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SAMMANFATTNING 

Denna undersökning behandlar idrottslärares uppfattningar om inkluderande undervisning. 

Det ingår också en redogörelse för hur idrottslärare anpassar undervisningen för att möta alla 

inom olika elevgrupper. Vi ställer oss exempelvis frågan: vilka möjligheter och hinder 

uppfattar idrottslärare med inkluderande undervisning? 

Undersökningen har kvalitativ ansats där intervjuer med sju idrottslärare används som 

utgångspunkt för metod. Det framgår av vårt resultat att, enligt lärarna, kan inkludering 

översättas som alla elevers lika rätt att delta i idrottsundervisningen. Lärarna associerar 

inkluderingsbegreppet i första hand till elever med funktionsnedsättning, med drar också 

paralleller till så kallade duktiga elever.  Det har också framkommit att det råder skilda 

meningar, bland lärarna, i vilken grad inkludering är möjligt. Lärarna anser att vissa moment 

gör det svårare att få med alla elever medan andra gör det enklare. Resultatet visar också att 

lärarna ser att en kompetent assistent eller att vara två idrottslärare öppnar för möjligheter till 

en förbättrad undervisning. 
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1. BAKGRUND 
Denna studie grundar sig i våra upplevelser under den verksamhetsförlagda utbildningen 

(VFU) inom lärarutbildningen. Vid flertalet tillfällen har det upplevts som problematiskt att 

utgå från alla individers behov under lektionerna i idrott och hälsa. Skillnaderna inom 

elevgrupper kan vara stora då det finns elever som kommit långt i sin utveckling och elever 

som inte kommit lika långt. Skolverket (2012a) tar upp att högpresterande elevers resultat har 

försämrats till följd av för lite stöd och utmaningar från läraren. Därtill menar Jerlinder (2010) 

att elever i behov av särskilt stöd inte får den hjälp de behöver inom skolan. Det är många 

individer en lärare ska kunna möta och utmana för att undervisningen ska bli givande för alla. 

Därför krävs det strategier och metoder för att detta ska underlättas och bli möjligt. Enligt 

Skolinspektionen (2012) tilldelas elever för lite stöd för att ha en rättvis chans att nå målen. 

Dessutom erbjuds inte tillräckligt stöd för att elever ska kunna nå längre än de lägsta 

kunskapskraven. Det talas om att det finns en okunskap på skolorna om vad särskilt stöd 

egentligen är. Skolinspektionen (2012) menar också att behoven inte utreds noggrant vilket 

får till följd att felaktigt stöd sätts in. 

Fors (2004) menar att det är stor risk att idrottslektionen kan uppfattas som utpekande under 

vissa moment då det blir extra tydligt vad eleverna behärskar och inte. Idrottsundervisning 

kräver också att elever kan samverka med varandra och ställas inför utmaningar som grundar 

sig i exempelvis sociala interaktioner. I kursplanen för idrott och hälsa (Lgr11) är bland annat 

samarbetsförmåga och respekt för andra återkommande. Detta kan vara en större utmaning för 

somliga elever om han eller hon lever med någon form av funktionsnedsättning. I syftesdelen 

för idrott och hälsa formuleras följande: 

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 (Lgr11:51). 

Enligt kursplanen (Lgr 11) för idrott och hälsa ska varje elev ges möjlighet att delta i 

idrottsundervisningen. Den fysiska aktiviteten ska medföra att eleverna blir medvetna om sin 

egen kapacitet och utvecklas med denna. Med utgångspunkt i detta är det därför viktigt att 

läraren bidrar till att samtliga elever kan delta i undervisningen utefter sin egen förmåga.  

Under lärarutbildningen har begreppet inkludering återkommit vid flertalet tillfällen, bland 

annat i kurser inom idrott och hälsa, då det talats om elever med funktionhinder eller 

funktionsnedsättning. Det har diskuterats om och förmedlats förklaringar på skillnader mellan 
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integrering och inkludering. Göransson (2007) beskriver att begreppet integrering uppkom i 

samband med att undersökningar påvisade att differentiering inte gynnar individer. Det 

betyder således att elever i behov av särskilt stöd placeras med elever som inte har behov av 

särskilt stöd. Eleverna integreras, dock är det inte en självklarhet att undervisningen anpassas 

så att alla kan vara delaktiga. I en studie som gjorts av Persson och Persson (2012) 

uppmärksammas begreppet inkludering i anslutning till forskaren Len Barton. Han menar att 

inkluderande undervisning handlar om att ta tillvara på människors olikheter och att se dessa 

som en tillgång istället för ett hinder. Inkludering inom skolan ska främja deltagande ur den 

aspekten att alla ska känna sig betydelsefulla och bidra till en gemenskap. ”Inkludering är 

alltså inte i första hand en fråga om fysisk placering, utan ytterst om våra intentioner om ett 

bättre samhälle” (Persson & Persson 2012:19). Detta är tänkvärt eftersom det kan finnas goda 

avsikter med att inordna en elev i större grupper dock ska det leda till en bättre tillvaro.  

Samtliga elever inom skolan ska ges passande stöd för att de ska kunna uppnå det lägsta 

kunskapskravet inom alla ämnen. Därtill ska även elever som har lättare för att nå upp till 

kunskapskraven utmanas och ges möjlighet att utvecklas utefter sina förmågor. Det är skolans 

uppdrag att möta alla elever och skapa goda förutsättningar för att utveckling ska ske hos 

varje individ (Skolverket 2012a). I och med den nya skollagen (2010:800) ska enbart barn 

med grava svårigheter gå i särskolan vilket ställer högre krav på inkluderingstanken då 

spridningen i elevgrupperna blir större.  

Det kan verka som ett omöjligt uppdrag att alla ska uppleva likvärdig delaktighet inom skolan 

där betyg och bedömning får en allt större plats. Inkluderingen i sig är ingenting som bedöms 

i skolan däremot är det något som ligger till grund för skolans ursprungliga uppdrag (Persson 

& Persson 2012). Vi har därför valt att undersöka vad som menas med inkluderande 

undervisning i ämnet idrott och hälsa och hur detta uppfattas av lärare. Dessutom vill vi 

undersöka hur arbetet med inkluderande undervisning kan komma till uttryck. 

1.1 Begreppsförklaring  
I detta examensarbete kommer en rad olika begrepp förekomma som en väsentlig del och 

därför följer förklaringar på dessa begrepp nedan. Tanken är att du som läsare ska få en 

klarare bild av vad vi avser med begreppen i detta arbete. Vi har valt att inte ta med 

inkluderingsbegreppet i begreppsförklaringen eftersom det utgör en sådan viktig del av vårt 

arbete och dessutom är ett mycket komplext begrepp. Vi återkommer till inkludering under 

avsnittet tidigare forskning och teori. 
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Funktionsnedsättning beskrivs som nedsatt fysisk, psykisk eller intellektuell förmåga. Det kan 

både vara en medfödd nedsättning eller något som uppkommit senare i livet, eventuellt i 

samband med trauma eller sjukdom (Socialstyrelsen 2007). 

Funktionshinder ska inte direkt sammanlänkas med funktionsnedsättning då dessa ses som två 

skilda begrepp. Funktionshinder kan förklaras som de svårigheter omgivningen för med sig i 

förhållande till en individs nedsättning. Det kan exempelvis vara svårigheter med att fungera i 

sociala sammanhang eller att vara fullt delaktig i den ordinarie undervisningen i skolan 

(Socialstyrelsen 2007). 

Exkludering är anledningen till att inkluderingsbegreppet uppkommit inom skolväsendet. På 

grund av att elever, av olika anledningar, exkluderades från den ordinarie undervisningen 

ansågs det som en nödvändighet att hitta vägar för att kunna inkludera eleverna. Exkludering 

innebär således att en elev inte är med på den ordinarie undervisningen utan plockas därifrån 

till en annan undervisningssituation, eventuellt till specialpedagogisk verksamhet (Nilholm 

2006). 

Elever i behov av särskilt stöd kan vara svårt att definiera eftersom särskilt stöd kan vara 

något en individ behöver under en dag eller under större delen av sin skoltid. Alla elever 

kommer troligtvis vara i behov av extra stöd någon gång under sin period i skolan. Är eleven i 

behov av varaktigt stöd beror detta i många fall på att eleven lever med en 

funktionsnedsättning (Linikko 2009). Skolverket skriver också att varaktigt stöd kan orsakas 

av ”sjukdom, sociala förhållanden, eller svårigheter att tillgodogöra sig undervisningen av 

andra orsaker” (Skolverket 2012:3). Väcks misstanke om att en elev är i behov av särskilt stöd 

ska detta alltid tas på allvar och utredas. Rektorn har sedan ansvaret utifrån utredningen att 

besluta om eleven ska tilldelas extra stöd eller inte. I den utsträckning det är möjligt ska det 

extra stödet ges i klassen där eleven ingår. Det extra stödet kan också innebära att eleven 

undervisas enskilt eller i särskild grupp och fungera som komplement till ordinarie 

undervisning (Skolverket 2012b). 

Högpresterande elever är precis som elever i behov av särskilt stöd svårt att definiera. Det 

finns idag ingen erkänd definition som beskriver vad begåvning eller hög prestation innebär 

på internationell nivå inom ramen för undervisning. Till en början sågs begåvning som en 

medfödd och en oföränderlig egenskap. Senare forskning menar istället att begåvning kan 

förklaras som inlärda kunskaper som är möjliga att förändra. För att begåvningen ska 
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utvecklas krävs uppmuntran och en vilja att anstränga sig. Det finns idag vissa förutsättningar 

som ses som signifikanta när det talas om begåvning. Dessa är sociala, språkliga, perceptuella 

och kognitiva förutsättningar vilka påverkas av det sociala sammanhanget en individ ingått i 

under sin uppväxt (Balchin m.fl. 2009).  
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2. SYFTE 
Syftet med denna studie är att belysa lärares syn på och arbete med inkludering inom idrott 

och hälsa.  

2.1 Frågeställningar 
• Hur uppfattar idrottslärare begreppet inkludering?  

• Hur gör idrottslärare för att få undervisningen inkluderande för alla? 

• Vilka möjligheter och hinder uppfattar idrottslärare med inkluderande undervisning? 
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3. TIDIGARE FORSKNING OCH TEORI 
Här följer en presentation av den tidigare forskning som berör ämnet inkludering. I kapitlet 

ingår en redogörelse för vad inkludering innebär och för vilka det avses i skolan. Därefter 

beskrivs inkludering utifrån ämnet idrott och hälsa och en rad olika infallsvinklar tas upp. 

  

3.1 Inkluderingsbegreppet 
Inkludering uppmärksammas till största del i samband med elever i behov av särskilt stöd 

(Asp-Onsjö 2006, Jerlinder 2010 & Linikko 2009). Därmed är det inte sagt att enbart 

individer som har någon form av funktionsnedsättning ska ingå i inkluderingen, enligt Unesco 

(2009). FN-organet (Unesco) har, tillsammans med specialpedagogiska institutet, i en översatt 

och granskad skrift definierat inkludering som att alla har rätt till att gå i skolan på lika 

villkor. Skolans yttersta uppdrag är att främja mångfald och arbeta för en likvärdig skolgång. 

Likvärdig skolgång innebär inte att utformningen är densamma för alla utan den bör gynna 

den enskilda individen. Det är skolans uppgift att alla ska nå målen oavsett vilka 

förutsättningar en elev har.  

 

Nilholm (2006) beskriver inkluderingsbegreppet som ett politiskt-filosofiskt-demokratiskt 

perspektiv som symboliseras av delaktighet och en känsla av samband. Begreppet uppkom 

vid den tidpunkt då elever i behov av särskilt stöd kom att ses med nya ögon. Detta skeende 

ägde rum i USA och grundtanken med det var att försöka avlägsna uttryck som ”mainstream”. 

”Mainstreaming” medför nämligen enbart att skolan inte anpassas efter det mest väsentliga - 

barn som ska få livslånga kunskaper oavsett vilka förutsättningar de präglas av. I anslutning 

till detta rotades begreppet inkludering som en beskrivning på att ett av skolans viktigaste 

uppdrag är att beakta barns olika villkor (Nilholm 2006).    

