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I vårt examensarbete har vi valt att undersöka hur lärare i idrott och hälsa arbetar för att 

inkludera elever med funktionsnedsättning. Teoretiska studier och kvalitativa intervjuer av 

lärare i idrott och hälsa, är det vi använt oss av för att undersöka hur lärare arbetar med elever 

i behov av särskilt stöd. Vi har lyft begreppen inkludering och funktionsnedsättning för att 

lyfta fram en definition, som arbetet sedan har utgått ifrån. Vi har valt att belysa 

specialpedagogik, idrottslärarens kompetens, bemötande, skolans anda, organisation, miljön 

och materialets inverkan på lärarens möjligheter att inkludera elever med 

funktionsnedsättning. Vi redovisar resultatet av intervjuerna och gör sen en analys utifrån 

resultatet och ställer detta mot litteraturen. I slutet av arbetet förs en slutdiskussion där vi 

lyfter en del tankar om det vi har kommit fram till, bland annat angående 

inkluderingsbegreppets betydelse samt hur idrottslärarnas kompetens för att möta elever i 

behov av särskilt stöd påverkar graden av inkludering av dessa elever.  

Sökord: Disabilities, physical education, special educational needs, inclusion 
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Bakgrund 
I skolans läroplan, i Lgr 11 och i ämnet idrott och hälsas kursplan, beskrivs hur alla elever har 

rätt och ska få möjlighet till fysisk aktivitet. Detta väckte vårt intresse för hur lärare arbetar 

för att kunna möta alla elever utifrån elevernas olika förutsättningar.  

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 Lgr 11 Kursplan Idrott och hälsa 2011:51) 

Här ser vi att det klart och tydligt går att utläsa att skolan ska skapa möjligheter för allas 

deltagande i ämnet. Larsson (2007) menar att de elever som har goda kunskaper i ämnet idrott 

& hälsa, inte utgör ett problem på undervisningen för att de har mer utvecklande kunskaper än 

de elever som inte ägnar sig åt någon idrott på sin fritid. Däremot påpekar Larsson att läraren 

ställs inför uppgiften att skapa möjligheter i undervisningen för att den ska passa och utmana 

alla elever, oavsett tidigare erfarenheter av idrott. Larsson menar att undervisningen bör, 

oavsett om det finns elever som är mycket aktiva på sin fritid och elever som inte är aktiva, 

formas efter skolans ramar och så gäller även bedömningen. Med andra ord får inte 

undervisningen bedrivas på samma basis som föreningsidrottens ramar.  

En elev med funktionsnedsättning, kan kanske i och med det funktionshinder som uppstår på 

grund av nedsättningens möte med miljön bli utpekat på en idrottslektion. Jämförelsen med 

sina kamrater finns alltid där och konkurrensen eleverna emellan är påtaglig, duger jag eller 

duger jag inte? Upprepade misslyckanden är varken bra för självförtroendet eller självkänslan 

och den negativa upplevelsen av ämnet idrott och hälsa ökar. Detta kan få som följd, att 

eleven blir ännu mera passiv och vågar inte, eller vill inte vara med på lektionen.  Kanske 

kommer dessa elever längre och längre efter i utvecklingen, för att den hjälp som eleven 

behöver inte finns att tillgå? Hansen, Annerstedt &	  Jagtøien (2002) lyfter denna problematik 

och menar att barn som har motoriska svårigheter inte kan delas in i grupper där alla barnen i 

gruppen är lika. Deras svårigheter beträffande motorik har olika ursprung och orsak. 

Svårigheterna kan ha att göra med ärftlighet, uppväxtmiljön, problem med sinnena eller att 

barnet inte fått möjligheter till att utveckla sin motorik.. 



Examensarbete	  GO	  2293	  

En	  studie	  om	  hur	  lärare	  i	  idrott	  och	  hälsa	  arbetar	  med	  elever	  i	  behov	  av	  särskilt	  stöd.	  

Märit	  Kemner	  och	  Simon	  Nilsson	  

	  

6	  
	  

Ingen elev ska heller bli kränkt eller diskriminerad för att han eller hon har en 

funktionsnedsättning. I Lgr 11, i kapitlet om skolans värdegrund och uppdrag går att utläsa 

följande: 

Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk 

tillhörighet, religion, eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet 

eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för 

annan kränkande behandling. Sådana tendenser ska aktivt motverkas. 

(Skolverket Lgr 11: sid 7) 

 

Mot denna bakgrund blir det intressant att forska om lärarens sätt att arbeta med elever i 

behov av särskilt stöd. Utifrån detta kommer vi att skapa vår frågeställning och 

problematisera vilka möjligheter och hinder, lärare i ämnet idrott och hälsa ställs inför i sitt 

arbete med elever i behov av särskilt stöd.  
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Syfte 
Syftet är att belysa hur lärare i ämnet idrott & hälsa arbetar för att elever med 

funktionsnedsättning ska vara inkluderade i undervisningen. 

Frågeställningar 
Vad är viktigt för lärare i idrott och hälsa, att förhålla sig till då man arbetar med elever som 

har en funktionsnedsättning? 

Vad har lärare i idrott och hälsa för syn på inkludering av elever med funktionsnedsättning? 

Hur ser lärare i  idrott och hälsa på möjligheter och hinder kring att arbeta med dessa elever 

för att de ska bli inkluderade i undervisningen?	    
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Begreppsdefinition  
Begreppen funktionsnedsättning och inkludering är mycket centrala i vårt arbete och därför 

ska vi nedan göra en kort begreppsdefinition. 

Funktionsnedsättning och funktionshinder 

Socialstyrelsen menar att det är viktigt att kunna skilja på de olika begreppen 

funktionsnedsättning och funktionshinder. Många gånger har de båda begreppen använts 

liktydigt vilket de inte ska göras. Används begreppen liktydigt kan det uppstå en oklar bild av 

vad det är man menar. Socialstyrelsen menar att funktionsnedsättningen är något som 

individen har medan ett funktionshinder är något som uppstår mellan individen och den 

omgivande miljön. Med detta menas att funktionshindret inte är något som har med personen 

att göra utan det uppkommer i samband med personens nedsättning i förhållande till samhället 

(socialstyrelsen.se/ 2012-12-12) .  

Med funktionsnedsättning menas att en individ har olika begränsningar eller hinder för att 

kunna utföra vardagliga saker i livet. Dessa olika funktionsnedsättningar kan förekomma på 

olika områden. Det kan röra sig om nedsättningar i den fysiska förmågan där kroppen har 

någon skada som medför att individen inte kan använda sin kropp på ett funktionellt sätt. Det 

kan också handla om psykiska och sociala funktionsnedsättningar. Dessa 

funktionsnedsättningar kan vara av tillfällig art, det vill säga att de kommer att gå över, men 

de flesta har funnits med sen födseln och kommer inte att försvinna. En del är inte lika 

självklara för omgivningen att upptäcka eller känna till, som det är vid de som handlar om 

rörelseförmågan. De svårupptäckta funktionsnedsättningarna brukar kallas för osynliga 

funktionsnedsättningar och det handlar t.ex. om hörselskador, allergier, psykisk ohälsa och 

sociala problem (vardguiden.se 2012-12-12).  

Inkludering  

Nilholm (2006) menar att begreppet inkludering är ett begrepp som börjat användas för att 

ersätta begreppet integration. Framförallt började begreppet inkludering att förekomma i 

samband med Salamancadeklarationen 1994. Salamancadeklarationen handlar om hur skolan 

som organisation ska arbeta med elever som är i behov av särskilt stöd och bygger på FN:s 
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allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och FN:s Standardregler om delaktighet 

och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning. (Skolverket) 

För att förstå begreppet inkludering går Nilholm (2006) bakåt i tiden och belyser begreppet 

integrering för att skapa en förståelse för att det ena begreppet, det vill säga integrering är 

föregångare till det andra, inkludering. Integrering handlade mer om att eleverna i en skola 

skulle anpassas till skolans organisation medan inkludering handlar om att skolans 

organisation anpassas efter elevernas olikheter. Nilholm menar vidare att forskare inte är 

överrens om vad som skiljer de två begreppen åt. Differensen mellan dessa sätt att se på 

elevers anpassning till skolans undervisning är stor, i och med att det i inkluderingsbegreppet 

handlar om systemförändring medans det i integreringsbegreppet handlar om att elever ska 

anpassas efter ett system som står orubbligt fast vid sitt sätt att vara. Inkluderingsbegreppet 

blir mer ett begrepp som utgår från individens situation och anpassning än vad 

integreringsbegreppet gör i denna tolkning. 
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Tidigare forskning 
Följande avsnitt kommer att belysa olika perspektiv på specialpedagogik och visa hur synen 

på elever med behov av särskilt stöd har sett ut historiskt men även hur det ser ut nu. 

