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Sammanfattning 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur inkludering av funktionsnedsatta elever i ämnet 

idrott och hälsa fungerar i realiteten i Sverige och Nya Zeeland. Vi vill även undersöka 

arbetssätt och undervisningsmetoder i de båda länderna. 

 Vilken inverkan har idrottslärarens tidigare erfarenhet och kunskap om 

funktionsnedsatta elever på deras undervisning av funktionsnedsatta elever i idrott och 

hälsa?  

 

 Vilka tillvägagångssätt använder sig idrottslärare i Nya Zeeland och Sverige av vid 

undervisning av funktionsnedsatta elever i ämnet idrott och hälsa? 

 Hur ser en lektion i idrott och hälsa ut i praktiken då funktionsnedsatta elever är med?  

Metod 

Studien har varit kvalitativ intervju för att ge en beskrivande bild av området och ge möjlighet 

att komma ner på djupet i ämnet. Detta har skett genom halvstrukturerade intervjuer med tre 

lärare i Sverige samt två lärare och en ansvarig för funktionsnedsatta barn i Nya Zeeland. 

Intervjuerna följde en intervjuguide och tog ca 30- 50 min, samt spelades in. Urvalet av 

intervjupersonen skedde genom personliga kontakter och rekommendationer från 

kurskamrater.  

Resultat 

För en inkluderad undervisning ställs det höga krav på både lärare och elever. Lärarna i 

studien har inte någon speciell utbildning men förväntas klara av undervisningen i alla fall. 

Deras långa erfarenhet att arbeta med barn som har en funktionsnedsättning påverkar valet av 

arbetsmetod. De lärare som var med i studien arbetar med inkludering i den mån det är 

möjligt. 

För att få till en bra inkludering behövs en bra planering av lektionerna. Detta är något som 

lärarna i studien ser som en utmaning, och något som behövs för att lektionen ska fungera. 

Vid planering av lektionen är det viktigt att utgå från elevens behov och förutsättningar. Detta 

möjliggörs enligt lärarna genom samtal, och elevinflytande. En anpassad undervisning gynnar 

alla elever i klassen och ökar delaktigheten. Detta kan göras genom olika svårighetsgrad och 

en nivåanpassning av lektionsinnehållet. 

Slutsats 

Arbetssättet för barn med funktionsnedsättning ser väldigt lika ut i Nya Zeeland och i Sverige. 

I Sverige finns en lag som förespråkar att elever med en funktionsnedsättning inkluderas och 

de har en egen läroplan, men i Nya Zeeland utgår alla från allmän och gemensam läroplan. 

Alla lärare i studien har en vilja att arbete med elever med funktionsnedsättning och tror på att 

en form av individanpassning undervisning är den bästa vägen att gå. 



 

 

Innehållsförteckning 

1 Introduktion ............................................................................................................................. 1 

2 Bakgrund ................................................................................................................................. 2 

2.1 Perspektiv på forskning inom specialpedagogik .............................................................. 2 

2.2 Inkluderingens historia – segregering och integrering ..................................................... 2 
2.3 Inkludering ....................................................................................................................... 4 

3 Forskningsläge ........................................................................................................................ 5 

3.1 Lärares syn på inkluderad idrottsundervisning ................................................................ 5 
3.2 Vad får eleverna ut av inkluderad idrottsundervisning .................................................... 6 
3.3 Verktyg för inkluderad undervisning ............................................................................... 6 

4 Syfte och frågeställningar........................................................................................................ 7 

5 Metod ...................................................................................................................................... 8 

5.1 Datainsamlingsmetod ....................................................................................................... 8 
5.2 Urval ................................................................................................................................. 8 
5.3 Procedur ........................................................................................................................... 9 
5.4 Validitet och reliabilitet .................................................................................................... 9 

5.5 Etiska överväganden ...................................................................................................... 10 

6 Resultat .................................................................................................................................. 10 

6.1 Lärare A.......................................................................................................................... 11 
6.2 Lärare B .......................................................................................................................... 12 

6.3 Lärare C .......................................................................................................................... 14 
6.4 Lärare D.......................................................................................................................... 15 

6.5 Lärare E .......................................................................................................................... 16 
6.6 Organisatör/organisationsledare F.................................................................................. 17 

7 Diskussion ............................................................................................................................. 18 

7.1 Lärares tidigare erfarenhet och kunskap ........................................................................ 19 

7.2 Inkludering i ämnet idrott och hälsa ............................................................................... 20 

7.3 Undervisningsmetoder ................................................................................................... 21 
7.4 Sammanfattning ............................................................................................................. 23 

7.5 Metoddiskussion............................................................................................................. 23 
7.6 Vidare forskning ............................................................................................................. 24 

Käll- och litteraturförteckning .................................................................................................. 25 

 

Bilaga 1 Käll- och litteratursökning 

Bilaga 2 Intervjuguide 

Bilaga 3 Interview guide



1 

 

1 Introduktion 

Alla elever är olika och har olika förutsättningar för att lyckas med de mål de satt upp för sig 

själva. I dagens skola finns elever som har det svårt med utbildning, inlärning eller den 

sociala aspekten. Många elever med dessa svårigheter går ändå i en klass utan extra stöd. I 

arbetet kommer termen funktionsnedsatta användas. Funktionsnedsättning innebär ”en 

begränsning av en persons fysiska eller psykiska förmåga att fungera som självständig individ 

och att utöva önskade aktiviteter” (Nationalencyklopedin 2011a). Medan begreppet 

funktionshinder ser på individens funktionsnedsättning som ett hinder då 

funktionsnedsättningen leder till att individen inte kan utföra en viss uppgift 

(Nationalencyklopedin 2011b). Elever med någon form av funktionsnedsättning integreras 

eller inkluderas i olika grad i olika ämnen i skolan. Att inkludera en elev innebär att eleven är 

en del av en viss grupp (Nationalencyklopedin 2011c), vidare skriver 

Utbildningsdepartementet, Carlbeck – kommittén (2003, s. 33) att inkludering innefattar alla 

elever och förutsätter ett aktivt deltagande. Vilket leder till att skolans och klassens arbete 

behöver ändras och anpassas till alla elever. (Ibid.) Integrering å sin sida definieras i 

Nationalencyklopedin (2011d) som att förena olika grupper till en större helhet.  Men hur gör 

lärarna för att alla elever ska känna sig delaktiga, integrerade eller inkluderade? Hur arbetar 

de för att få undervisningen att passa alla elever och skolan till en plats där alla elever får 

samma förutsättningar för inlärning.  

 

Idrott och hälsa är ett ämne som ligger i tiden och idag pratas det mycket om människors 

hälsa. Många med en funktionsnedsättning klassar sin egen hälsa som dålig. (Arnhof 2008, s. 

7) Denna ohälsa anses av dem själva vara onödig och blir därmed påverkbar. Hos 

funktionsnedsatta är det tio gånger vanligare med dålig hälsa än hos den övriga befolkningen. 

(Ibid.) Därifrån väcktes idén till uppsatsen i riktning mot hur viktig undervisning i idrott och 

hälsa är för alla elever. För de flesta är undervisningen i idrott och hälsa den första aktiviteten 

de kommer i kontakt med (Ibid.). Vårt arbete som nyutbildade idrottslärare är vikigt för att ge 

alla elever en bra start och möjlighet att ta med sig positiva bilder av idrott vidare i livet och 

därmed få förutsättningar för en god hälsa och bra självbild i framtiden. En negativ aspekt 

som tas upp av Arnhof (2008, s. 7) är att elever med en funktionsnedsättning ibland inte 

känner sig som övriga elever och därför inte vill delta i undervisningen.  
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Under tiden för skrivandet av uppsatsen var en av författarna i Nya Zeeland. Det gav oss 

möjligheten att undersöka hur lärare i idrott och hälsa arbetar med inkludering av 

funktionsnedsatta elever, med både fysisk och psykisk funktionsnedsättning, i ämnet idrott 

och hälsa i Sverige jämfört med Nya Zeeland. Som blivande lärare i idrott och hälsa anser vi 

att det är viktigt att få en bild över hur arbetet med inkludering av funktionsnedsatta elever 

fungerar i dagens skola och vad det baseras på. Att då få ett internationellt perspektiv på detta 

område kan ge oss en bredare bas att bygga våra egna beslut på i dessa frågor. 

2 Bakgrund 

2.1 Perspektiv på forskning inom specialpedagogik 

För att veta vad som ligger bakom valen av hur vi undervisar idag behöver vi se till tidigare 

forskning och vilka teorier som finns inom området. Nilholm (2006, s. 61) beskriver tre olika 

perspektiv. Det första är det kompensatoriska perspektivet där problemet läggs på individen 

och det är individen som ska ändras för att kompensera problemen. I Sverige har detta lett till 

en indelning i olika grupper t.ex. utvecklingstörning, hörselskada, eller barn med 

synnedsättning. Det kritiska perspektivet i sin tur ifrågasätter specialpedagogiken och blir ett 

system där funktionsnedsatta pekas ut som annorlunda och elevens problem och misslyckande 

läggs inte på eleven utan på skolmiljön och samhället. Dilemmaperspektivet är det tredje 

perspektivet och beskriver de motsättningar, t.ex. i vardagen som finns för funktionsnedsatta, 

som inte går att lösa men samtidigt väntar på ett ställningstagande. (Ibid.) För att tydliggöra 

detta berättar Nilholm (2006, s. 62) om en vanlig situation inom skolans värld där alla 

förväntas lära sig samma sak under lika lång tid, medan lärarna ändå säger att alla elever ska 

lära sig efter sin egen förmåga. 