 

Läroplanen från år 1980 förde med sig frasen ”en skola för alla”. I och med detta uttryck 

introducerades tanken om att alla barn ska ingå i den ordinarie grundskolan. Grundtanken är 

att alla elever ska erhålla en likvärdig utbildning (Persson & Persson 2012). År 1994 kom 

sedan omkring hundra länder överens om att elever med särskilda behov ska erhålla sin 

utbildning i samhörighet med andra barn. Detta ska ske i en miljö med inkludering som 

grundtanke. Denna händelse kom att kallas för Salamancadeklarationen. I samband med 

Salamancadeklarationen fastslår dessa länder att en inkluderande utbildning endast kan 

existera om skolan får tillräckliga resurser för att kunna välkomna alla barn. Med resurser 
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menas att det ska ges utrymme för att skapa möjligheter att individanpassa metoder och 

inlärningshastigheten ska kunna vara olika för eleverna. Varje enskild skola ska kunna 

erbjuda undervisning med bra kvalitet bland annat med hjälp av: lämpliga kursplaner, god 

pedagogik (bland annat i form av extra stöd) och genomtänkt struktur (Unesco 2006). 

 

3.1.1 Social, didaktisk och rumslig inkludering 
För att tydliggöra inkluderingsbegreppet ytterligare väljer författaren Asp-Onsjö (2006) att 

dela in det i rumslig, didaktisk och social inkludering. Hon anser nämligen att begreppet är för 

otydligt i förhållande till vad inkludering betyder i skolverksamheten. I Asp-Onsjös 

enkätundersökning svarade 250 pedagoger från Axevalla kommun. Syftet med enkäten var att 

få bred inblick i arbetet med åtgärdsprogram. Därtill kompletterades enkätundersökningen 

med fallstudier där sex utvalda elever och föräldrar ingick i intervjuer. Dessutom utfördes 

observationer av lektioner och möten sinsemellan pedagog, föräldrar och eventuellt elev, där 

information förmedlades angående det aktuella åtgärdsprogrammet. Asp-Onsjö (2006) kom i 

sin studie fram till att om en elev ska inkluderas inom skolan kan detta ske rumsligt, vilket 

innebär att personen blir förflyttad från en miljö till en annan. Tanken är då att eleven ska 

spendera mer tid med sina klasskamrater. Det kan också handla om att eleven blir didaktiskt 

inkluderad och med detta menas i vilken omfattande grad didaktiken bearbetas och anpassas 

för att gynna elevens inlärning. Social inkludering betyder vidare att eleven ges möjlighet att 

socialisera med övriga elever och personal; det är samspelet mellan elev-lärare och elev-elev 

som står i centrum (Asp-Onsjö 2006).  

 

De tre olika aspekterna kan ses som helt skilda delar då det förekommer att elever placeras i 

klassrummet (rumslig inkludering). Därtill anpassas dock inte de moment som genomförs 

under lektionerna och det öppnas heller inte för tillfällen då eleverna kan interagera, vilket gör 

att didaktisk och social inkludering uteblir.  Möjligheten finns självfallet också att samtliga 

inkluderingsprinciper uppfylls och eleven kan då ses som fullständigt inkluderad. Fullständig 

inkludering i detta avseende kan beskrivas som att eleven befinner sig i klassrummet och ges 

möjlighet att interagera med sina klasskamrater och lärare. Därtill anpassar också läraren sitt 

upplägg för att på så vis se till att samtliga ska kunna tillgodogöra sig kunskaper (Asp-Onsjö 

2006). 
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3.2 Svårigheter med inkludering 
Linikko (2009) har genom en studie, där 16 lärare från specialskolan ingår, lagt fram en rad 

olika faktorer som måste prövas innan inkluderingen verkställs. Enligt lärarna, som ingick i 

undersökningen, är det elevens kognitiva och sociala utveckling som kan komma att påverkas 

negativt i samband med en inkludering. Syftet med den nämnda studie var att klarlägga de 

dilemman som kan uppstå med att undervisa elever med funktionsnedsättning och även att 

förtydliga komplexiteten uppdraget medför. 

 

3.2.1 Nominell och ansvarsfull inkludering 
Linikkos (2009) undersökning förde fram att det första som måste göras vid en eventuell 

inkludering är att se över individens och omgivningens utgångspunkter. Om inkluderingen 

sker utan denna granskning kan den ses som nominell inkludering vilket innebär att det 

istället uppstår en exkludering. Detta eftersom det enbart blir en fysisk placering utan 

eftertanke och anpassning. Asp-Onsjö (2006) skulle beskriva detta som en rumslig 

inkludering där framförallt den didaktiska aspekten, men eventuellt också den sociala, uteblir 

och det skapas då problem. Motsatsen till nominell inkludering väljer Linikko (2009) att 

benämna varsam eller ansvarsfull inkludering. Denna form av inkludering betyder att 

föräldrar och professionella ska ta beslut om inkludering efter att individens behov och 

omgivningens resurser har prövats. Därefter kan det beslutas om inkludering är det optimala 

för den berörda eleven. Om inkluderingen ska kunna ses som varsam eller ansvarsfull krävs 

kontinuerlig uppföljning för att säkerhetsställa att inkludering är det bästa för elevens 

utveckling (Linikko 2009). Även Persson och Persson (2012) lyfter vikten av uppföljning då 

denna är betydelsebärande i många avseenden för en gynnsam inkludering. Den ansvarsfulla 

inkluderingen kan, utifrån Asp-Onsjös (2006) utgångspunkter, förklaras som en 

inkluderingsprocess där samtliga perspektiv på inkludering beaktas.   

 

3.2.2 Inkludering motverkar segregering 
Inkluderingsbegreppet används ofta i sammanhang som berör en liten grupp individer, 

exempelvis elever i behov av särskilt stöd. Denna grupp kan uppfattas som segregerad från 

övriga individer, vilket medför att inkludering blir en metod för att motverka detta 

särskiljande. Vidare beskriver segregering en skillnad mellan grupper och när denna 

benämning används i anslutning till inkludering kan det bidra till att begreppet får en negativ 

nyans. Det kan däremot upplevas som en nödvändighet att inkluderingsbegreppet har fått 
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genomslag i sammanhanget, då vi lever i ett segregerat samhälle och därför krävs 

inkluderingstanken för att motverka samhällets och skolans åtskiljningar (Nilholm 2006). 

3.3 Att bemöta högpresterande elever 
Det finns en grupp elever som kan hamna i skymundan på grund av uppfattningen om att de 

inte behöver lika mycket stöd. Denna grupp elever är de som Skolverket (2012a), benämner 

högpresterande elever. Utvecklingskurvan för dessa elever går åt fel håll enligt Skolverket. I 

rapporten har resultatet av internationella studier, så som PISA och PIRLS, analyserats och 

kompletterats med enkätundersökningar bland elever, lärare och föräldrar. Syftet med 

undersökningen var att få kännedom om varför utvecklingskurvan går i fel riktning. 

 

Undersökningen visar att förändringen i utvecklingskurvan beror på att elever inte tror på sig 

själva och de litar inte på sin egen förmåga. En inbyggd oro för att misslyckas och en 

motvillighet till att anstränga sig tros också vara bidragande orsaker. Det påvisas också att 

elever inte uppmuntras och stöttas så att de vill fortsätta utvecklas. Jerlinder (2010) belyser, 

utifrån sin studie, att alla individer behöver synas för att kunna utvecklas. Studiens syfte var 

att öka förståelsen för inkluderande undervisning och vad den för med sig. Den visar att varje 

människa har ett bekräftelsebehov och om detta inte uppfylls blir det svårt att finna viljan att 

förbättras. 

 

Mönks och Ypenburgs (2009) förmedlar dock, genom deras avhandling, att inom ramen för 

grundskolan finns inte utrymme för att utmana och stimulera högpresterande elever som det 

ser ut idag. Mönks har under flera års tid genomfört forskning kring begåvade barn. På 

begäran av lärare och föräldrar publicerade slutligen Mönks sitt resultat av forskningen i en 

avhandling. Han sammanställde den tillsammans med Ypenburg och det är detta vi tagit del 

av.  

3.3.1 Svårigheter med att möta högpresterande elever 
Mönks och Ypenburg (2009) menar att om en elev vill lära sig mer och i ett högre tempo 

finns det inte utrymme för att detta ska kunna ske under längre perioder. Förr eller senare 

måste eleven stanna upp och rätta sig efter majoriteten i klassen. Författarna tar fasta på att 

utvecklingskurvan går olika snabbt för varje individ, deras intellektuella, sociala och kreativa 

förmåga utvecklas alltså i varierad takt. Trots detta är det den gemensamma åldern som avgör 

att de ska gå i samma klass, inte grad av utveckling. Lärare får idag inte tillräcklig utbildning 

för att veta hur begåvade elever ska bemötas vilket gör att problem kan uppstå. Det krävs i 
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första hand förståelse för att det kan ingå högt begåvade elever i en klass och att detta inte är 

något att blunda för. Risken finns att elever blir omotiverade och motsträviga om deras 

skolgång inte utgår från deras intellektuella färdigheter. Skolan har därför ett ytterst viktigt 

ansvar att se till att alla elever oavsett begåvning får möjlighet att ta sin utveckling ett steg 

längre. En ytterst betydelsefull förutsättning har visat sig vara att läraren tror på alla elever 

och att deras kompetens är mottaglig för att kunna förbättras. Detta visar också studier som 

gjorts av Tripp m.fl. (2007) då det har uppkommit att lärarens förväntningar på eleverna är 

avgörande i deras kunskapsutveckling. Undersökningen som genomfördes av Tripp m.fl. 

(2007) syftade till att finna lösningar som underlättar för arbetet med inkluderande 

undervisning i idrott och hälsa. Mönks och Ypenburg (2009) fortsätter sedan med att 

poängtera ”att tillhandahålla ett lärostoff som är differentierat efter svårighetsgrad och tempo 

måste vara regel och inte undantag” (Mönks & Ypenburg 2009:72).  

3.3.2 Acceleration, berikning och nivåindelning 
När det sedan talas om stöttning och att utmana högpresterande eller begåvade elever lägger 

författarna fram förslag på hur lärare kan gå tillväga. Skolverket (2012a) lyfter på samma sätt 

dessa förslag och i deras undersökning framgår det hur anpassning kan se ut för elever som 

enkelt uppfyller kunskapskraven. Det skrivs om acceleration, berikning och nivåindelning, 

vilket har valts att ses som metoder för att utmana begåvade elever. Skolverket (2012a) 

tillägger att nivåindelning ska användas med försiktighet, medan Mönks och Ypenburg (2009) 

utesluter denna metod helt ur deras avhandling.  

 

Acceleration innebär att eleven genomgår sin utbildning i högre fart. Detta medför att eleven 

kan arbeta i egen takt och med tillfredställande uppgifter. För att berikning ska vara möjligt 

ställs det högre krav på pedagogen då han eller hon måste finna utmanade uppgifter för att 

elevens behov ska kunna tillgodoses. Det innebär således att eleverna får en djupare förståelse 

och chans till vidare utveckling. Den sistnämnda anpassningen kallas för nivåindelning vilket 

skulle kunna liknas vid segregering som Nilholm (2006) belyser som en problematik inom 

skolan. I Skolverkets (2012a) rapport lyfts trots allt vissa positiva aspekter med att dela in 

eleverna utefter kunskapsnivå i det avseendet att dessa elever får en större repertoar som de 

annars aldrig skulle komma i kontakt med. Risken med nivåindelning kan vara att det ställs 

för låga krav på den lättare gruppen medan det ställs för höga krav på den svårare gruppen. 

Det kan också orsaka problem för läraren då denna ska ta ett rättvist beslut om vilken grupp 

eleven ska tillhöra.  
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3.4 Inkludering i idrott och hälsa 
Inkludering inom ämnet idrott och hälsa har samma innebörd som inkludering i allmänhet, 

som tidigare tagits upp. Undervisning där inkludering står i fokus inom idrott och hälsa utgår 

från att samtliga elever ges möjlighet att vara delaktiga på en anpassad nivå (Fors m.fl. 2004, 

Jerlinder 2010). Fors m.fl. (2004) har tillsammans med SUH (Svenskt utvecklingscentrum för 

handikappidrott) sammanställt utfallet av ett treårigt projekt i en bok. Syftet med projektet var 

att finna vägar som underlättar för läraren i arbetet med inkluderande undervisning i idrott och 

hälsa.  

 

Fors m.fl. (2004) menar att inkludering är nödvändigt för att undvika särbehandling. 

Författarna klarlägger vikten av att inkludering uppstår vid varje tillfälle då människor inte 

präglas av samma förutsättningar. Det är betydelsefullt att poängtera att samtliga elever har 

rätt till individanpassad undervisning oavsett funktionshinder eller inte. Jerlinder (2010) 

utvecklar detta genom att tillägga att inkluderingen medför att skolors resurser ses över för att 

skapa miljöer som gör att alla kan ingå i den ordinarie skolan.  

