hållas under kontroll.    
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Livet består bl.a. av att ständigt utsättas för nya situationer. Några av dessa är välbekanta, 

andra nya och obekanta. I samtliga fall sker initialt en bedömning av den aktuella situationen 

och de krav den ställer. Är situationen välbekant och kraven upplevs som hanterbara leder 

detta sannolikt inte till några negativa stressreaktioner, eftersom bedömningen blir att de 

tillgängliga resurserna motsvarar de ställda kraven. Om kraven upplevs som betydligt större 

än de tillgängliga resurserna, kan istället en rad negativa stressreaktioner uppstå. Vilka dessa 

är beror såväl på personen som också situationen (Hassmén & Hassmén, 2005). En bra modell 

att utgå ifrån när det gäller att definiera stress är att utgå från relationen mellan individ och 

miljö. Den relativa balansen mellan miljö och omgivningens krav visavi individens psykiska 

resurser samt förmågan att handskas med dessa är avgörande (Lazarus, 1999). Den som vill 

påverka sina stressreaktioner i positiv riktning bör motionera regelbundet. Fysiskt god 

kondition tycks underlätta för stressreaktionerna att hålla sig på hälsosamma nivåer (Lundberg 

& Wentz, 2004).    

Den fysiska utvecklingen är en viktig faktor för att också den kognitiva utvecklingen skall få 

goda utvecklingsmöjligheter. Därför är det viktigt att den enskilde med jämna mellanrum får 

en känsla av att bemästra uppgifterna. Om aktiviteten i idrottsämnet är oöverkomlig på grund 

av den uppfattningen de unga har av sig själva, bidrar detta till att prägla deras uppfattning av 

vad de kan klara av och inte klara av även på andra områden. Positiva upplevelser i 

förhållande till fysisk bemästring kan bidra till en positiv inverkan också i förhållande till den 

kognitiva utvecklingen (Langlo Jagtöien et al., 2000). 

Åtskilliga studier har visat att känslan av personlig kontroll är positivt relaterad till 

välbefinnande vid en rad olika tillstånd av kronisk funktionsnedsättning t.ex. vid 

synnedsättning. De positiva sambanden med subjektivt välbefinnande som påvisats i dessa 

och andra studier har antagits bero på både direkta och indirekta effekter (Carlsson, 

Hjelmquist & Lundberg, 2000). 

Det föreligger inte några vetenskapliga belägg för att motorisk träning har direkt samband 

med intellektuell förmåga, vilket ibland framhålls i populärvetenskapliga sammanhang. 

Däremot finns det forskning som pekar på att det kan finnas indirekta samband. En allsidig 

och rätt bedriven motorisk träning har stor betydelse för hur barn upplever sig själva och sin 

kropp, vilket ger positiva effekter på barnens självförtroende och självkänsla. Faktorer som i 

sin tur ökar förutsättningarna för att barnen skall må bra och kunna tillgodogöra sig 

undervisning (Annerstedt, Nilsen & Nilsen 1990, refererad i Langlo Jagtöien, Hansen & 

Annerstedt, 2000). 

När vi lägger märke till något lägger vi samtidigt märke från något, nämligen oss själva och 

vår egen kropp. Vår kropp är alltid en social kropp. Världen vi lever i präglas av vår 

kroppsliga existens. Samtidigt som kroppen är ett subjekt är den också ett objekt för 

omvärldens uppmärksamhet (Duesund, 1995). 

Enligt Merleau-Ponty (1962) sätter sig våra upplevelser och erfarenheter i kroppen som 

”kroppskartor” och det är genom kroppen som vi förstår världen. Kroppen blir då vår 

huvudsakliga instans för förståelse. Upplevelsen av mening sätter sig i kroppen (inkarneras) 

genom och i det vi upplever via den. Kroppen är själva utgångspunkten för vår perception och 

för vår upplevelse av världen (refererad i Langlo Jagtöien et al., 2000).   



9 

 

Självkänsla och social förmåga 

En stark självkänsla speglas i hur en individ bedömer sitt eget värde. Individer med stark 

självkänsla tenderar att visa större självförtroende i bedömningar av den egna förmågan, har 

större förväntningar på att lyckas och en större öppenhet för nya upplevelser. Att utveckla en 

stark självkänsla är en process för alla individer, vare sig personen är synskadad eller ej. 

Människor kommer att lära känna sig själva som de blir speglade i andra, speciellt i de 

signifikanta andra (föräldrar, släkt och närstående vänner). Sannolikheten är stor att de 

kommer känna om sig själva precis som de upplever att andra känner för dem (Tuttle & 

Tuttle, 1996).   

Att uppleva delaktighet i idrott och andra fysiska aktiviteter innebär oftast en social aktivitet i 

grupper med andra barn och ungdomar som exempelvis i lag, föreningar och med vänner. 

Detta anses också som en nyckelfaktor i att socialiseras i olika miljöer där barn och ungdomar 

kan bli stärkta som individer och utveckla en god psykisk förmåga som indirekt genererar i en 

bättre självkänsla (Ebbeck & Stuart, 1993; Weiss & Duncan, 1992, refererat I Shapiro, 

Moffet, Lieberman & Dummer, 2008). Data från en longitudinell amerikansk studie, d.v.s. en 

studie över tid, på elever med latinamerikansk bakgrund visar på sambandet mellan att vara 

delaktig i skolrelaterad idrott och en upplevd stärkt självkänsla (Allison & Sumuru, 2002).  

Elever med synskada visade upp de lägsta förväntningarna på att lyckas vid fysisk aktivitet 

(Stuart, Lieberman & Hand, 2006).  På vilket sätt läraren tillskriver eleven egenskaper är 

viktigt. Lärare som förklarar elevens skolprestationer med färdighet kommer med tiden att 

påverka utförandet i negativ riktning. Däremot kommer lärare som förklarar elevers 

skolprestationer med ansträngning med tiden att påverka prestationerna i positiv riktning 

(Almqvist, Eriksson & Granlund, 2004).  

Det är påvisbart att fysisk aktivitet och idrott har en potential att göra skillnad i utvecklingen 

av barn och ungdomars grundläggande rörelseförmåga samt andra fysiska kompetenser, vilka 

är nödvändiga verktyg för delaktighet i valet av livsstil och idrottsaktiviteter längre fram i 

livet. Det är även en hjälp för utvecklandet av social förmåga och självkänsla (Bailey, 2006). I 

en studie gjord på aktiva medlemmar i United States Association of Blind Athletes avseende 

delaktighet och attityder till idrott var det mest signifikanta fyndet att de som fortsatt med 

idrott efter avslutad skolgång hade positiva erfarenheter från skolidrotten (Ponchillia, Strausse 

& Ponchillia, 2002). I en iransk studie från 2009-10 konstaterades att elever med synskada i 

åldern 13-19 år som var aktiva i idrott, jämfört med dem som inte var aktiva i idrott, visade en 

mycket högre poäng i ett socialisationstest. Studien visade att elever med synskada som är 

aktiva och delaktiga i idrott får en bättre utveckling av sina sociala förmågor och färdigheter 

(Farazyani, Mojtahedi & Movahedi, 2010). 

Vi är våra kroppar och det är som kroppar vi är människor i världen. Överfört på 

pedagogikens område betyder detta att det är som kropp eleven är människa, både i 

klassrummet och i gymnastiksalen. Det kan lika gärna vara så att barn med god hälsa och hög 

trivsel har mer överskott till att vilja delta i fysisk aktivitet. Men det kan också vara så att 

hälsa, trivsel och vilja till fysisk aktivitet formas av andra faktorer som goda sociala relationer 

och psykiska förhållanden (Duesund, 1995). 
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Delaktighet 

Innebörden i begreppet delaktighet är “en individs engagemang i livssituationer i förhållande 

till hälsoförhållanden, kroppsfunktioner och kroppens struktur samt aktiviteter och faktorer i 

omgivningen” (Carlsson, Hjelmquist & Lundberg, 2000). 

Delaktighet är ett begrepp förknippat med någonting positivt och som anses vara en 

nyckelfaktor för att nå målen i t.ex. skolan, särskilt för barn och ungdomar med 

funktionsnedsättning. De politiska målen för att stödja och främja delaktighet för alla 

medborgare vilar på en stabil grund i form av internationellt tagna överenskommelser. I 

politiska dokument och undersökningar råder det konsensus avseende att individer med 

funktionsnedsättningar har en lägre grad av delaktighet (Eriksson, 2006). 

Idrottsundervisning för elever med fysiska funktionsnedsättningar behöver inte tvunget vara 

exakt likadan som för övriga elever i klassen. Delaktighet behöver inte innebära att alla gör 

samma sak utan eleven kan känna sig som en i gruppen ändå. Det viktiga är att man utgår från 

varje individs förutsättningar. I gengäld behöver inte undervisning i samma lokal innebära att 

eleven är inkluderad. Några faktorer som trots allt ses som en hjälp på vägen mot en 

inkluderande undervisning i ämnet idrott och hälsa är kunskaper hos läraren, resurser i form 

av personal samt fysisk tillgänglighet (Jerlinder, 2005, refererad i Bengtsson, 2010). 

Hur delaktig en person upplever sig vara kommer därför att variera beroende på situation, 

samspel, personens utveckling och erfarenheter. Delaktighet avser involvering i en 

livssituation, vilket måste bedömas utifrån personens upplevelse och samspel i situationen och 

ej genom bedömning av en förmåga (Björk-Åkesson & Granlund, 2004).  

I en svensk studie visar Eriksson (2006) att elever med funktionsnedsättningar upplever en 

lägre grad av delaktighet och därigenom också över sin upplevelse av att vara autonom. 

Eriksson menar att elever utan funktionsnedsättning visar en högre grad av autonomi och kan 

därigenom på ett annat sätt ta för sig mer när möjligheter ges, framförallt under mindre 

strukturerade aktiviteter. 

    

Syfte 

Studiens övergripande syfte är att studera upplevelser av delaktighet i ämnet idrott och hälsa 

hos ett utvalt antal elever med svår synnedsättning eller blindhet, samt deras idrottslärares syn 

på möjligheten att påverka elevens delaktighet. 

Frågeställningar 

1. Hur upplever elev med svår synnedsättning eller blindhet delaktighet i ämnet idrott och 

hälsa? 
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2. Hur ser elev respektive lärare på möjligheten till delaktighet i ämnet idrott och hälsa för 

elev med svår synnedsättning eller blindhet? 

Metod 

Vid forskningsverksamhet finns det huvudsakligen två olika sorters metodval, kvantitativ eller 

kvalitativ metod. Författaren har valt att genomföra en kvalitativ studie med deltagande 

observation och kvalitativ forskningsintervju, i form av ostrukturerad intervju, som metod. I 

denna studie var avsikten att studera möjligheten till delaktighet i ämnet idrott och hälsa för 

elev med svår synnedsättning eller blindhet. I studien skulle både elevens upplevelse och 

idrottslärarens erfarenhet och uppfattning av idrottsundervisningen för elev med 

synnedsättning undersökas. 

Vid deltagande observation läggs ofta tonvikten på observationen. Deltagande observation 

som metod rymmer dock många olika metoder. Ibland föredras termen etnografi istället för 

deltagande observation, även fast en deltagande observatör gör mer än att bara iakttar en 

företeelse. Både deltagande observatörer och etnografer brukar via t.ex. intervjuer samla in 

ytterligare material (Bryman, 2001). Författaren menar att detta är en av de mest kända 

metoderna inom samhällsvetenskapen och att den ofta förknippas med kvalitativ forskning. 

Metoden innebär vanligtvis att forskaren vistas och engagerar sig i en viss miljö över en 

förhållandevis ganska lång tid.  Denna studie har dock inte skett över en alltför lång tid.  

De intervjuguider, en för elever (se bilaga 1) samt en för idrottslärare (se bilaga 2), som 

utformades fungerade mest som ett stöd under intervjuerna. För att inte begränsa 

informanternas egna upplevelser och uppfattningar om det fenomen som studerats gjordes en 

ansats att få intervjun mer likt ett samtal. Även om avsikten var att intervjuerna mer skulle 

kännas som ett samtal är det viktigt att som intervjuare vara väl förberedd. Bryman (2001) 

skriver om ostrukturerad intervju att intervjuaren har en uppsättning teman eller en lista med 

mer allmänna frågeställningar, detta kallas ibland för intervjuguide, över det som intervjun 

avser att täcka in. Bryman menar att man ställer frågorna på ett informellt sätt. Bryman tar 

även upp att under en ostrukturerad intervju skiljer sig ofta formuleringen av frågorna och 

ordningsföljden på dem mellan intervjuerna.  

Reliabiliteten kan alltid kritiseras i kvalitativa studier med intervju som metod. Eftersom 

denna studie avser att undersöka upplevelsen och känslan av delaktighet kan man inte 

förutsätta att informanterna skulle svara på samma sätt på en liknande fråga vid ett senare 

tillfälle. Trost, (2005, refererad i Elzén & Lundkvist, 2010) menar att människors 

uppfattningar och attityder är föränderliga och därför inte kritiskt kan granskas över tid.        