 

Kring dessa tre kompensatoriska, kritiska, och dilemmaperspektivet är forskningen kring 

specialpedagogik uppbyggd. (Ibid.)  

2.2 Inkluderingens historia – segregering och integrering 

Under inledningen av 1900-talet och fram till 1950-talet sågs individer i USA med en 

funktionsnedsättning som ett problem att ta hand om. Ingen specialundervisning fanns och så 

länge eleverna befann sig på liknande nivå som jämnåriga utan funktionsnedsättning gick de i 

en klass utan extra stöd. Om eleven inte hade de kunskaper som krävdes för sin ålder 

skickades de hem. (Block 2007, s. 16) Detta ledde till segregering och det fanns särskilda 
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institutioner dit funktionsnedsatta elever skickades (Kasser & Lytle 2005, s. 5). Under 50- och 

60-talet började mänskliga rättigheter diskuteras, vilket ledde till att segregerade klasser 

försvann (ibid., s. 5) men undervisning skedde till viss del fortfarande i segregerade miljöer 

och hölls ofta av föräldrar till de funktionsnedsatta eleverna (Block 2007, s. 16). Detta 

uppmärksammades och ledde till att när det var möjligt skulle elever med 

funktionsnedsättning undervisas i en miljö med så lite segregering som möjligt och med det 

stöd som behövdes (Kasser & Lytle 2005, s. 5). Vidare skedde en utveckling av specialskolor 

och specialklasser, då tron om att funktionsnedsatta elever behövde högt strukturerade, 

intensiva och unika lärandemöjligheter. En möjlighet som ansågs gynna alla inblandade. 

(Block 2007, s. 16) Ambitionen att placera funktionsnedsatta elever i en klass utan extra stöd 

förlöpte inte som planerat utan de blev lämnade där och sågs mer som besökare än 

medlemmar i klassen (Kasser & Lytle 2005, s. 5).   

 

I slutet av 70-talet och början av 80-talet såg beslutsfattare inte längre någon effekt av 

specialskolor och målet blev att få med alla elever inom samma ram för utbildningen. Vilket 

ledde till att elever med funktionsnedsättning placerades i specialklasser inom den vanliga 

skolan och när det fanns möjlighet i en vanlig klass. Detta blev starten till integrering, men 

trots det lämnades elever med funktionsnedsättning fortfarande i vanliga klasser utan stöd 

eller anpassade skoldokument. I USA såg forskare samtidigt att funktionsnedsatta elever hade 

goda möjligheter att lära sig viktiga livskunskaper genom att integreras i en vanlig klass och 

att en heterogen grupp gynnar alla studenter. (Block 2007 s. 19) Under samma tid i Sverige, 

1968, kom ”omsorgslagen” som gav funktionsnedsatta barn rättigeter till skolgång och daglig 

verksamhet oavsett grad av utvecklingstörning. Detta var även början till att vi införde allmän 

skolplikt för alla. (Brolin & Lindstrand 2004, s. 53)  

 

Resultatet av integreringen blev i slutet av 80-talet och början av 90-talet en övergång till 

inkludering vilket innebär en komplett fusion av special- och vanlig undervisning. Alla elever 

ska utbildas tillsammans och få det stöd de behöver i ett gemensamt utbildningssystem 

(Kasser & Lyttle 2005, s. 5). Segregering sågs nu som en metod för att hindra eleverna att nå 

sin fulla potential (Block 2007, s. 20). Inkludering skulle innehålla individuell plan, egna mål 

och miljöer anpassade för eleven med en funktionsnedsättning. Dessa skulle sättas upp av 

specialutbildad personal. Interaktionen mellan funktionsnedsatta elever, icke 

funktionsnedsatta elever och personal var en viktig del i inkluderingen. Där kunde vänskap 

bildas och inlärningen berikas av nya synsätt. Nu var det inte längre enbart speciallärarna som 
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var ansvariga för utbildningen av funktionsnedsatta utan alla lärare hade samma ansvar. 

Vilket i sig innebar svårigheter då utbildningsnivån för att arbeta med funktionsnedsatta 

elever varierade. Det ledde till att ett samarbete mellan lärare inleddes och lärare som tidigare 

arbetat med funktionsnedsatta blev inte längre bortstötta. (Block 2007, s. 20) 

2.3 Inkludering 

Sedan 1980 har diskussionen om inkludering av funktionsnedsatta elever i skolan varit aktiv. 

Inledningsvis diskuterades den i termer av plats eller utbyte, medan vi idag bör se till helheten 

och införliva ämnets kontext, funktionsnedsattas rättigheter och social rättvisa (DePauw & 

Doll-Tepper 2000, s. 135).  För att möjliggöra detta behöver inkludering enligt DePauw och 

Doll-Tepper (2000, s. 137) ses som en attityd eller en process och kan vidare förklaras som en 

spiral – där händelser upprepar sig om och om igen historiskt. 

 

 Det har funnits olika tankar om inkludering, några har sett det som ett filosofiskt 

ställningstagande, medan andra har beskrivit inkludering med hjälp av integrering. 

Diskussioner kring inkludering är relaterade till de diskussioner under 1970- och 1980-talet 

som fördes om normalisering. Det normala var ideal och ifrågasattes eller problematiserades 

aldrig. Även idag jämförs inkluderad undervisning med vanlig idrottsundervisning, vilket kan 

relateras till de diskussioner om normalisering som fördes under 70- och 80-talet. Och där den 

vanliga idrottsundervisningen är målet och kan nås genom integrering eller inkludering. 

(DePauw & Doll-Tepper 2000, s. 138) 

 

1999 fokuserade flera länder på integrering av funktionsnedsatta elever med elever utan 

funktionsnedsättning samt utvecklingen och implementeringen av inkluderad 

idrottsundervisning (Ibid.). I början på 1990-talet ifrågasatte Block (1999) om inkludering var 

den rätta vägen att gå inom anpassad idrottsundervisning då de gamla tankarna om normal 

idrottsundervisning som mål fanns kvar. Block (1999) anser att inkludering bör ses som en 

attityd eller en process. 

 

Vidare beskrivs att inkludering inte nödvändigtvis är det bästa för alla elever med 

funktionsnedsättning. Inkludering kan istället ses som ett ställningstagande för att 

implementera social rättvisa i vår skola och i samhället så att alla är värderade som unika 

individer som tillför något till samhället. En lyckad inkludering innehåller beslutsfattare, 

individer med funktionsnedsättning och att ha ett val. (Block 1999)  
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Winnicks spektrum beskriver tre nivåer av inkludering och innebär att alla deltagare är med i 

samma aktivitet, till att de utför aktiviteter på sidan om den vanliga gruppen. Första steget är 

att barnen deltar individuellt, i nästa spelar de samma spel men på egen hand och i det tredje 

erbjuds det en möjlighet för alla att delta i anpassade versioner av spelet eller leken. (Winnick 

1987 se Morley, Bailey, Tan & Cook 2005. s. 93)  

 

DePauw och Doll-Tepper (2000, s. 140) nämner även att idrottsundervisningen måste ändras 

för att möta alla barns behov och samtidigt aktivt arbeta för inkluderad idrottsundervisning. 

För att göra detta möjligt är fysisk aktivitet för alla, progressiv inkludering och acceptans 

viktigt. Detta kan leda till att få funktionsnedsatta elevers intresse riktat till en fysiskt aktiv 

livsstil i inkluderade sammanhang och öka deras hälsa och aktiva liv. (Ibid., s. 135) 

3 Forskningsläge 

3.1 Lärares syn på inkluderad idrottsundervisning 

En studie på lärares tankar kring inkludering av Morley, Bailey, Tan och Cook (2005, s. 91) 

beskriver hur inkludering kan ses som en väg där hinder måste övervinnas innan vi kan nå 

målet. De hinder som kan uppstå går att förebygga genom god planering, liksom för alla 

lektioner och all undervisning. Vi behöver ett ökat antal strategier, flexibilitet och anpassning 

av övningar för att en inkludering ska bli möjlig. Ju högre krav det finns på läraren gällande 

anpassning desto större utmaning får läraren och risken att försämra självförtroendet vid 

misslyckande blir högre. Vilket i sin tur kan leda till en ond spiral. Erfarenhet, förtroende hos 

läraren att arbeta med funktionsnedsatta elever och stödet från medarbetare är alla viktiga 

faktorer för att vilja utvecklas som lärare inom arbetet med inkludering. (Morley et al., 2005, 

s. 91) 

 

Ur lärarnas synvinkel är elever med beteende och emotionella störningar svårast att inkludera 

i idrott och hälsa och då ses assistenter som en bra investering. Det som lägger grunden till 

lärarnas tankar om inkludering av en funktionsnedsatt elev är på vilken nivå eleven kan delta, 

vilket i sin tur påverkas av aktivitetsområdet, graden av extra stöd och träningsmöjligheter. 

Vissa lärare lyfter upp svårigheten med att bedriva idrott och hälsa i en inkluderad grupp till 

följd av idrottens mångfald och innehåll, sociala, fysiska och psykiska interaktioner. (Morley 

et al. 2005, s. 86-98) 
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3.2 Vad får eleverna ut av inkluderad idrottsundervisning 

Seymor, Reid och Bloom (2009, s.203) genomförde en studie där 16 elever deltog, 8 av dem 

hade en funktionsnedsättning. Skolorna som var med i studien hade inkluderad undervisning i 

idrott och hälsa två gånger per vecka (Ibid.). Studien kom fram till att elever utan 

funktionsnedsättning lekte med alla elever i klassen, och eleverna själva menar att de ser 

bortom funktionsnedsättningen hos sina vänner (Ibid., s. 207). Seymor et al. (2009, s. 201) 

använde hypotesen att sociala interaktioner och utveckling av vänskap mellan barn med och 

utan funktionsnedsättning är ett resultat av inkluderad undervisning. Westling Allodi (2002, s. 