3.4.1 Heterogena grupper 
European Agency är en fristående organisation som verkar i Europa och har en rad olika 

länder som medlemmar. Organisationen har till syfte att utveckla skolväsendet ur den 

aspekten att utforma metoder som kan stötta arbetet med elever i behov av särskilt stöd. I en 

rapport (2005) tar European Agency upp heterogena grupper, vilket kan förstås som att 

mångfald inom en klass ska mötas med öppenhet och variation. Heterogena grupper för med 

sig en rad olika fördelar inom det sociala och emotionella lärandet. Det betyder således att 

eleverna får lära sig att alla individer har lika värde och ska behandlas därefter. Fors m.fl. 

(2004) och Tripp m.fl. (2007) styrker detta genom att ta upp att elever gynnas av mångfald 

inom grupper då de utvecklar en gemenskap och förståelse för varandras styrkor och 

svagheter, samt att de tillsammans utgör grund för utveckling. European Agency (2005) 

fortsätter sedan med att grupperingar och avgränsningar inom en klass istället medför att 

elever i behov av särskilt stöd upplever en form av hinder som inte främjar deras utveckling.  

 

3.4.2 Passivt deltagande 
Tripp m.fl. (2007) skriver vidare att total uteslutning från idrottsundervisning förmedlar 

budskapet om att alla individer inte är värda att delta. Det kan upplevas som att det krävs 

vissa kvaliteter för att erhålla rätten att delta i undervisningen. Ett sätt att handla på är att låta 

en individ vara passivt deltagande i undervisningen. Elevens uppgift kan då exempelvis vara 
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att föra resultat eller fungera som hjälpreda till läraren. Detta leder sedermera till att eleven 

inte får delta i undervisningen och utvecklas utefter sina förutsättningar. Det har visat sig att 

båda formerna av uteslutning ger ett negativt resultat. Undersökningen pekar på att 

inkluderande undervisning gör att elever känner sig meningsfulla och delaktiga. Detta 

formuleras på följande vis: 
 

Inclusion in physical education honors all kinds of students diversity (not just 

disability) as an opportunity for learning about how everyone can become physically 

active through a variety of movement and fitness activities. (Tripp m.fl. 2007:33)     

 

Citatet beskriver att inkludering inom idrott och hälsa ska vända sig till samtliga elever, inte 

enbart elever med funktionsnedsättning. Tripp m.fl. (2007) belyser inkluderingens goda 

effekter och att dessa medför bland annat vetskap om att alla, oavsett villkor, kan vara fysiskt 

aktiva.   

3.5 Anpassning för deltagande och utveckling 
Deltagande är nyckeln inom ämnet idrott och hälsa och i Lgr11 under kunskapskraven 

formuleras tydligt att deltagande är grundläggande för att erhålla betyg i ämnet. För att detta 

ska kunna uppnås krävs dock att stora eller små anpassningar görs och på så vis blir 

undervisningen tillgänglig för alla. Anpassningar kan ta form i samband med undervisning 

eller under planeringsstadiet då kunskaper från andra kan vara till hjälp (Fors m.fl. 2004, 

Vickerman 2007). Fors m.fl. (2004) och Vickerman (2007) menar dock att det är en 

balansgång att anpassa undervisningen på rätt sätt. De lyfter vikten av att noggrant tänka 

igenom övningens ursprungliga syfte. Författarna skriver ”att aktiviteten bör förändras så lite 

som möjligt så att den förblir meningsfull och utmanande för hela klassen /…/” (Fors m.fl. 

2004:39). Jerlinder (2010) tillägger också att idrottssalens storlek och innehållande material 

utgör en viktig del inom inkluderande idrottsundervisning. Det har visat sig i hennes studie att 

den ofta saknar genomtänkta resurser som gör att anpassningar lättare kan genomföras. 

Vickerman (2007) sammanfattar på vilket sätt anpassningar kan ta form genom modellen The 

inclustion spectrum som förklaras i avsnittet teoretiska utgångspunkter. 

3.6 Utbildning för inkluderande undervisning 
Coates och Vickerman (2008) har undersökt olika studier som gjorts kring inkluderande 

undervisning inom idrott och hälsa. De kom fram till att studierna lyfter fram en rad olika 

faktorer som påverkar inkluderingen inom ämnet. En aspekt som tas upp är att lärare inte 

upplever att de har tillräckliga kunskaper eller resurser för att kunna erbjuda elever i behov av 



	   17	  

särskilt stöd rättvis undervisning. Detta kan kopplas till vad Linikko (2009) skriver om 

förarbetet som krävs innan en individ inkluderas där exempelvis resurser ses över och 

eventuellt kompletteras för att undvika nominell inkludering.  

 

Lärare som deltagit i studier menar att de upplever oro inför att undervisa elever i behov av 

särskilt stöd. De hävdar också att det kan vara svårt att ha inkluderande undervisning i idrott 

och hälsa. Lärares upplevelser är att det ingår för lite utbildning och fortbildning i hur 

inkluderande undervisning bör utformas. Detta medför att de får dålig inställning till 

inkluderande undervisning (Combs m.fl. 2010, Coates och Vickerman 2008 & Jerlinder 

2010). Jerlinders (2010) studie visar på att inkluderingen förbättras om blivande lärare får 

möjlighet att bemöta denna form av pedagogik redan under sin lärarutbildning, exempelvis 

genom att undervisa elever som har någon form av fysiskt funktionshinder. Coates och 

Vickermans (2008) påvisar i sin tur att verksamma lärare inte har tillräckligt mycket 

upplevelser av att undervisa elever i behov av särskilt stöd då de endast stött på ett fåtal eller 

inga alls. Detta leder bland annat till att lärare har utvecklat försämrat självförtroende i att 

lyckas med inkluderande undervisning. 

 
3.7 Kommunikation och inkludering  
Coates och Vickerman (2008) belyser också att kommunikation är viktigt för att 

inkluderingen ska bli tillfredställande. Det har visat sig att barn i behov av särskilt stöd har 

svårt att nå ut med sina åsikter angående sina utbildningsbehov. Detta är något som även tas 

upp av Vickerman (2007) i hans tidigare avhandling där syftet är att förmedla till idrottslärare 

hur arbetet, med att anpassa undervisningen utefter alla elevers behov, kan ta form. Han har 

bland annat kommit fram till att kommunikation, sinsemellan lärare och elev, skapar bättre 

förutsättningar för båda parterna att utforma gynnsam anpassning. Vickermans (2007) 

avhandling förmedlar att barn i behov av särskilt stöd har goda erfarenheter av 

idrottsundervisningen vid tillfällen då de får gensvar på sina idéer. Viktiga aspekter som tas 

upp är att elever känner sig nöjda när de har lyckats med en aktivitet samt när de fått dela med 

sig av sina erfarenheter kring en aktivitet. Dessutom är det av stor betydelse att de känner sig 

delaktiga bland sina kamrater och får möjlighet att föra sin talan bland dem (Vickerman 

2007). Jerlinder (2010) tar upp kommunikation ur ett annat avseende nämligen i samband 

med kollegors möjlighet att kunna hjälpa varandra. Hon drar slutsatsen att lärare kan fungera 

som rådgivare till varandra och ge förslag på hur undervisning kan utformas och utvecklas.  
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3.8 Lärares attityder till inkludering 
Majoriteten av alla studier som gjorts kring inkluderande idrottsundervisning antyder att en 

positiv attityd hos läraren gentemot inkludering är nyckeln till en framgångsrik 

undervisningssituation (Jerlinder 2010, Elliot 2008, Combs m.fl. 2010). Lärares attityder 

grundar sig i deras kompetens såsom vilken utbildning de har och tidigare erfarenheter av att 

undervisa elever i behov av särskilt stöd. Combs m.fl. (2010) och Jerlinders (2010) 

undersökningar visar att större erfarenheter hos läraren medför bättre inställning till 

inkluderande undervisning. Elliot (2008) har utfört en undersökning som syftar till att studera 

vilka effekter idrottslärarens attityd har på inkluderande undervisning.  Attityderna hos lärare, 

enligt denna studie, är mer positiva om de upplever lärarrollen som förbättrad i samband med 

inkluderande undervisning. Det framgår också av studien att attityden är bättre gentemot 

elever i lägre åldrar jämfört med elever i högre årskurser. Det påvisas inte någon skillnad 

mellan kön och deras attityder till inkluderande undervisning. Studien visar däremot att äldre 

idrottslärare i regel har sämre attityd jämfört med yngre lärare.  

 

Elliot (2008) fick med hjälp av studien även fram att attityden hos läraren spelar en viktig roll 

för hur mycket elever vågar utmana sig själva och testa sina gränser. Det framgår även att 

lärare med positiv attityd till inkludering gav elever fler chanser och därmed större 

möjligheter att utvecklas. En annan slutsats som författaren drar är att lärare med negativ 

inställning till inkluderande undervisning har lägre förväntningar på elever i behov av särskilt 

stöd jämfört med de som inte är det (Combs m.fl. 2010, Elliot 2008). Combs m.fl. (2010) 

studie påvisar även att inställningen hos lärare påverkar hur de beter sig i undervisningen. 

Målet kan vara att inkluderingen ska ske på ett sätt, dock medför deras inställning att det inte 

blir på det viset.  

 

I många fall tilldelas inte läraren någon hjälp i form av assistent och görs detta kan ytterligare 

ett problem vara att assistenten inte har de rätta kunskaperna för att bli en tillgång (Coates & 

Vickerman 2008, Jerlinder 2010). Combs m.fl. (2010) menar att problematiken med 

assistenter även lyfts i deras studie.  Skillnaden är att det lyfts i sammanhang där lärare inte 

fått tillgång till assistent trots att de efterfrågat det vid flertalet tillfällen. Undersökningar visar 

att kompetenta assistenter bidrar till en förbättrad inställning hos idrottslärare gentemot 

inkluderande undervisning (Elliot 2008, Coates & Vickerman 2008).  
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3.8.1 Självförtroende och självkänsla  
Målet med inkluderande idrottsundervisning är att eleverna ska utveckla bra självförtroende, 

stärkt självkänsla och god rörelseförmåga. Detta lyfter somliga lärare som det viktigaste 

uppdraget de har medan andra anser att idrott och hälsa ska medföra utvecklad rörelseförmåga 

som kan appliceras på idrottsaktiviteter utanför skolan, till exempel olika bollsporter. 

Idrottsundervisningen ska föra med sig detta oavsett om den är inkluderande eller inte, 

tillägger lärare som deltagit i undersökningarna. Lärare som anser att det är elevernas 

välbefinnande som är det mest betydelsefulla, delger att de vill tydliggöra skillnaden mellan 

skolidrott och föreningsidrott (Combs m.fl. 2010, Jerlinder 2010).  

 

3.9 Lärares attityder gentemot elever i behov av särskilt stöd  
Inkluderingen av elever i behov av särskilt stöd för med sig stora utmaningar då det kräver att 

idrottsläraren kan möta både elever med särskilda behov och övriga elever. Det är uppenbart 

att dessa parter behöver skilda utmaningar (Coates & Vickerman 2008).  

 

Lärares uppfattning är i många fall att elever med särskilda behov inte kan vara fullt delaktiga 

i idrottsundervisningen och detta skapar negativ inställning hos eleverna (Coates & 

Vickerman 2008). Enligt Combs m.fl. (2010) har lärare i deras studie motsatt uppfattning då 

de bedömer att alla elever vill vara delaktiga i ordinarie undervisning, däremot krävs det att 

alla någon gång får lyckas med aktiviteter. Combs m.fl. (2010) har utfört en studie bland 

lärare i idrott och hälsa där deras attityder till inkluderande undervisning har undersökts. Där 

framgår det också att positiv feedback och klara instruktioner har stor betydelse för att 

lärsituationen ska bli framgångsrik.  

 

Combs m.fl. (2010) visar att det råder skilda meningar bland de lärare som ingick i deras 

studie om huruvida man kan förvänta sig samma grad av aktivitet från samtliga elever. 