Olika perspektiv på specialpedagogik 

En definition av specialpedagogik, som visar på hur komplext det kan vara, är från 

regeringens proposition 1988/89. Där står det att specialpedagogik är insatser för elever, som 

faller utanför den naturliga ramen av olikheter. 

Synen på vad som ansetts vara avvikande respektive normalt har skiftat genom åren. Persson 

(1997) berättar att det fram till mitten av 1950-talet fanns två typer av specialklasser, 

hjälpklasser och B-klasser. Elever som gick i hjälpklasser ansågs vara så svaga att de inte 

kunde följa den normala undervisningen, medan eleverna i B-klasserna kunde följa den 

normala undervisningen, men i mindre grupper. I Lgr 62 och 69 står det att individen skall 

anpassa sig efter undervisningen i den vanliga klassen och i Lgr 80 betonas istället vikten av 

att organisationen skall anpassa sig efter individen. Nu handlar det om att se eleven i ett 

sammanhang och i den undervisning som eleven är utsatt för. Antingen ser man problemet 

som specifikt eller sätts problemet i relation till barnets omvärld. I Lgr 80 synliggörs ett nytt 

sätt att tänka, där individen sätts mer i centrum än organisationen. Trots detta sätt att tänka, 

menar Persson (1997) att den lokala policyn skiljer sig mycket åt på skolorna och därmed ser 

arbetet med inkludering av elever med funktionsnedsättning olika ut även om eleven sätts mer 

i centrum i de senare läroplanerna än de tidigare. Därmed menar Persson (1997) att det inte 

bara är styrdokumenten som är avgörande utan arbetet med inkludering kan se olika ut 

beroende på skolans kultur och organisation.  

 Persson (2008) påpekar det som står i regeringens proposition från 1998/99:105 Elever med 

funktionshinder – ansvar för utbildning och stöd står det att skolorna ska samarbeta genom 

olika åtgärder som krävs för att svensk skola ska kunna bli ”en skola för alla”. Målsättningen 

med en skola för alla är att alla elever ska känna sig delaktiga i en inkluderande miljö. Det 

ställer krav på personalens kompetens. En annan aspekt som Persson belyser är det faktum att 

det i propositionerna står uttryck som ”bli efter” och ”komma ifatt” när man talar om barn 

som har funktionsnedsättning. Det kan tyckas vara motsägelsefullt i den mening att man dels 
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ska sträva efter en skola för alla, men under förutsättning att man faller under ramen som 

anses vara normal. Det blir problematiskt när man vill jämföra alla elever efter värderingar, 

samtidigt som man strävar efter en skola för alla.  

Nilholm (2006) klarlägger att det finns kritiska diskussioner om specialpedagogik. Kritiken 

riktas mot det faktum att specialpedagogiken i sig blir exkluderande. Elever som behöver 

specialpedagogik av olika anledningar, exkluderas från den ordinarie undervisningen och 

därmed har det uppkommit ett kritiskt tänkande kring specialpedagogiken. Här kommer 

inkluderingsbegreppet att komma fram som ett nytt sätt att tänka kring dessa elever. 

Specialpedagogiken tar ofta sitt avstamp ur ett perspektiv som handlar om att eleverna ska bli 

kompenserade i det som eleverna har brister i. Karakteristiskt i detta perspektiv blir att 

undervisningen handlar om att dessa behov av stöd, ses som något som har med individen att 

göra. Stödet som eleven får riktar mer in sig på att vara speciellt än att det är av inkluderande 

karaktär samt att behoven som eleven har klassificeras och begränsas.  

Persson (1997) menar att specialpedagogikens försök att mildra elevens utbildningshandikapp 

kan ge omvända effekter, då de istället finns en risk att de synliggörs. Persson nämner den 

officiella diskursen och motdiskursen då specialpedagogiken handlar om att hjälpa alla elever, 

men resultatet blir att det skapas homogena grupper.  

Ser man olikheter som en tillgång i undervisningen, är inte det mest primära att göra gruppen 

homogen (Fischbein och Österberg 2003). Detta perspektiv kallar Nilholm (2006) för det 

kompensatoriska perspektivet. Det andra perspektivet, det kritiska perspektivet, utgår från att 

de problem som finns runt eleven kan finnas utanför eleven till exempel i miljön eller i den 

familjesituation som eleven befinner sig i. Detta menar också Fischbein & Österberg (2003) 

då de poängterar hur viktigt det är att se barnet i förhållande till den sociala och fysiska miljön 

och att fokusera på samspelet mellan personen och omgivningen. Nilholm (2006) menar att 

man i det kritiska perspektivet, mer ser att barn och elevers olikheter är en tillgång för skolan 

och undervisningen och att det medför att organisationen måste läggas upp utifrån dessa 

olikheter. Nilholm (2006) menar att särbehandling och exkludering i det kritiska perspektivet 

tolkas som något negativt för eleven, där man är rädd att stigmatisering, ska uppstå vilket 

kanske kan skada barnets självförtroende. Barnens delaktiga bör premieras och 

undervisningen måste således anpassas utifrån barnens olikheter. Det kritiska perspektivet har 
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ett annat sätt att förklara tanken med specialpedagogik än det kompensatoriska perspektivet 

som tar sin utgångspunkt i att eleven ska kompenseras och tas ut ur sitt sammanhang för att få 

det stöd och den hjälp som hon behöver. 

Persson (1997) menar att lärarens syn på problemet är avgörande för hur inkluderad eleven 

blir i den normala undervisningen. En speciallärare måste också ha kompetens som krävs för 

att avgöra när och hur länge eleven med funktionsnedsättning behöver extra stöd. Behärskar 

inte specialläraren detta, så finns risken att barnet blir felplacerat och får därmed ett felaktigt 

stöd som kan få oönskade konsekvenser för elevens självförtroende både i skolan och i sin 

fortsatta karriär. Fischbein och Österberg (2003) belyser också det faktum att det handlar 

mycket om ledarens förmåga att hantera barn som visar upp svårigheter eller skiljer sig från 

mängden.  

Persson (2008) refererar till de amerikanska forskarna Stainback och Stainbacks forskning om 

specialpedagogik. De belyser att ”special education” istället bör heta ”inclusive education” för 

att markera att delaktigheten gäller för alla på skolan De menar att specialpedagogiken 

karaktäriseras av begrepp som är negativt laddade exempelvis separation och avvikelser. 

Stainback och Stainback hävdar att på grund av att specialpedagogiken genom åren har 

fungerat som ett parallellt system i skolan så har därmed klasslärarna lärt sig att inte behöva 

planera efter elever med särskilda behov eftersom det finns experter som tar sig an dessa 

elever. Persson skriver att specialpedagogisk forskning har varit alltför snäv och har i många 

fall medverkat till avskiljning av elever vilket ofta kan förklaras att de normer och värderingar 

som finns i vanliga ”miljöer” tas som självklarheter och är inte något man ifrågasätter. 

Hur specialpedagogik hjälper till att inkludera elever med funktionsnedsättning i den normala 

undervisningen, handlar om vad specialläraren har för förtroende på skolan och hur ledningen 

ser på specialpedagogik. I de fall som specialläraren har rektorns och klasslärarens förtroende 

så har det visat sig att eleverna inkluderas i högre grad i den normala undervisningen. Om 

skolan ser på specialpedagogik som allas angelägenhet och som en del i skolans arbete, får 

elever med funktionsnedsättning effektivare hjälp för att inkluderas i den vanliga 

undervisningen. Problemet måste arbetas med på olika sätt, dels genom att omfördela resurser 

i skolan men också genom kontakt med elevens familj. Det krävs gemensamt utarbetade 

utförandeplaner för att specialpedagogiken ska vara inkluderande i den vanliga 
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undervisningen på ett för alla parter givande sätt (Persson 1997). Det viktiga i planeringen av 

resursfördelning är att ta hänsyn till vilka elever som är i behov av särskilt stöd samt vilket typ 

av stöd de behöver. Det kan vara resurser i form av tekniska hjälpmedel, speciallärare eller 

resurslärare, vilket ställer krav på att ledningsstrukturen fungerar (SOU, 1998:66, sid. 446).  

Nilsson (2011) skriver i artikeln Kräv stöd för verklig inkludering att miljön är viktig för ett 

lärande för elever med funktionsnedsättning. Lyckas skolan skapa en optimal miljö för dessa 

elever så är det också en fördel för många andra. Nilsson (2011) talar också om att verklig 

inkludering blir det först då man har ett ”ideologiskt förhållningssätt och där normen är 

mångfald” (lararnasnyheter.se 2012-12-14). 