181) menar på att genom att utesluta en viss grupp av elever från de ordinarie klasserna går 

både elever och lärare miste om viktig livskunskap. Det har även visat sig att tränings-, och 

idrottsmiljöer kan vara till hjälp för att bygga relationer mellan eleverna (Ibid.).  

3.3 Verktyg för inkluderad undervisning 

Fors (2004, s. 47) skriver att elever med en funktionsnedsättning ofta blir lämnade i en vanlig 

klass utan extra stöd vid undervisning i idrott och hälsa. För att inkludering ska fungera måste 

det finnas rätt stöd som t.ex. utrustning, assistenter och utbildning för lärarna (Ibid., s. 47). En 

lärare som deltog i studien av Morley et al. (2005, s. 91) beskrev problematiken kring 

inkludering så att det inte finns någon situation som inte går att anpassa, det enda som krävs 

är lite mer tanke och planering. Enligt Klavina och Block (2008, s. 133) kan assistans av 

specialutbildade inom området hjälpa till att säkra en trygg miljö. Samtidigt som det kan vara 

negativt och leda till ett ökat beroende av vuxna hos elever med funktionsnedsättning och 

med det öka avståndet till övriga elever. Författarna beskriver hur kamrater kan användas som 

ett naturligt stöd för att öka interaktionen mellan eleverna och att kamratinlärning har visat på 

positiva effekter inom områden där akademiska kunskaper, socialt beteende och 

vardagsaktivitet lärs ut. Vidare lät Klavina och Block (2008, s. 133) elever utan 

funktionsnedsättning hjälpa elever med funktionsnedsättning, vilket visade på att 

funktionsnedsatta elever tyckte att det var roligt att bli undervisade av sina klasskamrater och 

att elever utan funktionsnedsättning visade på en social tillväxt, positivare acceptens och ökad 

positiv attityd. På det sättet erbjöds naturliga sociala interaktioner mellan alla elever, det är 

dock viktigt att se till så att en hierarkisk relation inte skapas. Genom inkludering och stöd 

från kamraterna visade undersökningen att elever med funktionsnedsättning kan delta i alla 

aktiviteter och känna sig som en del av klassen, samt få en känsla av tillhörighet och 

kamratkänsla. (Klavina och Block 2008, s. 132-149) 
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Jerlinder (2005, s. 46) menar att undervisningen i idrott och hälsa inte behöver se likadant ut 

för alla elever i klassen, de behöver inte utföra samma aktivitet. Alla är delaktiga även om de 

arbetar på olika håll, vilket inte automatiskt betyder att undervisningen är inkluderad. Det 

viktiga för att lyckas med inkludering är att planering och genomförande av lektionen utgår 

från alla elevers olika behov och förutsättningar. Vidare beskriver Jerlinder (2005, s. 46) att 

det som kan leda lärare till inkluderad undervisning i idrott och hälsa är lärarens kunskap och 

tillgång till resurser som personal, utrustning och utbildning. Morley et al. (2005, s. 85) 

förklarar inkluderad undervisning som att ”delta i skolan”, vilket belyser lärarens roll som 

pedagog och att inte se en elev med funktionsnedsättning som ett problem som ska lösas och 

anpassas till miljön.  

 

Liknande resultat har lyfts fram av Brolin och Lindstrand (2004, s. 121) där tre elever med 

funktionsnedsättning ville ha en gemensam skola för alla, där aktivt deltagande och det 

sociala samspelet är i fokus. Där inkludering och likabehandling är två självklara mål och en 

skola där de själva får vara med och påverka graden av extra stöd som kan behövas. (Ibid.) 

Fors (2004, s. 26) menar att det behövs bara små förändringar i vår idrottsundervisning för att 

arbeta inkluderande. 

4 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur inkludering av funktionsnedsatta elever i ämnet 

idrott och hälsa fungerar i realiteten i Sverige och Nya Zeeland. Vi vill även undersöka 

arbetssätt och undervisningsmetoder i de båda länderna. 

 

 Vilken inverkan har idrottslärarens tidigare erfarenhet och kunskap om 

funktionsnedsatta elever på deras undervisning av funktionsnedsatta elever i idrott och 

hälsa?  

 

 Vilka tillvägagångssätt använder sig idrottslärare i Nya Zeeland och Sverige av vid 

undervisning av funktionsnedsatta elever i ämnet idrott och hälsa? 

 

 Hur ser en lektion i idrott och hälsa ut i praktiken då funktionsnedsatta elever är med?  
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5 Metod  

5.1 Datainsamlingsmetod 

Valet av metod baserades på frågeställningarna och hur de bäst kunde besvaras. Syftet var att 

undersöka hur lärare arbetar med inkludering, integrering och segregering av elever med 

funktionsnedsättning, vilket leder till att det blev mest relevant att använda kvalitativ intervju. 

En kvalitativ intervju ger möjligheten att få information som går på djupet, är beskrivande och 

ger en helhetsförståelse (Olsson & Sörensen 2001, s. 14). En halvstrukturerad intervju har 

använts, där en intervjuguide följdes efter givna teman och förslag till frågor (Kvale & 

Brinkmann 2009, s. 117). Även Lantz (2007, s. 57f.) tar upp detta och beskriver att 

intervjuguiden kan innehålla bakgrundsbeskrivning och frågeområden. Vidare skriver hon att 

en halvstrukturerad intervju består av konkreta frågor. Vid intervju är det viktigt att som 

intervjuare vara lyhörd och öppen, samt att skapa en atmosfär där intervjupersonen känner sig 

trygg (Lantz 2007, s. 69). Med en halvstrukturerad intervju har lärarna fått möjlighet att 

beskriva hur de arbetar och hur de upplever lektionerna i idrott och hälsa. Innan de riktiga 

intervjuerna utfördes, genomfördes två pilotintervjuer, en i Nya Zeeland och en i Sverige. 

Pilotintervjuerna genomfördes med idrottslärare. Detta för att granska upplägget på 

intervjuguiden och tillförlitligheten på områdena, så att intervjun ger svar på syfte och 

frågeställningar (Lantz 2007, s. 60). Det skedde inga förändringar på intervjuguiden efter 

pilotintervjuerna. Intervjuguiden vi använde oss av bestod av frågeområden med underfrågor 

vilket gav oss något att gå efter och att vi följde samma upplägg på de olika intervjuerna. 

Samtidigt som utrymme gavs för det som sades under intervjun, och ledde till vidare frågor. 

Intervjuerna tog runt 30-50 minuter och bandades in med iphone eller bandspelare, vilket gör 

att vi kunde fokusera på vad personen sade och följa upp med frågor. Det gav även möjlighet 

att lyssna på svaren flera gånger även efter intervjun och risken för missförstånd minskade.   

5.2 Urval 

Intervjuerna skedde med två lärare och en person som är ansvarig för arbete med 

funktionsnedsatta barn och ungdomar i Nya Zeeland, och med tre lärare i Sverige. I Nya 

Zeeland intervjuades två kvinnor och en man, medan det i Sverige var tvärtom med två män 

och en kvinna. Vid val av intervjuperson var det viktigt att de i någon form arbetade med 

elever med en funktionsnedsättning. De personer som intervjuades i Nya Zeeland valdes efter 

rekommendation och personliga kontakter, till följd av svårigheter att veta var vi skulle vända 

oss. Även i Sverige var valet baserat på personliga kontakter och erfarenhet av 
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verksamhetsförlagd utbildning på partnerskola. Ett bekvämlighetsurval som baserades på 

svårigheter med att hitta intervjupersoner. Med tanke på svårigheten att hitta lärare i Nya 

Zeeland begränsades inte urvalet till något speciellt stadium i skolan. Även om förhoppningen 

var att fokusera på lärare som är verksamma i grundskolan. I Sverige däremot intervjuades 

lärare som var aktiva i grundskolan.  

5.3 Procedur 

Ämnet för uppsatsen var klart tidigt och att ämnet skulle studeras både i Nya Zeeland och i 

Sverige, då ena författaren var bosatt i Nya Zeeland under delar av arbetstiden, vilket var en 

spännande möjlighet att ta vara på. När området var klart började sökningen efter fakta. 

Tidigare forskning visade på att det finns forskning på hur integrering och inkludering av 

funktionsnedsatta elever bör gå till i undervisningen, men inte hur det fungerar i praktiken. 

Det ledde oss fram till syftet och frågeställningarna. En intervjuguide togs fram och testades 

med en pilotintervju i Nya Zeeland och i Sverige. För att se om syftet och frågeställningarna 

kunde besvaras från intervjun. Intervjuerna i Nya Zeeland genomfördes på engelska.  