Lärarna vill ha aktivitet från alla däremot anser några att idrottslektionen ska innebära hårt 

arbete, genom framförallt lagsporter, medan andra tycker att lättsamma övningar är 

tillräckligt. Coates och Vickermans (2008) undersökning visar att delgivande av kunskaper 

och erfarenheter sinsemellan vuxna är av stor betydelse för att inställningen hos vuxna, och i 

sin tur även hos barn, ska förändras. Dessvärre framgår det att lärare inom idrott och hälsa 

förväntar sig att elever i behov av särskilt stöd ska förhålla sig till de övningar som läraren har 

planerat; inte att läraren själv ska behöva tänka om och anpassa undervisningen utefter 

behoven i elevgruppen. 
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Combs m.fl. (2010) studie visar att lärare väljer att inte omarbeta sina övningar, för att de ska 

passa hela elevgruppen, eftersom de anser att det är bra om eleverna testar samma övning vid 

ett flertal tillfällen. Har de sedan testat tillräckligt många gånger kommer de slutligen kunna 

genomföra momentet utan problem, menar lärarna. Enligt Coates och Vickermans (2008) och 

Tripp m.fl. (2007) undersökningar kan bristfällig anpassning av undervisningen medföra att 

elever exkluderas från vissa moment som en åtgärd vid de tillfällen då eleven inte har 

möjlighet att genomföra momentet. Det kan exempelvis handla om att läraren ber eleven att 

pumpa bollar medan övriga elever spelar volleyboll. Orsaken kan vara att det blir för farligt 

för eleven och övriga kamrater att han eller hon deltar. 
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4. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
Nedan följer teorierna vi valt att utgå ifrån som tillsammans med den tidigare forskningen ska 

fungera som analysverktyg.  

4.1 Haugs fyra definitioner på social rättvisa 
Den norske professorn Haug (1998) har lagt fram en teori kring social rättvisa i skolan. Haugs 

teori är baserad på det skandinaviska utbildningsväsendet och han lyfter den sociala rättvisan 

genom fyra uppfattningar. Med dessa uppfattningar vill han uppnå en jämlik skola där alla 

behandlas med rättvisa.  

 

Den första uppfattningen handlar om att alla har rätt till likvärdig skolgång och den kallas för 

formell rätt till utbildning. Det lyfts inom denna uppfattning att likvärdig skolgång inte 

innehåller likartad utformning utan den kan se olika ut. Den andra innebär att alla som går i 

skolan ska ha nytta av sin utbildning oavsett vilka förutsättningar som präglar individen. Haug 

(1998) talar om att skolan måste anpassa sig efter de individer som ingår i den och inte 

tvärtom. Han fortsätter sedan med att anpassning medför att skolan blir en värld av 

differentiering, vilket blir problematiskt då skolan ska sträva efter en skola för alla. Tredje 

uppfattningen som tas upp benämns kompensatorisk lösning och kan beskrivas som skolans 

uppgift att tillsätta resurser som ska väga upp en individs svagare sidor. Huvudsakliga målet 

är att förstärka individens svaga punkter och se till att han eller hon på sikt kan ingå i den 

ordinarie undervisningen. Denna uppfattning har vid flertalet tillfällen kritiserats på grund av 

att den ofta sammankopplas med barn som eventuellt har en diagnos. Det som anses vara 

problematiskt är att det i regel är svårt att ställa en rättvis diagnos och därför kan det komma 

att påverka individen negativt. Den sista uppfattningen kallas för det demokratiska 

deltagarperspektivet. Denna kan förklaras som att alla individer måste ses ur sitt 

sammanhang, alltså de yttre faktorer som påverkar individens förmåga att ta till sig 

kunskaper. Ytterligare kan detta beskrivas som att en individs intresse påverkar om han eller 

hon vill lära sig det som förmedlas (Haug 1998).  

4.2 Inkluderingens spektrum 
Vickerman (2007) lägger fram en modell som benämns The inclusion spectrum (se figur 1) 

där det påvisas hur anpassning kan ta form. Det poängteras att denna modell inte enbart är 

utformad för elever med särskilda behov utan för alla individer. Utgångspunkten i modellen är 

inkludering, som leds av vilken typ av aktivitet och organisation som ska prägla 
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undervisningen. En aktivitet benämns öppen aktivitet och innebär att alla elever gör samma 

sak utan större förändringar av ursprungsaktiviteten. Han kallar en annan för anpassad 

aktivitet. Denna innebär att alla elever gör samma sak men man förändrar exempelvis regler, 

ytor och material för den tilltänkta aktiviteten. Ytterligare en aktivitet som nämns kallas för 

parallell aktivitet; vilket betyder att alla elever gör samma sak men i olika grupper, på 

varierade sätt och på olika nivåer. Handikappidrott är också en kategori bland aktiviteterna 

som tas upp i modellen. Individer som inte har någon form av funktionsnedsättning tar del av 

övningar som är anpassade för just dessa elever. Den sista formen som tas upp är separerad 

aktivitet. Denna innebär att en liten grupp elever självständigt utför en aktivitet medan de 

inväntar att genomföra ett moment som är anpassat för funktionsnedsatta (Vickerman 2007).  

 

 
Figur 1: The inclusion spectrum   (Vickerman 2007:63) 
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5. METOD 
I detta avsnitt kommer vi presentera vilken metod som använts för att få svar på våra 

frågeställningar. Vi beskriver också hur processen har sett ut, alltså tillvägagångssätt, urval 

och etiskt förhållningssätt.  

5.1 Val av metod 
Vår undersökning utgår från ett kvalitativt förhållningssätt då vi har genomfört intervjuer. Jan 

Trost (2010) menar att kvalitativa intervjuer karaktäriseras av konkreta frågor som utfaller i 

utförliga svar, vilket krävs för att vi ska få svar på vårt syfte och våra frågeställningar. Syftet 

med denna undersökning var att belysa hur idrottslärare uppfattar och arbetar med 

inkluderande undervisning. Därför gjordes en djupare analys för att få svar på detta. Trost 

(2010) beskriver att en kvalitativ metod, i form av intervjuer, resulterar i ett stort material som 

med god bearbetning kan leda till utgångspunkter för en djupare analys.  

 

Vi vill med hjälp av vår undersökning förstå individers sätt att tänka och agera och då anser 

Trost (2010) att den kvalitativa metoden är den mest lämpliga. Vår tanke var att finna mönster 

mellan olika parters åsikter och tillvägagångsätt för att sedan ställa dessa i förhållande till 

varandra. Kvale och Brinkmann (2009) menar också att forskning som bygger på intervjuer 

har som mål att förmedla kunskaper.  Kunskaper i vårt fall kan beskrivas som att vi utbytte 

erfarenheter och åsikter med de intervjuade. Vår utgångspunkt var att varje intervju upplevs 

som ett professionellt samtal som bygger på samspel mellan oss som intervjuare och de 

deltagande.   

 

Vi studerade det som sas under intervjuerna utifrån den intervjuades perspektiv eftersom det 

är en av den kvalitativa forskningens premisser, enligt Bryman (2011).  Det innebär således 

att det krävdes ett empatiskt förhållningssätt från oss gentemot den svarande. Författaren 

anser dock att det inte är nödvändigt att båda parter har samma åsikter. En viktig egenskap, 

som vi även valt att ta till oss är att vi som intervjuare försökte förstå och tolka motpartens 

språk, analysera det som sas och fundera kring var synsätten kommer ifrån.  

5.1.1 Fenomenologiskt förhållningssätt 
Kvale och Brinkmann (2009) lyfter även fenomenologiskt förhållningssätt som en 

infallsvinkel inom den kvalitativa forskningen. Enligt Kvale och Brinkmann (2009), kan detta 

förklaras som ett synsätt som intervjupersonen tar hänsyn till under intervjun. Det innebär att 

vi la största fokus på den intervjuades upplevelser av det som studeras. Vår förhoppning är att 
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den intervjuade ska kunna beskriva och förmedla situationer ur verkligenheten. En 

förutsättning är då, enligt Kvale och Brinkmann (2009) att den verklighet som förmedlas är 

den som råder.  

5.2 Problem med kvalitativ forskning 
Kvale och Brinkmann (2009) lyfter att det kan uppfattas som att studier byggda på kvalitativa 

utgångspunkter är allt för generaliserande på grund av att det är ett fåtal personer som ingår i 

studien. Detta är något som vi är medvetna om och det är inte vårt huvudsakliga syfte att i 

större utsträckning föra generaliserande resonemang. Dessutom ses det som problematiskt att 

tolka och analyser de intervjuades svar utan att resultatet förvrids till vad som önskats 

inledningsvis (Kvale & Brinkmann 2009). För oss har det inte varit någon svårighet att 

undvika detta eftersom vi inte föreställt oss ett specifikt resultat vid arbetes början. Vi har i 

intervjuerna undvikit ledande frågor på grund av att det anses som en problematisk del inom 

den kvalitativa forskningen. Kvale och Brinkmann (2009) menar nämligen att ledande frågor 

kan föra med sig önskade svar och det gör att studien inte blir vetenskapligt korrekt.  

5.3 Etiskt förhållningssätt 
Inom forskning finns det något som kallas för individskyddskravet, vilket kan översättas som 

att ingen person får kränkas eller nedvärderas i samband med en undersökning 

(Vetenskapsrådet 2002). Detta har tagits hänsyn till vid intervjutillfällena då vi har behandlat 

de intervjuade med respekt och ödmjukhet. Inom individskyddskravet har det utformats 

riktlinjer som är: informationskravet, samtyckeskravet och konfidentialitetskravet 

(Vetenskapsrådet 2002). Informationskravet innebär att forskarna ska upplysa deltagarna om 

undersökningens ändamål, vilket vi har beaktat genom att skicka ut våra tänkta intervjuämnen 

tillsammans med en kortare presentation av arbetet. Vi har varit öppna för att deltagarna kan 

säga nej till att medverka i vår studie och därmed har samtyckeskravet tagits hänsyn till. I och 

med att vi vill beakta konfidentialitetskravet avslöjas inga namn på de som deltagit i 

intervjuerna.  

5.4 Urval 
För att få svar på våra frågeställningar har vi valt att genomföra intervjuer med sju lärare. 

Intervjupersonerna är idrottslärare som är verksamma i grundskolan och har varit det mellan 

tre till tjugofem år. Valet av dessa lärare grundar sig i tidigare kontakt med dem genom VFU 

(Verksamhetsförlagd utbildning). Orsaken till att vi valde sju lärare var för att få en så stor 

empiri som möjligt med hänsyn taget till våra förutsättningar. Av praktiska skäl valde vi 

också närliggande skolor som alla finns på mindre orter i södra Sverige.   
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5.4.1 Presentation av intervjuade lärare 
Lärare A: En manlig lärare som arbetar på en F-9 skola och undervisar främst i idrott och 

hälsa i årskurs 7-9. Varit verksam lärare i sju år och jobbar även som specialpedagog. 

Lärare B: En kvinnlig lärare som arbetar på en F-9 skola och undervisar enbart i idrott och 

hälsa i årskurs 4-8. Varit verksam lärare i fyra år och har även arbetat som gymnasielärare. 

Lärare C: En manlig lärare som arbetar på en F-6 skola och undervisar enbart i idrott och 

hälsa i årskurs 2-6. Varit verksam lärare i femton år. 

Lärare D: En manlig lärare som arbetar på en F-6 skola och undervisar enbart i idrott och 

hälsa i årskurs F-6. Varit verksam lärare i tre år. 

Lärare E: En kvinnlig lärare som arbetar på en F-6 skola och är i dagsläget klasslärare för en 

årskurs 2. Varit verksam lärare i femton år varav tio år som enbart idrottslärare. 

Lärare F: En manlig lärare som arbetar på en F-9 skola och undervisar i idrott och hälsa i 

årkurs 1-3. Arbetar även som fritidspedagog och har varit verksam inom skolan i 25 år. 

Lärare G: En manlig lärare som arbetar på en F-9 skola och undervisar i idrott och hälsa och 

engelska. Varit verksam lärare i fjorton år och undervisar i årkurs 6-9. 

5.5 Tillvägagångssätt 
Vi kontaktade intervjupersonerna via e-post och telefon, var och en fick sedan återkomma vid 

senare tillfälle och ge förslag på när vi kunde tänkas ses. Därefter bokades tider och alla 

träffar ägde rum på lärarnas skolor under hösten 2012 inom en tidsram på två veckor. 

Intervjuerna gjordes sedan enskilt med varje lärare. Innan första intervjun ägde rum valde vi 

att genomföra en pilotintervju med två personer. På så vis tränade vi oss i intervjuteknik och 

att inte ställa ledande frågor. För att vara säkra på att få svar på våra frågeställningar valde vi 

att göra en intervjuguide där ämnen och exempel på frågor finns nedskrivna (intervjuguiden 

finns att tillgå i bilaga 1).  

 

Vi inledde varje intervju med att småprata med lärarna och därefter ställdes den planerade 

inledningsfrågan. Målet var att skapa ett öppet klimat där vi som intervjuare ger läraren tid att 

fundera med förhoppning om att därigenom få utförliga svar. Somliga stunder krävdes det att 

vi ställde följdfrågor för att svaret skulle bli mer beskrivande medan andra stunder inte krävde 

några följdfrågor. Varje intervjuperson förmedlades ämnena, som var tänkt att diskutera, 

några dagar innan tillfället då vi skulle ses. Detta medförde att svaren blev mer utförliga och 

diskussionerna likaså. Varje intervju tog mellan 45 minuter och en timma. Efter avslutad 

intervju frågade vi läraren om det fanns möjlighet att vi kunde höra av oss om fler funderingar 
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skulle uppstå och detta fick vi tillåtelse till av samtliga lärare. Allt som sades under 

intervjuerna spelades in och därefter transkriberades materialet. 