	  

Skolans anda och organisation   

Grosin (2011) skriver om vad som är utmärkande för effektiva skolor det vill säga skolor där 

många elever når sina mål och trivs i skolan. Han fann i sin forskning att en del skolor var 

bättre än andra och mer produktiva. Grosin valde att i sin forskning titta på skolans 

pedagogiska och sociala klimat. Han tittade på skolans kultur och hur skolan strukturellt är 

uppbyggd. Den strukturella biten omfattar det sociala samspelet mellan pedagogerna, rektor 

och elever samt hur undervisningen bedrivs. I sin forskning har Grosin bland annat kommit 

fram till att skolans rektor måste inta en klar demokratisk ledarroll. Alla skolans lärare måste 

göras delaktiga i skapandet av de mål och den kultur som skolan präglas av. Alla elever ska 

bli bemötta med samma förväntningar oavsett vilken bakgrund eller vilka förutsättningar de 

har. Att utvärdera reslutat och ett gott samarbete med föräldrarna är också något som är av 

stor vikt för att uppnå en effektiv skola.   

Westling Allodi (2011) vill peka på skolans sociala, relationella och känslomässiga sidor som 

bidrar till att skapa skolans sociala klimat. Det sociala klimatet på skolan spelar en stor roll för 

att eleverna ska känna sig inkluderade. Vidare beskriver hon utifrån egna upplevelser olika 

miljöer och grupper som hon varit i som observatör. Hon fick uppleva klimat av både negativ 

och positiv natur och menar att dessa olikheter, beträffande klimatet, inte hör samman med 

elevernas egenskaper utan att det snarare hör ihop med den miljö som arbetet sker i och som 

är utformad av rektor och skolans personal. Ett viktigt dokument är skolans 
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likabehandlingsplan. Likabehandlingsplanen är viktig utifrån att alla har ett gemensamt 

synsätt. Westling Allodi (2011) menar vidare att skolor som inkluderar elever med 

funktionsnedsättning också har fler elever som går vidare till högre studier. Skolledning ska 

vara mer lyhörd när det gäller barn i behov av särskilt stöd. 

Idrottslärarens kompetens  

Nedan beskriver vi betydelsen av utbildning och kompetens kring elever med 

funktionsnedsättning för lärare i idrott och hälsa.  

För att läraren i idrott och hälsa ska kunna bilda sig en uppfattning om hur det är att arbeta 

med elever som har någon form av funktionsnedsättning så krävs det att man är utbildad 

eftersom man då på ett effektivare sätt kan inkludera dessa elever. Utbildning av lärare i idrott 

och hälsa bör ske även av personer som själva har någon form av funktionsnedsättning, och 

som eventuellt kan delta som rådgivare och stöd både i lärarutbildningen men också ute på 

skolorna. På detta sätt får de blivande idrottslärarna en bredare kompetens kring vilka 

problem som kan uppstå, ta del av värderingar och tekniska hjälpmedel som kan vara bra att 

veta då man senare ska arbeta med elever som är i behov av särskilt stöd (SOU, 1998:66). 

Lärarprogrammet på universitet och högskolor bör arbeta i högre grad med specialiserad 

utbildning i pedagogik i det vanliga lärarprogrammet för att på så sätt säkerställa att de 

blivande idrottslärarna får den kunskap de behöver för att inkludera alla elever (SOU, 

1998:66). 

Vickerman & Coats (2009) skriver att lärare i idrott och hälsa bör reflektera över vilken typ 

av metod som är bäst för att kunna ta emot och inkludera barn i behov av särskilt stöd. Den 

praktiska kompetens som krävs för att kunna göra det ska läggas i lärarutbildningen och inte 

bara teoretisk kunskap ska beprövas då den praktiska kunskapen också är betydande. I 

artikeln hade idrottslärare belyst det faktum att praktisk planering och genomförande av 

lektioner med elever som har någon form av funktionsnedsättning saknades. 

Lärarutbildningen bör innehålla praktisk träning av anpassad fysisk aktivitet så att alla 

blivande idrottslärare får en ökad kunskap kring elever i behov av särskilt stöd, och därmed 

också en ökad förmåga att inkludera dessa elever i den normala undervisningen.  
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Detta förstärks i en undersökning av 29 idrottslärares inställning och synsätt kring inkludering 

av elever med funktionsnedsättning i idrott och hälsa. Det som visade sig i artikeln var att 

idrottslärarna ansåg sig ha fått för lite kunskap i utbildningen men också att de fått för lite 

fortlöpande utbildning när de var färdigutbildade idrottslärare. Flera av idrottslärarna hävdade 

att bristen på deras formella utbildning och brist på stöd från organisation eller kollegor 

gjorde att de ifrågasatte huruvida det var möjligt med inkludering (Hodge, Ammath, & 

Casebolt m.fl.2009). Det faktum att de inte ansåg sig få det stöd som de behövde gjorde också 

att de blev mer negativt inställda kring att inkludera elever med funktionsnedsättning. Alla 29 

idrottslärare som var med i undersökningen menade att de behöver professionell hjälp kring 

detta innan de kunde lova en inkluderande undervisning för alla På grund av den bristande 

kunskapen om elever med funktionsnedsättning så uppstår också andra problem till följd av 

detta, exempelvis för stora klasser och ett försämrat självförtroende eller självtillit till sin 

förmåga. (Hodge, Ammath, & Casebolt m.fl.2009). 

Idrottslärarens bemötande – en effekt av kompetensen? 

I ovanstående text berörde vi idrottslärarens kompetens och i texten nedan kommer vi att 

fortsatt  belysa kompetensen, men nu utifrån hur idrottslärarens kompetens påverkar 

idrottslärarens bemötande till eleverna.  

Elliots (2008) studie handlar om hur lärarens bemötande påverkar inkluderingen av elever i 

allmänhet men också av de elever som har någon form av funktionsnedsättning. Vad 

idrottslärare har för kunskap om hur man arbetar med elever som har en funktionsnedsättning, 

påverkar bemötandet och därmed också graden av inkludering. En idrottslärare som är positiv 

till inkludering visade sig också vara mer effektiv i sitt arbete. Elliot skriver i sin studie att 

nya lagar och regler har resulterat i att lärarna i idrott och hälsa har en tuff uppgift i att 

inkludera alla elever i den vanliga undervisningen . Det problematiska ligger i att 

idrottsläraren måste på egen hand, utan extra hjälp inkludera eleven i undervisningen utan att 

hämma eller göra undervisningen mindre utvecklande för övriga elever.  

Det visade sig att elever med funktionsnedsättning betraktas mer positivt när barnet är yngre 

och är funktionsnedsättningen av en svårare grad betraktas den också mindre gynnsamt (Elliot 

2008). Detta belyser också Hodge m.fl. i sin artikel (Hodge  m.fl. 2009). 
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De idrottslärare som ansåg sig välutbildade eller hade mångårig kunskap kring elever med 

funktionsnedsättning var också mer positiva till inkludering.  I en annan kvalitativ studie 

visade det sig att de idrottslärare som var positivt inställda eller hade positiva attityder till 

elever med funktionsnedsättning i idrott identifierade fler områden som eleven skulle utveckla 

och hade fler mål som skulle nås (Combs, Elliot & Whipple 2010). Beroende på om 

idrottsläraren var positiv eller negativ i sin inställning till att inkludera alla elever så varierade 

alltså de praktiska möjligheterna. De idrottslärare som var positivt inställda lät eleverna delta i 

högre grad i de olika övningarna vilket ledde till att det var en högre inkludering under dessa 

lektioner. De lärare med negativa attityder hade också lägre förväntningar på sina elever 

vilket påverkade elevernas prestationer och deltagande (Elliot 2008). 

Vickerman (2012) skriver i artikeln att det är viktigt att idrottsläraren tar hänsyn till vad elever 

med funktionsnedsättning har för åsikter och tankar om vad som han eller hon vill och tycker 

om att göra. Om eleven inte får bestämma något så infinner sig en känsla av hjälplöshet och 

maktlöshet. Idrottsläraren kan inte och får inte bestämma eller ta ansvar för vad eleven klarar 

av för det kan leda till att barnet utesluts från vanliga lektioner. Vickerman nämner forskarna 

Bee & Boyd (2006) som lyfter fyra grundläggande element som idrottslärare bör vara 

medvetna om för att undvika eventuella hinder för elever med funktionsnedsättning att delta i 

undervisningen. Dessa element är socialt sammanhang, kunskap, läroplanen samt 

psykologiska frågor. Vickerman (2007) lyfter ”the inclusion spectrum” och belyser de olika 

strategier som innefattas för att barn med funktionsnedsättning på bästa möjliga sätt ska bli 

inkluderade i undervisningen. Dessa strategier är tänkta att ge idrottsläraren större flexibilitet i 

undervisningen och omfatta alla elever och därmed en hög delaktighet bland elever i behov av 

särskilt stöd. 