 

Efter pilotintervjuerna och när intervjuguiden var fastställd utan revidering, inleddes 

intervjuerna. De utfördes på olika platser som valdes av intervjupersonen, där den kände sig 

trygg och miljön var lugn så att samtalet skedde ostört. Innan intervjun förklarades att allt som 

sades var konfidentiellt och att de kommer att vara anonyma, samt att syftet med intervjun 

beskrevs. Vi bad även om godkännande för att spela in intervjun för att senare ha möjlighet 

att transkribera den. När alla intervjuer var utförda, transkriberades materialet och en 

sammanställning av resultatet skedde. Vid transkribering av intervjuerna skrevs de ner på det 

språk de genomfördes på och vid eventuella citat i resultatdelen har de skrivits på ursprungligt 

språk för att undvika tolkningar och missförstånd.  

5.4 Validitet och reliabilitet 

Validitet och reliabilitet är två mått som används vid databearbetning, där reliabilitet anger 

tillförlitligheten på undersökningen, eller noggrannhet vid mätning. Det innebär att en annan 

person ska kunna utföra samma undersökning och få samma resultat. Validitet är ett mått på 

om vi verkligen mätt det vi ville mäta. (Johansson & Svedner 2006, s. 108) Eller som Bjereld, 

Demker och Hinnfors (2009, s. 112) skriver ”i vilken utsträckning vi undersöker det vi avser 

att undersöka” och anger då graden av överensstämmelse.  
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Genom att göra en pilotintervju fick vi svar på validiteten, och om den intervjuguide vi hade 

ledde till frågeställningarna besvarades och att syftet uppnåddes. Intervjuguiden gör det 

möjligt för andra att genomföra samma studie och ökar sannolikheten för att de ska få 

likartade utfall, samt att vi utförligt har beskrivit tillvägagångssättet. Det som sänkte 

reliabiliteten i arbetet var att intervjuerna inte var utförda av samma person och inte i samma 

miljö.  

5.5 Etiska överväganden 

Vid en intervju är det viktigt att tänka på att låta intervjupersonen vara anonym om så önskas, 

vilket innebär att namnet inte lämnas ut utan samtycke från intervjupersonen så att personen 

inte kan identifieras i texten (Ejvegård 2009, s. 53) och inte heller får kännetecken på vem 

personen är förekomma i texten (Trost 1997, s. 40). Därtill bör resultatet behandlas 

konfidentiellt och således inte föras vidare utan det som sägs mellan intervjuaren och 

intervjupersonen stannar mellan dem (Trost 1997, s. 40). När en intervju inleds eller vid 

kontakten med intervjupersonen ska det framgå att deltagandet är frivilligt då personen i fråga 

ger av sin egen tid (Marshall & Rossman 2006, s. 81f.). Personen kan när som helst avbryta 

eller välja att inte svara på en fråga utan att intervjuaren kräver svar på varför eller att det får 

negativa konsekvenser (Johansson & Svedner 2006, s. 29f.). Något som ytterligare är mycket 

viktigt vid intervju är att intervjuaren inte leder in intervjupersonen på det svar som 

intervjuaren önskar utan håller en neutral och objektiv attityd (Ejvegård 2009, s. 54). Vid 

intervju är det intervjupersonen som ska ges tillfälle att visa sin syn på området och inte hur 

intervjuaren ser på det (Marshall & Rossman 2006, s. 101). Att intervjua lärare kring sin 

undervisning är alltid ett känsligt ämne, och med det i bakgrunden kommer vi att trycka på att 

deras åsikter och synpunkter är viktiga och värdefulla för vår studie (Marshall & Rossman 

2006, s. 101).  

6 Resultat 

Här kommer vi att presentera fem intervjuer med lärare i idrott och hälsa och en intervju med 

en som är ansvarig för kopplingen mellan funktionsnedsatta barn och idrottsaktiviteter. I 

resultatpresentationen kommer intervjupersonerna att presenteras enskilt och kallas för lärare 

A, B, C, D, E och organisatör/organisationsledare F.  
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6.1 Lärare A 

Lärare A arbetar på en låg- och mellanstadieskola i Stockholm och har arbetat som 

idrottslärare i mer än 10 år. När A började på skolan, hade funktionshindrade elever idrott 

separat. Idén till att låta alla elever vara med på undervisningen i idrott och hälsa föddes från 

en grupp elever med speciella behov som saknade diagnos och hade idrott och hälsa med sina 

vanliga klasser. A:s målsättning är att ge alla elever med funktionshinder chansen att 

inkluderas i idrottsundervisningen, med hjälp av en öppen dialog med elevens speciallärare. 

 

Det finns ingen tidigare erfarenhet eller kunskap bakom A:s initiativ till inkludering, det var 

snarare så att A efterhand upptäckte att barn med särskilda behov kunde fungera bra i en klass 

med icke funktionsnedsatta. A arbetade med en särskoleklass på tre till fyra elever som alla 

hade olika förutsättningar och det var svårt att tillgodose deras olika behov. Då fick eleverna 

gå in i en större grupp med bättre stämning och social inlärning. Här blev lagspel naturligt och 

A kände sig inte längre låst vid individuella idrotter vilket hade varit merparten av 

idrottsundervisningen tidigare. Att arbeta med integrering är enligt A utmanande, det gäller att 

anpassa undervisningen så att den fungerar för alla elever utifrån vad de är bra på. Det leder 

till att A tänker till en gång extra vid planering, vilket A tror leder till bättre kvalitet på 

lektionerna och att alla kan vara med.  

 

När det gäller valet att arbeta inkluderat/integrerat/segregerat säger A att det viktigaste är att 

ställa sig frågan ”för vem gör jag det” och vilken undervisningsstil som är mest gynnsam för 

eleven. Det har lett till att A idag arbetar mycket med att situationsanpassa lektionerna, genom 

olika svårighetsgrad på övningarna. A kallar dagens arbetssätt för situationsanpassat, och 

beskriver vidare att det kan vara viktigt för elever med funktionsnedsättning att vara i en egen 

klass ibland och att det inte är schysst mot någon av eleverna när det blir för stor tävlingshets 

på idrotten. Vidare säger A att undervisningen har gått från segregering till integrering och att 

det idag är en mer inkluderad undervisningsstil som syns. Återigen beskriver A att det 

viktigaste är att ta hänsyn till eleven, varför gör vi det, ”är det för att det ser fint ut eller är det 

för att andra barn ska lära sig umgås med avvikare?”, det är en fråga som ständigt behöver 

ställas. A diskuterar hur integrering egentligen betyder att det ska finnas en nivå för alla 

elever och att vi då bör bortse från att enbart anpassa för elever med funktionsnedsättning, 

utan se till alla individer i en klass. Som exempel beskriver A att alla är bra på olika saker och 

att det då kan behövas övningar som är på en enklare nivå för att öka deltagandet, vilket ger 
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bättre kvalitet på lektionen då alla kan vara med och har roligt. Vid hinderbana exempelvis 

arbetar A med två olika vägar, ofta en som är lite svårare och en lite lättare. Enligt A kan det 

vara enklare att arbeta individanpassat i rörelseuppvärmningar, hinderbanor och liknande 

övningar, där det inte finns något rätt sätt, utan eleverna kan göra som de vill. Medan det kan 

finnas svårigheter i lagspel där regler och gränser behöver följas för att undvika kaos, vilket 

kan leda till att de fungerar sämre. Avslutningsvis beskriver A situationen: ”Vilka elever 

behöver inte särskilt stöd?! Pelle är höjdrädd, Kajsa måste alltid veta vad vi ska göra och 

Klara måste veta att jag är här.” 

6.2 Lärare B 

Har en lärarexamen och varit verksam lärare i idrott och hälsa i tretton år. Före det arbetade B 

som idrottsledare i flera år. B arbetar på en grundskola och undervisar i nuläget årskurs ett, 

två, sex, sju, åtta och nio i idrott. B beskriver hur Sverige arbetar för att integrera alla elever 

och ta bort de specialskolor som tidigare fanns. Vilket ställer mycket högre krav på lärarna för 

att göra det möjligt i praktiken, men enligt B:s upplevelser har det varit lyckat, speciellt i de 

praktiska ämnena. B ger ett exempel på en elev som tidigare gick i särskolan, men idag följer 

en vanlig klass. Det som ibland kan märkas är att elever med funktionsnedsättning kan ha 

svårare att ta instruktioner, men att de inte vill visa det och utmärka sig i gruppen. Detta kan 

undvikas genom att ge tydliga instruktioner, vilket är något som alla har glädje av. Enligt B:s 

upplevelser vill inga barn med funktionshinder utmärka sig, vara något särskilt eller synas, 

men att det som lärare är viktigt att komma ihåg att de har en funktionsnedsättning, detta leder 

till att det i idrottslärarrollen ingår att hela tiden pröva, se till att de förstår uppgiften och 

anpassa. Exempelvis vid hinderbana, en lättare väg och en svårare. Det gäller att tänka till lite 

extra hela tiden, vilket B inte ser några problem med, utan beskriver att det fungerar utmärkt.  

 

Just nu går B en kurs för att utöka sina kunskaper inom specialpedagogik, för att kunna 

bemöta och stöda de elever som har en funktionsnedsättning på bästa sätt. B beskriver att 

även om kunskapen inte funnits om elevens synskada hade B förmodligen inte märkt den. 

Speciellt vid bollspel anpassas övningar så att eleven kan använda hörseln istället för synen. 

För att hjälpa eleven på bästa sätt har B en dialog med eleven för att se vad som är svårt och 

hur det fungerar på idrotten, ifall det behövs fler hjälpmedel, exempelvis färger eller tejp på 

bänkar.  
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B berättar vidare om en pys paragraf
1
 som används för att plocka bort vissa betygskriterier för 

elever med speciella behov gällande rörelse, eftersom det är rörelsen som bedöms. Istället kan 

eleven få andra uppgifter som att skriva träningsdagbok och vid vissa tillfällen kan B även 

undersöka vad som händer hos sjukgymnasten om eleven går till en sådan.  