5.6 Reliabilitet och validitet 
Bryman (2011) ställer sig frågan om reliabilitet och validitet är av betydelse inom kvalitativa 

studier. Han menar att reliabilitet direkt kopplas till mätning och det är inte det huvudsakliga 

syftet med en kvalitativ undersökning att genomföra en mätning. Det är inte syftet med vår 

studie att genomföra en mätning som kan beskrivas med siffror eller liknande. Författaren 

menar trots allt att det kan ses som viktigt att lyfta reliabiliteten, dock med avsikt att bortse 

från mätningsfaktorn. I vår kvalitativa forskning kan reliabilitet översättas som vilken klass 

det är på vår studie, är den tillförlitlig och stämmer kunskaperna som den medför. Validitet i 

sin tur kan beskrivas som en studies grundsyfte, alltså om den mäter det som var syftet att 

mäta (Bryman 2011). Detta har vi försökt bemöta genom att skapa intervjufrågor som ger svar 

på vårt syfte och frågeställningar.   

 

5.6.1 Tillförlitlighet 
För att förtydliga validiteten och reliabiliteten har vi också tittat mer noggrant på ett par 

viktiga begrepp som Bryman (2011) lagt fram. Han har valt att använda sig av en 

övergripande benämning, nämligen tillförlitlighet. I tillförlitlighet ingår sedan trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka och konfirmera. Vi har gått efter de 

regler som finns inom forskning och därtill även förmedlat vårt resultat till de som ingick i 

intervjuerna. Därigenom har vi försökt bemöta trovärdigheten, som Bryman (2011) talar om, 

med avsikt att undvika missförstånd. Överförbarhet handlar om att beskriva tydligt hur miljön 

såg ut och vilken stämning som präglade intervjutillfällena. Detta har vi tagit till oss och 

beskrivit under rubriken tillvägagångssätt. Därigenom skapas möjligheter för andra att sätta 

sig in i intervjusituationerna för att eventuellt utnyttja det vid ett senare tillfälle.  

 

För att bemöta trovärdigheten i den utsträckning som är möjlig har vi valt att dokumentera allt 

som har ingått i vår undersökning, så som problemformulering, urvalet av intervjupersoner 

och intervjuer. Vi har även undvikit att låta egna åsikter och tankar prägla vår undersökning 

för att förstärka möjligheten att styrka och konfirmera, som Bryman (2011) benämner det.  
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6. RESULTAT 
I kommande avsnitt redovisas resultatet av intervjuerna med de sju idrottslärarna. 

Inledningsvis återkopplar vi till de frågeställningar som resultatet är avsett att besvara och 

därefter följer resultatredovisningen där det viktigaste sammanfattas i punktform efter varje 

del. 

 

6.1 Redovisning av resultat  
För att underlätta för dig som läsare vill vi påminna dig om våra frågeställningar: Hur 

uppfattar idrottslärare begreppet inkludering? Hur gör idrottslärare för att få 

idrottsundervisningen inkluderande för alla? samt Vilka möjligheter och hinder uppfattar 

idrottslärare med inkluderande undervisning? 
 

6.2 Uppfattningar om inkludering 
De lärare som deltagit i denna studie lyfter att inkludering kan översättas som alla elevers lika 

rätt att delta i idrottsundervisningen. Lärarna uttrycker att alla elever ska ges möjlighet att 

kunna utvecklas utefter sina egna förutsättningar. Det kräver att läraren tänker igenom sina 

strategier för att vägen mot att utvecklas ska vara så gynnsam som möjligt för eleven. Några 

av lärarna kopplar inkluderingsfenomenet till svårigheter som kan uppstå med den medan 

andra till största del ser fördelar och de positiva effekterna inkluderingen bär med sig.  Lärare 

B beskriver detta på följande sätt: 

 

Det är jättesvårt att få med alla och samtidigt kan man ju inte tvinga en elev 

som sätter sig på bänken även om jag då tänkt igenom övningen och försökt 

anpassa för denna eleven. Jag vet då att alla kan vara med fysiskt men det kan 

vara så att det sitter en spärr någon annanstans. 

 
Lärare E lyfter istället en positiv inställning till inkludering, där fördelarna väger upp 

nackdelarna: 

 
Jag ser oftast bara möjligheter i allt som jag gör, så klart att det kan ställa till 

problem, men det finns nästan alltid en utväg för att lösa det. 

6.2.1 Funktionsnedsättning och allmänt deltagande 
Lärarna förklarar inkluderingsbegreppet som förknippat med elever med 

funktionsnedsättning. De menar att anpassningar i första hand är till för elever med 
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funktionsnedsättning. Lärarna tar upp egna erfarenheter där de mött elever med exempelvis 

hjärnsynskada eller så kallade bokstavsbarn. I vissa fall ges inga konkreta exempel då dessa 

lärare inte har erfarenhet av att undervisa funktionshindrade. De talar istället i detta 

sammanhang allmänt om fysiska eller psykiska hinder. Några av lärarna talar också om ett 

allmänt deltagande i elevgruppen. Det som är i fokus för dessa lärare är att göra 

undervisningen tillgänglig för de duktiga eleverna samt för de som har det svårare. Lärare C 

som pratar om inkluderingsbegreppet i samband med funktionsnedsättning säger: 

 

Ja, man måste ju försöka få med alla, det är ju uppdraget och vi har en del 

bokstavsbarn som jag kallar det, speciellt i årskurs tre. Även bland sexorna 

finns det någon. 

	  

6.2.2 Självkänsla 
Det råder skilda meningar hos lärarna i vilken grad inkludering är möjligt. Lärarna talar 

mycket om att det är deras huvudsakliga uppgift att få med alla. De fortsätter sedan med att 

det inte är en lätt uppgift men att de trots allt tror att inkluderingen är möjlig. Enligt dessa 

lärares åsikter vill eleverna i regel vara delaktiga i all undervisning, dock finns det 

undantagsfall där elever vill slippa undan enstaka moment. Det framkommer att detta kan 

bero på en osäkerhet hos eleverna gentemot övriga klasskamrater och att han eller hon inte 

vill framstå som svag. Det anses att denna osäkerhet finns hos alla individer och att den 

troligtvis grundar sig i dålig självkänsla. Detta beskriver lärare B på följande sätt: 

 

En osäkerhet för att visa sig dålig inför de andra. I vissa fall kan de också få 

taskiga kommentarer från andra och det blir ju såklart väldigt påfrestande 

när man redan från början är osäker.  

 

Det är tydligt att lärarna vill stärka elevernas självkänsla och självförtroende för att på så vis 

få dem mer inkluderade i idrottsundervisningen. De anser att det är delvis med hjälp av bra 

självförtroende som eleverna vågar delta i moment som de ställs inför. Lyckas eleverna då i 

dessa moment ökar deras självkänsla och det är i sådana lägen som lärarna upplever att de få 

eleverna att känna sig mer inkluderade.  
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6.2.3 Relationer  
Något som genomsyrar intervjuerna är att det ska skapas goda relationer och ett bra 

klassrumsklimat. Lärarna lyfter relationer i form av lärare-elev och elev-elev. De anser att 

läraren i första hand ska skapa sig en bild av varje elev för att veta hur deras behov ska 

tillgodoses. Lärarna menar att det då också skapas en förståelse för varför en elev beter sig på 

ett visst sätt och det blir därmed lättare att möta och hantera detta beteende. Relationen elev-

elev, är den som lärarna beskriver som nyckeln till inkluderingen dock upplever de att denna 

kan ses som mest problematisk. Detta eftersom det är mycket som ska stämma, den sociala 

kompetensen är inte densamma hos samtliga elever och kunskapsmässiga skillnader ställer 

ibland till det. Lärare B tar exempelvis upp relationen lärare-elev och säger: 

 

Jag tror det handlar om att lära känna eleven och veta personens gränser. Det 

är svårast när man kommer ny och kanske träffar eleven för första gången.    

 

Lärarna menar att elev-elev relationen kan bli väldigt tydlig om man undervisar i någon form 

av lagspel. I lagspelet ställs det prov på mycket då du måste ha förmågan att dra nytta av alla 

kamraters möjligheter. Lärare D uttrycker det på följande vis: 

 

För man vill ju att de duktiga ska försöka anpassa sig lite utefter de andras 

nivå. Det är ju en del för att kunna spela i ett lag, alltså att acceptera och 

förstå varandras olikheter. Att alla inte är lika bra på allting. 

6.2.4 Klimatet i idrottssalen 
Klassrumsklimatet beskrivs som att grundregeln är att alla elever ska vara med och delta 

under alla moment. Lärarna är däremot överens om att tvång inte är den rätta vägen att gå för 

att alla ska delta. Lärare F tar upp inställningen i elevgruppen som en viktig del i detta 

sammanhang, då han säger: 

 
Men däremot är det ju vissa barn, de pallar ju inte med att vara med på 

allting, så då säger jag till dem att sätt dig en stund och vila lite och försök 

vara med sen igen. Jag tror inte på att stå där med piskan och säga att du ska 

vara med, så jobbar inte jag i alla fall, att tvinga på eleverna en massa grejer. 

Ovan lyfts acceptansen gentemot eleverna i den bemärkelsen att tillåta dem en paus vid 

tillfällen då de inte orkar längre, som eventuellt kan bero på någon form av nedsättning, 
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bestående eller tillfällig. Andra lärare använder pauser ur ett annat syfte nämligen som en 

bestraffning för att motverka att elever inte vill vara med. Lärare E uttrycker att: 

 

Ibland låter jag barnen sitta, och då inte låta de hoppa in igen om vi gör en 

annan aktivitet efter. Det blir lite som ett straff. Jag tror det biter ganska hårt 

på de barnen om de inte får vara med på nästa aktivitet. Ibland kanske jag till 

och med vet att den eleven som satte sig tycker om en aktivitet väldigt mycket 

och då gör jag det med de andra i klassen och han eller hon får då ändå inte 

vara med. Då brukar barnen lära sig en läxa och i regel sedan vara med på 

det mesta. Så just nu är det ingen av de elever som jag har som går och sätter 

sig under en lektion för att de inte tycker det är roligt. 

 

Det framgår även att lärarna tar hänsyn till hur eleverna känner inför ett moment. Lärarna 

menar att det finns tillfällen då eleverna inte vill vara med alls under idrottslektionen och då, 

beroende på omständigheter, tillåts eleven att göra någonting annat i idrottssalen eller 

klassrummet. Det talas dock om att det ultimata är att förbereda eleven innan lektionen genom 

att berätta vad som ska göras för att eleven ska känna sig trygg med att delta. Andra lärare 

använder sig också av metoden att förbereda men med baktanken att eleven själv ska välja att 

avstå från den planerade aktiviteten. Lärare D uttrycker förberedelsen på följande vis:  

Det som är bra är att jag har eleverna i andra ämnen och träffar eleverna där 

också så då kan man försöka förbereda eleverna på vad det är som ska göras 

och försöka göra att de blir lite mer motiverade. Man kanske säger exempelvis 

att den låten som du gillar så mycket, den ska vi ha på uppvärmningen. 

6.2.5 Sammanfattning 
• Inkludering kan enligt lärarna översättas som alla elevers lika rätt att delta i 

idrottsundervisningen.	  

• Alla elever ska ges möjlighet att kunna utvecklas utefter sina egna förutsättningar.	  

• Lärarna associerar i första hand inkluderingsbegreppet till elever med 

funktionsnedsättning.	  

• Vissa av lärarna drar även vissa paralleller till de så kallade duktiga eleverna.	  

• Det råder skilda meningar hos lärarna i vilken grad inkludering är möjligt. 
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• Lärares uppfattning är att vissa elever inte vill bli inkluderade, vilket tros bero på en 

osäkerhet gentemot övriga klasskamrater. 

• Relationen elev-elev, är den som lärarna beskriver som nyckeln till inkluderingen 

dock upplever de att denna kan ses som mest problematisk. 

• En grundregel kan vara att alla elever ska delta i idrottsundervisningen, dock anses 

tvång inte vara den rätta vägen att gå. 

• Det finns tillfällen då elever absolut inte vill vara med och då löser lärarna detta 

genom att låta eleven göra något annat. 