 

Miljöns och materialets inverkan på idrottslärarens undervisning 

Under rubriken ”En likvärdig utbildning” i Lgr 11 står det att: 

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den 

ska främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med 
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utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och 

kunskaper. (Skolverket Lgr 11) 

Det står i läroplanen att undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar. Därför 

vill vi även lyfta fram hur miljön kan anpassas för att elever med funktionsnedsättning ska 

inkluderas i ämnet idrott och hälsa.  

Fysiska miljön 

Nedan kommer vi beskriva vad den fysiska miljön har för betydelse för inkludering av elever 

med funktionsnedsättning. 

För att undervisningen ska kunna anpassas till alla så krävs det också att det finns material 

och lokaler som passar.  Andersson (2011) skriver i sin studie att på grund av slitet material 

och för små lokaler så blir undervisningens kvalité lidande. De idrottslärare han studerat var 

alla överens om att materialet och miljön hade en inverkan på huruvida alla elever kunde 

inkluderas. Planlösningen kritiserades också då elever med funktionsnedsättning hade 

svårigheter i att själva på egen hand kunna röra sig i idrottshallen på grund av exempelvis 

dörrar som var svåra att öppna. De faktorer som av idrottslärarna uppfattades som positiva för 

att en bra kvalité på undervisningen skulle uppfyllas var akustiken, ett bra material och 

rymliga lokaler. Johansson (2011) belyser i sin studie att det är av stor vikt att lokalerna är 

anpassade efter de elevgrupper som finns och de aktiviteter som genomförs. I ett fall då 

idrottsläraren inte hade något materialrum, så resulterade det i att allt som skulle användas på 

lektionen fick fraktas dit. Detta gick ut över undervisningen och begränsade möjligheterna 

både för lärare men också för de elever som behövde alternativa lösningar. Johansson skriver 

att idrottslärarna upplevde att idrottshallens läge påverkade elevantalet på lektionerna då 

eleverna kunde se det som en chans att slippa undan. Om idrottshallen låg långt bort från 

skolan så var det också färre elever på lektionen. Andersson (2001) poängterar idrottshallens 

tillgänglighet och menar att idrottshallen bör vara inbyggd i skolan eller ligga närmare för att 

underlätta både för elever men också för lärare. Tekniska hjälpmedel i form av smartboard 

eller liknande bör finnas för att kunna genomföra teoretiska lektioner som håller en bra nivå. 
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Psykosociala miljön 

Vi har tagit fram en del olika faktorer som kan påverka elevernas inkludering och nedan vill 

vi belysa den psykosociala miljön för att se hur den kan påverka på olika sätt för att 

inkludering av elever med funktionsnedsättning ska bli möjlig.  

Johansson (2011) nämner den psykosociala miljön och hur viktigt det är att idrottsläraren är 

trygg i sin roll, har en god kunskap och inte upplever för mycket stress (Johansson 2011). Då 

det ofta tyvärr är för stora grupper i kombination med idrottslärarens brist på kunskap så leder 

det många gånger till stress och försämrad undervisning. (Hodge, Ammath & Casebolt m.fl. 

2009). Då det även av idrottslärare upplevs vara brister i materiel och i lokaler infinner sig en 

känsla av att inte räcka till och flera av idrottslärarna kände att de inte hade något stöd från 

ledningen. Missförstånd på grund av för lite förståelse från kollegor och ledning och 

upplevelsen av brist på stöd ledde i flera fall till frustration och besvikelse hos idrottsläraren 

som påverkar undervisningen negativt (Johansson 2011). Både i Johanssons och i Anderssons 

studie lyfts det faktum att vissa av idrottslärarna såg det bristande materialet som en utmaning 

och upplevde det inte som en stress. Andersson skriver i sin studie att alla idrottslärare löser 

problem på olika sätt och det hänger mycket på vad du har för inställning (Andersson 2011). 
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Metod  
Val av metod 

Vi har i denna uppsats valt att använda oss av kvalitativ forskning genom en empirisk 

undersökning i form av intervjuer av det semi-strukturella slaget och genom läsning av 

litteratur och vetenskapliga artiklar. 

Vi använde oss av en hermeneutisk ansats i vår forskning då vi är subjektiva i vårt 

förhållningssätt. Vi ser våra tankar, åsikter och förkunskaper som en fördel i tolkning av 

insamlad data (Patel & Davidsson 2011). Begreppen och formuleringarna blev en följd av de 

data som vi samlade in vilket utmärker den kvalitativa forskningen (Bryman 2001). Patel & 

Davidsson (2011) beskriver det som den hermeneutiska spiralen, text tolkning och förståelse 

blir ny text, ny tolkning och ny förståelse.  Bryman (2001) menar att den mest uppenbara 

skillnaden mellan kvalitativ och kvantitativ forskning är att kvantitativ forskning brukar vara 

mer inriktad på siffror än ord. Då kvalitativ forskning handlar om djup och inte bredd så föll 

det sig ganska naturligt att det var kvalitativ forskning vi skulle använda oss av, då vi kom i 

kontakt med en ganska liten grupp människor som svarade på relativt omfattande frågor. Det 

finns olika sorters metoder som man kan använda sig av när man ska genomföra en intervju 

och det råder delade meningar om vad som menas med en kvalitativ intervju. Vissa forskare 

hävdar att det är detsamma som en ostrukturerad intervju medan vissa forskare menar att 

kvalitativa intervjuer är strukturerade intervjuer (Bryman 2001). Vi anser att vår metod passar 

bättre in på beskrivningen av hur en semi-strukturerad intervju är uppbyggd eftersom den 

karaktäriseras av en intervjuguide, ett manus eller skript som oftast ställs i den ursprungliga 

ordningen. Vi ville ha en viss form av struktur för att sedan på ett smidigt sätt kunna jämföra 

de olika fallen med varandra . Vi ville också ha en tydlig fokus på vad vi skulle undersöka och 

då är det en fördel att använda sig av intervjuer av det semi-strukturerade slaget. Eftersom 

respondenten hade stor frihet att utforma svaren på sitt sätt så var intervjuprocessen flexibel 

(Bryman 2001). 
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Urval 

Genom kvalitativa intervjuer med semi-strukturellt inslag så har vi intervjuat sex stycken 

idrottslärare som har varit eller är verksamma i ämnet idrott och hälsa.  

Vi har varit i kontakt och träffat alla dessa sex lärare på ett eller annat sätt innan detta arbete 

påbörjades så vi visste vilka de var och hade lite kunskap om deras bakgrund. Lärarna är alla 

engagerade och involverade i ämnet idrott och vi ansåg därmed att de var lämpliga att 

intervjua då vi förmodade att vi skulle få svar som var genomtänkta och relevanta. 

Informanterna vi valde hade enligt oss något speciellt att bidra med och hade positioner som 

kunde tänkas vara intressanta för vårt syfte i arbetet. Bryman nämner begreppet representativt 

urval och förklarar det som att det representativa urvalet ska spegla populationen på ett riktigt 

eller träffande sätt (Bryman 2001). De sex personerna vi intervjuade ansåg vi ge relevanta 

exempel på hur det kan se ut med arbetet av inkludering av elever med funktionsnedsättning i 

idrott och hälsa. 

Reliabilitet och validitet 

I en kvalitativ forskning som denna så är begreppen reliabilitet och validitet diskuterade 

huruvida relevanta dom är i sammanhanget. Bryman skriver att kvalitativa forskare har olika 

synsätt och ståndpunkter när det gäller frågan om validitet och reliabilitet (Bryman 2001). Två 

kriterier för en bedömning av kvalitativ undersökning är trovärdighet och äkthet där 

trovärdigheten består av fyra delkriterier. De delkriterier som lyfts ur trovärdighet är 

tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka och konfirmera (Bryman 

2001). Vi har förhållit oss till dessa fyra kriterier då vi noggrant transkriberat våra intervjuer 

och redogjort för alla våra faser i forskningsprocessen. Då vi i den samhälleliga forskningen 

också insett att det inte går att uppnå fullständig objektivitet så vill vi säkerställa att vi handlat 

i god tro då vi inte låtit våra personliga värderingar medvetet påverkat slutsatserna från vår 

undersökning(Bryman 2001). 

Etiska principer 

Några av svensk forsknings etiska principer som vi följt är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman 2001). Bryman lyfter 

även forskarna Diener & Crandalls (1978) indelning av etiska principer i 

samhällsforskningen. Dessa är uppdelade i fyra områden enligt följande – om det förekommer 
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någon skada för deltagarnas del, om det förekommer någon brist på samtycke från deltagarnas 

sida, om man inkräktar på privatlivet och om det förekommer någon form av bedrägeri eller 

undanhållande av viktig information(Bryman 2001). 