 

På den skola där B arbetar idag har de en särskola för låg-, mellan- och högstadiet, där egen 

undervisning bedrivs. Elever med funktionsnedsättning som lärare bedömer har kapacitet att 

gå i en vanlig klass, får hoppa in i en vanlig klass med sin åldersgrupp. B beskriver hur viktig 

dialogen är och att hela tiden hålla den uppdaterad för att veta hur de känner och ser på saker. 

Vidare är det även viktigt att hela tiden följa upp under lektionen och se till att alla har 

förstått. Under lektionerna låter B ofta eleverna arbeta två och två eller i grupper, så att det 

finns stöd till hands. Att arbeta inkluderat lär eleverna att visa hänsyn och att hjälpa varandra, 

och det är inte alltid enbart de funktionshindrade som behöver extra hjälp. B tror att 

inkludering berikar alla elever, och visar på att vi alla har olika behov. Beslutet om att 

integrera elever kommer från skolverket, och för att få gå i en särskoleklass krävs särskilda 

kriterier. Detta har lett till att de har försökt integrera elever och där det inte fungerar får 

personen vara med sin särskoleklass igen. De har jobbat på det här sättet de senaste 7-8 åren.  

 

B säger att det är svårt att komma på några nackdelar med integrering och inkludering, men 

att föräldrarna kan vara en sådan. De ser ofta mer problem än vad barnen gör och tror inte 

alltid på sina barns förutsättningar, vilket B tror beror på att de är överbeskyddande. Vidare 

beskriver B hur det ibland kan kännas som att det är viktigt för föräldrarna att inte vara 

annorlunda och därför vill de ha sitt barn i den vanliga undervisningen.  

 

Vid planering av lektioner gäller det att veta vilket funktionshinder eleven har och vad som 

gäller, för att utgå från rätt förutsättningar. Genom att kartlägga elever och föra en diskussion 

skapas en helhetsbild som finns med vid planering av lektionen. Till det hör att upptäcka 

problemområden och finna lösningar på dem istället för att låta eleven sitta på sidan eller göra 

                                                 

1
 Pys paragrafen: ”Om det finns särskilda skäl får läraren vid betygssättning bortse från enstaka mål som eleven 

skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. Med särskilda skäl avses funktionshinder eller andra liknande 

personliga förhållanden som inte är av tillfällig natur och som utgör ett direkt hinder för att eleven skall kunna 

nå ett visst mål.” (Riksdagen 2007) 
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något annat. Att tänka till och ha en bra plan är viktigt för att lektionen ska löpa smidigt. B 

säger ”alla de eleverna jag har haft, har bara älskat idrott”.  

 

På frågan om hur de icke funktionsnedsatta eleverna ser på inkludering av funktionsnedsatta 

elever, svarar B ”alla ska ha lika möjligheter”, och det är viktigt att förklara att alla deltar på 

sin nivå och utgår ifrån sina förutsättningar. Som lärare bör du finnas på sidan och stötta, 

vissa får spring i kroppen och andra behöver något annat, det gäller att känna till alla elevers 

behov. Genom att arbeta integrerat och inkluderat tror B att de fångar upp många elever och 

att det är bra för alla elever, även de som inte har ett funktionshinder.  

6.3 Lärare C 

C har jobbat i Stockholm som idrottslärare sedan 1992 och arbetar idag med grundskolan. 

Mestadels har C arbetat inkluderat och integrerat, men beskriver att en funktionsnedsättning 

kan ställa olika krav, likaså kan gruppstorleken och lokalen påverka vilket undervisningssätt 

som är bäst för eleven. Det viktigaste är att individanpassa för att tillfredställa allas behov. C 

har ingen speciell utbildning att arbeta med funktionshindrade elever förutom den 

grundläggande utbildningen på GIH, men att där det behövs finns en god kontakt med elevens 

sjukgymnast för att få mer kunskap om elevens förutsättningar.  

  

På skolan där C arbetar har det aldrig varit någon diskussion om vilket arbetssätt som är bäst 

för eleverna, utan det har alltid varit integrering eller inkludering som gällt och gäller. 

Beslutet om inkludering och integrering togs av skolledningen. När det gäller undervisningen 

har C fria händer. C beskriver att detta arbetssätt kräver mycket extra planering och att målet 

för lektionen ibland behöver ändras eller tas bort då elever med funktionshinder inte kan delta 

fullt ut. Att arbeta med integrering och inkludering tror C stärker vi-känslan hos eleverna, 

men tankarna går ofta kring om alla elever är tillfredställda. C ställer sig frågan om några 

elever kommer på undantag och vad som krävs för att stimulera även de bästa i gruppen. 

Fördelarna med det här arbetssättet är att ”alla elever kan se att vi människor är olika” och ge 

en förståelse för varför personer ibland agerar som de gör. Det som gör att integrerad eller 

inkluderad undervisning fungerar är enligt C att de funktionsnedsatta eleverna följer sin grupp 

och kan känna en trygghet i den. C nämner att svårigheten kan vara att hitta andra moment för 

den funktionshindrade eleven att utföra när något inte fungerar, samt att bemöta föräldrar som 

vill lägga sig i och tala om hur det bör gå till.  
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Det viktigaste är enligt C att visa att alla duger utifrån sin egen kropp, idrott ska vara kul och 

”man kan inte säga att man inte kan, om man inte har provat”. Undervisningen bygger på 

rörelseglädje och att låta alla elever bli sedda, och genom det bygga en trygghet i gruppen och 

undervisningslokalen. För att lyckas med detta gör C en planering för normalgruppen och ser 

sedan till eventuella speciella behov och individanpassar. Nyfikenhet, erfarenhet och en vilja 

att alla ska älska att gå till idrottslektionen är det som påverkat C mest vid val av 

undervisningsstil. Det som C känner att är svårast är att räcka till och att kunna hjälpa alla 

elever, det skulle vara skönt att ha en extra person ibland som är med på lektionen. Målet med 

undervisningen är att elever med funktionshinder kan delta i klassens idrottslektioner och 

sedan kompromissa med eleven om aktiviteter, tid och svårigheter.   

 

Till sist beskriver C att det är viktigt att se till så att ingen elev med funktionshinder behöver 

stanna upp i utvecklingen utan att det då är bättre att de går i en klass där det finns utbildad 

personal, anpassade lokaler så att eleven ges bättre förutsättningar.  

6.4 Lärare D 

D har en Bachelor of sport vid universitetet Unitec och har arbetat två år som lärarassistent på 

ett center för funktionshindrade i åldrarna 13 – 21 i Auckland, Nya Zeeland. På centret fanns 

det olika nivåer av funktionsnedsättning och eleverna var indelade i sex grupper baserade på 

fysisk nivå och intellektuell förmåga. En av grupperna gick med i de vanliga klasserna med 

eller utan assistent. Utbytet möjliggörs av att centret hör till ett gymnasium. Vid vissa 

tillfällen gick även elever från de övriga grupperna ut i de vanliga klasserna. D förklarar hur 

det bara var elever med högre rörlighetsförmåga som var med i den vanliga 

idrottsundervisningen, men att det inte var så många som gillade det. På centret har de inte 

mycket idrott, utan det är mest fysioterapi specialiserad för elevens behov. Vidare berättar D 

att det var upp till idrottslärarna att bestämma vad som hände på idrottslektionen och att 

försöka integrera de funktionshindrade, och att det var upp till lärarna på centret om eleven 

skulle få ha vanlig idrott eller inte. D tror att det kan vara många elever som förlorar på att 

inte få ha idrott eller få chansen att delta i olika spel och att detta definitivt är ett område som 

bör förbättras. För de elever som var med på den vanliga idrotten och hade högre intellektuell 

kapacitet kände ändå inte riktigt att de var med då de hade ett fysiskt funktionshinder som 

hindrade fullt deltagande och några ville inte ens vara där.  

 



16 

 

För att få med alla elever tror D att modifiering av utrustning är det viktigaste så att alla elever 

kan använda den och delta på liknande nivå, men att det också är viktigt att ingen elev får 

fördel av det ena eller det andra skälet, det ska vara jämt. Det gäller också att individualisera, 

för att se till så att ingen elev hamnar utanför och låta eleverna utvecklas i sin egen takt och 

efter sin nivå. De elever som har förutsättningar att gå i den vanliga klassen tror D kan dra 

fördel av att få delta i sociala situationer med andra elever. Vidare beskriver D att det inte 

alltid behöver vara enkelt, det kan vara tufft både för den funktionshindrade eleven som 

kanske inte vill vara där och för läraren som försöker anpassa undervisningen. De elever som 

deltar i en vanlig klass gick in med sin egen åldersgrupp och nivå. Om eleven inte klarar det 

får de komma tillbaka till centret. Ändå beskriver D hur ”most of the students are striving to 

get an education”, de vill verkligen vara där och lära sig.  

 

Den största förändringen som D kan se gällande arbete med funktionshindrade elever är 

utbildningen. Idag får lärare mycket mer information och möjlighet att lära sig om de olika 

funktionshindren. Den utbildning lärarna får idag förbereder dem bättre och ger en bredare 

grund vilket gör att D känner sig trygg i att modifiera spel och lekar. Något som D tror kan 

leda till att eleverna får ut mer av idrottslektionen. 