 

6.3 Strategier för att möta alla elever 
Lärarna ger förslag på anpassningar genom att ta upp dem i samband med olika aktiviteter så 

som hinderbanor, stationsövningar och cirkelträning. Anpassningarna sker då i form av att 

erbjuda lättare stationsövningar som inte kräver lika mycket av eleven. Hinderbanor kan göras 

kortare och cirkelträning mer eller mindre ansträngande. Alla lärare ser de individuella 

momenten som mer gynnsamma för att möta alla i elevgruppen. Lärare G lyfter att 

stationslekar kan fungera som verktyg för att ge alla elever möjlighet att lyckas. Han säger på 

följande sätt: 

Det är hinderbanor, stationsträning eller stationslekar, det är anpassat så 

även de kan vara på ungefär samma nivå som övriga i klassen. Man kan göra 

enkla anpassningar som exempelvis att den eleven får stå lite närmre om man 

kanske ska kasta och träffa något och sedan förhoppningsvis lyckas. När de 

kan lyckas då är det moment som är bra och som lyfter hela klassens 

självförtroende. 

6.3.1 Svårigheter med anpassningen 
Det tas också upp moment som anses som svårare inom inkluderande undervisning och dessa 

är framförallt bollaktiviteter, lagsporter och andra övningar som influeras av tävling. Dessa 

ses som svåra att fungera för alla elever på grund av att det ställer höga krav på fysisk och 

psykisk god förmåga. Dessutom belyser lärarna att bollekar och då framförallt bollsporter 

skapar stora klyftor inom elevgruppen, på grund av att det är flera som utövar bollsporter på 

fritiden. Det framgår att lärarna vid ett flertal tillfällen har erfarit att många elever är 

bollrädda. Vid sådana situationer finner lärarna utvägar genom disciplinära åtgärder, 

exempelvis regler som stoppar eleverna från att skjuta eller kasta hårt. Ibland kan elever också 

få agera som domare eller lagledare och i extrema fall utesluts vissa elever helt från 
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aktiviteten. Eleven får då istället en egen uppgift som exempelvis kan vara att arbeta med en 

handcykel. Lärarna förklarar också bollaktiviteter som ett moment där elevers 

funktionsnedsättning kan bli extra tydlig och gör det svårt för eleven att kunna delta. Lärare A 

uttrycker sig på följande sätt: 

Det finns vissa begränsningar då man får inse att här fungerar det helt enkelt 

inte. Tänker jag exempelvis på eleven med hjärnsynskada så gillar inte han 

bollar, då kan inte han vara med. Jag kan inte heller låta de andra eleverna 

bli utan bollaktiviteter, man får istället dela upp det lite. I det här fallet har 

eleven en assistent så då går det att kombinera lite. Ibland tar assistenten 

hand om den här eleven, och ibland är det jag som tar hand om eleven och 

assistenten får då ta övriga klassen. 

6.3.2 Omvänd anpassning 
Andra upplevelser som lärarna delger är att de har låtit sina elever få känna på hur det kan 

vara att leva med en funktionsnedsättning. De har då genomfört aktiviteter där eleverna 

exempelvis har ögonbindel för att skapa en förståelse kring hur blinda känner sig. Lärarna tar 

också upp att om det inte finns någon elev i klassen med funktionsnedsättning ser de ingen 

anledning till att utöva denna form av aktivitet.  

6.3.3 Individuell träning 
Det uppkommer även att somliga lärare erbjuder extra träning till de elever som behöver 

utveckla sin motoriska förmåga. Detta görs i form av extrainsatt undervisning som är frivillig. 

Lärarna brukar i de fall som de noterat att en elev ligger efter prata med eleven och erbjuda 

personlig träning. Det råder dock skillnader i hur den extrainsatta undervisningen är 

organiserad. Någon lärare har schemalagd tid en dag i veckan medan en annan får ålägga 

raster och planeringstid för att kunna genomföra detta. Med hjälp av motorikgrupper hoppas 

lärarna att eleverna ska bli mer inkluderade i den ordinarie undervisningen. Lärare D lyfter 

exempelvis detta genom att säga: 

Och om man då märker att någon elev har halkat väldigt mycket efter i något 

moment så brukar jag bjuda in eleven till att öva själv i hallen tillsammans 

med mig. På så sätt kan man ju få den eleven mer inkluderad i klassen. Jag 

tror att färdigheter och inkludering kan gå lite hand i hand. Har man 

färdigheterna som krävs blir man automatiskt inkluderad. 

6.3.4 Höga förväntningar och feedback 
Lärarna tar upp även de duktiga eleverna, som de väljer att kalla dem, som en grupp att 
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bemöta. Hur de vill att detta ska gå till råder det skilda meningar om. Somliga lärare har en 

tydlig bild av hur anpassningen ska ske för denna grupp. De menar nämligen att det krävs en 

omstart för att på så vis tydliggöra alla detaljer som ingår i de olika momenten inom idrott och 

hälsa. Trots att eleverna är duktiga finns det alltid någonting som kan förbättras när det 

kommer till teknik, taktik och kännedom om sin kropp. Det talas också om förväntningar i 

detta sammanhang då de anser att klara förväntningar höjer elevernas vilja att utvecklas. 

Lärare G säger på följande vis när det gäller att utmana duktiga elever: 

Detaljer, extremt höga krav, fruktansvärt hård disciplin, avbrott i det själva 

spelet - diskutera vad som kan göras bättre, inte nöja sig med att alla rör sig - 

utan man kan gå vidare i olika taktiska moment för spelet. De sakerna tror jag 

är oerhört viktiga för att de duktiga ska kunna utmanas. 

Övriga lärare som inte har lika klar bild för sig hur de duktiga ska utmanas har uppenbart 

svårare att formulera sig angående hur man kan göra. Lärarna tar upp feedback som en viktig 

del och förklarar det som att de duktiga ska ”puschas” till att utmana sig själva, exempelvis 

genom att springa fortare eller hoppa längre. Dessa lärare ser det också som en möjlighet för 

de elever som har det svårare att kunna lära av de duktiga. Någon lärare belyser att olika 

färdighetsgrad kan hanteras genom uppdelning av grupper där eleverna själva får välja grupp 

och därmed svårighetsgrad. En annan lärare menar istället att de duktiga ska rätta sig efter 

övriga elever och det är oerhört viktigt att stoppa dem från att ta över lektionen. Det talas om 

att dessa elever måste förstå innebörden av skolidrott där alla ska kunna vara delaktiga. 

6.3.5 Sammanfattning 
• Övningar som är lättare att få med alla elever i, anser lärarna är moment där eleverna 

arbetar med egna kroppen, individuella övningar och icke tävlingsinfluerade moment. 

• Moment som anses vara svårare att inkludera alla i är bollaktiviteter och moment som 

präglas av tävling. 

• Lärarna tycker det är viktigt att stärka elevernas självförtroende och självkänsla. 

• Lärarna vill att eleverna ska bygga upp en förståelse för varandra och därför har de 

utfört övningar där alla får känna på hur det är att vara funktionshindrad. 

• Så kallade motorikgrupper används i syfte att få elever mer inkluderade i den ordinarie 

undervisningen. 

• De så kallade duktiga eleverna bemöts genom höga krav och detaljerade genomgång 

av exempelvis taktiska och tekniska delar inför en övning. 
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6.4 Möjligheter och hinder 
Vissa lärare ställer sig kritiska till om inkludering verkligen är möjligt i alla lägen. Denna 

åsikt kopplas bland annat till elever med funktionsnedsättning och den grundar sig bland 

annat i säkerhetsfrågor. De menar att elever som lever med psykisk funktionsnedsättning har 

svårt att kontrollera sin ilska, som kan uppstå plötsligt, vilket bidrar till att eleven blir en fara 

för sig själv och andra. Det framkommer också från lärarna att elever med fysisk 

funktionsnedsättning kan utsättas för fara i samband med en rad olika aktiviteter. De lägger 

fram som argument att dessa individer oftast inte har en muskulär styrka, vilket medför stora 

risker eftersom personen inte kan utstå påfrestning på samma sätt som övriga elever.  

Ett annat argument som tas upp är att övriga elever missgynnas av att undervisningen ständigt 

måste anpassas och det kan ha till följd att deras utveckling hämmas. Lärarna har vid flertalet 

tillfällen varit med om att de funktionsnedsatta eleverna inte vill vara med. Detta beror dels på 

att de tydligt märker av en underbyggd irritation från övriga elever och delvis också på att 

dagsformen eventuellt är sämre än vanligt. Lärare C säger så här om problematiken med 

inkludering:  

Man märker ju det att de andra är ju lite rädda nästan och det är ju baksidan 

med det här att alla ska inkluderas i klassen. Hur långt ska man gå 

egentligen? 

 

Lärare G tar upp svårigheten med inkludering på detta sätt: 

 

Det fungerade ett tag med barnen, men sen när man blir så medveten om sig 

själv och omvärlden, det kommer runt sexan-sjuan detta, då upplever jag det 

som rent negativt för de här barnen, för de känner av och märker en 

frustration från kamraterna. Och ska man då anpassa undervisningen förlorar 

resten av gruppen väldigt mycket på detta och de blir till slut väldigt less på 

det hela. 

 

Enligt lärarna ska det i inkluderande miljöer ingå olika typer av individer och dessa olikheter 

ska tas tillvara på. Lärarna menar att olikheterna medför att eleverna får en större förståelse 

för att alla individer är olika. Det fortsätter sedan med att detta ska tas tillvara på och ses som 
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en möjlighet för att utveckla ömsesidig respekt för varandra.  

6.4.1 Assistentens betydelse 
Lärarna är överens om att assistent öppnar för möjligheter att kunna möta fler elever. Det 

berörs i avseendet att om en assistent finns tillgänglig i idrottssalen kan eleverna delas in i 

mindre grupper, vilket medför att idrottsläraren kan lägga större fokus på mindre antal elever. 

Lärarna talar mycket om att dela upp eleverna inom klassen för att på så vis nå flera elevers 

behov. Det poängteras tydligt att assistenter är bra, dock upplever lärarna att assistenten kan 

bli en belastning på grund av för lite utbildning inom idrott och hälsa. Brist på kunskaper blir 

helt enkelt ett problem eftersom assistenten inte kan förmedla kunskaper till eleverna och det 

skapar en osäkerhet hos assistenten. Det bidrar i sin tur till att assistenten inte kan eller vill ta 

ansvar för att vara en hjälpande hand under idrottslektionerna. Lärare B säger följande om 

problemet: 

Det jobbiga där är ju dock att den resursen inte har någon utbildning så det 

blir nästan som att ha en praoelev hos sig. Det kan lätt bli så att denna 

personen enbart sitter vid sidan under en hel lektion. Har man istället en 

resurs som har utbildning hade det underlättat väldigt mycket för att denna 

hade då vetat vad som krävs inom ämnet och vad som förväntas av eleverna. 

6.4.2 Idrottssalen 
En åsikt som många av lärarna är överens om är att storleken på idrottssalen spelar stor roll i 

förhoppningen om att kunna genomföra den undervisning de önskar. Det som uttrycks är att 

en stor idrottssal skapar goda förutsättningar för ett gott undervisningsklimatet. Man menar att 

en stor sal gör det möjligt att kunna avgränsa och därigenom kan fler aktiviteter erbjudas 

under samma lektion. Det anses som lättare att nå fler elever om möjligheten finns att kunna 

ha igång fler aktiviteter samtidigt.  

 

Materiella resurser tar lärarna också upp och de bedömer att det inte är materialet som är 

avgörande för att ha en inkluderande undervisning. De anser att det kan underlätta med 

mycket material dock är det andra faktorer som medför att undervisningen blir bra och 

tillgänglig för alla. Dessa faktorer kan bland annat vara assistenter, som tidigare tagits upp, 

eller mindre klasser. Resursfrågan är i många fall en ekonomisk fråga och lärarna nämner att 

rektorn vill erbjuda mer resurser dock finns det sällan ekonomiska möjligheter för detta. 

Lärare F belyser det så här: 
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Det hade ju givetvis varit att få ha en större sal, men vi försöker göra så gott 

vi kan med de saker som finns, det finns ju inga ekonomiska besparingar man 

kan ta av eller så. 

6.4.3 Lärarnas egen kompetens 
Ytterligare en viktig punkt som togs upp under intervjuerna är lärarnas egen utbildning kring 

inkluderande undervisning. Lärarna uppger att de har fått med sig kunskaper från deras 

lärarutbildning. Flera av dem lägger dock till att det var länge sedan de gick utbildningen och 

därför kan de inte ange vad de lärde sig. Några av lärarna har valt att under sin lärarutbildning 

läsa till kurser för att få extra kunskap om hur elevers olika förutsättningar kan bemötas. Det 

är endast någon lärare som uppger att han erhållit vidareutbildning inom området. Han talar 

då om att det erbjudits kurser av SPSM (Specialpedagogiska skolmyndigheten) och dessa 

anser han har varit givande i många avseenden. Somliga lärare förklarar att de inte fått någon 

utbildning inom ramen för inkluderande undervisning under tiden de gick lärarutbildningen. 

