
Sammanfattning
Denna systematiska översikt ger en bild av hur undervisningen i ämnet idrott och hälsa kan utformas för 
elever, med eller utan funktionsnedsättningar, som möter svårigheter i det sociala samspelet. Översikten 
har som syfte att hjälpa lärare i planeringen av sin undervisning och bidra till goda förutsättningar för alla 
elever, oavsett funktionsförmåga, genom att skapa en tillgänglig lärmiljö. Lärmiljön är hela den miljö och de 
sammanhang som elever vistas i under sin utbildning. En tillgänglig lärmiljö innefattar att allt ska vara till
gängligt, såväl material, undervisningsmetoder och språk som lokaler. I översikten fokuserar vi på lärares 
undervisning och arbetssätt. Översikten avser att svara på frågeställningen:

Hur kan en tillgänglig lärmiljö i ämnet idrott och hälsa utformas så att elever som  
möter svårigheter i det sociala samspelet ges goda förutsättningar för delaktighet,  
utveckling och lärande?

Läraren är inte ensamt ansvarig för att utveckla och tillgängliggöra lärmiljön. Det är ett gemensamt ansvar 
och det är viktigt att hela styrkedjan – förvaltning, rektor och elevhälsans resurser – ger läraren det stöd som 
behövs. 

Översiktens resultat
Resultaten sammanställdes utifrån en tematisk analys som ledde till följande teman att utgå från när man 
ska utforma en tillgänglig lärmiljö i ämnet idrott och hälsa:

• tillitsfulla relationer
• struktur och stöd
• utvecklande klimat.

Översiktens teman hänger samman och bidrar sammantaget till kunskap om hur man kan skapa en till
gänglig lärmiljö som syftar till att ge alla elever goda förutsättningar för delaktighet och utveckling, i såväl 
det sociala samspelet som i lärandet. Översiktens resultat beskriver lärares arbetssätt och kan vara ett stöd 
för lärare när de planerar och utformar sin undervisning inom ämnet idrott och hälsa.

Tillitsfulla relationer 

Översiktens första tema beskriver vikten av tillitsfulla relationer, både elever emellan och mellan elever och 
lärare, som bidrar till upplevelsen av att ingå i en gemenskap. Ett gemensamt drag för studierna är vikten av att 
som lärare vara lyhörd inför elevernas perspektiv. Att vara lyhörd innebär i det här sammanhanget att skaffa sig 
en uppfattning om elevernas olika upplevelser i samband med undervisningen i ämnet idrott och hälsa. På så 
sätt kan lärare tillgodose elevernas olika behov. 

Temat handlar om att stärka individens känsla av att tillhöra en gemenskap genom att läraren bidrar 
till ett gott samarbete mellan eleverna. Översiktens resultat betonar vikten av att se elevers olikheter som 
en tillgång i undervisningen, för att ge goda förutsättningar för elevers delaktighet i det sociala samspelet. 

Struktur och stöd

Studierna i översikten lyfter betydelsen av förutsägbarhet. Det är därför viktigt att lärarna  i förväg förklarar 
för eleverna vad de ska lära sig och vad som ska hända under en lektion.   Att elever som möter svårigheter i 
det sociala samspelet avstår från aktiviteter kan bero på brister i struktur och stöd, översiktens andra tema. 
Det kan handla om oklarheter om vad lektionen, aktiviteten eller övningen går ut på eller vad elevena förvän
tas lära. Om läraren ger tydlig information kan eleverna känna sig tryggare med lektionens upplägg och 
innehåll, vilket är ett led i att skapa en mer tillgänglig lärmiljö. Studierna i översikten betonar vikten av att 



läraren på ett konkret sätt går igenom vad som ska hända före, under och efter lektionen, för att ge ele verna 
möjlighet att ställa frågor och förbereda sig. Förutsägbarheten bidrar till trygghet, som i sin tur kan främ
ja förutsättningarna för eleven att känna sig del aktig i undervisningen. Eleverna i studierna ger även ut
tryck för brister i undervisningen vad gäller lärarens pedagogiska strategier och stödstrukturer samt valet 
av undervisnings material. För att skapa en mer tillgänglig miljö bör lärare arbeta med formuleringar och 
förklaringar som är begripliga för alla. Studierna i översikten visar hur viktigt det är att  arbeta med struktur 
och stöd för att öka tillgängligheten i lärmiljön för elevers delaktighet, utveckling och lärande.

