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Sammanfattning 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur lärare inom ämnet idrott och hälsa på 

grundskolenivå, årskurs F9, arbetar för en inkluderande undervisning.  

 

Frågeställningar: 

 Hur arbetar idrottslärare med inkludering inom ämnet Idrott och Hälsa? 

 Finns det någon specifik arbetsmetod inom specialpedagogik som kan användas i 

idrottsundervisningen? 

 
Metod 

Denna studie bygger på strukturerade intervjuer utifrån den kvalitativa metoden. Författaren 

har intervjuat fyra lärare inom ämnet Idrott och Hälsa, två kvinnor och två män där det största 

fokuset har lagts på lärarnas åldersskillnad. 

 

Resultat 

Resultatet visar att dessa fyra lärare generellt har en delad mening om vad inkludering 

innebär, men det användes olika i praktiken. Vanligtvis beror detta på en bristande kunskap 

hos lärarna, men det kan också bero på att resurserna saknas i form av specialpedagoger eller 

andra materiella resurser. 

 

Slutsats 

Denna studie har gett mig inblick i och förståelse kring hur specialpedagogik och inkludering 

används inom ämnet idrott och hälsa. Visionen är att skapa en skola för alla, vilket alla skolor 

strävar efter men utan materiella resurser är det väldigt svårt att kunna tillgodose alla elever 

om själva budgeten är så pass begränsad. 
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1 Inledning  
Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den skall med 

utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper främja 

elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling. (www.skolverket.se, Lpo-94) 

 

Visionen är att skapa en skola för alla (www.skolverket.se, Lpo-94). Tideman och 

Rosenqvist menar att både det nationella och internationella styrdokumentet säger att 

människors olikheter ska vara en tillgång istället för ett problem (Tideman, M. (2004), s. 

225). Under 90-talet var det en utveckling som tenderade till att istället för en inkluderande 

skola så valde samhället att satsa på en allt mer segrerad skola och där fick elever med 

olika förutsättningar möjlighet att möta varandra i  allt mindre grad. Tideman och 

Rosenqvist vill lyfta frågan om det är möjligt att få elevers olikheter att framstå och 

betraktas som resurs istället för problem, och på vilket sätt i så fall (Tideman, M. (2004), 

s.225). Idrott och hälsa har som ämne i skolan ständigt utvecklats genom åren. I kursplanen 

för idrott och hälsa står det i strävansmålen: Skolan skall i sin undervisning i idrott och 

hälsa sträva efter att eleven utvecklar sin fysiska, psykiska och sociala förmåga samt 

utvecklar en positiv självbild (Kursplan Idrott och hälsa, 2000). För att eleven skall 

utveckla en positiv självbild gäller för läraren att hjälpa eleverna att stärka deras 

självkänsla. Undervisningen inom idrott och hälsa syftar ofta till att stärka elevers fysiska 

självkänsla, vilken är en del av den totala självkänslan. Det har visat sig att en stark fysisk 

självkänsla stärker den totala självkänslan samt är en viktig faktor för elevers framtida 

hälsa (Raustorp, (2006). s. 27). Därför anser vi att det är viktigt att alla elever får ta del av 

undervisningen i idrott och hälsa. Dagens skola präglas, liksom samhället i övrigt, av en 

mångfald där elever och personal med olika bakgrunder och erfarenheter ingår i samma 

verksamhet. Elever med varierande förutsättningar omfattas av samma läroplan och ska 

undervisas mot att uppnå samma. I läroplanen för den obligatoriska skolan samt för de 

frivilliga skolformerna skrivs att hänsyn ska tas till elevers olika förutsättningar, behov och 

kunskapsnivå för att målen ska nås. Detta betyder för en likvärdig utbildning bland annat 

att undervisningen inte kan utformas på samma sätt för samtliga elever och att resurser ska 

riktas till dem som är i behov av särskilt stöd. Det står även att ingen i skolan ska utsättas 

för diskriminering på grund av bland annat funktionshinder och att elever ska få möjlighet 

http://www.skolverket.se/
http://www.skolverket.se/


 

 

att arbeta såväl självständigt som med andra och få förutsättningar att regelbundet kunna 

bedriva fysisk aktivitet (Lpo 94, 2006; Lpf 94, 2006).  

2 Bakgrund 

2.1 Tidigare forskning 

Vid en inkluderande undervisning gäller det att förstå de personer med ”funktionshinder” och 

deras upplevelser när det gäller idrott och fysisk aktivitet. Utan insikt för de problem som 

eleverna möter blir det svårt för läraren att veta hur hindren ska undanröjas. När detta väl 

kommer till insikt blir det lättare att flytta fokus från ett hinder till att se de möjligheter som 

finns för utveckling och framgång. Att fokusering ligger på vad barn och unga inte klarar av, 

är inget speciellt för idrott och hälsa utan faktum är att funktionshindrade missgynnas i alla 

sociala sammanhang (Fors, E. SISU Idrottsböcker. s., 20). För att tolka vad som ligger bakom 

denna problematik har Wolfenberger (Fors, E. SISU Idrottsböcker. s., 20) utvecklat tre 

modeller som översiktlig förklarar den negativa särbehandlingen. 