6.5 Lärare E 

I två år har E arbetat som lärare i Auckland, Nya Zeeland, och har en Bachelor of Sport and 

Recreation, graduate diploma in Secondary teaching och graduate diploma in early childhood 

teaching. För tillfället arbetar E med fyraåringar som tränar inför att börja skolan, men även 

med elever i Idrott och hälsa som går i årskurs nio, tio, elva, tolv och tretton (college), som 

har en funktionsnedsättning. Den klassen är en del av skolan, men har sina egna lektioner och 

E tror att för hälften av eleverna är det bra att de har egen undervisning. Medan resten av 

klassen förmodligen hade fått en större prövning och en naturligare utveckling i en vanlig 

klass. Målet för E är att varje individ ska få utveckla sin bas färdigheter till en nivå där de kan 

tävla/delta i sociala spel.  

 

I specialklassen har varje elev material och hjälpmedel som just den eleven behöver, detta 

tack vare att varje elev har sina personliga och specifika behov. I en vanlig klass beskriver E 

att detta lätt kan ses mellan fingrarna och att eleven inte får den hjälp den behöver. På det här 

centret är det lärarna, idrottslärarna och föräldrarna till den funktionshindrade eleven som är 

med och bestämmer hur de ska arbeta med eleven. E anser att det här är ett bra system och att 
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det märks på elevernas framsteg, och att det är positivt att eleverna får den uppmärksamhet de 

behöver. Det negativa att arbeta i en segregerad klass/specialskola är dock att de elever som 

har bättre förutsättningar inte blir testade fullt ut.  

 

Det viktiga att tänka på vid arbete med funktionshindrade elever är att göra en plan för varje 

enskild elev och nå dem personligen istället för att planera för hela gruppen, då alla elever har 

olika nivå och behov. Vidare tänker E även på de olika nivåerna på gruppen vid planering av 

en lektion och ser till så att alla ska känna att de klarat av något under lektionen. E beskriver 

att eleverna på centret älskar idrott och att de gillar att vara involverade och känna att de 

lyckas, men att de övriga klasserna kanske fungerar bättre då de arbetar enskilt. Vilket också 

kan göra att eleverna när det väl kommer en funktionshindrad elev i deras klass verkligen 

hjälper och ser till att alla får delta.  

 

E tror på inkludering och att genomföra lektioner där alla elever kan delta, för att göra det 

möjligt används olika områden och nivåer. Trots det anser E att det finns en plats för 

segregering och att det i slutändan beror på varje enskild elev. Detta förtydligar E med ett 

exempel när några av eleverna från centret var med i den vanliga idrotten och mest stod på 

sidan och inte var involverade, men när de var med på centrets idrottslektion var de mycket 

mer självsäkra och aktiva. Där av tycker E att det arbetssätt som används idag är det som 

fungerar bäst och att en skola för alla fungerar då det finns olika områden och nivåer. Så att 

elever integreras när det är lämpligt.  

6.6 Organisatör/organisationsledare F 

F arbetar övergripande med funktionshindrade elever i Auckland, Nya Zeeland. När skolan 

inte vet hur de ska lösa en uppgift eller ett problem kan de be om råd. Förutom det arbetar F 

även för att skapa möjligheter för funktionshindrade elever i åldern 5 – 18 år att vara med i 

olika idrotts och fritidsaktiviteter i det samhälle där de bor. F har examen i Bachelor Sport 

Management, Adaptive Physical activity course som senare kompletterades med en examen. 

Målet för F är att försäkra sig om att funktionshindrade har samma möjligheter att delta i 

idrott och fritidsaktiviteter som icke funktionshindrade.  

 

Skolorna är antingen inkluderade eller så finns det specialskolor för elever med svårare 

funktionshinder och de försöker inkludera funktionshindrade i läroplanen, men har inte fått 

någon utbildning i det, vilket leder till att det finns elever som kommer på sidan. Det är upp 
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till klassläraren att avgöra hur den vill arbeta med en funktionshindrad elev. Den arbetsplats 

där F är verksam på är ofta den sista utvägen skolorna tar till, och förklarar att skolorna 

behöver mer utbildning inom idrott och inkludering för att anpassa till en funktionshindrad 

elev. Enligt F finns det vissa skolor som arbetar mycket bra och andra inte alls. F:s åsikt är att 

det är idealt för funktionshindrade elever att vara inkluderade i en vanlig skolmiljö, men att 

det finns en stor brist på pengar för att säkerställa att den extra personal som behövs finns 

tillgänglig. Ofta blir även klasserna så stora att det är svårt för klassläraren att se alla elever 

och att hinna med att göra en individuell plan för en funktionshindrad elev.  

 

Arbete med funktionshindrade elever tycker F är bäst om det sker utifrån individen. Dessutom 

anser F att det behövs ökad utbildning för personalen. Det är också viktigt att se till så att 

klasskamraterna vet vilken funktionsnedsättning deras klasskamrat har och vad den innebär. 

När F planerar en lektion finns det alltid med individuella modifikationer på övningarna som 

fungerar med resten av planeringen. Att arbeta inkluderat tror F att alla elever får ut något av, 

lär sig och har roligt. Det viktigaste att tänka på vid arbete med funktionshindrade elever är att 

försäkra sig om att eleven med funktionshinder får säga sin åsikt, hur de vill ha det och ”take 

some ownership of the situation”. Dessutom bör lärarna planera för moment i lektionen där de 

vet att eleven kommer att vara framgångsrik. Vidare försöker F alltid med inkludering, men 

att det gäller att vara realistisk och se när det fungerar och inte. En funktionshindrad elev ska 

inte behöva utsättas för en situation där de misslyckas eller skäms. Något F har sätt är att när 

en funktionsnedsatt elev är inkluderad lär sig klasskamraterna mer om funktionsnedsättningen 

och blir mer välkomnande mot den eleven. Desto fler elever med en funktionsnedsättning ju 

bättre blir övriga klassen på att bemöta funktionsnedsatta. Vilket leder till att den 

funktionsnedsatta eleven inte bedöms av de andra eleverna i klassen på grund av 

funktionsnedsättningen. Att ha en skola för alla tror F är möjligt om rätt stöd finns, och att det 

är enbart de med riktigt svåra funktionshinder som kan behöva gå i en specialskola. Men att 

bristen på pengar idag kan leda till att föräldrar tvingas låta sina barn gå i en specialskola för 

att ge barnen en så bra utbildning som möjligt då den vanliga klassen kanske inte kan erbjuda 

rätt stöd.  

7 Diskussion 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur lärare i Sverige och Nya Zeeland arbetar med 

inkludering och vilka undervisningsmetoder de använder. Vi kommer i den här delen att 

presentera och diskutera vårt syfte med utgångspunkt i tidigare forskning och resultatet. För 
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att besvara syftet har vi använt oss av följande frågeställningar. Vilken inverkan har 

idrottslärarens tidigare erfarenhet och kunskap om funktionsnedsatta elever på deras 

undervisning av funktionsnedsatta elever i idrott och hälsa? Vilka tillvägagångssätt använder 

sig idrottslärare i Nya Zeeland och Sverige av vid undervisning av funktionsnedsatta elever i 

ämnet idrott och hälsa? Hur ser en lektion i idrott och hälsa ut i praktiken då funktionsnedsatta 

elever är med?  

7.1 Lärares tidigare erfarenhet och kunskap 

För att klara av en inkludering av alla elever ställs det höga krav på läraren och eleverna. Vi 

har lagt märke till att flera av lärarna inte har någon speciell utbildning för att arbeta med 

funktionsnedsatta elever och att de trots detta förväntas klara av det. Det som i slutändan gör 

att de ändå väljer att arbeta med inkludering i så stor utsträckning som möjligt är den egna 

erfarenheten. Lärare B nämner att skolverket har haft en bidragande roll i valet av 

undervisningsmetod. Förutom erfarenhet beskriver lärarna i Sverige hur möjligheten att få 

testa på olika metoder har hjälpt dem att hitta ett vinnande koncept enligt dem och som de 

trivs att arbeta efter. Morley et al. (2005, s. 91) skrev att erfarenhet är en viktig faktor för att 

vilja utvecklas inom området och stämmer således överens med den information som har 

kommit fram i intervjuerna. Likaså skriver Fors (2004, s. 47) att utbildning är en viktig del i 

arbetet med inkludering. Utbildning och erfarenhet kan också leda till att lärarna känner sig 

trygga i sin roll och vågar testa på något nytt. Flera av lärarna tar även upp viljan att lära sig 

mera, ständigt utvecklas i sin lärarroll, och vetskapen om att det finns flera vägar att gå även 

om de själva inte har rätt utbildning. Exempelvis tar Lärare C hjälp av den funktionshindrade 

elevens sjukgymnast när kunskapen inte räcker till och lärare B går just nu en kurs om 

synskador för att få tips och hjälp vid undervisning av sin elev. Detta tyder på att lärarna inte 

känner sig låsta vid sin kunskap utan är öppna för att lära sig mer och hitta nya vägar.  

Något vi har reagerat över är att lärarna anses klara av att arbeta inkluderat i 

idrottsundervisningen med funktionshindrade elever, men ändå saknar flera av de lärare vi 

pratat med utbildning inom området. De flesta har läst en kurs, men vi ifrågasätter om det är 

tillräckligt för att känna sig trygg i sitt arbete? Bristen på utbildning leder till att de lärare som 

är engagerade söker sig till kurser som är aktuella för de funktionsnedsättningar de arbetar 

med i nuläget. Det är ett stort ansvar för idrottsläraren att hantera själv och det verkar även 

som att valet av vidareutbildning beror på person till person och dennes engagemang inom 

området. I intervjuerna har det inte framgått om lärarna får något stöd till vidareutbildning 

från sin skola, vilket vore ett intressant område att studera då enbart några få har fått 
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möjlighet till vidareutbildning. Det leder även in på tankar om att det enbart är den personliga 

drivkraften och engagemanget som tar de framåt tillsammans med viljan att utvecklas.  