Undersökningsdeltagare 

Tio elever med synskada och som använder punktskrift som sitt huvudsakliga läs- och 

skrivmedium i årskurs 6-9 valdes ut att delta i studien. Syftet med att välja ut elever från de 

högre årskurserna i grundskolan var att de förhoppningsvis kunde beskriva sin uppfattning av 

upplevelsen att vara delaktig eller ej på idrottslektionerna bättre än vad yngre elever kan.  
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Av de tio elever som valdes ut lottades slumpmässigt sex av dessa fram. Av de sex 

slumpmässigt utvalda eleverna valde två stycken att av olika skäl inte vilja delta i studien. Två 

nya elever lottades fram från de kvarvarande eleverna som inte drogs slumpmässigt vid den 

första dragningen. Synförmågan bland de elever som beskrivs i studien gör att fem av 

eleverna helt och en elev delvis använder punktskrift som huvudsakligt läsmedium. 

Samtliga elever (se bilaga 3) och idrottslärare (se bilaga 4) hade informerats skriftligen innan 

om studiens upplägg som omfattades av två planerade observationer av två separata 

idrottslektioner per elev, samt en enskild intervju med undervisande idrottslärare samt med 

den deltagande eleven. 

Genomförande av datainsamling 

För att komma i kontakt med lämpliga informanter presenterades syftet med studien, först 

skriftligt och sedan muntligt, för enhetschefen på Resurscenter Syn Stockholm. Tillåtelse om 

att kontakta berörda elever och lärare gavs. Tillgång till person- och adressuppgifter erhölls 

via det register som är upprättat över de elever som deltagit på elevkursverksamheterna vid 

Resurscenter Syn. Urvalet grundade sig således på uppgifter Resurscenter Syn har tillgång till 

rörande de elever i grundskolan som använder punktskrift som läsmedium och resurscentret 

har mer eller mindre regelbunden kontakt med. 

Tidsbokning avtalades muntligen per telefon med idrottslärarna. Intervjuerna och 

observationerna genomfördes vid de skolor där eleverna studerar och idrottslärarna arbetar. 

Innan genomförandet av intervjuerna tillfrågades två kollegor på Resurscenter Syn om att 

kontrollera intervjuguiderna (se bilaga 1 och bilaga 2) samt kritiskt granska dem. Under 

samtliga intervjuer gjordes försök att hålla dem så öppna som möjligt trots att ett antal frågor 

fanns i form av en intervjuguide, mest som stöd för att inte missa något.  

För att inte bli störda under intervjuerna med idrottslärarna och även med eleverna 

genomfördes dessa på avskilda platser, t.ex. i idrottslärarnas arbetsrum. Samtliga intervjuer 

tog 15-35 minuter att genomföra.  

Transkribering av intervjuerna, d.v.s. en utskrift av den muntliga information från 

informanterna som spelats in, gjordes genom utskrifter i talspråksform. Enligt Bryman (2001)  

är det intressant både vad intervjupersonerna säger och hur de säger det. För att få med detta i 

analysen är det avgörande med en fullständig redogörelse av det som sagts i intervjuerna. 

Enligt Bryman är det ett nödvändigt tillvägagångssätt för att inte bli distraherad av att behöva 

anteckna under intervjun samt att transkriberingen i sig ger en möjlighet att följa upp 

intressanta synpunkter, sondera vid behov och kunna påvisa inkonsekvenser i det som 

intervjupersonerna uppgett. Transkriberingen har underlättat för att göra analysen så noggrann 

som möjligt bl.a. genom möjligheten att upprepade gånger kunna läsa vad intervjupersonen 

svarat.  

Observationerna av idrottslektionerna gjordes på plats. Samtliga tolv observationer som 

genomfördes utspelades inomhus i gymnastiksal, idrottshall, motionslokal eller 

styrketräningslokal. Under idrottslektionerna gjordes en löpande skriftlig beskrivande 

observation. Ett observationsunderlag (se bilaga 5) fanns med som stöd för att inte tappa 

fokus på vad som skulle studeras. Anteckningar och noteringar beskrev också i möjligaste 

mån befintlig kommunikation mellan eleverna samt mellan lärare och elev. Fokusområde blev 

på om instruktioner var tillgängliga, om aktiviteten gick att genomföra självständigt och om 
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fysisk tillgänglighet fanns. Även samspelet mellan eleverna och den synskadade elevens 

engagemang observerades. Efter genomförd observation renskrevs alla anteckningar.  

Analys 

Analysarbetet av intervjuerna har tematiserats genom att arbeta med materialet som en helhet 

med ambitionen att söka efter meningsskapande enheter. Hela textmaterialet lästes igenom 

flera gånger för att försöka identifiera teman. I varje mening söktes efter gemensansamma 

bärande innebörder och dessa färgmarkerades. De teman som uppstod systematiserades i 

undergrupper vilka sedan kom att bilda huvudkategorier. 

Utifrån observationerna framkom flera teman som teoretiserades för att formulera en modell i 

ett försök att göra en beskrivning från det insamlade materialet. Under observation kan 

lärarens och elevernas medvetenhet om att de blir observerade påverka och eventuellt också 

förändra lektionens utformning (Bengtsson, 2010). I denna studie var tanken från början att 

även redovisa vissa delar av observationerna och hur de har fungerat som ett stöd i 

analysarbetet. En för stor datamängd, inkluderat intervjuer och observationer, gjorde att 

resultatet i denna studie slutligen begränsades till att endast utgå från gjorda intervjuer. 

Observationerna har dock använts indirekt genom att idrottslärarna under intervjuerna 

hänvisade till händelser och situationer vilka hade skett under de observerade 

idrottslektionerna.  

Forskningsetiska aspekter 

Vid genomförandet av studien togs hänsyn till de av Vetenskapsrådet (2007) fastlagda 

grundläggande kraven på forskning inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. 

Inför studiens genomförande formulerades tre brev. Alla rektorer på berörda skolor erhöll ett 

brev (se bilaga 6) för kännedom om studiens upplägg. I breven till idrottslärarna och eleverna 

samt deras föräldrar/vårdnadshavare gavs en presentation av forskningsfrågan samt under 

vilka förutsättningar intervjuerna och observationerna var tänkta att genomföras. Information 

till informanterna, d.v.s. idrottslärare och elever, om att deltagandet var frivilligt och att de när 

som helst hade rätt att avbryta sitt deltagande gavs. Därmed uppfylldes informationskravet.  

Informanterna tillfrågades om intresse av att vilja delta i enlighet med samtyckeskravet. Ett 

skriftligt medgivande (se bilaga 7) från föräldrar/vårdnadshavare erhölls då samtliga elever 

var minderåriga. Först efter att eleven och sedan idrottsläraren gett sitt medgivande till att 

delta i studien informerades de muntligen om villkoren för intervjun samt att de själva 

avgjorde vilka uppgifter som lämnades. Enligt nyttjandekravet informerades informanterna 

även om att uppgifterna som de lämnade enbart skulle användas till den pågående studien. 

Innan varje intervju startade tillfrågades informanterna om intervjun fick spelas in på ett s.k. 

fickminne då det är svårt att hinna anteckna allt. Samtliga gav sitt samtycke till 

ljudupptagning. Information gavs om att intervjun inte skulle spelas upp för någon annan och 

att materialet skulle förstöras efter att det skrivits ned.  

Intressanta delar från intervjuerna, som lyfts fram i resultatet genom citat, skrevs därefter om i 

en mer skriftspråksliknande form. Delar av intervjuerna som redovisas i studien som citat är 

alltså intervjupersonernas talspråk med en viss omskrivning, d.v.s. citaten är inte ordagranna 

utan till viss del ändrade till skriftspråk. Detta på grund av att personerna inte ska kunna 

urskiljas via sitt sätt att uttrycka sig. 
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Kravet på konfidentialitet är viktigt när elevgruppen är liten och lätt att identifiera. I studien 

har hänsyn tagits till detta genom att bl.a. närmiljön inte har beskrivits för att det inte ska vara 

möjligt att identifiera eleven på andra kännetecken. Av de sex elever samt sex idrottslärare 

som beskrivs i studien så finns det av sekretesskäl inga namn eller könsangivelser. Uppgifter 

som eventuellt kan komma att avslöja elevernas eller lärarnas identiteter redovisas således 

inte i denna studie.    

Kvalitativa intervjuer och deltagande observation har använts som datainsamlingsmetod i 

studien som syftar till att undersöka upplevelsen av delaktighet i ämnet idrott och hälsa för 

elev med synskada. Kvalitativ intervju och deltagande observation medför vissa etiska 

aspekter, vilka nämnts ovan, och som forskaren har tagit hänsyn till.  
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Resultat 

Observationsmaterialet resulterade i 9 sidor nedskriven text med enkelt radavstånd. Det 

transkriberade materialet från intervjuerna uppgick till 78 sidor nedskriven text med enkelt 

radavstånd. Lärarintervjuerna resulterade i 499 stycken meningsbärande enheter, som 

grupperades i 40 undergrupper, dessa systematiserades och slogs ihop till 7 större 

huvudkategorier. I elevintervjuerna framkom 312 meningsbärande enheter, dessa grupperades 

i 35 undergrupper som även de systematiserades och slogs ihop till 6 stycken 

huvudkategorier. En del mindre undergrupper som ej var av intresse för frågeställningen 

uteslöts ur redovisningen.  

Resultat idrottslärarintervjuer 

De meningsbärande enheter som kom att utgöra huvudkategorierna i analysen av 

lärarintervjuerna är: idrottslärarnas syn på elevens situation och behov, egenskaper hos eleven 

enligt idrottslärarna, idrottslärarnas uppfattning om att undervisa eleven, relationen lärare – 

elev, delaktighet, vilket av innehållet på lektionen som fungerat respektive inte fungerat samt 

idrottslärarnas bakgrund. 

Idrottslärarnas syn på elevens situation och behov 

Två idrottslärare ansåg att det viktigaste var att utgå ifrån elevens förutsättningar och 

situation. Samtliga informanter använde begreppet träning när de beskrev vad eleven gjort på 

idrottslektionerna. Flera av idrottslärarna ansåg att det inte varit någon dålig träning, att det 

hade varit träning som var bra för alla, att eleven hade fått träning och att träningen varit för 

elevens skull. Att tillgodose elevens krav och att eleven hade fått lära sig saker som hade en 

nyttoeffekt var synpunkter som framkom. Två idrottslärare menade att lektionsuppläggningen 

skett utifrån elevens villkor och status. Att ha fått ut så mycket som möjligt av tiden och att 

det funnits ett behov av rörelse- och konditionsinslag hos eleven framhölls från två av 

informanterna. 

”Det blir mycket träning för elevens skull då det är lätt att det blir för lite rörelse annars”.  

 

En idrottslärare menade att det varit av stor vikt att arbeta med elevens hållning och att 

träning hade utförts i avsikt att förbättra den. En av idrottslärarna menade att när eleven fått ut 

någonting av lektionen och denne upplevt idrotten som kul så hade det varit bra för eleven.  

Att ha fått arbetat i lugn och ro samt lärt något nytt var andra saker som idrottsläraren ansåg 

som något viktigt för eleven. Som situationen såg ut för eleven så sa en idrottslärare att det 

varit bra om eleven gjort så mycket som möjligt men att det även hade varit bra om eleven 

deltagit och gjort någonting. 

”Men även om eleven under en lektion kanske fått stå bredvid och tränat styrka eller cyklat 

på motionscykel, så är det klart att jag känner mig nöjd ändå. För då har även denna elev fått 

röra på sig”.  
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Egenskaper hos eleven enligt idrottslärarna 

Samtliga lärare kom in på personliga egenskaper hos eleven som: himla ambitiös, glad, 

positiv, inte medveten, himla käck och glad, ojämnt humör, sprudlande, vill vara till lags, 

fantastisk, positiv, svår person, det var personligheten, varit en tillgång. Men även mer fysiska 

egenskaper som: att eleven jättegungade, var stillasittande, hade svagheter i hållningen, inte 

kunnat hålla armarna still, rört på sig hela tiden, haft motstånd till att röra på sig, visste inte 

hur stå upp riktigt. 

”Jag kan säga som så, att eleven är en svår person”. 

 

Elevens inställning var ett annat område som samtliga lärare kommenterade. Inställningen hos 

eleven hade varit fantastisk, hade alltid varit bra eller god, jättebra inställning, såg för det 

mesta möjligheter, hade ingen drivmotor, positiv inställning, tyckt det varit väldigt roligt, i sin 

egen bubbla, tyckt det mesta var roligt, aldrig gnällt, motiverad, tyckt idrotten var viktig, 

ganska positiv, en lat person, ville gärna komma undan. 

”Eleven är en sådan person som jag måste sparka igång”. 