Utvecklande klimat

Studierna i översikten tar upp betydelsen av att skapa ett utvecklande klimat, det tredje   temat, där elever 
upplever att de lyckas i sitt lärande och på så vis får styrkan att tro på sin förmåga att utvecklas och klara 
av aktiviteter, oavsett tidigare erfarenheter och förmågor.  I studierna ger elever som möter svårigheter i 
det sociala samspelet sitt perspektiv. De beskri ver att glädjen i att klara av ett moment kan påverka själva 
upplevelsen av ämnet idrott och hälsa som ett meningsfullt ämne. Ett utvecklande klimat präglas av att 
lärare möter elevers olika behov. Eleverna får möjlighet att öva och pröva olika färdigheter om och om 
igen, och läraren arbetar för att främja elevers självtillit. Studierna tar upp vad i lärares bemötande och 
agerande som kan bidra till elevernas tilltro till sin förmåga och det sociala klimatet under lektionen, till 
skillnad från i temat om struktur och stöd där studierna beskriver aktiviteterna, material och lektions
upplägg. Ett utvecklande klimat kan handla om att läraren visar elever erkännande, utgår från elevens 
perspektiv och initiativ och lyssnar när eleverna framför synpunkter. 

Att tillämpa resultaten
Översiktens resultat kan användas som diskussionsmaterial för verksamma lärare om hur man kan planera 
och genomföra undervisningen för att öka elevers delaktighet, utveckling och lärande – med tonvikt på de 
elever som möter svårigheter i det sociala samspelet. Översikten kan även vara till hjälp vid utbildning av 
framtida lärare inom ämnet idrott och hälsa, i fritidshemmet och för specialpedagoger. Lärare kan använda 
översikten som stöd för diskussion eller inspiration i arbetet med att utveckla undervisningen på vetenskaplig 
grund. Vi har tagit fram ett antal frågor som kan vara till hjälp under läsningen. 

• På vilket sätt kan resultaten vara användbara utifrån mina elevers  
behov och unika lärandesituation?

• Vad kan jag göra för att främja ett gott samarbete mellan eleverna  
och när upplever eleverna att de ingår i en social gemenskap?

• Hur kan jag uppmuntra och bekräfta alla mina elever i deras lärande och utveckling? 
• 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?
• Hur arbetar jag för att lära mig om och av mina elever? Välkomnar jag mina elevers förslag 

och synpunkter och vad gör jag i praktiken för att skapa förändring?  
• Har jag kunskap om och förståelse för de pedagogiska konsekvenser en  

funktionsnedsättning kan medföra?
• Har jag stöd från skolledare och elevhälsan för att kunna möta, planera och anpassa under

visningen så att den är tillgänglig för alla?



Urval av forskning 
I denna systematiska översikt har vi sammanställt forskning som undersöker faktorer som kan bidra till 
delaktighet, utveckling och lärande i ämnet idrott och hälsa för elever från årskurs 1 till och med gymnasie
skolans sista år som möter utmaningar i det sociala samspelet. I översikten fokuserar vi på lärarens arbetssätt 
för att skapa en tillgänglig lärmiljö. Studierna som ingår har undersökt hur elever som möter svårigheter i det 
sociala samspelet uppfattar ämnet idrott och hälsa, för att på så vis ta reda på hur lärare kan arbeta med att 
utforma en tillgänglig lärmiljö för alla. I vissa fall har även lärares reflektioner kring elevers sociala samspel 
analyserats. Eleverna i studierna deltar i aktiviteter i ämnet idrott och hälsa, antingen i helklass eller, i vissa fall, 
i särskilda undervisningsgrupper eller i undervisningssammanhang där speciallärare medverkade. 

Översikten bygger på resultat från elva studier som genomförts i Europa, Nordamerika och Sydkorea, 
varav två i Sverige och en i Norge. Kombinationen av att studierna ska ha studerat 1) svårigheter i socialt sam
spel, 2) ämnet idrott och hälsa, samt 3) undervisningen i skolan, har gjort att att många studier exkluderats.


	En tillgänglig lärmiljö för alla i ämnet idrott och hälsa - med fokus på socialt samspel
	Sammanfattning
	Översiktens resultat
	Tillitsfulla relationer 
	Struktur och stöd
	Utvecklande klimat

	Att tillämpa resultaten
	Urval av forskning 



