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En tillgänglig lärmiljö för alla 
i ämnet idrott och hälsa
– med fokus på socialt samspel

I denna översikt sammanställs forskning om hur undervis-
ningen i ämnet idrott och hälsa kan utformas för elever, med 
eller utan funktionsnedsättningar, som möter svårigheter i 
det sociala samspelet. Översikten fokuserar på elever från 
grundskolans årskurs 1 t.o.m. gymnasieskolans sista år. .

Idrott och hälsa – ett livslångt lärande 
Ämnet idrott och hälsa ska lägga grunden för elevernas goda 
hälsa och fysiska aktivitet på lång sikt. Inom ämnet finns goda 
möjligheter att erbjuda alla elever delaktighet och rörelse
glädje. Att röra sig tillsammans med andra främjar individu
ella färdigheter som utveckling av rörelser, social förmåga och 
att samarbeta med andra.

Vad är syftet med översikten?
Denna systematiska översikt avser att ge lärare i ämnet idrott 
och hälsa värdefulla insikter om hur man kan planera och 
utveckla sin undervisning för att bidra till goda förutsättningar 
för alla elever, oavsett funktionsförmåga, genom att skapa en 
tillgänglig lärmiljö. 

Vad har översikten studerat?
Frågeställningen som vi vill besvara med översikten är: 

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?

Vilka är de huvudsakliga resultaten?
Resultaten bygger på studier som har undersökt elevers upp
fattningar och upplevelser, och i vissa fall även på lärares upp
fattningar av ämnet för elever som möter svårigheter i det 
sociala samspelet. Resultaten sammanställdes utifrån en 
tematisk analys som ledde till tre teman att utgå från när man 
ska utforma en tillgänglig lärmiljö i ämnet idrott och hälsa. 

1. Tillitsfulla relationer

Det första temat lyfter betydelsen av att skapa goda relatio
ner; det är av stor vikt att läraren är lyhörd och ser alla elever 
i gruppen. Att som lärare arbeta lyhört handlar att uppfatta, 
förstå och ta hänsyn, exempelvis till hur olika elever upple
ver lektionen. För att kunna möta elevernas behov är det vik
tigt att ha en dialog om hur undervisningen kan utformas. 

Relationen eleverna emellan är också viktig. Lärare behö
ver ha kunskap om vilka elever som arbetar väl ihop och på så 
sätt bidra till att positiv upplevelse för eleverna. Eleverna har 
ett stort behov av bekräftelse och uppmuntran, både av läraren 
och från sina klasskamrater.  

Om lärare ska kunna använda dessa resultat behöver de 
också känna till vilka utmaningar som elever som möter 
svårigheter i det sociala samspelt står inför, och vilka strategier 
som kan passa i undervisningen.

2. Struktur och stöd

Lärarens förståelse för elevernas enskilda behov av struktur 
och stöd, det andra temat, och vad som fungerar i gemenskapen 
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kan ha stor betydelse för elevernas delaktighet, utveckling och 
lärande. I vissa fall kan t.ex. lagsporter med fördel ske i mindre 
grupper och ibland kan läraren behöva se till att en elev kan få 
arbeta med en person som hen känner sig trygg med, för att 
stärka elevens motivation och delaktighet. 

Struktur kan handla om att ge information som är tydlig 
och begriplig för alla; en viktig del är att göra lektionen mer 
förutsägbar för eleverna, så att alla elever ges förutsättningar 
att förstå och ta del av lektionens innehåll.

3. Utvecklande klimat

Resultaten inom det tredje temat visar att upplevelsen av att 
lyckas är en av anledningarna till att ämnet idrott och hälsa 
kan göra eleverna tillfreds. Flera studier berör på olika vis hur 
elevernas självtillit är viktig för hur de upplever ämnet. 

Det är viktigt att alla elever får känna sig trygga och att lära
ren uppmärksammar intressen och starka sidor. Det gäller att 
hitta sätt att undervisa på så att alla lär sig och utvecklas. 

För att nå dessa mål i ämnet idrott och hälsa behöver lärare 
arbeta med att ge förutsättningar som främjar progression och 
som får elever att våga prova och öva så att de utvecklas. Ett sätt 
kan vara att utforma en mer autonomistödjande undervis
ningen där elever har möjlighet att komma med synpunkter.

Några viktiga begrepp
I översikten beskriver vi några viktiga begrepp: 

Tillgänglig lärmiljö handlar om att såväl byggnader som 
läroplaner, material och undervisningsmetoder, språk, 
information och bedömning samt social gemenskap är till
gängliga. Elever måste få förutsättningar att delta och vara 
delaktiga i såväl sitt lärande som i den sociala gemenskapen.

Det finns olika betydelser av begreppet inkludering. I 
denna översikt använder vi begreppet inkludering när lärare 
skapar förutsättningar för alla elever att känna sig delaktiga 
samt lära och utvecklas så långt som möjligt. Det innebär att 
alla elever är medräknade i planeringen och är lika viktiga. 

Delaktighet beskrivs utifrån engagemang i en specifik 
situation men är också en subjektiv upplevelse. Det beskrivs 
ofta som att vara en del av någonting. Lärmiljön behöver vara 
tillgänglig för att elever ska kunna vara delaktiga. 

Gemenskap handlar om att eleverna kan identifiera sig 
med varandra, att det finns ett ”vi”. Det ska finnas gemen
samma mål och man har tillit till varandra. 

Socialt samspel innefattar relationer elever emellan, men 
också mellan elever och lärare. I relationsbyggandet kan olika 
metoder användas, till exempel för hur lärare hanterar kon
flikter, främjar effektiva kommunikationsmönster och stärker 
elevers självkänsla.

Hur kan resultaten användas?
Översikten ger vägledning  till lärare om hur man kan planera 
och genomföra undervisningen för att öka elevers delaktig
het, utveckling och lärande – med tonvikt på de elever som 
möter svårigheter i det sociala samspelet. Lärare kan använda 
översikten som stöd för diskussion eller inspiration i arbetet 
med att utveckla undervisningen på vetenskaplig grund.

 Vilka studier ingår?
Litteratursökningar i både skandinaviska och internationella 
vetenskapliga databaser resulterade i 8 079 unika träffar. Efter 
relevans och kvalitetsgranskning, som gjordes av forskare 
inom området, återstod 11 studier. Dessa utgör underlaget till 
den systematiska översikten.

Vad gör Skolforskningsinstitutet?
Skolforskningsinstitutet verkar för att undervisningen i för
skolan och skolan bedrivs på vetenskaplig grund. Det gör vi 
genom att

• sammanställa forskningsresultat
• fördela forskningsbidrag för praktiknära forskning.

Projektgruppen
Denna systematiska översikt är ett samarbete mellan Skol
forskningsinstitutet och Specialpedagogiska skolmyndig
heten.  I projektgruppen ingår både externa forskare med 
särskild ämneskompetens och medarbetare vid myndighe
terna. Externa granskare, såväl forskare som lärare, har 
bidragit med värdefulla synpunkter.
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