 

Elevens förmåga var ett annat område som idrottslärarna kommenterade enligt följande: lika 

bra som någon annan, inte hängt med, jätteduktig på många idrottsgrenar, hade hängt med, 

bäst i klassen på att ha åkt skridskor, inte roligt att göra det man inte är bra på, stött kula 

tekniskt bäst i klassen, hade ingen riktigt koll, klarat mer än vad man tror. 

”Ibland är eleven så duktig att jag glömmer bort eleven”. 

 

Idrottslärarnas uppfattning om att undervisa eleven 

En idrottslärare menade att det hade varit ett rent nöje att undervisa eleven samtidigt som det 

hade varit väldigt svårt. Samma idrottslärare sade att uppfattningen var att det hade fungerat 

men också varit ganska utmattande. En oro för att undervisa eleven i klass är en aspekt som 

kom fram. Läraren lyfte fram en tidigare undervisningssituation, då idrottsläraren varit ensam 

på en grupp med en elev med synskada i, som tuff. Det var idrottsläraren som undervisat 

eleven med synskada enskilt som menade att tankar hade funnits tidigare, då eleven varit med 

i klass, att läraren själv inte varit rätt person för idrottsläraryrket. Läraren nämnde även att det 

funnits nätter av sömnlöshet på grund av upplevda problem med att få eleven med synskada 

inkluderad och delaktig samtidigt som de övriga i klassen skulle tillfredsställas.    

”Om det inte fungerar i klassen, i klassrummet i vardagen, så blir det ju ännu svårare att få 

det att fungera i idrottshallen. Det är ju en annan situation, en rörlig situation, man är liksom 

fysiskt aktiv. Så tänker jag i alla fall”. 

 

En annan lärare såg det som en förmån att ha fått undervisa eleven. Samma lärare påpekade 

att det varit utvecklande och lärorikt att ha undervisat en elev med synskada. Läraren 

berättade vidare att det inte hade varit några större problem. Läraren menade att det ibland 

kunde ha varit svårt att hitta bra lösningar och att det krävts att det funnits tid till funderande. 

Att läraren varit mer vaksam under och självkritisk efter en lektion med eleven med synskada 
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framkom. Läraren hade alltid haft en tanke på eleven med synskada innan lektionerna så att 

eleven inte skulle ha känt sig undanskuffad i ett hörn. 

”När vi gör någonting som eleven inte kan vara med på, t.ex. spelar volleyboll. Att då hitta 

någonting som ger eleven, det eleven ska ha i alla fall, och som gör att det känns helt okey 

att vara här. Det är det som jag tycker är svårast”. 

 

En lärare uppgav att det hade varit svårt att motivera eleven och att det gått trögt emellanåt. 

Att allting tagit väldigt lång tid för eleven tyckte läraren varit ett problem. Att ha varit två 

idrottslärare på klassen såg läraren som en nödvändig självklarhet för att ha fått det att 

fungera. Det hade varit svårt att undervisa eleven med synskada och läraren menade att det 

inte skulle ha fungerat att vara ensam idrottslärare om det funnits en elev med synskada i en 

klass. Att den andra idrottsläraren, som var resurs på klassen, skulle vara behörig menade fler 

av lärarna var viktigt.   

 ”Jag kan aldrig undervisa en hel klass och ha en blind elev där också. Om jag ska ha 

tjugonio andra elever och så en blind, då räcker jag inte till”. 

 

Ytterligare en lärare menade att det hade varit givande och lärorikt att ha undervisat en elev 

med synskada. Situationen hade lett till att läraren upplevt att det krävts en annan tydlighet 

och ett annat tillvägagångssätt vid instruktioner. Läraren hade upplevt svårigheter med att 

varierat lektionerna på ett sätt så att eleven inte skulle ha känt att det hade varit enformigt. 

”Varför ska inte en person som har ett handikapp, som är blind, kunna få vara med i en 

vanlig klass och ha idrott? Det ser jag bara som positivt för alla”. 

 

En av idrottslärarna uttryckte fördelar med att undervisningen av eleven med synskada skett i 

en mindre klass än vad som var vanligt på skolan. Läraren menade att det skulle ha varit en 

försvårande omständighet om så inte varit fallet. 

”Alla har ju sin begränsning, men kan ändå träna upp det på något sätt. Eller vad ska man 

göra? Ska man säga åt eleven att du inte får vara med, du får stå och träna att kasta boll här 

på sidan istället. Det tycker inte jag är någon bra metod, men jag kan heller inte anpassa hela 

undervisningen. Det blir ju någon slags, eller jag vet inte. Hur ska man tänka? Lite råd!”.  

 

En lärare hade upplevt ett dilemma gentemot de andra eleverna i klassen. Läraren berättade att 

eleven var en ”tjugotredjedel” men att lärarens fokus legat mer på eleven med synskada, 

vilket gjort att läraren upplevt att de andra eleverna försvunnit mera i en mängd. Samma 

lärare menade även att självkritiken varit större efter en lektion med eleven med synskada för 

att det var en speciell elev med speciella behov. 

”Den eleven ser jag mer, kanske mera granskar. Hur blev det för eleven den här timmen då? 

Jag får fundera ganska mycket känner jag, så att det ska bli så att eleven kan vara med”.  

 

Samtliga idrottslärare utom en menade att klasskamraterna varit hjälpsamma mot, oftast visat 

hänsyn till och haft en god förståelse för eleven med synskada under idrottslektionerna. Ett 

flertal lärare menade att det hade varit beundransvärt hur bra klasskamraterna agerat gentemot 

eleven med synskada. 
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”Det finns en vilja att hjälpa eller att ledsaga eleven. Några gör det i större utsträckning än 

vissa andra”.  

 

Relationen lärare – elev 

Tre lärare menade att de hade lyssnat till eleven och vägt in det eleven givit uttryck för i sin 

planering. Att samtala innan lektion om vad eleven känt och tyckt sig kunna delta i hade varit 

ett sätt som fyra lärare använt som en strategi. Eleven som haft enskild undervisning hade fått 

det utifrån ett gemensamt beslut lärare och elev emellan. En lärare berättade att eleven 

omedelbart sade till om det var något moment som eleven upplevt som för svårt. 

”Vi hade en dialog efter förra läsåret och eleven ville köra bara med mig.” 

 

Läraren som huvudsakligen bedrivit enskild undervisning med eleven menade att det hade 

varit så att läraren själv också hade uppmuntrat eleven till att de två skulle haft enskild 

undervisning. Läraren sa även att detta hade varit ett bra alternativ för eleven. Samma lärare 

berättade att eleven fått mycket uppmuntran och positiva tillrop från läraren. En annan lärare 

menade att det inte hade låtit sig göras att all lektionsplanering skulle ha kunnat utgå från 

eleven med synskada. Den andre läraren som ibland bedrivit enskild undervisning med eleven 

med synskada talade mycket om hur viktigt det varit att ha uppmuntrat och manat på eleven 

för att locka till rörelse. 

”Det beror på vad klassen ska göra. Utifrån det bedömer jag om vi kan vara med i klassen 

eller inte”.  

 

Båda idrottslärarna som hade haft, helt eller delvis, enskild undervisning med eleven med 

synskada, uttryckte sig väldigt ofta i ”vi-form” när de beskrev situationen. Vi hade valt, då 

lyssnade vi alltid på den musiken, vi hade roligt ihop, idag hade vi lyckats, vi hade lagt ned 

väldigt mycket arbete, vi hade deltagit på lika villkor. 

”Vi får ju en ganska nära kontakt när vi arbetar så här”. 

 

Två lärare menade att kontakten till eleven med synskada kunde ha varit bättre. En av lärarna 

funderade på vad som egentligen dolde sig bakom eleven. Läraren uttryckte att de hade pratat 

väldigt lite med varandra och att det hade behövts fråga eleven mer för att kunnat få tillgång 

till information.  

”Vi pratar inte speciellt mycket. Jag har bara haft klassen detta läsår, så jag har väldigt liten 

relation till eleverna”. 

 

Delaktighet 

Idrottsläraren som undervisat eleven med synskada enskilt trodde att eleven skulle uttryckt att 

eleven inte överhuvudtaget hade varit delaktig på idrottsundervisning tillsammans med 

klassen om frågan ställts. Läraren ansåg inte heller att eleven hade någon önskan om att bli 

mer delaktig i idrottsämnet. Samma lärare tyckte att eleven deltagit på samma villkor utifrån 
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att eleven hade arbetat kring måluppfyllelsen i ämnet på ett likvärdigt sätt som elevens 

klasskamrater. 

”Delaktig med gruppen eller delaktig med mig?”. 

 

En lärare ansåg att eleven känt sig som mest delaktig när eleven kunde ha utfört det som alla 

andra gjort. Idrottsläraren menade även att vid övningar som eleven upplevt som ganska enkla 

och när undervisningen varit upplagd kring stationsträning så hade eleven känt större 

delaktighet. Under lektioner med lagbollspel trodde inte läraren att eleven alltid känt sig så 

delaktig. 

”När vi har en annan aktivitet med, det händer också att jag har en aktivitet som eleven och 

kanske två till gör, då är ju eleven inte lika delaktig”. 

 

En annan av idrottslärarna menade att den synskadade eleven inte varit beroende av att ha 

deltagit med gruppen på samma sätt som en synskadad elev utan ytterligare en diagnos skulle 

kunnat tänkas ha varit. Läraren ansåg även att det inte funnits något behov för eleven att ha 

varit med i gruppen, samtidigt som läraren uttryckte att en ideallektion varit när den 

synskadade eleven hade varit fullständigt med hela gruppen under hela lektionen. 

”Svårigheten med en blind elev i en normal skola med stora klasser är ju att få den blinde 

fullt delaktig. I och med att eleven inte har alla sinnen”. 

 

En idrottslärare ansåg att eleven fått varit delaktig så mycket som möjligt. Läraren uttryckte 

att när eleven fått vara med och klarat av att göra det de andra eleverna gjort är de tillfällen 

som eleven känt sig som mest delaktig. Om det någon gång funnits tillfällen då eleven inte 

kunnat vara delaktig så hade det funnits andra alternativ som eleven erbjudits att utföra vid 

sidan om enligt läraren. 

”Kanske vill eleven vara med, men det går inte. Klarar eleven inte av det så blir eleven sur 

och sätter sig på motionscykeln. Då känner sig eleven minst delaktig”. 

 

Att det hade varit viktigt att ha deltagit med gruppen och känt att fått vara en i gruppen 

menade en annan idrottslärare att den elev med synskada som denna undervisat upplevt. 

Lärarens uppfattning hade varit att eleven alltid känt sig delaktig och aldrig varit utanför på 

något vis.  

”Kanske någon gång då vi spelat badminton och så, då det inte funkar så bra. Då tror jag att 

eleven känner sig mindre delaktig”. 

 

En idrottslärare vidhöll att denne hade arbetat för lite med inkludering för att kunna säga att 

det funnits tillräckligt med erfarenhet hos läraren i delaktighetsfrågor. Läraren menade att när 

instruktioner blivit för mycket riktade mot seende elever och när eleven blivit ledsagad till 

olika platser hela tiden så har delaktigheten inte känts optimal för eleven. Läraren menade 

vidare att när delaktighet funnits var när alla elever hade kunnat delta utifrån sina egna 

förutsättningar. 
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”Annars blir det så att eleven får göra någonting som inte gruppen gör. Och det är ju idrott 

det också, fast inte på de andras villkor. Men det som gruppen gör kanske inte alltid är på 

elevens villkor då”. 

 

Ett återkommande tema från fem av idrottslärarna var att de beskrev att eleven gjort samma 

saker som alla andra. En lärare sade att eleven jobbat precis som de andra och dessutom på 

samma sätt, fast eleven inte var seende. Att det hade varit lika lätt att ha varit med för eleven 

med synskada som för de andra och att det varit då som eleven var som mest nöjd berättade 

en annan av idrottslärarna. Delaktighet menade en av idrottslärarna varit då eleven kunnat 

göra samma saker som de andra och deltagit på någorlunda lika premisser. En idrottslärare 

ansåg att det funnits en fara med att den elev med synskada som läraren undervisat hade haft 

ett avvikande beteende och att det har kunnat leda till negativ uppmärksamhet. Läraren 

menade också att det varit bra när eleven gjort samma saker och fått ut detsamma som 

klasskamraterna. 

”Eleven ska göra det alla andra gör. Men jag förstår att eleven inte kan göra allting, om man 

säger så”.  

 

Att ha erhållit extra tid kring alla moment och att innan lektionstillfället ha fått en möjlighet 

att som idrottslärare kunnat gå igenom moment som nästkommande idrottstimme skulle 

innehålla, hade underlättat för att eleven med synskada skulle ha känt större delaktighet ansåg 

tre av lärarna. En av lärarna menade att det hade varit en försvårande omständighet under 

idrottstimmarna att eleven med synskada inte kunnat se vad de andra eleverna gjort och 

därigenom härma efter. Att det krävts och funnits extra tid innan lektionerna för att förbereda 

eleven ansåg läraren varit betydelsefullt. 