7.2 Inkludering i ämnet idrott och hälsa 

Ibland räcker inte erfarenheten till och flera lärare har enligt Morley et al. (2005, s. 86-98) 

tagit upp olika svårigheter med inkludering i ämnet idrott och hälsa till följd av ämnets 

mångsidiga innehåll. Det finns även svårigheter då elevernas färdighetsnivå skiftar och de 

behöver olika stöd, vilket leder till att anpassning av lektionsinnehållet inte alltid är enkelt, 

utan ställer höga krav på lärarna vid planeringsarbetet, med ett ökat antal strategier (Ibid., s. 

91ff.).  De lärare vi har intervjuat beskriver ändå planeringsarbetet som givande, utmanande 

och som en viktig del av förberedelserna. Vidare beskriver de planeringen som en central roll 

för att få lektionen att flyta. Detta gäller både i Nya Zeeland och i Sverige. I båda länderna 

diskuteras vikten av en god planering, där modifikationer finns för de elever som är i behov 

av det. Block (2007, s. 20) skrev att en inkludering ska innebära att alla elever med en 

funktionsnedsättning ska få en individuell plan med egna mål, samt ha tillgång till miljöer 

som är anpassade för dem. Två av intervjupersonerna i Nya Zeeland berättar att de alltid utgår 

från vad eleven med funktionshinder behöver för stöd och sedan sätter in det i planeringen för 

lektionen. Att ha en plan beskriver B som ett måste för att få lektionen att löpa smidigt. Enligt 

Morley et al. (2005, s. 91) finns det ingen situation som inte går att anpassa.  

 

Att använda sig av en öppen dialog tror lärare B är nyckeln till ett lyckat samarbete och ger 

eleven en möjlighet att själv få komma med kommentarer på undervisningen, berätta vad som 

fungerar och inte. Block (2007, s. 20) belyser situationen och skriver att interaktionen mellan 

lärare och elev är viktig. Outbildad lärare F tar upp samma ämne och beskriver hur lärare bör 

ge eleven ett ansvar över situationen och låta dem vara med och påverka. Det kan ses som 

något självklart, men i de intervjuer vi har genomfört är det enbart två personer som nämnt 

samtal som en möjlig väg till inkludering av en elev, vilket vi tycker är märkligt med tanke på 

att alla vi har intervjuat har en vision om att arbeta utifrån eleven. Då borde alla lärare ha lyft 

samtal och dialog som en väg att gå, men då detta inte låg i fokus för uppsatsen kan det hända 

att intervjupersonerna inte såg någon nytta i att nämna detta.  

 

Som Block (1999) skriver, för en lyckad inkludering är en beslutsfattare, i det här fallet en 

lärare, en elev och elevens val viktiga faktorer. I föregående stycke nämndes dialogen mellan 

lärare och elev. F säger att det gäller att försäkra sig om att den funktionshindrade eleven får 



21 

 

fram sin åsikt samt är med och påverkar. Det leder in på ett ämne som är viktigt för B och det 

är dialogen. Att ha en öppen dialog kontinuerligt med eleven tror B att är en väg för att 

försäkra sig om att det arbete som utförs i skolan tas på rätt sätt av eleven och att eleven lär 

sig något, känner sig delaktig och får möjlighet att uttrycka sina önskemål. En dialog fungerar 

enligt B som en kontrollpunkt där läraren kan checka av att eleven är på rätt spår och får det 

stöd som eleven anser sig behöva. Vi tror att det finns ett stort behov för dialog i arbetet med 

funktionshindrade elever för att ge dem möjligheten att vara med och påverka sin egen 

utbildning och känna sig bekväma i idrottssituationer. Idag finns det inga andra riktlinjer än 

att lärare i Sverige ska arbeta inkluderat, men det finns ingen guide på hur det arbetet ska ske.  

 

I Nya Zeeland däremot finns det inga tydliga riktlinjer på hur lärarna ska arbeta, men det som 

kom fram i intervjuerna var att de till stor del arbetar utifrån särskilda center där 

funktionsnedsatta elever är i en segregerad miljö, men går in i vanlig klass då de har rätt 

förutsättningar. Detta påminner om det svenska systemet med särskoleklasser. I båda länderna 

är målet att arbeta inkluderat, men som Winnick (1987 se Morley et al. 2005. s. 93) skriver 

kan inkludering ske på tre olika nivåer, enskilt i samma rum till delvis eller helt gemensamt. F 

arbetar mycket för att funktionsnedsatta elever i Nya Zeeland ska inkluderas inom idrotten 

både i skolan och på fritiden. Att arbeta inkluderat säger Westling Allodi (2002, s. 10) kan 

hjälpa eleverna att inte gå miste om viktig livskunskap. Även lärare E tar upp detta och 

beskriver hur elever kan gå miste om en naturlig utveckling om de är i en specialklass även 

om de har förutsättningar för att gå med en vanlig klass.  

7.3 Undervisningsmetoder 

När vi går igenom intervjuerna kan vi utläsa att lärare i Nya Zeeland, tidigare i intervjun 

beskriver hur de arbetar med center för funktionsnedsatta, medan det är något som tas upp 

senare i intervjun med svenska lärare. Det får oss att ifrågasätta om skolor och lärare i Nya 

Zeeland är mer öppna gällande deras arbetssätt och inte känner sig tvingade att arbeta på ett 

visst sätt. Medan lärare i Sverige enligt lag bör arbeta inkluderat och ser det som ett 

misslyckande när det inte sker och därför inte vill berätta det i en intervju. Istället ger de ett 

svar som de tror är mer socialt accepterat. Det som är spännande är att alla vi har intervjuat 

tror att det finns en plats för särskolan, som lärarna i Nya Zeeland beskriver. Elever med 

högre grad av funktionsnedsättning behöver få rätt stöd och det kan vara svårt att få i en 

vanlig klass. Block (2007, s. 19f.) tar upp ämnet och skriver att skillnaden på särskolor idag 

jämfört med tidigare är att elever med funktionsnedsättning nu får det stöd de behöver. I en 
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annan artikel ifrågasätter Block (1999) ifall inkludering är den rätta vägen att gå och det är det 

bästa för alla elever. Intervjupersonerna tror på en skola för alla, men anser att specialskolor 

är ett bra alternativ. I grund och botten handlar det enligt lärarna om vad som är bäst för 

eleven, och det är inte detsamma för alla elever med en funktionsnedsättning. Som lärare E 

beskriver det, det gäller att inte hindra elevernas inlärning.  

 

Nilholm (2006, s. 61f.) skriver om en skola där alla ska vara lika. Detta är något som av 

lärarna uppfattas som positivt, men att det vid val av undervisning är viktigt att se till alla 

elever (Ibid.). Enligt intervjupersonerna är det viktigt att utgå från individen och känna till 

elevens specifika behov vid planering av undervisning. Även Jerlinder (2005, s. 46) tar upp 

detta och pekar på vikten av att utgå ifrån allas behov, vilket inte enbart är elever med 

funktionsnedsättning utan att se till alla elever i en klass. De lärare vi har intervjuat beskriver 

att de vid planering ofta gör en individuell plan för den funktionshindrade som går ihop med 

planeringen för den övriga klassen. På så sätt får de en fungerande helhet, ingen blir på sidan 

utan alla kan vara med.  

 

Det finns dock vissa svårigheter med inkludering av funktionsnedsatta elever något som både 

Morley et al. (2005, s. 86) och Jerlinder (2005, s. 46) tar upp. De beskriver hur det idag 

saknas tid för planering, extra stöd till eleverna, tillräckligt med pengar och resurser för att se 

till att rätt material finns tillgängligt samt till den extra tid som lärarna får arbeta med 

planering för inkludering (Morley et al. 2005, s. 86 & Jerlinder 2005, s. 46). Bristen på stöd 

och tid är något som lärarna tar upp, men samtidigt är det något de gärna vill göra och ser på 

situationen ur ett inlärningsperspektiv. Block (1999) skriver vidare om vikten av att ge varje 

elev en individuell plan, egna mål och anpassade miljöer. I intervjun med E kommer det fram 

att E utgår från varje enskild elev, och har en enskild planering och målsättning för varje elev. 

Detta för att säkerställa en så bra undervisning som möjligt. Lärarna från Sverige är alla eniga 

om att anpassning är den rätta vägen för att få så många elever som möjligt delaktiga. A och 

B pratar om att olika svårighetsgrader och nivåer kan vara till hjälp för alla elever. De ger 

båda hinderbana som exempel på en lektion som är lätt att anpassa efter alla elever, då det 

sker på individuell nivå. Samtidigt lyfter A fram hur lagidrotter blir mycket roligare i en större 

grupp som en vanlig klass kan erbjuda, men att det kan vara svårt för den funktionsnedsatta 

eleven att förstå de sociala koderna som finns i lagidrotter. Vi anser inte att A har helt rätt i 

det han säger, utan tror att funktionsnedsatta elever kan lära sig de sociala koderna. Det är 

snarare något annat som ligger bakom. Det kan vara svårigheter att få till lagspel i en grupp 
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med flera olika funktionsnedsättningar, men ges de inte möjligheten kommer de aldrig att lära 

sig.   

