
Idrott och hälsa i skolan
– hur blir undervisningen tillgänglig för alla elever?

Digitalt lunchseminarium 

12 februari 2021, kl 12.00-13.00.



Program och deltagare

12.00 – 12.05 Fredrik Malmberg, generaldirektör SPSM, introduktion.

12.05 – 12.25 Alva Appelgren, projektledare Skolforskningsinstitutet, och 

Karin Fröding, utvecklingssamordnare SPSM, presentation av 

forskningsöversikt. 

12.25 – 13.00 Paneldebatt:

Kim Nilke Nordlund, generalsekreterare, Unga Reumatiker. 

Kajsa Jerlinder, forskare idrottsvetenskap, Högskolan i Gävle.

Per Nilsson, rektor GIH, och nationell samordnare för 

främjandet av fysisk aktivitet.

Kristin Ekblom, projektledare Rörelsesatsningen i skolan, 

Riksidrottsförbundet.

Alexander Skytte, idrottslärare, krönikör och debattör.
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”Istället för att kunna vara med utifrån mina förutsättningar så 

blev det att man skolkade för att man kände sig inte på samma 

nivå som de andra”. 

Citat från en elev om ämnet idrott och hälsa. 

Källa: SPSM:s ungdomsnätverk 



Samarbete mellan Skolforskningsinstitutet och SPSM

Alva Appelgren, Skolforskningsinstituet

Karin Fröding, SPSM

Forskare i projektet:

Kajsa Jerlinder, fil.dr., lektor vid Högskolan i Gävle

Kim Wickman, fil.dr., docent vid Umeå Universitet

En tillgänglig lärmiljö för 
alla inom ämnet idrott och 
hälsa

- med fokus på det sociala samspelet



• Främja alla elevers hälsa och lärande

• Elever uttrycker oro och synliggör brister kring 
undervisningen

• Elevers frånvaro i ämnet

• Lärare uttrycker att de behöver stöd kring hur 
man kan tillgängliggöra undervisningen

• Unga rör sig för lite

Varför fokusera på ämnet idrott och hälsa?



Studiernas deltagare

• Årskurs 1 till och med sista året i 
gymnasiet.

• Ämnet är idrott och hälsa.

• Elever som möter svårigheter i det 
sociala samspelet.

Bildkälla: “Teamwork 4" by Daryl I is licensed 
under CC BY-NC-SA 2.0



Översiktens resultat hänger samman



Resultat: Tillitsfulla relationer

• Lärare som: uppmärksammar, bekräftar, erkänner 
och ser

• Att få arbeta tillsammans

• Elever som uppmuntrar varandra

• Främja gemenskap och samhörighet



• Förutsägbarhet

• Tydliga förklaringar

‒ Innan, under, efter

‒ Vad, hur, när, med vem

‒ Muntligt, skriftligt, bilder

• Erbjuda valmöjligheter

• Att tillgodose behov

Resultat: Struktur och stöd



Resultat: Utvecklande klimat

• Öka elevers självtillit

• Förutsättningar för att lyckas

• Autonomistödjande undervisning

‒ Elevers perspektiv

‒ Acceptans för elevers upplevelser

‒ Inte alltför prestationsorienterat



Att tillämpa resultaten
Tillitsfulla relationer

Hur kan jag uppmuntra och bekräfta alla mina elever i deras 

lärande och utveckling?  

Struktur och stöd

Är eleverna trygga med vad de ska lära och vad som ska ske 

under lektionen eller kan jag tydliggöra övningar, moment eller 

den information som ges? 

Utvecklande klimat

Hur arbetar jag för att lära mig om och av mina elever? 

Välkomnar jag mina elevers förslag och synpunkter?

Vad kan jag göra i praktiken för att skapa förändring?  



Tillgänglig lärmiljö

”Att idrottsläraren ger korta och en i taget instruktioner 

så att vi med NPF hinner och lyckas förstå hur vi ska 

göra, och håller stämningen lugn i gymnastiksalen.”

”Om läraren avsätter tid! Då behöver inte läraren känna 

sig ”ställd” för kommande lektion. Eleven kan också 

känna sig trygg när man får vara delaktig i att hitta bra 

lösningar.”

Elevers röster kring ämnet idrott och hälsa

Citat från en elever om ämnet idrott och hälsa. 

Källa: SPSM:s ungdomsnätverk 



Exempel på insatser som kan göra skillnad

• Ge tid och möjlighet till kollegialt lärande inom ämnesområdet.

• Samarbete med special-pedagog/lärare eller annan kompetens i elevhälsan, 
redan i planeringen av undervisningen.

• Ge tid och möjlighet till riktad fortbildning för lärare i ämnet idrott och hälsa. 

Allas ansvar

• Förvaltning

• Rektor

• Elevhälsoteam 

• Lärare

• Vårdnadshavare och elev  



Översikten finns på
http://www.skolfi.se/

Specialpedagogiskt stöd rörelse och fysisk aktivitet
https://www.spsm.se/stod/specialpedagogiskt-
stod/rorelse-fysisk-aktivitet/

Inspiration till lärare
https://skolforskningsportalen.se/

Kontakta oss gärna

Alva Appelgren 
alva.appelgren@skolfi.se

Karin Fröding
karin.froding@spsm.se

Foto: Anna Hedman
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Panelsamtal

• Kim Nilke Nordlund, generalsekreterare, Unga Reumatiker. 

• Kajsa Jerlinder, forskare idrottsvetenskap, Högskolan i Gävle.

• Per Nilsson, rektor GIH, och nationell samordnare för främjandet av fysisk 

aktivitet.

• Kristin Ekblom, projektledare Rörelsesatsningen i skolan, 

Riksidrottsförbundet.

• Alexander Skytte, idrottslärare och krönikör.