”Att ha en egen timme med den eleven, ensam, utöver. Då gjorde vi det klassen skulle göra 

nästa gång. Så när eleven kom dit var eleven lite förberedd på vad som skulle hända. Det 

fanns någon form av förförståelse”. 

 

Fler lärare menade att anpassningar av lektionsinnehållet hade krävts för att eleven med 

synskada skulle kunnat uppnå delaktighet. En lärare uttryckte att ha haft fler alternativ att 

välja mellan varit bra. En annan lärare ansåg att det inte hade varit möjligt att ha utövat 

bollspel som den färdiga produkten ser ut utan att det istället har blivit varianter av dessa. En 

idrottslärare menade att det varit med hjälp av olika anpassningar som eleven klarat av att ha 

deltagit på idrottstimmarna. Idrottslärarna sade att anpassningar som de gjort för eleven med 

synskada hade lett till att de ibland fått dålig respons från gruppen. Gruppen hade 

förväntningar på hur en aktivitet skulle utövas och tre av lärarna menade att det är svårt att 

tillgodose allas behov. Lärarna menade att det inte gått att undvika att eleven med synskada 

hade varit en elev av många andra i en klass och att allt inte kunde ha anpassats utifrån eleven 

med synskada.  

”När man vill uppnå fullständig delaktighet så får jag dåligt samvete för gruppen”.  
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Lektionsinnehåll 

Aktiviteter idrottslärarna uppgivit fungerat bra och som de ansåg som positiva för eleven med 

synskada att delta i var: simning, cirkelträning, hinderbana, stationsträning, yoga, övningar 

med boll, kullekar, springa, lekar, styrka, samarbetsövningar, konditionsträning, judo och 

dans.  

Konditions- och styrketräning var de enda aktiviteterna som fler än en idrottslärare nämnde 

som bra att utöva för elev med synskada under idrottslektionerna. Övriga aktiviteter som 

redovisas ovan var det endast en lärare per aktivitet som uppgav att det fungerat bra med. 

”Aktiviteter där eleven vet vad som ska göras t.ex. konditionsträning, banor och styrka”. 

 

Aktiviteter som lärarna uppgivit inneburit svårigheter för eleven med synskada att delta i var: 

badminton, judo, allt med boll, kullekar, brännboll, vissa bollsporter, basket, handboll, 

spökboll, när bollar inblandas, killerball och redskapsgymnastik. 

Samtliga idrottslärare menade att lagbollspel och andra aktiviteter med boll hade inneburit 

svårigheter för elev med synskada att utöva under idrottslektionerna. Förutom aktiviteter med 

boll var det en lärare som uppgav judo och en lärare som uppgav redskapsgymnastik som 

förknippade med svårighet att utöva.  

 ”Det är många moment där jag känner att eleven inte kan vara med i samma utsträckning, 

så att många moment försvinner. Jag tänker på moment med boll, öga hand-koordination, 

där eleven är utestängd ifrån, så då blir det ju färre lektionsutbud kvar”.  

       

Idrottslärarnas bakgrund  

Fem av sex idrottslärare som deltog i studien hade utbildning i ämnet de undervisade i. 

Samtliga av dessa fem var utbildade på Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm eller i 

Örebro. De hade arbetat som idrottslärare mellan 6-24 år, vilket gav en snittid på 16 år som 

yrkesarbetande idrottslärare. Den sjätte läraren var ej behörig att undervisa i idrottsämnet men 

var däremot behörig att undervisa i andra ämnen. 

Fyra av idrottslärarna hade erfarenhet av att tidigare ha undervisat elev med synskada. För tre 

av dem hade det varit elever som använt punktskrift som huvudsakligt läs- och skrivmedium. 

Det var inte någon av dem som direkt angav att de hade någon större hjälp av dessa 

erfarenheter. Tre lärare menade att det var mycket beroende på vilka förutsättningar som gavs 

dem samt elevens personlighet som varit mest avgörande för hur resultatet blev. 

”Sen jobbade jag, som jag tidigare sa, med en blind elev på nittiotalet”. 

 

Lärarna uppgav att de fått väldigt lite utbildning i att undervisa synskadade elever under sina 

studieår till idrottslärare på Gymnastik- och idrottshögskolan. Den utbildningen de hade 

erhållit när de studerat till idrottslärare var på ett fåtal poäng där fler funktionsnedsättningar 

än synskada skulle rymmas. 

”Lite synpedagogik, men även andra handikapp om man säger så.  Men inte så jag minns 

något speciellt ifrån det. Det bakades ihop i någon fempoängskurs sådär”. 
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Tre av idrottslärarna hade varit på Resurscenter Syn i Stockholm på utbildning. De hade gått 

en kurs för praktiskt estetiska lärare som undervisar elev med synskada. En av idrottslärarna 

hade gått en utbildning på Tomtebodaskolans resurscenter. En av fem utbildade idrottslärare 

hade inte gått någon synspecifik utbildning, men avsåg att göra det.  

”Jag har gått en vecka på gamla Tomteboda, på riktad utbildning. Fortbildning för 

undervisning av elev med synskada. Där fick vi mycket exempel på att undervisa grupper av 

synskadade elever”.  

 

Resultat elevintervjuer  

De meningsbärande enheter som kom att bilda huvudkategorierna i analysen av 

elevintervjuerna är: organiseringen av idrottslektionerna, upplevelsen av ämnet, den fysiska 

miljön, elevernas känslor och tankar, delaktighet samt vilket av innehållet på lektionerna som 

fungerat respektive inte fungerat. 

Organiseringen av idrottslektionerna 

Eleverna beskrev olika former av upplägg på idrottslektionerna. Undervisning tillsammans 

med klassen bedrevs huvudsakligen för tre av eleverna. En av dessa elever uppgav dock att så 

inte alltid har varit fallet. För två av dessa elever var det inte ovanligt att alternativa aktiviteter 

ibland ersatt det som klassen i huvudsak gjort under idrottslektionen. Detta hade enligt 

eleverna inneburit att de på något vis blivit borttagna från gruppen. 

”När de andra gör någonting som inte jag kan göra och jag gör någonting som jag känner är 

ganska meningslöst. För någonting måste man ju göra, men det är inte alltid så där jättekul 

och då är man ju inte så himla motiverad. Sen har vi gjort så ibland att istället för att jag ska 

göra någonting alldeles ensam, så har man gjort så att man får välja t.ex. att spela innebandy 

eller göra någonting med redskapen eller så. Men då är det alltid de flesta som väljer den 

andra sporten. Men det är framförallt när det bara är jag som gör någonting annat som det är 

trist, då är man inte motiverad”. 

 

Två av de observerade eleverna hade haft andra lösningar för sin idrottsundervisning som 

inneburit att de inte deltagit fullt ut med klassen. Den ena hade deltagit med klassen på bara 

var fjärde idrottslektion. Övriga tre lektioner hade ersatts med annat som t.ex. arbete med 

andra ämnen i klassrummet, lektion med rörelsepedagog samt träning i orientering och 

förflyttning. Den andra eleven hade varit med när det var lektioner som idrottslärarna bedömt 

gått att genomföra tillsammans med övriga klassen. Det hade inneburit att eleven ibland haft 

individuell idrottsundervisning med sin resursidrottslärare. 

”Vissa gympalektioner är jag ju inte med de andra i klassen. Dom kanske gör någonting 

annat som jag inte kan vara med på. Som inte är anpassat. Då brukar jag, ha en idrottslärare, 

vad ska man säga, en resursidrottslärare. Fast den läraren  jobbar ju med annat också här i 

skolan”. 

 

En elev hade nästintill idrottsundervisningen enskilt med sin idrottslärare. Eleven hade 

deltagit med klassen tre-fyra lektioner per termin då det i huvudsak varit teoretiska moment 
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som idrottslärarna berört. Tidigare hade eleven haft idrottsundervisning med klassen men 

hade i samråd med idrottslärarna kommit fram till att denna lösning var den bästa. 

”Det här tycker jag absolut är det bästa. Det tror jag många som är synskadade eller har en 

synskada skulle föredra”. 

 

Eleverna framhöll anpassning som en viktig del i idrottsundervisningen för att den skulle 

fungera bra. Den enda som inte berörde vikten av anpassning var eleven som hade haft 

enskild undervisning i ämnet. 

”När det är anpassat så är det ju jättekul”. 

 

Variationen över upplevd anpassningsgrad var stor. Vissa vidhöll att det tagits hänsyn och att 

lektioner ibland anpassats och ibland inte. De elever som inte deltagit på alla lektioner med 

klassen hade upplevt att anpassningar oftare funnits på lektioner som de deltagit i än de elever 

som deltagit vid varje idrottslektion tillsammans med klassen. Anpassningarna kunde också 

gällt under delar av en lektion, vilket inneburit att man under pågående lektion ibland kunde 

tvingas göra något annat än det som klassen gjort. 

”Om man kanske har ett funktionshinder, ja men anpassa lektionen då, snälla nån”. 

 

Upplevelser av ämnet  

De flesta eleverna gav en bild av att de tyckte om ämnet. Tre av eleverna uppgav att de 

överlag hade positiva minnen från tidigare idrottsundervisning. Faktorer som att de fått beröm 

för sina ansträngningar och hade fått utöva aktiviteter de känt att de varit bra på spelade in. De 

uppgav att idrotten var kul och att det oftast fungerat bra. 

”Det har varit väldigt roande”.   

 

Flera svarade att det inte hade varit fullt så roligt med idrotten i skolan vid de tillfällen det 

varit aktiviteter som de inte tyckt fungerat bra för dem att utföra. Upplevelserna av 

idrottsundervisningen som eleverna gav är att de varit tillfreds med den så länge de känt att de 

klarat av att hänga med. De flesta angav att de upplevt att det ibland varit svårt att klara av 

vissa moment. Tre av eleverna uppgav att de hade negativa minnen från idrotten under 

lågstadietiden men att det var bättre nu. 

”Så fort man inte är med på noterna, om man får säga så, då blir det tråkigt”.  

 

Glädje, tillfredsställelse och njutning över att få röra på sig var ett återkommande tema. 

Eleverna lyfte även fram värdet av att röra på sig ur ett hälsofrämjande perspektiv. Att ha 

blivit erbjudna två tillfällen i veckan för rörelseaktivitet under sin skoltid tog fler upp som 

något positivt. Att det var bra och nyttigt med idrottsundervisning var fler noga med att 

framföra. 

”Idrotten i skolan är väldigt bra just för att då får jag också röra på mig. Det är en tillgång att 

ha två lektioner varje vecka som man faktiskt rör på sig”. 
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Motivation för idrottsundervisningen upplevde eleverna att de fått när de utövat saker som de 

behärskat väl och när de hade fått utöva aktiviteter som de uppfattat som roliga. Motivationen 

minskade när de hade fått utföra aktiviteter på egen hand som de andra i klassen inte gjort. 

”Men motivationen är ju inte så stark när jag får göra något annat”. 

 

Eleverna var mindre nöjda med idrottsundervisningen när de upplevt att det inte hade fungerat 

så bra som de önskat och där moment framstått som omöjliga att klara av. Att inte ha fått göra 

samma saker som övriga klassen, att ha gjort andra saker än klassen och att ha känt att dessa 

framstått som meningslösa var saker som eleverna beskrev som negativa. 

”Vissa grenar kan jag inte vara med på och då får jag göra annat. Och då är det inte särskilt 

kul att vara med”. 

 

Fysiska miljön  

Tre av eleverna redogjorde för att det varit ett problem med att höra instruktioner från 

idrottslärarna. Den största anledningen till detta var klasskamrater som hade stört vid 

idrottslärarens genomgång. De beskrev detta som ett stort hinder för att ha kunnat få en 

förståelse för lektionens innehåll. 

”Det här vanliga stimmet såklart, som hindrar en från att lyssna”. 

 

Eleverna uppgav att abstrakta kommandon från idrottslärarna försvårat att kunna förstå, t.ex. 

att eleven skulle gå till ”den blå linjen.” En elev uppgav att det hade krävts lite mer tid för att 

kunnat få en förståelse för vad som skulle göras på lektionen. 

”Någon kan ha pratat eller lekt samtidigt så att man inte har hört vad man ska göra. Visst, 

ibland har någon förklarat lite tokigt och ibland har det bara blivit fel”. 

 

Elever uppgav att det vid lektioner utomhus hade varit svårare att delta fullt ut. Anledningen 

var både aktiviteterna i sig men även omgivningsfaktorer som vind och störande 

bakgrundsljud. Vid lektioner inomhus hade det funnits en oro och rädsla för att skada sig 

genom att krocka med en klasskamrat eller springa in i olika redskap. 

”Jag har ju alltid tagit det försiktigare än de andra på vissa lektioner, eller vissa delar av 

lektionen. Det har alltid varit så liksom”.  