Alla berörda personer i vår undersökning informerades om dess syfte och upplägg vilket är en 

del som ingår i samtyckesprincipen. De bestämde själva över sin medverkan (frivilligt 

samtycke) och den information och de uppgifter som samlades in användes endast för 

forskningsändamålet. Personuppgifter kring de berörda personerna höll vi anonyma så det inte 

skulle finnas någon risk för obehöriga att ta del av den informationen (Bryman 2001).  

Planering 

Planering av frågorna är viktigt då vi ville ha dem formulerade på ett sådant sätt som 

underlättar svar på våra frågeställningar i arbetet. Vi ville inte heller, som Bryman (2001) 

skriver, ställa några ledande frågor då svaren riskerar att bli missvisande. Denscombe (2000) 

skriver i Forskningshandboken att intervjuer skall planeras noga eftersom de innefattar en god 

kunskap om ämnet (2000).  Informanternas synpunkter är viktiga i vår intervju och frågorna 

vi ställde gav en stor möjlighet för dem att utveckla sina resonemang och sina tankar.   

På grund av att intresset i våra intervjuer inte speglar forskarens intressen utan istället är riktat 

mot informanternas synsätt och ståndpunkter så var det en anledning till varför vi använde oss 

av kvalitativa intervjuer (Bryman 2001). 

Genomförande 

Intervjuerna genomfördes i hemmet hos informanterna men även i andra miljöer där man 

kunde sitta avskiljt i lugn och ro. Denscombe (2000) nämner hur viktig det är att välja en 

miljö där man kan arbeta ostört då risken minskar för att något kan gå fel. Vi genomförde 

intervjuerna genom så kallade personliga intervjuer som innefattas av två parter, forskare och 

informant (Denscombe 2000). Tiden för intervjuerna varierade från 20 minuter till 50 minuter 

naturligtvis beroende på hur utförliga svar informanterna gav då de fick ta sig den tid de 

behövde och där eventuella följdfrågor kunde dyka upp. 
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Resultat och analys 
 

I denna del av vårt arbete följer vår resultatredovisning där vi i direkt anslutning till varje 

avsnitt gör en analys utifrån tidigare forskning. I intervjuerna har vi ställt frågor som har med 

de tre olika rubrikerna nedan att göra och som vi valt att utforma vårt resultat ifrån. Vi har valt 

att använda oss av dessa rubriker för att på ett enkelt sätt kunna ställa samman intervjusvaren 

så att det svarar upp mot arbetets syfte.  

Vad är viktigt för lärare i idrott och hälsa, att förhålla sig till då man arbetar med elever 
som har en funktionsnedsättning? 
I avsnittet nedan kommer vi att redovisa de resultat som handlar om skolans styrdokument, 

skolans organisation och samarbetet mellan kollegorna, samt hur lärarna förhåller sig till 

dessa, för att inkludering av elever med funktionsnedsättning ska bli möjlig.  

Skolans	  organisation	  och	  styrdokument	  
De intervjuade lärarna menar att det i gällande styrdokument står tydligt att elever med 

funktionsnedsättning ska vara delaktiga utifrån sina förutsättningar. Alla ska enligt 

styrdokumenten ges möjlighet till delaktighet i undervisningen. En lärare påpekar dock att det 

var mer tydligt i äldre läroplaner än vad det är i den nuvarande. Denna tydlighet, förklarar 

hon, har att göra med att en inkluderad undervisning numera ska vara så självklar, att det inte 

ska vara nödvändigt med mer upprepning och förtydligande. Några lärare upplever att 

styrdokumenten är svårtolkade gällande inkluderad undervisning, medan en annan lärare 

tycker att det i den senaste läroplanen finns större möjligheter, att utifrån de kunskapskrav 

som finns, inkludera alla elever. Vidare menar han att det är viktigt att verksamma pedagoger 

i ämnet idrott och hälsa fasthåller att det är skolidrott och inte föreningsidrott som ska vara 

framträdande i undervisningen. Han menar också att om undervisningen drivs utifrån 

föreningsidrottens ramar så tenderar detta att minska möjligheterna till en inkluderande 

undervisning.  

Hotet mot inkludering är idrottsrörelsens verkan i idrottsundervisningen. Det 

är ju en kultur och historia att idrott är lika med idrott föreningsliv och så är 

det inte och den myten måste vi hjälpas åt att ta bort. Alla vi som jobbar med 
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idrott måste inse att det är inte föreningsaktiviteter vi pysslar med utan det är 

en läroplan och en kursplan som vi ska förhålla oss till. 

 Lärarna lyfter fram vikten av att känna till och vara förtrogen med styrdokumenten för att 

elever med funktionsnedsättning ska bli främjande.  

Idrott	  och	  hälsas	  timplan	  	  
Alla lärarna är av den uppfattningen att ämnet idrott och hälsas timplan inte är bra och de 

anser alla att idrottsämnet borde ha fler timmar per vecka. Det är svårt att skapa fasta rutiner 

och ett fysiskt aktivt utövande med bara två timmer i veckan. Ur hälsosynpunkt är det inte 

tillräckligt för att skapa bestående vanor gällande fysisk aktivitet. En lärare ställer antalet 

idrottstimmar i skolan mot de levnadsvanor vi har idag i samhället, och menar vidare att den 

fysiska aktivitet som utövas på idrottslektionerna kan vara den enda fysiska aktivitet som en 

del barn får.  

Jag hade ju jätte gärna haft mer idrott. Jag tycker att det borde vara någon 

fysik aktivitet varje dag. Jag är övertygad om att många elever skulle prestera 

bättre i skolan och må bättre och jag har den uppfattningen att jag skulle 

jätte gärna skulle vilja ha mer idrott för att kunna skapa ett rörelsebehov som 

man sen är fast, sett ur ett folkhälsoperspektiv. Ja, det är för lite idrott i 

skolan.  

För de elever som behöver extra motorisk träning är det för lite timmar för att utvecklingen 

ska gå framåt. En annan lärare anser att vi mer borde ta fasta på det som står i styrdokumenten 

och använda dessa för att kunna argumentera för mer idrottstimmar. Enligt honom finns det 

mycket i styrdokumenten som går att använda för att föra en argumentation för utökad fysisk 

aktivitet i skolan. Samma lärare menar också att vilken funktionsnedsättning eleven har och 

hur stor klassen är, kan vara avgörande om man kan tillgodose alla elevers behov. Det är inte 

enbart de elever med en funktionsnedsättning som pedagogen ska tillgodose och bemöta. Det 

är även de elever som har lätt att nå kunskapsmålen som också ska få sina behov 

tillgodosedda. Med detta anser han att det kan vara, i vissa fall, en bra alternativ lösning att 

arbeta i olika grupper utifrån elevernas färdigheter då allt handlar om individen.  
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Anpassning	  av	  lektioner	  
Några lärare framhåller också att det inte behöver vara exkluderande att arbeta i olika grupper 

utan snarare tvärtom. Då kan man möta dessa elever på ett helt annat sätt, och arbeta med 

motorik utifrån deras förutsättningar som i sig kan bli mer utvecklande än om man jobbar i 

helklass.  

Det kan vara en fördel beroende på vilken funktionsnedsättning de har. Jag 

kan nå dem på ett annat sätt än om vi arbetar i helklass. 

De intervjuade lärarna i idrott och hälsa menar att lektionsinnehållet ska anpassas efter alla 

elever, både de med och de utan funktionsnedsättningar. En lärare framhåller dock att om man 

som pedagog känner att man inte klarar av att anpassa lektionerna efter allas behov, så måste 

man kunna motivera detta inför skolans rektor. Det kan till exempel vara så att ett för stort 

elevantal i gruppen kan medföra svårigheter för att kunna anpassa undervisningen på ett bra 

sätt. Här lyfter läraren fram gruppens storlek och menar att den har betydelse för att läraren 

ska kunna individanpassa.  Samma lärare menar att skolans organisation och struktur inte är 

fungerande för inkludering av elever med funktionsnedsättning. Han påpekar att 

organisationen sätt att bemöta dessa elever ofta handlar om att man exkluderar eleven från ett 

sammanhang, det vill säga den ordinarie undervisningen. Detta i sig är utpekande och 

stigmatiserande för eleven. Det vore mycket bättre, ur inkluderingsperspektiv om 

speciallärare och specialpedagoger kommer in i den ordinarie undervisningen och är med där.  

Jag tycker att specialpedagoger och speciallärare ska in i 

undervisningssituationen. Jag menar alla kan ju få hjälp av dem och de 

anpassningar som görs kan väl alla må bra av. Jag menar bara för att man 

inte har en diagnos, så kan man ju ändå må väldigt bra av tydlighet och 

struktur och rutin. 