De är dock överens om att det finns möjlighet att fortbilda sig men i nuläget är det inget som 

utnyttjats.  

6.4.5 Sammanfattning 
• Säkerhetsaspekten anses vara en del som bör beaktas i förhållande till inkludering. 

• För mycket anpassning missgynnar många elever eftersom irritation kan uppstå i 

elevgruppen. 

• Lärarna menar att elever utvecklar ömsesidig respekt för varandra om det finns olika 

individer i en elevgrupp. 

• En kompetent assistent eller två idrottslärare öppnar för många möjligheter till en 

förbättrad undervisning. 

• Idrottssalarnas storlek uppfattas som ett hinder då de sätter gränser för vad som är 

genomförbart. 

• Lärarna upplever det som ett hinder att de har för lite utbildning och därmed 

kunskaper i hur de ska få med samtliga elever. 

• Det finns dock möjligheter, delger lärarna, att få tillgång till fortbildning däremot har 

detta ännu inte utnyttjats.  
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7. ANALYS 
I kommande avsnitt kommer vi att analysera resultatet med hjälp av tidigare forskning och 

teorier. Viktigt att poängtera är att när ordet lärare används syftas det på de intervjuade lärarna 

om inget annat anges. 

7.1 Idrottslärarnas uppfattningar om inkludering 
Lärarna i vår studie tar fasta på alla elevers rätt att delta utifrån sina förutsättningar. Det är 

också vad Fors m.fl. (2004) och Jerlinder (2010) menar att inkluderande idrottsundervisning 

kan översättas som. På liknande vis lyfter lärarna vikten av inkludering då de förklarar det 

som att det är varje lärares skyldighet att möta alla elever. De talar om en anpassad 

undervisning som ska leda till utveckling hos varje individ.  

7.1.2 Inkludering förstås utifrån funktionsnedsättning 
Lärarna tar framförallt upp inkludering i anslutning till funktionsnedsatta elever. Då 

inkludering handlar om mer än enbart hur elever med funktionsnedsättning ska göras 

delaktiga (se bl.a. Unesco 2009) kan detta innebära en problematik. Även Nilholm (2006) och 

Tripp m.fl. (2007) poängterar på olika vis att inkludering ska riktas mot alla elever. Nilholm 

(2006) menar att det blir problematiskt om inkludering enbart kopplas till elever i behov av 

särskilt stöd. I och med att lärarna i första hand associerar inkluderingsbegreppet till elever 

med funktionsnedsättning antyder detta på att lärarna ser inkludering som en angelägenhet 

enbart för elever som sticker ut från mängden. Lärarna riktar sig i första hand mot alla elever 

men när de sedan utvecklar sitt resonemang kopplar de inkludering enbart till elever med 

olika form av svårigheter. 

7.1.2 Social rättvis 
Lärarna i denna studie uttrycker vid ett flertal tillfällen att alla elever ska kunna vara med 

oavsett vilka förutsättningar de har. Det är skolans uppgift att se till att alla elever känner sig 

behövda och delaktiga under sin skolgång. Lärarna anser att varje enskild individ ska känna 

att de utvecklas och förbättrar sina kunskaper. Utformningen av detta kan se olika ut för varje 

elev och då med syftet att skolgången ska vara givande. Detta kan förstås utifrån den teori 

som Haug (1998) har utarbetat som han benämner formell rätt till utbildning. Likvärdig 

skolgång förklarar lärarna som att varje elev ska utvecklas, dock behöver inte detta ske på 

samma vis för alla. Lärarna berör ytterligare en av Haugs (1998) uppfattningar när de tar upp 

att elever präglas av olika förutsättningar. De tillägger också att trots detta ska de kunna bära 

med sig något efter sin skolgång. Haugs (1998) teori om att skolan ska rätta sig efter eleverna 

som finns där och inte tvärtom kan ibland bli problematiskt, enligt lärarna. De tar upp att det 
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finns tillfällen när elever inte vill eller kan vara delaktiga i en tilltänkt aktivitet, vilket kan ses 

som stunder då skolan inte anpassar sig efter eleverna. Asp-Onsjö (2006) uttrycker denna 

företeelse som att eleverna vid sådana tillfällen inte är rumsligt och didaktiskt inkluderade.  

Ytterligare en aspekt som kan vara betydelsefull att ta upp är att lärarna ser eleverna ur deras 

sammanhang. Med detta menas att lärarna förstår att elever med en fysisk eller psykisk 

funktionsnedsättning kan ha svårare att genomföra en aktivitet jämfört med elever som inte 

lever med detta. Haug (1998) sammanfattar denna insikt som det demokratiska 

deltagarperspektivet. 

Enligt lärarnas uppfattning är det svårt att utöva aktiviteter som innehåller någon form av 

samarbete, exempelvis vid olika lagspel. De anser att somliga elever tar över medan andra 

inte ges chans att visa vad denne klarar av. Det lärarna beskriver är social inkludering som 

Asp-Onsjö (2006) benämner det, dock medför vissa omständigheter att inkluderingen inte blir 

optimal. Lärarna menar att elevernas tävlingsinstinkt tar över, vilket gör att de inte låter andra 

elever vara delaktiga.  
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7.2 Lärares strategier för arbetet med inkludering 
De intervjuade lärarna har även delgivit sina strategier för hur idrottsundervisningen ska 

kunna bli tillgänglig för alla. Vickermans (2007) modell, The inclusion spectrum, har valts 

som utgångspunkt i denna del av analysen (Se figur 2).  

Figur 2: Inkluderingens spektrum 

Modellen är framtagen med hjälp av de svar som intervjuerna utföll i. Resultatet visar att 

öppen aktivitet och anpassad aktivitet är de metoder som främst används i undervisningen, 

vilket kan upplevas motsägelsefullt eftersom metoderna motsätter varandra. Detta tyder på att 

lärarna väljer att anpassa aktiviteter, dock med vissa restriktioner när det kommer till 

lagsporter. Övriga delar i modellen är inget som präglar idrottsundervisningen, utan används i 

liten utsträckning jämfört med öppen och anpassad aktivitet.   
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7.2.1 Innehållet i undervisningen 
När det gäller aktiviteter som lämpar sig bäst för alla inom en elevgrupp hävdar lärarna att det 

är hinderbanor, cirkelträning och övningar där man arbetar med egna kroppen. Med andra ord 

är det främst individuella övningar som premieras eftersom de inte blir lika utpekande och 

eleven kan själv bestämma intensitet. Combs m.fl. (2010) studie visar att lärare förväntar sig 

att lagspel ska förenas med hårt arbete. Detta kan bli problematiskt eftersom lärare i denna 

studie antyder att lagspel kräver mycket mer av en individ än att enbart arbeta hårt. De menar 

istället att eleverna ska bli medvetna om varandras styrkor och svagheter och utnyttjar dessa 

på bästa sätt. Tripp m.fl. (2007) tar upp att just förståelsen för varandra är av stor betydelse 

för att undervisningen ska bli givande för alla och därför bör denna byggas upp hos eleverna.   

7.2.2 Förväntningar 
Coates och Vickerman (2008) konstaterar att det kräver oerhört mycket av läraren för att han 

eller hon ska kunna möta alla behov som finns i en klass. Lärarna i denna studie anser 

detsamma eftersom de ständigt ställs inför utmaningen att möta stora elevgrupper med 

varierade behov. De anser att man bör ställa extremt höga krav på högpresterande elever och 

utveckla dem genom att gå in på detaljnivå vid alla moment. Elever med särskilda behov 

utmanas inte på samma sätt, enligt lärarna, utan det viktigaste är att de är delaktiga i 

undervisningen. Utifrån detta kan det uppfattas som att lärarna eftersträvar det Elliot (2008) 

kommit fram till när det kommer till högpresterande elever, däremot finns inte likvärdiga 

förväntningar, hos lärarna, gentemot elever i behov av särskilt stöd. 

7.2.3 Färdighetsbaserad indelning och alternativa övningar 
Lärarna lägger fram förslag på hur de spridda behoven i elevgrupper kan bemötas. De menar 

att färdighetsbaserade indelningar kan vara en väg att gå. Därtill kan även ett alternativ vara 

att ge högpresterande elever chans att utmana sig själva genom att erbjuda alternativa 

övningar, inom exempelvis stationsmoment. Skolverket (2012a) kallar anpassningarna för 

nivåindelning respektive berikning. Vissa lärare delger att de anser det som svårt att veta hur 

begåvade elever ska bemötas och utmanas. Det kan vara ett resultat av att det ännu är svårt att 

definiera vad som menas med begåvade elever, enligt Balchin m.fl. (2009). 

7.2.4 Resurser 
Ytterligare något som kan vara av betydelse att ta upp är Haugs (1998) uppfattning om att 

skolan ska tillsätta resurser med syfte att stärka en individs svagare sidor. Lärarna menar att 

resurser är viktigt och då i form av en kompetent pedagog som kan tillföra något i 
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undervisningen. Asp-Onsjö (2006) belyser didaktisk inkludering som en viktig aspekt för att 

inkluderingen ska fullbordas. Enligt lärarna räcker det inte i alla situationer att förändra 

innehållet, emellanåt fordras en extra resurs i form av en person som kan förmedla det 

anpassade innehållet.    

7.3 Möjligheter och hinder med inkluderande idrottsundervisning 
Det framgår av resultatet att det råder skilda meningar om huruvida inkludering är det mest 

optimala i alla situationer. Lärarna talar bland annat om säkerhetsaspekten då de menar att 

risken för skador ökar i de fall det talas om elever som har vissa fysiska eller psykiska 

svårigheter. I sådana situationer där lärarna upplever att inkludering inte är att föredra kan det 

ha skett en nominell inkludering, som Linikko (2009) uttrycker det. Combs m.fl. (2010) 

resultat visar, precis som i denna studie, att det kan bli farligt för elever som har någon form 

av fysisk funktionsnedsättning att delta på idrottsundervisningen. Lösningen är då att eleven 

inte får delta fullt ut under vissa moment. Tripp m.fl. (2007) benämner elevernas grad av 

delaktighet i sådana situationer som passivt deltagande. Detta kan kopplas samman med vad 

lärarna säger när de menar att elever får agera som domare eller lagledare. I vissa fall 

bedömer läraren det som omöjligt att en elev kan delta och ger eleven istället individuella 

uppgifter.  

7.3.1 Motorikgrupper 
Lärarna använder sig också av motorikgrupper som ett sätt att få eleverna mer inkluderade i 

den ordinarie undervisningen. Utifrån Nilholms (2006) tankar skulle detta kunna liknas vid en 

exkludering eftersom lärarna plockar utvalda elever, som de anser bör ingå i motorikgruppen. 

Lärarna poängterar dock att dessa tillfällen är valbara eftersom lärarna endast förmedlar till 

eleverna att det vore bra om de deltar motorikgruppen, därefter har eleven det slutgiltiga valet. 

7.3.2 Relation lärare-elev 
Enligt lärarna är relationer till varje elev av stor betydelse i det avseendet att bygga upp ett 

förtroende och få vetskap om en elevs behov. Därigenom tänker sig lärarna att de ska kunna 

möta individerna och hjälpa dem till en god utveckling. Coates och Vickermans (2008) studie 

styrker detta eftersom det framgår att kommunikation sinsemellan lärare och elev är oerhört 

viktigt för att lärsituationen ska bli så bra som möjligt. Författarna drar parallellerna till elever 

i behov av särskilt stöd medan lärarna i denna studie syftar på samtliga elever, då relationen 

med alla elever är lika viktig. 



	   42	  

7.3.4 Relation elev-elev  
Det är inte enbart lärare–elev relation som är viktig utan även elevernas relationer till 

varandra. Lärarna tar upp att om det finns en elev med funktionsnedsättning kan övriga elever 

lära sig mycket av denna. De syftar främst på hänsynstagande och en förståelse för att alla 

människor är olika. Detta är något som European Agency (2005) belyser i samband med 

heterogena grupper. Lärarna beskriver att olikheter inom en elevgrupp för med sig ömsesidig 

respekt och en utvecklad social förmåga. Relationen elev-elev kan också medför en 

problematik, enligt lärarna. Svårigheter ur den aspekten att elever undermedvetet signalerar en 

frustration gentemot varandra i samband med alltför anpassade övningar. Combs m.fl. (2010) 

studie visar detsamma medan Fors m.fl. (2004) och Vickerman (2007) poängterar att sådana 

tillfällen kan förebyggas genom att övningens ursprungliga syfte tas tillvara på.  