 

Elevernas känslor och tankar kring ämnet 

En av eleverna hade upplevt en känsla av osäkerhet, oro och nervositet i samband med 

idrottslektionerna. Eleven har även upplevt en oro för framtida idrottsundervisning och hur 

den kommer att bli. En annan elev hade upplevt det som obehagligt vid fotbollsspel på 

idrottslektionerna. Att inte alltid vetat vem du skulle arbeta med och om de var upptagna 

skapade en osäkerhet hos en elev. Obehagskänslor av att bli träffade av bollar vid 

bollspelslektioner uttrycktes av två elever.  



25 

 

”Kanske vi gjorde någonting med en boll och så fick jag någon boll på mig. Jag kommer 

inte riktigt ihåg. Jag har sett till och förträngt det”. 

 

Samtliga intervjuade elever hade många tankar om prestationen i sig. Flera uttryckte att det 

var viktigt att känna sig duktig. Att försöka var ett återkommande begrepp. Att försöka så gott 

det går, alltid försökt att hänga med och att försöka vara med så mycket som möjligt var 

sådant som informanterna delgav. Att allting inte hade fungerat och att det funnits hinder var 

även det synpunkter som eleverna framförde. Även att det hade varit viktigt att vinna 

poängterade en elev. 

”Man hänger helt enkelt inte med, så enkelt är det”. 

 

En elev betonade att det inte hade gått att få ett högre betyg än godkänt. Eleven menade att 

lärarna och ämnet inte tålde en nedsänkning av kriterierna och att det inte hade varit möjligt 

att utföra uppgifterna på ett sådant sätt att eleven kunde ha fått ett högre betyg. 

”Man borde bedömas efter sina ansträngningar och inte efter hur många eller hur mycket 

man åstadkommer”. 

 

Inställningen som eleverna förmedlade var att alltid försöka och att göra så gott det gick. Flera 

elever konstaterade att det fanns hinder för att utföra idrottsaktiviteterna så väl som de önskat. 

Det fanns en känsla hos två elever att det varit svårt att bemästra att inte kunna visa sin 

förmåga fullt ut. En elev hade inställningen att det mesta gått att lösa. 

”Det känns som att man inte klarar av det. Det är lite tragiskt faktiskt”. 

 

En elev påtalade att det varit svårt med den begränsning som det enligt eleven inneburit att 

vara synskadad. Elevens syn på sig själv och hur klasskamrater såg på elevens förmåga var att 

det inte är den elev som klasskamraterna väljer först. Likaså att de antagligen inte ser på 

eleven som en framstående spelare vid lagbollspel. 

”Jag får en känsla av att de tänker så här. Det är inte så här i verkligheten tror jag, utan det 

här är bara min känsla. Där är den där blinda eleven. Den eleven kan ju inte göra någonting. 

Den eleven är typ värdelös på idrott. Eleven är så värdelös och kan inte göra lika snabbt och 

inte lika mycket som oss”. 

 

Delaktighet 

Kring begreppet delaktighet uppgav eleverna att det hade varit mycket beroende på 

förutsättningarna. En elev uttryckte att i aktiviteter som denne inte deltagit i, hade det inte 

varit någon idé att vara med på. En annan elev påpekade att delaktigheten fungerat om läraren 

förklarat väl och att det gått bra att delta med hjälp av ledsagare och klasskamrater. 

Delaktighet var när eleven känt att denne förstod allt och hade kunnat hänga med på allt. 

Eleven utvecklade sitt delaktighetsresonemang med att delaktighet var att ha varit med på 

samma villkor och att det inneburit att det inte varit någon som fått övertaget över den andra. 

Den eleven som hade haft enskild undervisning med sin idrottslärare ville absolut inte gå 

tillbaka till en situation som skulle innebära att ha idrott med sin klass igen. Den eleven som 
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deltagit på i snitt en av fyra idrottslektioner tillsammans med sin klass förklarade sig 

supernöjd med rådande lösning. 

”Det är enormt viktigt att ha en entusiastisk ledsagare eller assistent som gillar att vara med 

på idrottslektionerna och som alltid är med. Det är väldigt viktigt liksom. Det känner jag att 

man ska poängtera”.  

 

Lektionsinnehåll 

Aktiviteter som eleverna uppgivit fungerat bra och som de upplevt som positiva att delta i var: 

att ha hoppat studsmatta, slängt sig i lianer, simning, styrketräning, någon typ av bollsport, 

redskapsgymnastik, konditionsträning, alla de aktiviteter som man inte behövt använda bollar 

till, sprungit, hoppat, hinderbanor, dans, judo, fri gymnastik, hoppat hopprep, tränat med 

pilatesboll, bad och militärhinderbana. 

Simning, styrketräning, gymnastik, hopp och hinderbanor var det fler elever som uppgav 

fungerat bra. Övriga aktiviteter som redovisas ovan var det endast en elev per aktivitet som 

uppgav att det fungerat bra med.  

”Styrka. Där kunde jag hänga med i allt och det var ganska okey faktiskt”. 

 

Aktiviteter som eleverna uppgivit inneburit svårigheter att delta i var: orientering, lekar, 

samarbetsövningar, hinderbana, sprungit inomhus, bollspel, lekt kull, vissa bollsporter, 

innebandy, volleyboll, kullekar, basketboll, fotboll, sprungit i skogen och brännboll.  

Flera elever uppgav springa, bollspel, volleyboll och kullekar som svåra eller mycket svåra att 

delta i. Övriga aktiviteter som redovisas ovan var det endast en elev per aktivitet som uppgav 

som svår. 

”Volleyboll är lite knepigare än annat. Det är så förbaskat svårt att kunna. Det är inte särskilt 

roligt”. 

 

Diskussion 

Diskussion om metodval 

Att ha utgått ifrån intervjuer och observationer i denna studie har känts som ett klokt och 

riktigt val. Denna studie fokuserar på elever med synnedsättning och deras möjlighet till 

delaktighet i ämnet idrott och hälsa. Att intervjua eleverna och idrottslärarna har känts som ett 

naturligt sätt för att få förstahandsinformation kring det jag valt att studera. Enligt Perenboom 

och Chorus (2003, refererad i Björk-Åkesson & Granlund, 2004), går det inte att bedöma 

delaktighet utan att personen själv bedömer sin upplevelse av delaktighet. Avsikten med valet 

av metod var således att själv gå till källan och se med egna ögon samt lyssna med egna öron. 
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Valet att intervjua både lärare och elever gjordes utifrån perspektivet att få med båda 

målgruppernas upplevelser och erfarenheter av fenomenet delaktighet. Att ha fokus på både 

elever och lärare kändes intressant och viktigt för att få en så heltäckande bild som möjligt av 

det som denna studie avsåg att studera. 

En risk finns att de intervjuade inte har samma uppfattning om begreppet delaktighet. Att 

försöka få samtliga individer som deltog i studien att få en samsyn på vad som faktiskt 

studerades gjordes. I samband med intervjuerna beskrevs delaktighetsbegreppet och 

jämfördes i sin innebörd med att delta på lika villkor, kunna påverka sin situation samt att ha 

ett eget engagemang i aktiviteten eleven deltar i.  

Intervjuerna hölls väldigt öppna och liknade mest ett samtal. I ett försök att få informanterna 

att lämna information utifrån samma frågeställningar fanns ändå en frågeguide, mest som 

stöd, för att checka av att mina frågor blev besvarade. 

Elevintervjuerna var de som pågick kortast tid. Då författaren till studien har mött samtliga 

deltagande elever tidigare, men i andra sammanhang, kan det möjligen ha påverkat deras sätt 

att svara på frågorna. Upplevelsen är att fler av eleverna var väldigt måna om att svara ”rätt”.  

En aspekt att beakta kring lärarintervjuerna är att samtliga lärare är medvetna om att 

delaktighet är någonting som bör uppfyllas i så hög grad som möjligt. Samtliga lärare visste 

också om att författaren till studien och tillika intervjuaren arbetar på Specialpedagogiska 

skolmyndigheten, vilket också kan ha påverkat deras svar utifrån att de känner till 

myndighetens uppdrag. Det finns en fara med att informanterna tillrättalägger svaren efter 

specialpedagogisk praxis, olika styrdokument och skolans rådande normsystem. 

Samtliga intervjupersoner upplevdes trots allt som väldigt ärliga och frispråkiga. Det fanns ett 

intresse av att dela med sig av sina erfarenheter. Trots att det fanns en risk att de intervjuade 

anpassade sina svar genom att samtliga kände till intervjuarens bakgrund är författarens åsikt 

och uppfattning ändå att både elever och lärare svarade genuint uppriktigt och ärligt under 

intervjuerna.    

Observationerna i denna studie var från början tänkta att användas till resultatet för att om 

möjligt få en än mer heltäckande bild. En för stor datamängd gjorde att en begränsning blev 

tvunget att göra och därigenom användes endast intervjuerna i resultatsammanställningen. De 

genomförda observationerna kan mer ses som ett komplement av hur den praktiska 

verkligheten ser ut. Under intervjuerna med idrottslärarna var det vanligt att de knöt an till 

händelser, aktiviteter och moment i de av författaren observerade idrottslektionerna.    

Studien hade som syfte att undersöka upplevelsen av delaktighet i ämnet idrott och hälsa. Då 

delaktighet i mångt och mycket är en känslomässig skattning av en upplevd situation eller 

händelse kan man inte förutsätta att informanterna skulle ge ett likartat svar på samma fråga 

vid ett senare tillfälle.  

Ingren (2005) skriver att forskarens egen förförståelse och subjektivitet spelar en stor roll. 

Hon menar att förmågan att uppfatta något utan referenser ter sig ganska omöjligt. Enligt 

Ingren går det bara att vara helt objektiv om man inte vet vad man betraktar. Hon menar att 

det är viktigt att arbeta aktivt för att motverka att material som inte stödjer tesen inte väljs bort 

utan tas med för att vara så nära objektivitet som möjligt. Detta har eftersträvats även i denna 

studie, d.v.s. att som författare vara så objektiv som möjligt.  
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Författaren har via val av metod gjort en ansats till att studera fenomenet delaktighet. 

Författaren har försökt att vara öppen för att resultat som inte passar in i ”min bild” av vad jag 

ser, måste bearbetas för att motverka exkludering av material. Men trots ambitionen att som 

författare själv gå till källan för att få förstahandsinformation kan det ändå vara ofrånkomligt 

att klara av att ställa sig helt neutral. 

Med tanke på det relativt begränsade antal informanter studien bygger på går det inte att dra 

alltför stora slutsatser, trots detta kommer ett antal reflektioner över konstateranden som gjorts 

under intervjuerna presenteras i diskussionsdelen. Antalet deltagare i studien spelar 

naturligtvis en roll för resultatet. Med ett större antal deltagare skulle svaren antagligen blivit 

möjliga att generalisera på ett sätt som underlaget i denna studie inte låter sig göra. 

  

Diskussion av resultatet 

Den här studien hade som syfte att studera upplevelsen av delaktighet i ämnet idrott och hälsa 

för ett utvalt antal elever med svår synnedsättning eller blindhet, samt deras idrottslärares syn 

på möjligheten att påverka elevens delaktighet. Arbetet har varit mycket intressant och 

breddat perspektivet avseende förståelsen för dem som interagerar på lektioner i idrott och 

hälsa, nämligen synskadade elever, deras lärare samt även klasskamrater. 

I Sverige har vi idag ett skolsystem som innebär att alla elever, så långt som det är möjligt, 

skall inkluderas i vanlig skolform. Detta gäller även i ämnet idrott och hälsa. När syftet 

formulerades för den här uppsatsen var förhoppningen att öka förståelsen om hur en elev med 

svår synnedsättning eller blindhet upplever delaktigheten i ämnet idrott och hälsa. Det finns 

överlag väldigt lite forskning på hur just synskadade elever kan inkluderas på ett 

tillfredsställande sätt i idrottsämnet i grundskolan (Augestad, 2001).  

Enligt Vetenskapsrådet (2007) väger forskningskravet i många fall tungt och menar att det 

vore närmast oetiskt att avstå från forskning på faktorer som kan komma att t.ex. förbättra 

människors hälsa och livsvillkor. Ytterligare en förhoppning med studien var just att den 

skulle bidra med ny kunskap som ska kunna generera bättre hälsa och livsvillkor för individer 

med svår synnedsättning eller blindhet. 