Samarbete	  
En lärare har erfarenhet av att hon på sin arbetsplats har haft ett gott förhållningssätt till 

inkludering av elever med funktionsnedsättning. Detta tänkande om inkludering är något som 

har genomsyrat hela organisationen på arbetsplatsen.  En lärare menar att det går mer mot 

samverkan mellan de olika ämneslärarna och övrig personal. Detta framhåller han som viktigt 

för att kunna arbeta med inkludering. Vissa lärare upplever att de i sin idrottslärarroll inte har 
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den form av samarbete med övrig personal som man skulle önskat och upplever att de arbetar 

mycket själva med just sitt ämne. Samarbetet underlättas också om det finns ett gemensamt 

synsätt på inkludering. Det kan vara svårt att samarbeta om det finns lärare som inte är för ett 

inkluderande arbetssätt eller om det finns en negativ inställning till elever med 

funktionsnedsättning. Alla de intervjuade lärarna fastslår att ett gott samarbete är en 

förutsättning för att det ska vara möjligt att tillmötesgå allas behov. 

 Det är viktigt att vi lärare kan samarbete för att kunna klara av att kunna 

utforma undervisningen efter kursplanen. Vi lärare måste ständigt ha en 

levande dialog med varandra där vi för resonemang om hur vi bedömer ett 

visst kunskapsområde och vad som är syftet med det aktuella ämnet. 

Analys av vad lärarna har att förhålla sig till 

Lärarna menar att det är viktigt att man har förmågan att kunna sätta sig in i styrdokumenten 

och förstå vad som står om elever med funktionsnedsättning och inkluderad undervisning. 

Lärarnas uppfattning är att det i styrdokumenten står klart och tydligt om allas rätt till 

delaktighet i undervisningen. Persson (2008) poängterar också att alla har rätt till delaktighet i 

en inkluderande miljö och detta ställer krav på personalens kompetens. Detta är enligt lärarna 

inte alltid lätt att lösa i och med att behovet i gruppen kan se mycket olika ut och ett 

organisatoriskt stöd saknas ofta. Det kan också vara svårt att hinna med och individualisera 

om antalet elever är för stort i gruppen.  Men eftersom alla elever ska mötas utifrån sina 

förutsättningar kan olikheterna istället för problem ses som en tillgång för organisationen och 

stödja att arbetet kan läggas upp utifrån de olikheter som finns (Nilholm 2006). 

I våra intervjuer menar samtliga lärare att skolidrotten och skolans kursplan i ämnet idrott och 

hälsa är det som bestämmer hur och på vilket sätt undervisningen ska utformas från. Detta är 

något som lärarna anser att de måste förhålla sig till för att undervisningen ska bli 

inkluderande. Föreningsidrottens sätt att bedriva fysisk aktivitet måste därför separeras ifrån 

ämnet idrott och hälsa i skolan. I våra intervjusvar framgår också ett kritiskt tänkande till 

ämnets timplan. Det är svårt att få till en inkluderande studiemiljö när ämnets timmar är för 

få. För att undervisningen i idrott och hälsa ska kunna bli inkluderande för elever med 

funktionsnedsättning är det viktigt att läraren förhåller sig till organisationens struktur. Grosin 

(2009) framhåller också detta, att lärarna känner sig trygga och görs delaktiga och får 
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tillsammans arbeta fram de mål och den kultur som skolan ska präglas av. Det sociala 

samspelet mellan alla skolans olika aktörer är viktigt för att kunna arbeta med frågor som rör 

inkludering. Samverkan och det sociala samspelet är kvalitéer som de intervjuade lärarna 

framhåller är en nödvändighet för att inkludering ska uppstå.  I intervjuerna framkommer det 

att en del lärare inte tycker att skolans organisation har ett inkluderande arbetssätt, i och med 

att elever med funktionsnedsättning ofta plockas ut ur sitt sammanhang och på så vis 

exkluderas. Denna lärare intar det kritiska perspektivet som Nilholm (2006) lyfter fram, där 

problematiken med att plocka ut en elev ur ett sammanhang medför att eleven blir exkluderad. 

Därför är det viktigt att man inom en skola eller ett arbetslag har ett gemensamt synsätt på vad 

som menas med inkludering och att alla strävar mot samma mål. Ett sätt att förklara vad som 

menas med inkludering kan vara det Nilholm menar, när han belyser att organisationen ska 

anpassas efter elevernas olikheter och behov. Detta kan vara ett sätt för ett lärarlag att förklara 

begreppet inkludering.  

Vad har lärare i idrott och hälsa för syn på inkludering av elever med 

funktionsnedsättning? 

Nedan redovisar vi resultat som handlar om lärarens syn på inkludering och inkluderande 

undervisning.  

Inkludering	  
Samtliga lärare i idrott och hälsa som vi har intervjuat anser att inkluderad undervisning 

handlar om att alla elever är med och är delaktiga. Eleverna ska kunna vara delaktiga utifrån 

sina förutsättningar. Inkluderad undervisning behöver inte nödvändigtvis innebära att alla 

elever gör samma sak, utan det är själva delaktigheten som lyfts fram. De intervjuade lärarna 

påpekar också vikten av att läraren i idrott och hälsa kan anpassa lektionsinnehållet till alla 

elever, både de med funktionsnedsättning och de utan, så att det finns många olika alternativa 

lösningar för rörelse. Lärarna menar att det är viktigt att kunna sätta delaktigheten före tanken 

att alla ska göra exakt samma sak. Pedagogerna måste därför kunna se att alla ska kunna delta 

utifrån sina behov, men ändå vara delaktig.  

En lärare framhåller att inkludering för honom innebär: 

Inkluderad är motsatsen till exkluderad och exkluderad är när man plockar 

bort någon från någonting. Inkluderad är när man plockar in någon. Så för 
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mig är inkludering, i undervisning att alla ska vara med i gruppen, alla 

tillhör gruppen och laget. 

För att inkluderad undervisning ska bli möjlig svarar en annan lärare att det är viktigt att 

pedagogen förstår att inkludering sker på många olika plan:  

Det finns både fysisk, psykosocial och pedagogiskt tillrättarläggande. Den 

fysiska, den finns ju ofta, hissar och ramper och hjälpmedel med i viss mån. 

Den pedagogiska är den som hänger på läraren, om han eller hon kan klara 

av att tänka lite vidare och hitta nya lösningar. Den psykosociala handlar om 

att eleven verkligen får möjlighet att komma in bland kompisar, vilket ofta 

sker per automatik om bara möjligheterna finns. 

En lärare framhåller att möjlighet till inkluderad undervisning är att det finns ett värde i sig att 

uppnå genom att ge eleverna möjlighet till att se att alla är olika och att skapa ett 

hänsynstagande och respekt mot sina medmänniskor. Här lyfts tankar fram om inkludering 

som handlar om elevernas sociala klimat och välbefinnande i gruppen.  

Specialpedagogik	  
Samtliga lärare menar att specialpedagogik för dem, innebär att kunna anpassa 

undervisningen efter de behov som finns i elevgruppen. De poängterar dock att 

specialpedagogik handlar om att kunna ta ett perspektiv som man kanske inte riktigt klarar av 

i den ordinarie undervisningen. Genom att vända sig till en specialpedagog kan man få tips 

och råd som man kan ha nytta av i sin undervisning. En lärare anser att specialpedagogik 

handlar om att kunna hitta nya möjligheter och att vara kreativ med de barnen som behöver 

hjälp. Han menar vidare att när det gäller specialpedagogik så måste ett större tänkande till 

Idag blir det för mycket fokus på att ha en assistent som ska följa en elev. Det 

hjälper ingenting, utan man måste titta större och titta på organisationen, på 

hur man jobbar och följa upp det systematiskt. Funkar detta? Eller funkar det 

inte? Funkar det inte, får vi vrida om och göra en annan insats. 

Lärarna påpekar återigen att samarbetet mellan skolans aktörer är ett bättre alternativ till att 

göra inkludering möjlig, än att sätta in assisteter som punktmarkerar en elev med en 

funktionsnedsättning.  
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Funktionsnedsättning	  och	  funktionshinder	  
Alla lärare definierar innebörden av en funktionsnedsättning med att det handlar om att eleven 

har någon form av nedsättning, mätt utifrån det som anses vara normalt. 

Funktionsnedsättningen medför att eleven blir funktionshindrad i stor eller liten utsträckning. 

Funktionshindret uppstår i den relation som eleven har till den miljö och situation som han 

eller hon befinner sig i. De intervjuade lärarna menar att en funktionsnedsättning kan vara 

kontinuerlig, det vill säga att den är permanent men den kan också var övergående. Lärarna 

uppger att de har många olika funktionsnedsättningar att arbeta med. Spannet av olika 

diagnoser är stort.  

En funktionsnedsättning kan ju vara mycket bred. Det kan handla om fysiska 

handikapp till psykiska handikapp så det kan utkristallisera sig på många 

sätt. 