7.4 Sammanfattning 

Avslutningsvis vill vi visa på att arbetssätten i Nya Zeeland och Sverige ser väldigt lika ut, 

även om de i Nya Zeeland arbetar mer utifrån center för funktionsnedsatta och inkluderar 

eleverna i den mån det är möjligt och rätt förutsättningar finns. Vi kan se att samma arbetssätt 

finns i Sverige, men att lärarna inte pratar lika öppet om det. I Sverige har elever med 

funktionsnedsättning en lag som säger att de ska inkluderas, vilket är något som inte finns i 

Nya Zeeland. Det finns också en egen läroplan för särskolan i Sverige, medan de olika 

centren och specialskolorna i Nya Zeeland får arbeta utifrån den allmänna läroplanen. Detta 

leder oss till att fundera på hur arbetet med funktionsnedsatta elever i Sverige skulle se ut ifall 

det inte fanns en lag som förespråkade inkludering. Vi anser att lagen har varit bra för att 

driva arbetet med inkludering framåt, men den kanske inte är nödvändig idag, eller öppnar 

upp till möjligheter anpassade för eleverna. Vi anser att detta är något som borde finnas 

skrivet i läroplanen då en bredare syn på inkludering behövs i skolan. 

 

Det vi ser som gemensamt hos alla lärare vi har intervjuat är viljan att arbeta med elever med 

funktionsnedsättning, att lära sig mer och att individanpassa undervisningen. Det leder oss in 

på att det i slutändan är hur vi som lärare väljer att se på utmaningen som ligger till grund för 

lösningen.  

7.5 Metoddiskussion 

Att intervjua lärare om deras undervisning är alltid en utmaning och målsättningen var inte att 

peka ut någon utan att studera hur undervisningen av funktionshindrade ser ut i verkligheten. 

En möjlighet för att göra detta hade varit att göra observationer på några idrottslärare och 

studera deras arbetssätt. Men det skulle inte ge oss lika djupa svar utan snarare en överblick 

och egna tolkningar. Observation tillsammans med intervju hade vart en idé för att få en 

bredare bild av ämnet. Fördelarna med en intervju är att lärarna i lugn och ro får berätta om 

sitt arbetssätt och vad de tror, men det kan ligga i grunden att de inte är helt ärliga eller vill 

berätta allt då de är styrda under olika förhållningsregler. Generellt vill personer inte visa upp 

när en regel inte följs, detta kan eventuellt ha påverkat våra resultat och hade eventuellt inte 

blivit lika framtydande vid en observation.  
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Att urvalet inte var slumpmässigt kan diskuteras, vi tror dock inte att vårt urval begränsar de 

svar vi fått i studien eller att svaren skulle ha sett annorlunda ut ifall intervjupersonerna valdes 

slumpmässigt. Olikheterna beror snarare på att alla är individer, men för att få ett bättre 

resultat hade givetvis fler intervjuer varit lämpligt att genomföra.  

7.6 Vidare forskning 

Denna studie har lämnat några frågetecken hos oss som författare och vi undrar vad som är 

bäst från funktionsnedsatta elevers synvinkel. Har de något att säga till om i fråga om sin egen 

utbildning? Det är något vi inte har berört i intervjuerna och således inte fått svar på, men vi 

tror att det är en intressant fortsättning på studien för att koppla ihop det till en enhet. Med 

grund i de svar vi fått på intervjuerna, där lärarna pratar om situations- och individanpassning 

tror vi att det inte enbart är lärarna som sitter på rätt svar på frågan om 

inkludering/integrering/segregering utan att vi även måste se till de funktionsnedsatta 

eleverna.  

 

En annan fråga som väckts hos oss är vilka möjligheter lärare får till vidareutbildning inom 

området för specialpedagogik och inkludering av funktionsnedsatta elever, eller för den delen 

av alla elever i skolan. Det skulle även vara intressant att studera hur idrottslärarutbildningen 

är uppbyggd för att förbereda blivande idrottslärare på det arbete som väntar.  
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Bilaga 1 

Litteratursökning 

 

Syfte och frågeställningar: Syftet med uppsatsen är att undersöka hur inkludering av 

funktionsnedsatta elever i ämnet idrott och hälsa fungerar i realiteten i Sverige och Nya 

Zeeland. Vi vill även undersöka arbetssätt och undervisningsmetoder i de båda länderna. 

 

 Vilken inverkan har idrottslärarens tidigare erfarenhet och kunskap om 

funktionsnedsatta elever på deras syn av inkluderad idrottsundervisning? 

 Vilket tillvägagångssätt använder sig idrottslärare i Nya Zeeland och Sverige av i 

arbetet med inkludering av elever med funktionsnedsättning i ämnet idrott och hälsa? 

 Hur arbetar dagens idrottslärare med funktionsnedsatta elever i ämnet idrott och 

hälsa?  

 

Vilka sökord har du använt? 
Inclusive physical education teachers attitudes views perspective disabled students 

disabilitites 

 

 

Var har du sökt? 

Artikeldatabas: Eric och SportDiscus 

 

 

Sökningar som gav relevant resultat 
Eric: Inclusive physical education 

SportDiscus: Inclusive physical education 

 

Kommentarer 
Sökningen gav många relevanta träffar vilket ledde till att ytterligare sökord inte var 

nödvändigt. Vi har även hittat fler artiklar via referenser i artiklar, böcker och andra arbeten.  

 

 



 

Bilaga 2 

Intervjuguide 

Allmän info 

 Namn 

 Ålder 

 Utbildning/Aktiv lärare sen?  

 Arbetsplats:    klasser/ålder på eleverna? 

 Tidigare arbetsplatser: 

 Vilka former har du jobbat med barn med funktionshinder i? 

(formen inkludering/ integrering/ segregering?) 

 Hur var det? 

 Vilka utav dessa passade dig bäst?  

 Varför? 

 Vad för utbildning har du fått om att jobba med inkludering/integrering? 

 

Skolan där du jobbar nu 

 Arbetar ni med inkludering, integrering, eller segregering när det gäller barn med 

funktionshinder på denna skola? 

 Varför just det upplägget? 

 Vem har bestämt att det är på det sättet ni arbetar? 

 Har du något att säga till om i val av undervisningssätt? 

 Vad tycker du om det valet av undervisning? 

 Jobbas det med inkludering/ integrering mycket på skolan? 

 Vad har detta för påverkan? 

 Vad ser du för fördelar att jobba på ert sätt i idrottsundervisningen? 

 Vad är det som fungerar bra? 

 Vad ser du för nackdelar att jobba på ert sätt i idrottsundervisningen? 

 Vad finns det för svårigheter? 

 Hur arbetar du för att få alla elever delaktiga och så bra undervisning som möjligt? 

 Vad är det i planering som du lägger mest fokus på? 

 Hur arbetar du för att få en så bara undervisning som möjligt? 

 Vad är det som fungerar och varför tror du att det är så? 

 

Inkludering/ integrering 

 Vad tycker du är det som man som lärare får tänka extra på när man har elever som 

inkluderas/ integreras? 

 Hur gör man för att få en så bra inkluderad idrottsundervisning som möjligt? 

 Vad är det som är svårast med detta? 

 Hur tror du eleverna med funktionshinder uppfattar er idrottsundervisning? 

 Hur uppfattar elever utan funktionshinder er undervisning? 



 

 Vad är ditt mål med undervisningen med barn med funktionshinder? 

 

Om dina erfarenheter 

 Anser du att din tidigare erfarenhet med inkludering och integrering ha någon 

påverkan i din undervisning 

 Vad tror du har påverkat dig till att ha den undervisningen du bedriver idag? 

 Skulle du kunna tänka dig att arbeta på något annan sätt? 

Varför, varför inte? 

 Vad anser du vara den bästa reformen för att jobba med barn med funktionshinder? 

Varför? 

 Uttrycket en skola för alla och alla ska med, hör man ofta nu för tiden? Tycker du att 

med inkludering/integrering du får med alla elever? 



 

Bilaga 3 

Interview guide 

General Information: 

 Name 

 Age 

 General education and education for working with disabled students? 

 How long has you worked as a teacher? 

 Where do you work now and with what? 

 Have you worked anywhere before that? 

 What classes/years/levels do you teach? 

 In what way have you worked with disabled students? 

(inclusive/integrated/segregated) and how did you find that?  

 What style for working with disabled students do you prefer and why? 

 What is your goal for working with disabled athletes? 

The school/schools: 

 How do the schools work with disabled students? Why that/those ways? 

 Who is responsible for deciding how to work with disabled students? 

 Can you participate in the decision making?  

 How do you view the present style/s? what are your thoughts about it?  

 Positive and negative with the schools teaching style/s? 

Inclusion/integration: 

 What is the most beneficial way to work with disabled students to get the education as 

good as possible for them?  

 When planning a session what do you think more than one time about for students 

with disabilities included/integrated in physical education? 

 How do you think the students view the education…both students with and without 

disabilities? 

 How does a certain style affect the students/teachers? 

Your experiences: 

 Does your previous experiences of inclusion/integration/segregation effect your 

present teaching style? 

 What have affected you or made an impact on you to use the teaching style you do 

today or the schools? 

 Do you think it is possible to work in another way then the present, and if so why? 

 What is the best change that has happened in the education for disabled students?  

 To finish with in Sweden they talk about one school for everyone, where everyone 

participates. Do you think that is possible through the present style or 

inclusion/integration? 