Det går inte, utifrån denna studie, att presentera en modell eller ett facit över hur delaktighet 

ska uppnås på idrottslektionerna för en elev med synskada. Det var ju heller inte syftet, utan 

att studera upplevelsen av delaktighet. Hur delaktighet sedan ska uppnås blir något att utreda i 

en framtid men med viss utgångspunkt ur detta material. Individuellt anpassade alternativ 

framstår som den bästa rekommendationen, om några slutsatser ska dras av de svar som har 

presenterats här ovan. Idrottslärarna har en mycket svår uppgift och en stor utmaning i att 

inkludera eleverna med synskada i idrottsundervisningen. Om nu inkludering ska anses som 

en förutsättning för att uppleva delaktighet i idrottsämnet samt att inkludering, innebär att alla 

elever ska kunna delta i idrottsämnets alla aktiviteter. Ett av resultaten av denna studie visar 

att bollspel och bollekar utgör det största hindret för den synskadade eleven att uppleva 

delaktighet på idrottslektionerna. Ytterligare resultat av denna studie visar att extra resurser är 

en absolut nödvändighet för att villkoren ska bli acceptabla för den synskadade eleven, 

klasskamraterna och idrottsläraren.     
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Exkluderande eller inkluderande undervisning 

Att endast tre av eleverna regelbundet har idrottsundervisning tillsammans med sin klass tyder 

på att det finns fler sätt att handskas med undervisningssituationen. Särskilt som de andra tre 

eleverna, vilka mer eller mindre har individuell undervisning, inte uttryckte någon önskan till 

förändring. Eleverna som tidigare haft idrottsundervisning med klassen förklarade sig väldigt 

nöjda över nuvarande situation, d.v.s. med övervägande enskild undervisning. Dessa tre 

elever upplevde idrottsämnet som roligt. Deras lärare menade att detta var en bra lösning. De 

andra tre eleverna som regelbundet har idrott med klassen förklarade sig också i stort sett 

nöjda över situationen. De var mest missnöjda de gånger då de inte kunde göra det som 

klassen gjorde utan fick utföra en aktivitet ensamma. 

Jag anser att elevers självkänsla kan stärkas i en enskild undervisningsmiljö likväl som i en 

grupprelaterad undervisningsmiljö. Resultat i studien visar på att det är högst individuellt hur 

en exkluderande, visavi inkluderande undervisning på idrottslektionerna upplevs som bättre 

eller sämre av eleverna själva. Det är uppenbart att valet av aktivitet styr hur delaktig eleven 

med synskada upplever sig vara. Det framgår också tydligt när eleverna uttrycker att det inte 

är fullt så roligt på idrottstimmarna när aktivitetskraven överstiger deras förmåga eller när 

uppgifterna framstår som meningslösa för dem. Ambitiösa försök till full inkludering på 

idrottslektionen, men med en för svår aktivitet, kan istället leda till exkludering. En balans 

mellan att undervisas enskilt eller i grupp kan vara viktig utifrån att även sociokulturella 

aspekter på lärande beaktas. De tre elever, vilka mer eller mindre har individuell 

undervisning, säger sig inte sakna ett socialt samspel när de hade idrottsundervisning enskilt. 

De tre andra eleverna, som har idrottsundervisning i grupp, uttryckte att socialt samspel var en 

aspekt som var viktig för dem. 

Anpassningar 

Anpassningar av idrottslektionerna var ett område som ledde till huvudbry hos många av 

idrottslärarna. De försökte i så stor utsträckning som möjligt föra en dialog med den 

synskadade eleven utifrån delaktighetsmål. Eleverna var helt på det klara med att någon form 

av anpassning nästan alltid var nödvändig för att de skulle känna delaktighet. Lärarnas utsagor 

tyder på att flertalet upplever ett stort dilemma i den gemensamma undervisningen med att 

försöka att tillfredsställa samtliga elevers behov. Lärarna menar att det är svårt att skapa en 

verksamhet som blir bra för hela klassen. Detta stöds även i en studie av Källman (2008). Det 

är av vikt att innehållet på idrottstimmarna blir en utmaning för övriga elever trots 

anpassningen. De anpassade idrottslektionerna har alltid ett pris som ingen egentligen tjänar 

på. 

Enligt Fors (2004, refererad i Bengtsson, 2010) krävs det oftast ganska små förändringar i 

idrottsundervisningen för att arbeta inkluderande. Men oavsett om det krävs mindre eller 

större anpassningar är det viktigt att välja rätt typ av anpassning. Aktiviteten måste vara 

meningsfull och utmanande för alla i klassen, samtidigt som varje elev ska ges möjlighet att 

delta utifrån sin förmåga och sina förutsättningar. Varje individs förmåga måste på så sätt 

alltid utmanas. 

Undervisningen ska vara likvärdig men behöver för den skull inte utformas på samma sätt för 

alla elever. Rent logiskt och praktiskt är det omöjligt att alla elever ska göra samma saker, på 

samma sätt och dessutom under samma tid. Fler av lärarna tyckte att de hade lärt mycket 
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genom att undervisa en elev med synskada och därigenom utvecklat nya sätt att tackla olika 

utmaningar i undervisningen. Detta var något som de lyfte fram som positivt med att jobba 

med en elev med synskada. 

Tillgänglighet 

En försvårande omständighet för att kunna känna delaktighet är att lärarinstruktionerna inte är 

tillgängliga för eleverna. Resultaten visar att flera elever har svårt att höra läraren p.g.a. 

klasskamrater som stör genom att prata vid lärarens genomgångar. Lärarna saknar även 

alternativa sätt att instruera på, som gör det begripligt och tydligt även för en elev med 

synskada. Om eleverna inte hör alternativt inte förstår, eller i värsta fall ingetdera, verkar det 

vara svårt för dem att känna delaktighet. 

Det är också en svår situation för den undervisande läraren som ska möta en elev med 

synskada två lektioner per vecka. Vid undervisning i grupp så har läraren mellan 20-30 elever 

ytterligare att ta hänsyn till. Att instruera till hela gruppen och göra det på ett sätt så att det 

blir begripligt för alla elever kan vara svårt. Lärarna är medvetna om att instruktionerna ibland 

blir otydliga för eleven med synskada. 

”När instruktioner och allting blir för mycket riktat mot att man är seende blir det svårt för 

eleven. Låt oss säga att det är mycket instruktioner som handlar om bildintryck, som eleven 

inte får. Situationer där eleven mera blir ledsagad till olika platser hela tiden. Där är det 

mera en känsla jag har, där kan jag inte riktigt säga att eleven är delaktig. För det är en 

vardag för eleven att aldrig se, men om det blir som idag, på dagens lektion. Att när det var 

samling och genomgång, när jag visar hur man ska ta fram saker på en tavla. Det kan eleven 

inte vara delaktig i, eftersom eleven inte ser vad som ska göras. Om det blir mycket av den 

här typen av instruktioner, då uppfattar jag, då skulle jag själv känna att delaktigheten 

minskar då”. 

 

Fler av idrottslärarna har erhållit särskild utbildning på Resurscenter Syn i Stockholm. Men 

för att bemästra ett synpedagogiskt riktigt arbetssätt så krävs det både mer av utbildning och 

beprövad erfarenhet än vad dessa lärare har. En av lärarna i denna studie som har gått en 

utbildning på Resurscenter Syn menade att det är mycket med sex hela dagar, som kursen 

pågick, för en enda elev. Att rektorer ska släppa iväg sina idrottslärare på ännu fler 

utbildningsdagar riktat mot endast en av skolans elever framstår som mycket tveksamt. Det är 

tveklöst ändå så att utbildningsbehovet av lärarna är stort vilket stöds i studien av Lieberman, 

Houston-Wilson och Kozub (2002).  

Aktiviteter i lag, individuellt och med eller utan bollar 

Enligt eleverna som ingår i den här studien är det svårare att uppnå en känsla av delaktighet i 

lagorienterade moment än i individuella aktiviteter. Speciellt i lagorienterade aktiviteter med 

bollar inblandade. Samtliga idrottslärare tar upp bollspel som svåra eller omöjliga aktiviteter 

att genomföra. Lagbollspelen har ett väldigt stort utrymme i idrottsundervisningen i skolan. 

Styrdokumenten som lärarna har att förhålla sig till är i och för sig väldigt tolkningsbara. Men 

boll, bollspel eller racketsport är över huvud taget inte ens nämnda i den nationella kursplanen 

för idrott och hälsa (Skolverket, 2010). Det framstår då i mina ögon som en total orimlighet 

att bollspelen trots detta faktum ändå tillåts att dominera innehållet i den idrottsundervisning 

som bedrivs i den svenska grundskolan idag. 



31 

 

Att spela bollspel utan väldigt stora anpassningar är för eleven med synskada ett mycket svårt, 

om inte omöjligt, moment. I olika lagbollspel som inte modifieras utan ser ut som den färdiga 

produkten så kommer funktionsnedsättningen att utgöra ett stort hinder för eleven.  Att utöva 

bollspel och olika bollekar under idrottslektionerna kommer då att skapa en känsla av 

utanförskap istället för tillhörighet. 

”Det jag har någonting emot det är lektioner som innebär svårigheter, som t.ex. vid 

basketspel.  Det är ganska jobbigt. Vid fotbollsspel eller fotboll är det också obehagligt 

eftersom man inte hänger med. Även om man står på plan så står man bara liksom och 

pratar med någon. Vem som helst sådär. Jag försöker alltid hänga med och jag springer runt 

för att försöka att hänga med i spelet. Jag brukar faktiskt stå framför mål och försöka, vad 

ska man säga, täcka så mycket ytor som möjligt sådär. Så de andra inte får så stor chans att 

spela förbi mig sådär. Det är väl det enda jag gör. Det är ju bra eftersom jag rör på mig, men 

det där med spelglädjen finns ju inte”. 

 

En studie av Björk (2010) visar att de skolmiljöer där elever med synskada har lättast att få till 

stånd ett samspel har gemensamt att eleverna där rör sig på relativt små ytor, har sina 

bestämda platser och att också arbetsmaterialet har sina bestämda platser. Motsatta 

förhållanden råder i de miljöer som uppges vara de där det är svårast att skapa 

samspelssituationer. Här rör sig eleverna över relativt stora områden och arbetsmaterial kan 

finnas på olika platser från ett tillfälle till ett annat. Det kan även vara svårt att veta var 

kamraterna är. Det Björk beskriver i sin studie visar tydligt på att lagbollspel utgör en 

svårighet för elev med synskada då lagbollspelens grundidé bygger på långa förflyttningar, 

rörelse, snabba bolltransporter och vilka dessutom sker på relativt stora ytor. 

Pararbete är den arbetsform som passar den punktskriftsläsande eleven bäst när det gäller 

möjlighet till delaktighet då chansen till aktivitet ökar när de två eleverna är hänvisade till 

varandra (Rönnbäck et al., 2009). De aktiviteter som både elever och idrottslärare uppger 

fungerar bäst under idrottslektionerna är av den arten att de kan bedrivas både individuellt 

men också genom att arbeta i parkonstellationer. Att arbeta mer utifrån ett sådant koncept 

skulle definitivt kunna underlätta för en elev med synskada att uppleva större delaktighet på 

idrottslektionerna. 

Att ha fleralternativlösningar under samma lektion är även det ett sätt som framförallt en 

lärare lyfter som en bra modell för att få eleven med synskada delaktig. Det sättet öppnar även 

för möjligheten att en del av klassen kan utöva aktiviteter med boll medan en annan del av 

klassen kan utöva en aktivitet som är fri från bollar. Detta sätt skapar också möjligheter till 

mer individuell undervisning eller träning i mindre grupp. Det kan således vara en lämpligare 

modell att erbjuda för eleven med synskada, som dessutom då ges bättre förutsättningar till att 

mer få träna på sitt eget sätt. 

Ämnet idrott och hälsa  

Det primära syftet med ämnet idrott och hälsa i skolan är att det ska bidra till att skapa goda 

fysiska aktivitetsvanor vilket framgår i den nationella kursplanen för idrott och hälsa. Ämnet 

ska ge eleverna positiva upplevelser av rörelse. Undervisningen ska ha ett sådant upplägg att 

förutsättningar ges för att kontinuerligt kunna delta i skolans fysiska aktiviteter, detta gäller 

för alla elever. Undervisningen ska även bidra till att elevernas tilltro till sin egen fysiska 

förmåga utvecklas, detta inkluderat en god kroppsuppfattning (Skolverket, 2010).  
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Bidrar då t.ex. idrottsundervisningen till en positiv uppfattning om den egna kroppen och 

stärker den de synskadade elevernas självkänsla? Som elev är man enormt exponerad och 

objektifierad under en idrottslektion. Det är väldigt svårt att dölja sina prestationer för andra. 

Fler av eleverna med synskada menar att det är viktigt att känna att de lyckas och att de 

presterar bra. Läraren bör eftersträva att skapa en relation till eleven och ha en pågående 

dialog så att eleven med synskada inte tvingas att delta i aktiviteter som den inte klarar av. 

Här har idrottslärarna ett stort ansvar för att finna aktiviteter som skapar förutsättningar för 

den synskadade eleven och att intresse väcks till att vara fortsatt fysiskt aktiv på sin fritid.  

En studie visar att en del synskadade elever inte deltar alls eller fullt ut i skolans 

idrottsundervisning (Robinson, Lieberman & Rollheiser, 2005). Fyra av eleverna i den här 

studien säger att de ibland ersätter eller har ersatt idrottslektioner med annat skolarbete som 

många gånger är synspecifikt inriktat. Att alla elever ska ges förutsättningar för att skapa goda 

levnadsvanor står i den nationella kursplanen för ämnet idrott och hälsa. Då är det inte ett bra 

sätt att ibland ersätta idrottslektionerna med annat. Speciellt inte utifrån att många synskadade 

lider av övervikt, har brister i den motoriska förmågan och är i allmänt dålig form (Bredahl, 

1997). Dessutom är eleverna garanterade minst 500 klocktimmar idrott och hälsa under sin tid 

i grundskolan enligt den lagstadgade timplanen (Skollagen, 2010).     