Analys av lärarnas syn på inkludering av elever med funktionsnedsättning 

De intervjuade lärarna menar att en elev kan ha en funktionsnedsättning som kan vara av 

fysisk, psykisk eller social karaktär. En lärare framhåller därför vikten av att kunna utforma 

undervisning och tillrättalägga denna på alla dessa plan.  Funktionsnedsättningen kan vara 

permanent eller övergående. Samtliga lärare menar att funktionshindret uppstår i relation 

mellan den funktionsnedsatta och miljön han eller hon befinner sig i. Lärarna är samstämmiga 

i sin uppfattning om vad som menas med funktionsnedsättning och funktionshinder. Deras 

uppfattning stämmer väl överens med den förklaring på dessa begrepp som Socialstyrelsen 

(2012) gör. Socialstyrelsen menar att en funktionsnedsatt person kan vara begränsad på 

många olika plan samt att ett funktionshinder uppstår när den funktionsnedsatta personen rör 

sig i sin omgivande miljö.  

Delaktighet utifrån alla barns olikheter och behov är det som framhålls som mycket viktigt av 

de lärare vi har intervjuat. De likställer inte inkludering med att alla elever gör samma sak 

utan det är delaktigheten som premieras. Vickerman lyfter the ”inclusion spectrum” där han 

belyser fem strategier som läraren i idrott och hälsa kan förhålla sig till beroende på vilket 

som passar bäst för de förhållanden som råder (Vickerman 2007). Innehållet på lektionerna i 

ämnet idrott och hälsa ska således anpassas utifrån alla elevers olikheter och behov. För att 

inkluderad undervisning ska kunna åstadkommas måste den ske på olika plan. Framförallt 
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framhålls det att pedagogen klarar av att tänka på många olika sätt och kan skapa olika 

alternativa lösningar. Detta medför att chanserna till inkluderad undervisning ökar för elever 

med funktionsnedsättning. Att ta hjälp av specialpedagoger kan vara bra för att hitta nya 

möjligheter, få tips och råd på hur man kan arbeta för att möta alla elevers olikheter. 

Samarbete mellan pedagogerna lyfts återigen fram och det faktum att det är viktigt att läraren 

kan tänka stort och i ett vidare perspektiv för att kunna möte elever med funktionsnedsättning.  

Nilholm (2006) belyser två olika perspektiv att utgå ifrån gällande specialpedagogik. Det 

kompensatoriska perspektivet går ut på att eleven ska bli kompenserad i det som han eller hon 

har brister i. Detta sker ofta genom att eleven tas ut ur sitt sammanhang och får hjälp med 

kompensatoriska insatser. Det kritiska perspektivet utgår från att se att elevernas olikheter är 

något positivt och att undervisningen ska läggas upp utifrån dessa olikheter. Eleven ska få 

hjälp till att göra uppgifter som passar för honom eller henne, men ska inte exkluderas och tas 

ut ur den ordinarie undervisningen. De intervjuade lärarnas resonemang utgår från det kritiska 

perspektivet i och med att de förespråkar elevernas delaktighet och menar på att det är 

pedagogens kreativitet, fantasi och inställning som skapar alternativa lösningar för att alla ska 

kunna vara med. Lärarna är negativt inställda till det kompensatoriska perspektivet i och med 

att de upplever att eleverna då blir exkluderade från undervisningen.  

Hur ser lärare i idrott och hälsa på möjligheter och hinder kring att arbeta med dessa 

elever för att de ska bli inkluderade i undervisningen? 

I detta avsnitt beskriver vi de intervjuade lärarnas svar på de frågor som handlar om hinder 

och möjligheter för att inkluderad undervisningen ska bli möjlig.  

Hinder	  och	  möjligheter	  
Flera av lärarna upplever att det inte finns några direkta hinder för att kunna inkludera elever 

med funktionsnedsättning i undervisningen. De framhåller att pedagogens tänkande, 

kreativitet, fantasi och förhållningssätt är det som är avgörande för hur inkluderad 

undervisningen blir.  

Det utmanar läraren att tänka i ett vidare perspektiv för att utforma 

undervisningen så att alla kan delta.  
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En lärare anser att det ligger mycket hos pedagogen för att undervisningen ska bli 

inkluderande. Hon påpekar att det kan vara ett hinder för inkludering om lärarna inte tror att 

det går att finna alternativa lösningar för elever med funktionsnedsättning. Det kan också 

uppstå hinder för inkludering om en elev har tidigare negativa erfarenheter av ämnet. Några 

lärare säger att funktionsnedsättningen i sig är ett problem och beroende på hur stor 

funktionsnedsättningen är så kommer personen att vara mer eller mindre funktionshindrad, 

vilket medför att vissa aktiviteter helt enkelt inte går att utföra. Samtidigt ska det finnas 

möjlighet till att kunna delta utifrån individens förutsättningar. Flera lärare tycker också att 

det är viktigt ur ett specialpedagogiskt perspektiv att man arbetar med elever med och utan 

funktionsnedsättning i samma grupp. Det är berikande för att alla elever ska kunna visa 

hänsyn och förståelse för varandra samt att det blir en utmaning för pedagogen. De menar 

också att elever med funktionsnedsättning kan vara med i helklass och utföra mycket av 

undervisningens innehåll, därför att delaktigheten är viktig för att eleverna ska känna sig med 

i ett sammanhang. Ett sätt att arbeta med inkludering är att pedagogen ser själva 

funktionsnedsättningen som en möjlighet.  

Material	  och	  ekonomiska	  medel	  
Några lärare framhåller att viktiga aspekter för inkluderad undervisning är att det finns 

tillgång till en välutrustad sal och material för att kunna svara upp till det behov som finns i 

elevgruppen. De poängterar också att det krävs mer omfattande utbildning rörande elever med 

funktionsnedsättning, så att lärarna på ett bättre sätt kan arbeta med att inkludera dessa elever 

i undervisningen.  Lärarens kompetens är viktig och det är också viktigt att han eller hon kan 

sätta sig in i elevens situation. De framhåller också att de ekonomiska resurserna kan bidra till 

att antingen göra inkludering möjlig eller omöjlig. För att inkludering av elever med 

funktionsnedsättning ska bli möjlig lyfter lärarna tillgången på material, välutrustad sal, 

ekonomiska resurser, samt pedagogens sätt att tänka som möjliggör många alternativa 

lösningar. Samtliga lärare menar att idrottssalens tillgänglighet och material också har en 

betydelse för att kunna svara upp mot alla elevers behov. En lärare upplever att det på den 

enhet som hon arbetar i inte har ett inkluderande förhållningssätt i och med att salar och 

material inte är lämpliga.  
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Det är ganska dåliga salar, en jätteliten och en alldeles för stor utan några 

lämpliga redskap i. Så möjlighet till att göra olika saker är ganska liten och 

dessutom är man på två olika ställen och det skapar förvirring och stress för både 

elever och lärare.  

Förklaringen till detta är att det inte finns tillräckliga resurser och ekonomiska förutsättningar 

på den enhet som hon är aktiv på. När det gäller de resurser som bör finnas, för att kunna 

åstadkomma en bra undervisning, är upplevelsen av samtliga lärare, förutom en, att de känner 

att de kan få de resurser som behövs. En lärare framhåller dock betydelsen av att du som 

pedagog kan motivera elevens behov. Det kan handla om material eller extra insatt personal. 

Ytterligare en gång framgår att de intervjuade lärarna anser att tillgången på rätt utrustning är 

viktig för inkludering av elever med funktionsnedsättning. Det framgår också att man som 

pedagog måste kunna motivera varför man behöver vissa resurser.  

Studiemiljön	  
Alla lärare upplever att den fysiska och sociala miljön spelar roll hur elever med 

funktionsnedsättning bli inkluderade i undervisningen. Lärarens inställning är viktig och kan 

antingen fungera stjälpande eller hjälpande. En lärare talar om miljön, inte enbart utifrån 

salens utformning och tillgängligt material. Hon menar också att schemaplanering och 

omklädningsrummet är faktorer som spelar in. Om en klass slutar samtidigt som en annan 

börjar kan detta medföra stressrelaterade situationer som är jobbiga både för lärare men också 

för en del elever. 

Alltså att de måste vara tillräckligt med tid runt om så att inte eleverna blir 

stressade. För stress är det som är jobbigast. I synnerhet de med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar. 

 Det är viktigt att skolans ledning och de som planerar schemat har detta i åtanke för att 

minimera stressade situationer. Därav är det viktigt att samtlig personal är införstådda i de 

problem som kan uppstå och därifrån planera undervisningen utifrån detta.  