7.3.5 Lärarutbildningen   
Jerlinder (2010) förmedlar slutsatsen att blivande lärare borde få möta elever med 

funktionsnedsättning redan i lärarutbildningen. Det har nämligen visat sig att lärare som får 

erfarenhet av detta redan under lärarutbildningen har bättre inställning till inkludering. Combs 

m.fl. (2010) studie visar i sin tur att en god inställning också medför att inkluderingen blir mer 

framgångsrik. Lärarna i denna studie anser att de har fått för lite utbildning, trots detta har de 

en relativt god inställning till inkludering. De menar dock att de har för lite kunskaper om hur 

de ska gå tillväga för att undervisningen ska bli givande för alla. Jerlinder (2010) lägger fram 

som förslag att fortbildning är en väg att gå för att tillgodogöra sig mer kunskaper som lärare. 

Vissa av lärarna i studien medger att de har chans till fortbildning men i nuläget har de inte 

utnyttjat det. Lärare som däremot har vidareutbildat sig upplever att detta har medfört goda 

kunskaper och erfarenheter som har fungerat som bra stöttning. 

7.3.6 Förstärkt självförtroende och självkänsla 
Combs m.fl. (2010) och Jerlinders (2010) undersökningar påvisar att inkluderande 

undervisning ska utgå ifrån att alla elever upplever gott självförtroende i all undervisning. De 

menar att den grundläggande tanken är att alla ska känna sig stärkta och att övningar ska 

kunna utföras med gott mod. Lärarna i denna studie lyfter också självförtroende och 

självkänsla men ur ett annat avseende. De anser istället att en god självkänsla och ett stärkt 

självförtroende är något som utvecklas i och med en inkluderande undervisning. Det är inte 

tvunget att alla elever ska uppleva detta direkt utan det är något som kan utvecklas efter hand.  
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8. DISKUSSION  
En rad olika tankar har väckts under arbetet med denna undersökning. Vi är medvetna om att 

det inte går att dra generella slutsatser eftersom det endast ingår sju intervjupersoner i vår 

undersökning. Trots detta ska vi i följande avsnitt diskutera resultatet och möjliga orsaker till 

varför det ser ut som det gör. 

8.1 Avslutande diskussion 
Det framgick i denna undersökning att lärarna till största del kopplar inkluderingsbegreppet 

till elever med någon form av funktionsnedsättning. Efter att vi har tagit del av litteratur 

angående inkludering upplever vi det som att den till stor del riktas mot elever i behov av 

särskilt stöd och däribland fysiskt eller psykiskt funktionsnedsatta elever. Detta kan vara en 

anledning till att lärarnas uppfattning om att inkludering främst vänder sig till elever i behov 

av särskilt stöd. Det yttersta uppdraget en lärare har är att i första hand se till att alla elever nå 

målen, dock får inte de elever som kräver större utmaningar glömmas bort. De ska också ha 

chans att utvecklas och uppleva sin skolgång som givande. Persson och Persson (2012) tar 

upp att skolväsendet styrs av betyg och bedömning. Lärarna i denna studie lyfter inte 

inkluderingen ur ett betyg- och bedömningsperspektiv, vilket kan ses som tendens till att den 

målstyrda skolan inte är ett sätt att se till att alla elever utvecklas utefter sina förutsättningar. 

Det är intressant att lärarna inte lyfter betyg och bedömning i detta sammanhang eftersom det 

utgör tydliga riktlinjer för hur elevers utveckling ska se ut. Individuella utvecklingsplaner är 

heller inget som uppmärksammas av lärarna i denna studie, trots att de ska fungera som 

utformade planer för hur varje elev ska kunna utvecklas utefter sin egen förmåga. Detta kan 

vara en följd av att individuella utvecklingsplaner först nu har börjat användas aktivt inom 

skolan.   

 

När lärarna tar upp motorikgrupper som ett sätt att få eleverna mer inkluderade i den ordinarie 

undervisningen ställer vi oss kritiska till om metoder som upplevs exkluderande kan ha 

effekter som verkar för en inkludering. Det blir alltså en form av exkludering som följs av 

inkludering. Resultatet visar dock att denna metod har varit framgångsrik då lärarnas 

erfarenhet är att elever blir med inkluderade i den ordinarie undervisningen.   

 

Ytterligare en infallsvinkel som uppmärksammats är att lärarna upplever den sociala 

inkluderingen som svårast att lyckas med. Anledningen till detta kan vara att den sociala 

förmågan är en komplex företeelse där många faktorer ska samspela med varandra för att den 
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ska fungera. Något så abstrakt som personkemi kan vara den felande länken. Det är svårare att 

förändra en persons sätt att vara för att fungera socialt, jämfört med att omarbeta 

undervisningens innehåll för att förmedla kunskaper. 

 

Utbildning är något som återkommit vid ett flertal tillfällen och funderingen väcks hos oss om 

det verkligen är extra moment inom lärarutbildningen som löser problemet med okunskap. 

Resultatet visar att det kan vara ett första steg till att utveckla erfarenheter om hur det är att 

undervisa elever med funktionsnedsättning. Det kan däremot vara svårt att få tillräckliga 

erfarenheter av endast en kurs på lärarutbildningen, utan vårt resultat visar att det är något 

som ständigt bör bemötas för att kunskaper ska utvecklas succesivt. Lärarna i denna studie 

menar att det är erfarenheter (bra som dåliga) som hjälper till att förbättra den inkluderande 

undervisningen.     

 

En annan aspekt som är viktig att lyfta är huruvida utbildning löser bekymret med att 

tillmötesgå högpresterande elever. Det blir svårt att göra upp en plan för hur denna grupp 

elever ska bemötas när det inte står klart vad som menas med begåvning (se Balchin m.fl. 

2009). Lärarna i denna studie visar trots allt på en bild av hur de väljer att bemöta elever som 

de uppfattar som högt begåvade. De menar exempelvis att oerhört höga förväntningar är det 

som medför att elevernas utveckling går framåt. Resultatet pekar dock inte på att samma grad 

av förväntning förmedlas till elever i behov av särskilt stöd. Lärarna menar att det inte gynnar 

elever i behov av särskilt stöd att pressa dem med höga förväntningar utan att det istället 

hämmar deras utveckling.  

 

I allmänhet väcker inkluderingstanken många funderingar hos oss och framförallt att det låter 

enkelt i teorin dock visar resultatet att det inte appliceras i praktiken med sådan enkelhet. 

Vickermans (2007) modell är ett exempel på hur anpassningar kan se ut teoretiskt sett, 

därmed är det inte sagt att det är lika enkelt att tillämpa detta i praktiken. Resultatet visar att 

det är betydelsefullt att ta till sig vissa delar för att sedan utvärdera om de är lämpliga eller 

inte.  

 

8.1.1 Sammanfattning 
Avslutningsvis kan det konstateras att lärarna som ingick i denna studie uppfattar 

inkluderingsbegreppet som att alla elever ska ingå och utvecklas inom ramen för undervisning 
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i idrott och hälsa. Lärarna menar att individuella övningar är de som enklast anpassas och 

fungerar bra för samtliga elever. Detta eftersom det inte ställs krav sinsemellan eleverna utan 

var och en kan koncentrera sig på sin egen prestation. Det som blir problematiskt med att 

enbart utöva denna form av undervisning är att det i kursplanen (för idrott och hälsa) ställs 

krav på att elever ska utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra. Därför väljer 

lärarna att använda sig av moment som präglas av lagspel trots att dessa anses mer 

problematiska i inkluderingen. Resultatet visar att lärarna ser det som absolut möjligt att alla 

elever ska kunna inkluderas i undervisningen, dock med vissa förbehåll. För att inkluderingen 

ska bli optimal krävs att en extra pedagog, helst i form av en idrottslärare, alltid ingår i 

undervisningen.  

8.2 Diskussion av metod 
Metoden som vi använt i denna undersökning har fungerat bra för att vi fick svar på våra 

frågeställningar. Eftersom att vi använt oss av kvalitativa intervjuer har det bidragit till att vi 

har fått det djupet i svaren som vi eftersträvat. Det fanns möjligheter för oss att kontakta 

intervjupersonerna i efterhand om det skulle uppstå oklarheter. Detta har dock inte varit 

nödvändigt då vi bedömer det som att vi vid första tillfällena fått tillräckliga svar. I och med 

att de övergripande ämnena som ingick i intervjuerna skickades ut i förväg kan detta vara en 

bidragande orsak till att vi fick utförliga svar.  

 

Hade vi istället valt att använda oss av en kvantitativ metod finns risken att vi inte fått svar på 

våra frågeställningar. Detta eftersom frågeställningarna kräver utförliga svar som inte 

karaktäriseras av ja- och nej-svar. Vårt syfte var heller inte att utföra någon form av mätning, 

utan vi ville få svar på varför dessa idrottslärare handlar på det sätt de gör och varför de har en 

viss uppfattning.  

 

Intervjuguiden fungerade som ett bra hjälpmedel under samtalen med lärarna eftersom den 

gav en bra struktur. Däremot upplevde vi det som att sista delen i guiden i många fall hade 

berörts redan tidigare i samtalen. Vi försökte trots allt inte bli för styrda av innehållet i 

intervjuguiden på grund av att vi ville ha ett öppet klimat där lärarens infallsvinklar skulle 

vara i fokus.  

 

Vi vill också passa på att delge andra metoder som skulle kunna ingå i denna undersökning. 

Ett förslag hade kunnat vara att genomföra gruppintervjuer där alla lärare då samlas och det 
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öppnas för möjligheter att de tillsammans kan diskutera fram svar. Dessvärre har inte vi inte 

tillräckliga erfarenheter för att kunna utföra en gruppintervju. Det krävs att den som intervjuar 

ser till att alla kan delge sina tankar och åsikter. Dessutom finns det risk att lärarna påverkas 

av varandra, vilket kan medföra att svaren blir färgade av andras tankar. Ytterligare en metod 

som hade varit intressant är observationer av idrottslektioner. Hade observationer utförts kan 

exempelvis beteenden och handlande studeras i den verkliga kontexten. Vi anser dock att 

observationer tar mycket tid då man bör titta på samma lärare vid flera tillfällen för att 

undersökningen ska bli tillförlitlig.   

  

8.3 Förslag på vidare forskning 
Vi finner det intressant att undersöka vidare om det går att utläsa skillnader på lärares 

uppfattningar på inkludering när det kommer till årskurs. Med detta menar vi att lärare som 

arbetar med yngre barn eventuellt har ett bättre förhållande till inkluderande undervisning. Vi 

tycks se vissa tendenser till detta efter vår undersökning, men eftersom det ingår för få lärare i 

vår studie kan inte dessa slutsatser dras. Det kan också vara intressant att lägga till varför 

lärare i så fall upplever detta. 

 

Ytterligare en infallsvinkel på vidare studier kan vara att inrikta sig på högpresterande elever. 

Skolverket menar att dessa elevers resultat har försämrats på senare år och därför kan det vara 

intressant att undersöka hur lärare bemöter högpresterande elever.  
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10. BILAGA 
Intervjuguide 
 
Inkludering som begrepp 
Frågeexempel: Hur tänker du kring inkludering inom idrott och hälsa? 

Gäller det verkligen alla?  

Tror du att inkludering är det bästa i alla situationer? 

Man talar ibland om rumslig, didaktisk och social inkludering. Vad har du för tankar kring 

detta?  

 

Behoven i elevgruppen 
Frågeexempel: Vilka behov finns i de klasser du har?  

Hur anser du att elevers inställning till inkluderande undervisning ser ut?  

Vill elever bli inkluderade?  

På vilket sätt i så fall? 

 

Egna erfarenheter hos läraren, bra/sämre 
Frågeexempel: Vilka erfarenheter har du av inkluderande undervisning? 

Hur upplever du att rektorn visar stöttning?  

Exempelvis tillräckliga resurser osv? 

Lärarens egen utbildning kring inkludering? 

 

Lärarens metoder för en bra undervisningssituation 

Frågeexempel: Hur gör du för att undervisningen ska bli tillgänglig för alla i elevgruppen? 

På vilket sätt arbetar du för en inkluderande undervisning? Exempelvis anpassningar?  

Olika delmoment inom idrottsämnet som kräver mer respektive mindre av dig som lärare? 

Till exempel under planeringsstadiet?  

Hur arbetar du för att utmana både elever i behov av särskilt stöd och de som har lättare för 

sig? 

 

Möjligheter – hinder 

Frågeexempel: Upplever du några möjligheter respektive hinder med att anpassa 

undervisningen? 

Exempel på svåra utmaningar? 