Idrottslärarna har en stor utmaning i att skapa lust, motivation och förståelse för ämnet hos 

den synskadade eleven. Samtliga elever i studien var väldigt medvetna om nytto- och 

hälsoeffekten med att vara fysiskt aktiv. En del uttryckte att de inte hade lika lätt som sina 

seende klasskamrater att spontant gå ut och utöva fysisk aktivitet på sin fritid. De såg därför 

ämnet som väldigt viktigt och menade att det var utmärkta tillfällen för dem att få motionera. 

Idrottslärarna betonade att eleven med synskada har ett stort rörelsebehov, större än sina 

seende klasskamrater. Det kändes som om lärarna prioriterade den fysiska aktiviteten och 

träningen mer än delaktigheten för eleven med synskada. 

”Just därför är idrotten i skolan bra. Även fast jag försöker röra på mig så mycket som 

möjligt och sådär, så är det så att allting inte fungerar. Jag kan inte som mitt syskon bara 

springa ut och spela fotboll med mina kompisar lite hur som helst. Därför tycker jag att 

idrotten i skolan är väldigt bra, just för att då får jag också röra på mig. Även fast jag rör på 

mig annars också så är det ändå en tillgång att ha två lektioner varje vecka som man faktiskt 

gör det på. Så att jag skulle sakna det annars”. 

 

Resurser  

Trots att yrkeserfarenheten är relativt stor hos idrottslärarna i denna studie så ansåg de flesta 

att det var otänkbart att undervisa en elev med synskada i helklass utan någon form av 

resursförstärkning. Behovet av att ha en resurslärare inom idrott och hälsa när du undervisar 

elev med synskada såg de flesta av lärarna som en nödvändighet för att få det att fungera och 

räcka till. En lärare som hade hjälp av en assistent på idrottslektionerna önskade en person 

med lite mer idrottskunskaper. Det är viktigt att betona att det ändå är idrottsläraren som har 

det pedagogiska ansvaret för undervisningen av alla elever och inte överlåter detta ansvar på 

en assistent. Lärarna ansåg att det är mer tidskrävande och att de får fundera mycket mer runt 

planeringen av en lektion med en synskadad elev. Ponchillia (1995) menar att metodiken 

idrottslärarna använder i undervisningen av synskadade elever inte är ändamålsenlig och att 

detta framförallt beror på för lite kunskap inom området. Att lärarna får tid avsatt för 
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planering och att de i samråd med eleven kan hitta fungerande lösningar är viktigt för att 

uppnå en känsla av delaktighet hos eleven med synskada. Jag anser att brist på extra 

planeringstid kan drabba delaktigheten och därmed skapa exkluderande lektionsinnehåll. 

Behov av stöd föreligger även till erfarna och kompetenta idrottslärare för att förbättra 

idrottsundervisningen av elever med synskada (Herold & Dandolo, 2009). 

Eleverna menade, indirekt eller direkt, att resursidrottsläraren och assistenten var viktiga för 

att de skulle kunna delta på ett bra sätt i idrottsundervisningen. Eleverna gav inte uttryck för 

att resursidrottslärarens och assistentens ständiga närvaro kunde skapa ett hinder för 

delaktighet. Min uppfattning är att eleverna ser det som en naturlig del i idrottsundervisningen 

att en resursperson följer dem. Endast en av eleverna har idrottsundervisning utan 

resursperson. I det fallet ska vägas in att eleven undervisas i en liten grupp, ungefär halva 

storleken av en normal klass, samt att eleven är den av de deltagande eleverna i studien som 

har överlägset bäst synskärpa och därigenom bäst synförmåga.   

Delaktighet 

”Delaktighet uppstår alltid i skärningspunkten mellan en persons aktivitet och 

miljön, dvs. genom samspel mellan individ och miljö. Delaktighet innefattar att vara 

autonom och bestämma över sitt eget liv, även om man inte kan utföra olika 

aktiviteter på egen hand. Detta innebär att den egna viljan och motivationen, 

personliga mål och roller är betydelsefulla för upplevelsen av delaktighet. 

Delaktighet kan därför inte ”mätas” genom att isolerat kartlägga individens 

kapacitet och omgivningens tillfällen. Hur en person agerar i en viss situation är 

individuellt. Olika personer kan på basis av tidigare erfarenheter välja att agera på 

olika sätt i samma situation. Därför är det nödvändigt att personen själv bedömer 

sin delaktighet” (Björk-Åkesson & Granlund, 2004, sid. 36). 

Studiens resultat visar att delaktighet som begrepp och fenomen är både komplext och 

svårtolkat. Speciellt komplext är det att tolka upplevelsen av delaktighet i idrottsämnet utifrån 

en elev med synskada. Man måste också ställa frågan vad det primära syftet är med ämnet 

idrott och hälsa i skolan? Är det så att eleven med synskada ska socialiseras med sina 

klasskamrater eller är det istället så att eleven ska utveckla positiva upplevelser av 

rörelseaktivitet? Går det möjligen att uppfylla bägge? Om inte, vilket syfte ska då prioriteras? 

Ett skäl till fysisk inaktivitet är tidigare negativa upplevelser och erfarenheter från 

skolidrotten (Hassmén & Hassmén, 2005). Än viktigare är det då att en elev med synskada får 

positiva upplevelser av rörelseaktivitet under uppväxtåren. Där ligger ett stort ansvar på 

idrottsläraren. Några av lärarna menar att elevens personlighet, fysiska status och inställning 

till idrottsämnet inte alltid har med synskadan att göra. Vilken personlighet, fysisk status samt 

inställning till idrottsämnet och rörelseaktivitet hade eleven haft utan sin synskada? Frågan är 

mycket intressant men den kommer tyvärr aldrig att kunna besvaras. 

Hur vet man egentligen att någon upplever delaktighet? Resultat i studien visar att eleverna 

med synskada, mer eller mindre ofta, upplever problem med undervisningen i idrottsämnet. 

Ibland är det hela lektioner och ibland delar av en lektion som innebär svårigheter. Eleverna 

uttrycker att de ibland känner en oro för att skada sig. Det framkommer att de känner att de 

inte riktigt hänger med. Det menar att prestera bra är viktigt men att de är begränsade i sin 

ambition göra så. Fler av eleverna säger sig ha negativa minnen från tidigare 



34 

 

idrottsundervisning. För mig är det ofattbart att de ändå svarar att de tycker att 

idrottslektionerna i skolan är kul. Men svaren de ger under intervjuerna är ofta väldigt 

tvetydiga. Min upplevelse är att det ofta finns en vilja hos barn och ungdomar att vara tillags 

och att alltid svara ”rätt”. Särskilt svårt skulle det kunna vara för synskadade barn och 

ungdomar då de är i en utökad beroendesituation än seende barn och därmed extra utlämnade 

till människors goda vilja.   

Det är ett politiskt ideologiskt ställningstagande som gör att delaktighet förknippas med full 

inkludering av elever med exempelvis synskada, dessutom i helklass bland seende elever. Är 

detta realiserbart i verkligheten? Det kan inte vara placeringen av en fysisk kropp i en hel 

skolklass som avgör om det är delaktighet eller ej. Jag anser att elever med synskada måste få 

bli fullt delaktiga i besluten om hur de själva vill utöva fysisk aktivitet. Om 

idrottsundervisningen i skolan ska kunna lägga en grund för framtida goda levnadsvanor samt 

ett utvecklande av en god kroppsuppfattning hos elever med synskada är detta en absolut 

nödvändighet.  

Synen är ett av kroppens viktigaste sinnen. Synsinnet är fundamentalt för individens 

utveckling och för förståelsen likväl i uppsökandet av saker i ett rumsligt perspektiv och för 

att kunna samordna olika sinnesintryck till en helhet. Naturligtvis innebär en svår 

synnedsättning eller blindhet hos en elev stora hinder för att kunna delta på lika villkor som 

sina seende klasskamrater i idrottsundervisningen. Nedsatt funktion eller en avsaknad av 

funktion i ett av sinnena leder till ett mindre ändamålsenligt beteende (Langlo Jagtöien et al., 

2000). Men är det verkligen att kunna delta på lika villkor som är målet att eleverna med 

synskada ska kunna göra? Deltar egentligen någon person på lika villkor som en annan 

person? Jag anser att vi i undervisningen av elever med synskada i ämnet idrott och hälsa ska 

eftersträva att de får delta på sina helt egna villkor. Jag kan omöjligt se det som ett 

kvalitetsmått på att ha lyckats med idrottsundervisningen, att en elev med synskada ska 

behöva försöka utöva sin idrott på samma villkor och under samma former som seende elever 

gör.  

En elev med synskada har idag inget annat val än att gå i en skola tillsammans med seende 

klasskamrater. De är hänvisade att ta det enda alternativ som erbjuds. När jag frågar eleverna 

om upplevelsen av delaktighet i ämnet idrott och hälsa så är det viktigt att väga in vad de har 

att jämföra med. Jag anser att det många gånger är en väldigt utsatt situation för en elev med 

synskada på idrottslektionerna tillsammans med en klass där alla är fullt seende. För mig blir 

det oundvikligen så att man ändå måste reflektera över om det enda alternativet är det bästa 

alternativet? 

Resultatet i denna studie visar vidare vad tidigare forskning konstaterat, nämligen att elever 

med synskada visar en låg förväntning på att lyckas vid fysisk aktivitet. Jag menar att det är 

oerhört viktigt att idrottsläraren skapar ett lektionsinnehåll där aktiviteternas krav motsvarar 

elevens tillgängliga resurser. En annan vital faktor för att motverka låga förväntningar hos den 

synskadade eleven på att lyckas i idrottsundervisningen är att berömma elevens 

ansträngningar mer än prestationerna. Om kraven som ställs på eleven med synskada är 

rimliga och eleven får beröm, framförallt utifrån sin ansträngning och inte sin prestation, kan 

det förhoppningsvis leda till ett större engagemang för framtida fysiska aktiviteter.  

Min uppfattning är att det skulle utveckla den synskadade elevens självkänsla om fokus på 

idrottslektionerna lades på ”rätt” fysiska färdigheter och dessutom i rätt ålder, vilket också 
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blivit tydligt i denna studie. Det är viktigt att i tidiga år grundlägga en god motorisk förmåga 

genom att i 6-12 års ålder arbeta med de grovmotoriska grundformerna. Eleven ska få en 

motorisk färdighet som genererar i en känsla av ökad kroppskontroll. Kroppen är själva 

utgångspunkten för vår perception och hur vi upplever världen (Merleau-Ponty, 1962, 

refererad i Langlo Jagtöien et al., 2000). Från tolv års ålder och uppåt bör elever med 

synskada ha aktiviteter med mer fokus mot konditions- och styrketräning. Att ha en kropp 

som är någorlunda uthållig, stark och motoriskt ”lydig” kommer att innebära färre 

begränsningar i den dagliga livsföringen vilket indirekt kommer bättra på självuppfattningen 

och självkänslan hos den synskadade eleven. Enligt mig är en god kroppskontroll och 

kroppsuppfattning en förutsättning för att kunna känna självständighet. 

Ämnet idrott och hälsa har en enormt viktig funktion att fylla genom att stimulera synskadade 

barn och ungdomar till att bli mindre inaktiva. Inaktivitet leder till att synskadade elever 

oftare är i sämre fysisk form än seende elever. Utifrån det så är det än viktigare att grundlägga 

goda fysiska aktivitetsvanor för denna målgrupp. Tidigare i specialskolan för elever med 

synskada var det en självklarhet i undervisningen att stärka dessa elevers fysiska färdigheter 

genom fler timmar i ämnet idrott och hälsa än vad elever som gick i den ordinarie 

grundskolan fick (Augestad, 2001). Resultatet i den här studien visar att skolorna idag istället 

tar bort idrottslektioner för annat skolarbete. Jag rekommenderar att det borde vara tvärtom 

för denna målgrupp. Då skolans idrottsundervisning för vissa är den enda regelbundna motion 

de får (Engström, 2002). När det dessutom är väl känt att synskadade har svårare att spontant 

utöva fysisk aktivitet på fritiden. All vetenskap visar att fysisk inaktivitet är en av de största 

hälsoriskerna för människan. Regelbunden utövad motion leder till ett antal positiva 

hälsoeffekter av både psykisk och fysisk natur (Lundberg & Wentz, 2004). Min uppfattning är 

att idrottsämnet i skolan kan vara ”tungan på vågen” för hur elever med synskada kommer att 

se på fysisk aktivitet senare i livet.  