Analys kring lärarnas upplevelser om hinder och möjligheter för inkludering 

I våra intervjuer framkommer det att det finns många hinder men även möjligheter för att 

undervisningen ska bli inkluderande för elever med funktionsnedsättning. De intervjuade 
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lärarna menar att pedagogens kompetens, tänkande och inställning till inkludering kan utgöra 

ett hinder. Omvänt kan detta fungera främjade för inkludering om pedagogen är van, trygg 

och har en bred utbildning för att möta det behov som finns. Elliot (2008) menar att lärarens 

inställning är avgörande för om och hur elever med funktionsnedsättning blir inkluderade. En 

lärare som är engagerad och positivt inställd är mer slagkraftig och effektiv i sitt arbete. 

Utbildningen ska omfatta en ökad kompetens till själva funktionsnedsättningen och bland 

annat tekniska färdigheter i hantering av material. Undervisningen bör utformas i samverkan 

med personer som har en funktionsnedsättning, för att de ska kunna ge en realistisk bild av 

verkligheten beträffande idrott och hälsa. Vickerman & Coats (2009) menar att det saknas 

praktisk kompetens i lärarutbildningen. Den praktiska kunskapen är lika viktig som den 

teoretiska för att kunna möta behovet som finns. Därför framkommer det att det finns ett 

utbildningsbehov för att kunna möta elever med funktionsnedsättning. Det framkommer också 

både i teorin och i empirin att lärarens bemötande och inställning påverkar graden av 

inkludering.  

Tillgången på lämpliga idrottssalar och utbudet på material är också avgörande för att kunna 

möta de olika behov som finns då elever med funktionsnedsättning kan kräva ett annat 

material än vid ordinarie undervisning. Andersson (2011) menar att detta är avgörande 

faktorer för inkludering av elever med funktionsnedsättning.  Även de ekonomiska resurserna 

kan öka eller minska möjligheterna i inkluderingsarbetet men ändå upplever flera av lärarna 

att de kan få de resurser som behövs. Schemaplaneringen kan vara ett hinder om det på 

schemat är inplanerat att en klass slutar samtidigt som en annan klass börjar. Hodge m.fl. 

(2009) menar att stora klasser med många elever kan leda till stressade situationer. Tillståndet 

som då uppkommer i omklädningsrummen blir ohållbart vilket ofta påverkar den del elever 

med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Därför är det av stor vikt att schemaplanerare 

har detta i åtanke för att arbetet med inkludering ska bli så bra om möjligt.  
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Diskussion 
Diskussion av metod 

Vi valde att genomföra kvalitativa intervjuer i vår undersökning. Vi gjorde bedömningen att 

en kvalitativ metod mer skulle passa vårt syfte och ge en fördjupad förståelse kring lärare i 

idrott och hälsas arbete, med inkludering av elever med funktionsnedsättning. Vi försökte 

konstruera frågor som svarade upp mot arbetets syfte och frågeställning. I efterhand kan vi se 

att intervjufrågorna delvis kunde formulerats på ett tydligare sätt. En del av frågorna gick in i 

varandra och ibland blev det en viss upprepning. En pilotintervju hade varit ett bra sätt för att 

få en uppfattning om frågornas relevans och kvalité. Det vi vill lyfta fram som bra kritik är att 

vi valde att intervjua lärare med god kunskap inom området, samt att de hade olika 

erfarenheter och olika verksamma år i sin tjänst som lärare i idrott och hälsa.  

Diskussion av resultat 

I vårt resultat ser vi att det är svårt, att på ett klart sätt ge en bra definition av vad som menas 

med begreppet inkludering. Både den litteratur vi har läst och svaren på våra intervjufrågor, 

rörande inkluderingsbegreppet, visar att begreppet inte är lätt att reda ut. Vi valde i detta 

arbete att utgå ifrån Nilholms (2006) definition, att inkluderingsbegreppet, i skolan som 

kontext handlar om att organisationen ska anpassas efter elevernas behov. Under våra 

intervjuer ställdes frågor till lärarna om inkluderingsbegreppet och det framkom att alla 

intervjuade lärare utgick från detta sätt att tänka om inkluderingsbegreppet. Det vill säga att 

skolan ska anpassa sin verksamhet efter elevernas behov. De intervjuade lärarna var av den 

uppfattningen att en elev exkluderas, om han eller hon tas ut från ett sammanhang för att få 

särskild undervisning. Vi anser att om en lärare ska kunna inkludera elever med 

funktionsnedsättning så är det av stor vikt att man förklarar inkluderingsbegreppet utifrån att 

det är skolan som ska anpassas efter elevernas behov. En elev med en funktionsnedsättning 

ska vara med och vara delaktig i undervisningen under förutsättning att det finns de resurser 

som krävs, vilket borde vara en självklarhet om skolan ska anpassas efter elevernas behov. I 

Lgr 11 framhålls elevernas delaktighet och rätt att vara med i en inkluderande undervisning. 

Om inte undervisningen svarar upp mot detta, kan vi som pedagoger använda oss av 

styrdokumenten för att styrka tanken om inkludering, för att vi ska kunna ge eleverna en bra 
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undervisning. Elevernas rätt till en bra utbildning och positiv skolgång och rätt att få den hjälp 

de behöver, går även att hävda genom styrdokumenten.  

Lärare i idrott och hälsa ska utforma sina lektioner utifrån skolans ramar, med kursplanen som 

styrmedel. I resultatet framkom det att föreningsidrottens sätt att bedriva idrott måste 

separeras från det skolan ska basera sin undervisning på. Vi tror att det är viktigt att skolan 

och lärarna i idrott och hälsa visar en tydlighet i detta och bedriver undervisningen utifrån 

ämnets kursplan. Detta tror vi ökar möjligheterna till inkludering och minskar riskerna att 

elever med funktionsnedsättning blir exkluderade.  

Det som i ena fallet kan vara ett hinder kan i motsatt förhållande vara en möjlighet. Det 

framkom i resultatet, men även i teorin, att många lärare ansåg att tillgången på material, 

anpassade idrottssalar, lärarens kompetens, samarbetet med skolans övriga personal och 

samarbetet med skolans ledning är faktorer som är avgörande för att inkludering av elever 

med funktionsnedsättning ska bli möjlig. Både i empirin och teorin framkom kritik mot 

lärarens kompetens och lärarutbildningen. En del av de intervjuade lärarna upplever att de 

saknar den utbildning som krävs för att kunna möta dessa elever. I teorin togs det faktum upp 

att det kanske vore bra om lärarstudenter fick mer praktisk utbildning och dessutom blev 

utbildade av personer som själva har en funktionsnedsättning. När vi tittar tillbaka på vår egen 

lärarutbildning, med fokus på ämnet idrott och hälsa, anser vi att vi själva inte besitter de 

kunskaper som vi borde ha för att kunna möta elever med funktionsnedsättning i ämnet idrott 

och hälsa. Vi skulle önskat att utbildningen hade en större bredd där specialpedagogik i 

samband med ämnet idrott och hälsa skulle fått ta större del i anspråk. 
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Förslag till fortsatt forskning 
Tankar som har väckts under arbetets gång är bland annat om hur de andra barnen i en 

elevgrupp påverkas av att ha en elev i gruppen med funktionsnedsättning. Påverkas barnen av 

detta och i så fall hur? Kan man arbeta med värdegrundsfrågor i samband med detta där man 

lyfter alla människors rätt till att vara olika? Detta är ett område som vi tycker skulle vara 

intressant att eventuellt forska vidare om. 
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Bilagor 
Intervjufrågor 
	  

1. Vad är inkluderad undervisning för dig? 

2. Vad finns det för eventuella hinder för inkludering? 

3. Vad finns det för möjligheter för inkludering? 

4. Hur ser du på idrottslektionernas timplan? 

5. Hur upplever du att ämnet Idrott och de mål som finns tar hänsyn till eller 
strävar efter inkludering? 

6. Känner du en möjlighet att få de resurser som du behöver? 

7. Hur ser samarbetet med kollegorna ut? 

8. Vad ser du för fördelar med samarbete? 

9. Vad ser du för nackdelar med samarbete? 

10. Vad är specialpedagogik för dig?  

11. Hur kan man arbeta med specialpedagogik i ämnet idrott & hälsa? 

12. Hur ser samarbetet ut med speciallärare/specialpedagog? 

13. Vad upplever du är en funktionsnedsättning? 

14. Hur ser du på elever med funktionsnedsättning i samband med idrott? 

15. Hur jobbar du för att elever med funktionsnedsättning ska bli inkluderade? 

16. Upplever du att miljön påverkar undervisningen beträffande dessa elever? 

17. Hur upplever du att man arbetar med elever med funktionsnedsättning på den 
enhet du är verksam i? 

18. Ser du några fördelar med att arbeta med eleverna som har en 
funktionsnedsättning i helklass? 

19.  Ser du några fördelar med att eventuellt arbeta med dessa elever i mindre 
grupper? 

20.  I en klass där det finns elever med både funktionsnedsättningar och elever utan, 
vilka ska man anpassa lektionsinnehållet till? 