Mina samlade data tyder på att det är förknippat med stora svårigheter att undervisa och 

inkludera en elev med synskada i ämnet idrott och hälsa. Idrottslärarna upplever ett dilemma 

med hur de ska organisera undervisningen så att alla elever får sina behov tillgodosedda, 

inkluderat eleven med synskada. Då bollspel och bollekar dominerar idrottsundervisningen 

blir detta en ytterligare försvårande faktor för att elever med synskada ska uppleva delaktighet 

i ämnet idrott och hälsa.  

Framtida forskningsområden 

Denna studie har beskrivit delaktigheten i ämnet idrott och hälsa för elev med svår 

synnedsättning eller blindhet. Det finns ett stort behov av fortsatt forskning på elever med 

synskada relaterat till undervisning i ämnet idrott och hälsa. För framtida forskning kan det 

vara intressant att göra observationsstudier av undervisningen i idrott och hälsa för elev med 

synskada. Genom observationer skulle man eventuellt kunna studera hur delaktigheten, i form 

av samspel, ser ut under en idrottslektion för elev med synskada. Ett annat intressant område 

att forska på kan vara effekterna av specialskolornas avveckling. Var upplevelsen av 

delaktighet lägre eller högre hos de elever som hade sin idrottsundervisning tillsammans med 

andra elever med svår synnedsättning eller blindhet visavi de som idag har sin 

idrottsundervisning tillsammans med seende klasskamrater. Ytterligare ett intressant område 
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för fortsatt forskning skulle kunna vara att titta på korrelationen fysisk färdighet och upplevd 

självständighet hos elev med svår synnedsättning eller blindhet.  
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Bilagor 

 

Bilaga 1. Intervjuguide elev 

Hur känner du dig/vad upplever du under en idrottslektion? 

Berätta om en idrottslektion som varit bra resp. inte varit bra. 

När känner du dig delaktig/att du deltar på lika villkor under en idrottslektion? 

När känner du dig inte delaktig/att du inte deltar på lika villkor under en idrottslektion? 

När känner du dig mindre nöjd efter en idrottslektion? 

När känner du dig nöjd efter en idrottslektion? 

Bakgrund i ämnet idrott & hälsa i skolan. Hur har det varit? 

Hur ser du på dina klasskamrater under idrottslektionerna? 

Hur tror du att dina klasskamrater ser på dig under idrottslektionerna? 

Hur skulle en ideallektion i ämnet idrott& hälsa se ut? 

Hur vill du att en idrottslektion ska se ut? 

Vad har du för inställning till ämnet idrott & hälsa i skolan? 

Vad är det bästa med ämnet idrott & hälsa i skolan? 

När känner du dig som mest motiverad till ämnet idrott & hälsa? 

Vad är det sämsta med ämnet idrott & hälsa? 

När känner du dig som minst motiverad till ämnet idrott & hälsa? 

Hur ofta har din klass idrott?  

Deltar du på dessa lektioner tillsammans med klassen? 
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Bilaga 2. Intervjuguide idrottslärare 

Hur ofta har klassen idrott?  

När känner sig eleven som mest delaktig under en idrottslektion, tror du? 

När känner du dig som lärare nöjd efter en idrottslektion med eleven? 

När känner sig eleven inte delaktig under en idrottslektion, tror du? 

Hur kan en ideallektion i ämnet idrott & hälsa se ut när eleven är med? 

Hur ser en lyckad idrottslektion ut? 

Hur tror du att klasskamraterna ser på eleven under en idrottslektion? 

Elevens inställning till ämnet idrott & hälsa? 

Deltar eleven på dessa lektioner tillsammans med klassen? Om inte: varför? 

Vad tror du eleven tycker är det bästa med ämnet idrott & hälsa i skolan? 

Din inställning till idrottslektion med eleven tillsammans med övriga i klassen? 

Vad är den största utmaningen med att undervisa en elev med svår synnedsättning/blindhet? 

Vad är den största utmaningen med att eleven ska känna delaktighet under idrottslektionerna?  

När känner du dig som lärare mindre nöjd efter en idrottslektion med eleven? 

När utbildade du dig till idrottslärare? 

Var utbildade du dig till idrottslärare? 

Antal år du arbetat som idrottslärare? 

Fortbildning/annan utbildning specifikt inriktad mot att undervisa elev med synskada? 

Har du undervisat en synskadad elev tidigare? 
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Bilaga 3. Brev till målsman och elev 

2011-01-31 

 

Hej            

Mitt namn är Percy Andersson och jag arbetar som utbildare i idrott och hälsa på 

Specialpedagogiska skolmyndigheten, Resurscenter syn i Stockholm. 

Sedan två år tillbaka studerar jag på en masterutbildning i specialpedagogik med inriktning 

mot synpedagogik och synpedagogiskt arbete vid specialpedagogiska institutionen på 

Stockholms universitet. Jag är just nu inne på min fjärde termin och ska skriva min 

magisteruppsats där jag har tänkt mig att studera delaktighet i ämnet idrott och hälsa för elev 

med svår synnedsättning eller blindhet. Jag har valt att begränsa mig till elever i årskurs 6-9, 

där jag slumpvis valt ut sex stycken elever som är punktskriftsanvändare och som vi på 

Resurscenter syn har person- och adressuppgifter på. Tillgången till dessa uppgifter är via den 

elevkursverksamhet, tidigare gruppbesöksverksamhet, som vi bedriver på Resurscenter syn. 

Uppläggningen av studien är tänkt som så att jag ska observera två stycken idrottslektioner 

per elev samt en separat intervju med undervisande lärare och deltagande elev i samband med 

dessa två tillfällen. Jag har en förhoppning om att kunna genomföra detta någon gång under 

veckorna 8-10.  

Förhoppningsvis kommer denna studie i framtiden leda till en ökad kunskap om att på ett 

optimalt sätt inkludera elev med svår synnedsättning eller blindhet i ämnet idrott och hälsa. 

 De uppgifter som insamlas kommer inte att användas för något annat syfte än till denna 

studie. Magisteruppsatsen kommer att kunna läsas av er när den är klar. Jag kommer i 

uppsatsen vidta de åtgärder som krävs för att avkodifiera deltagarna och på det sättet försvåra 

för utomstående att kunna identifiera enskilda individer i denna studie. 

Naturligtvis är deltagandet helt frivilligt och ni kan som deltagare när som helst avbryta er 

medverkan.  Jag behöver dock ha ert samtycke genom ett skriftligt medgivande från er som 

föräldrar/vårdnadshavare för att kunna genomföra denna studie. Om samtycke ges kommer 

jag att kontakta idrottsläraren på telefon för tidsbokning innan mina två besök på skolan. 

 

Med vänliga hälsningar 

Percy Andersson 
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Bilaga 4. Idrottslärarbrev 

                                                                                                                          2011-03-02

  

 

Hej            

Mitt namn är Percy Andersson och jag arbetar som utbildare i idrott och hälsa på 

Specialpedagogiska skolmyndigheten, Resurscenter syn i Stockholm. 

Just nu studerar jag på en masterutbildning i specialpedagogik med inriktning mot 

synpedagogik och synpedagogiskt arbete vid specialpedagogiska institutionen på Stockholms 

universitet. Jag är just nu inne på min fjärde termin och ska skriva min magisteruppsats där 

jag har tänkt mig att studera delaktighet i ämnet idrott och hälsa för elev med svår 

synnedsättning eller blindhet. Jag har valt att begränsa mig till elever i årskurs 6-9, där jag 

slumpvis valt ut sex stycken elever som är punktskriftsanvändare och som vi på Resurscenter 

syn har person- och adressuppgifter på samt till deras idrottslärare. 

Uppläggningen av studien är tänkt som så att jag ska observera två stycken idrottslektioner 

per elev samt en separat intervju med undervisande lärare och deltagande elev i samband med 

dessa två tillfällen. Jag har en förhoppning om att kunna genomföra detta någon gång under 

veckorna 11-13.  

Förhoppningsvis kommer denna studie att i framtiden leda till en ökad kunskap om att på ett 

optimalt sett inkludera elev med svår synnedsättning eller blindhet i ämnet idrott och hälsa. 

 De uppgifter som insamlas kommer inte att användas för något annat syfte än till denna 

studie. Magisteruppsatsen kommer att kunna läsas av er när den är klar. Jag kommer i 

uppsatsen vidta de åtgärder som krävs för att avkodifiera deltagarna och på det sättet försvåra 

för utomstående att kunna identifiera enskilda individer i denna studie. 

Naturligtvis är deltagandet helt frivilligt och ni kan som deltagare när som helst avbryta er 

medverkan.  Min förhoppning är att få ert samtycke för att kunna genomföra denna studie. Jag 

kommer att kontakta dig som idrottslärare på telefon, så snart jag fått samtycke från 

förälder/vårdnadshavare, för tidsbokning av mina två besök på skolan.  

Både rektor på din skola samt elevens föräldrar/vårdnadshavare är informerade i ärendet. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Percy Andersson 

XXX-XXX XX XX 
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Bilaga 5. Observationsunderlag 

Gör en löpande skrivande observation. Skriv och notera så mycket som möjligt – sortera 

senare. 

Kommunikation – vad säger eleverna till varandra? 

Vad säger läraren till eleven? 

Är instruktionerna tillgängliga? 

Går aktiviteten att genomföra självständigt? 

Fysisk tillgänglighet? 

Socio- och kommunikativ tillgänglighet (finns tillgång och möjlighet till att ta del av 

varandras kommunikation)? 

Symbolisk tillgänglighet (hur ser samspelet ut, menar man samma sak)? 

Är eleven med i samma handling som de andra i klassen, om inte – varför? 

Autonomi, finns det möjlighet för eleven att vara autonom – självbestämmande? Eller är 

eleven beroende av hjälp från andra hela tiden? 

Erkännande, uppfattas eleven som en självklar medlem av de andra? Känner sig eleven 

erkänd av de andra? 

 

 

Renskriva alla anteckningar 

Ta en aktivitet i taget – fundera utifrån delaktighetsaspekterna. 
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Bilaga 6. Rektorsbrev. 

                                                                                                                          2011-03-02 

 

Hej            

Mitt namn är Percy Andersson och jag arbetar som utbildare i idrott och hälsa på 

Specialpedagogiska skolmyndigheten, Resurscenter syn i Stockholm. 

Jag sänder er detta brev för kännedom. 

Just nu studerar jag på en masterutbildning i specialpedagogik med inriktning mot 

synpedagogik och synpedagogiskt arbete vid specialpedagogiska institutionen på Stockholms 

universitet. Jag är just nu inne på min fjärde termin och ska skriva min magisteruppsats där 

jag har tänkt mig att studera delaktighet i ämnet idrott och hälsa för elev med svår 

synnedsättning eller blindhet. Jag har valt att begränsa mig till elever i årskurs 6-9, där jag 

slumpvis valt ut sex stycken elever som är punktskriftsanvändare och som vi på Resurscenter 

syn har person- och adressuppgifter på samt till deras idrottslärare. 

Uppläggningen av studien är tänkt som så att jag ska observera två stycken idrottslektioner 

per elev samt en separat intervju med undervisande lärare och deltagande elev i samband med 

dessa två tillfällen. Jag har en förhoppning om att kunna genomföra detta någon gång under 

veckorna 11-13.  

Förhoppningsvis kommer denna studie att i framtiden leda till en ökad kunskap om att på ett 

optimalt sett inkludera elev med svår synnedsättning eller blindhet i ämnet idrott och hälsa. 

De uppgifter som insamlas kommer inte att användas för något annat syfte än till denna 

studie. Magisteruppsatsen kommer att kunna läsas av deltagarna när den är klar. Jag kommer i 

uppsatsen vidta de åtgärder som krävs för att avkodifiera deltagarna och på det sättet försvåra 

för utomstående att kunna identifiera enskilda individer i denna studie. 

Naturligtvis är deltagandet helt frivilligt och man kan som deltagare när som helst avbryta sin 

medverkan.  Jag behöver dock ha deras samtycke samt ett skriftligt medgivande från 

föräldrar/vårdnadshavare för att kunna genomföra denna studie. Jag har skickat brev till 

elevens föräldrar/vårdnadshavare med information om min ambition med genomförandet av 

denna studie. Om samtycke ges kommer jag därefter att kontakta idrottsläraren på er skola, 

först via brev och sen per telefon, för tidsbokning innan mina två besök. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Percy Andersson 

XXX-XXX XX XX 
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Bilaga 7. Samtyckesblankett 

Vi lämnar vårt samtycke som föräldrar/vårdnadshavare till att Percy Andersson genomför sin 

studie enligt den information vi erhållit från honom via brev.  

 

 

Barnets namn: 

 

 

 

 

Datum och ort: 

Underskrift förälder/vårdnadshavare: 

 

 

 

 

Datum och ort: 

Underskrift förälder/vårdnadshavare: 

 

 

 

 

Blanketten med underskrift skickas till: 

Specialpedagogiska skolmyndigheten 

Percy Andersson 

Resurscenter syn 

Box 121 61, 102 26 Stockholm 
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