 

Den första modellen kallas ”undergång” och handlar om att samhället stöter bort allting som 

har med funktionshinder att göra eftersom det sågs som något ont och avvikande. 

 

Den andra modellen benämns ”segrering - välgörenhetsmodellen” och bygger på att samhället 

tycker synd om funktionshindrade och känner därför att dessa borde tas hand om med en 

speciell service i fokus. Det är ur detta förhållningssätt som de segregerade miljöerna vuxit 

fram. 

 

Den tredje modellen kallas för ”tvärtom teorin” eller modellen för bot och förebyggande 

åtgärder. Poängen här är att minimera funktionshindret genom att se möjligheterna istället för 

hindren till det sociala sammanhanget (Fors, E. (2004). s. 20). 

2.2 Teoretiskt perspektiv 

I Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet 1994 (Lpo-94) framgår det i värdegrunden att 

människor skall behandlas lika oavsett kön, etnicitet, religion eller funktionshinder (Lpo-94). 

Varje skola bör främja individen och anpassa undervisningen efter varje elevs förutsättningar 

och behov. Skolan är även en mötesplats för sociala kompetenser samt en plats där eleven 



 

 

skall få uppleva olika uttryck för kunskaper. Här skall eleven även få prova och utveckla sina 

uttrycksformer samt känslor i en social miljö (Lpo-94).  

Runstorp (Raustorp, A. (2000), s. 66) hänvisar till styrdokumenten när han trycker på att varje 

elev efter grundskolan ska ha grundläggande kunskaper om förutsättningar gällande god hälsa 

samt betydelsen för detta. Han lägger stor vikt vid att alla elever ska kunna forma och 

genomföra aktiviteter för egen motion. Vidare även att eleven utvecklar fysiska, psykiska och 

sociala förmågor samt utvecklar en positiv självbild (Raustorp, A. (2000). s. 66). Angående 

elevers självbild skriver Stukat om Teplins studie som visar att elever med rörelsehinder 

tenderar att utveckla en negativ syn på sig själva. Enligt studien som genomfördes på 4-8 

åringar, visade det sig att en ökad ålder bidrog till en sjunkande självuppfattning (Rabe, T & 

Hill, A. (2005) s. 99).  

 

Vikten av att aktivera och inkludera barn i behov av särkilt stöd, skriver Söder (Rabe, T & 

Hill, A. (2005) s. 99) är lika stor för rehabilitering som för självkänslan. Genom en 

inkluderande idrott kan den handikappade delta och synas utan att få en roll som direkt 

associeras med ett handikapp och den svaghet som ofta förknippas med detta utan istället ges 

chans till ökad självkänsla. Att inkludera handikappade i idrotten har många fördelar, men 

problematiken i att få det att fungera ligger i personligheten hos den drabbade. Här menar 

Söder (Söder, M. (1995) s.51) att det finns tre mönster när det gäller personliga drag hos 

dessa individer.  

 

Det första kallas för rebelliskt mönster där individer vägrar se sig själva som annorlunda och 

är med på lika förutsättningar som de övriga eleverna, vilket underlättar en inkluderande 

undervisning. Det andra kallas för balanserat mönster och innebär att de i behov av särskilt 

stöd accepterar sitt funktionshinder och beblandar sig gärna med både handikappade såväl 

som icke handikappade. Det tredje mönstret innerbär att eleven i behov av särskilt stöd vill 

inkluderas på alla plan men vågar helt enkelt inte, vilket därmed i allra högsta grad har med 

självkänsla att göra (Söder, M. (1995) s. 55ff). Larsson skriver med hänvisning till den 

nationella kursplanen för ämnet Idrott och hälsa att alla, oavsett fysiska eller andra 

förutsättningar ska kunna delta samt ta del av upplevelser och erfarenheter vilket innebär en 

utveckling på elevens egna villkor (Larsson, H & Meckbach, J (2007). s. 234). Larsson 

skriver vidare att med fullt inkluderande idrottsundervisning kan det vara svårt att tolka 

likabehandlingsplanen som skolorna arbetar efter och därmed vad egentligen lika står för. Om 



 

 

alla ska kunna arbeta med lika villkor i en inkluderande undervisning, bör alla elever 

behandlas olika (Larsson, H & Meckbach, J (2007). s. 234). Detta blir en tydlig kunskapsbrist 

som enligt Arhammar råder bland berörd personal i Sverige inom handikappidrotten 

(Arhammar, K. (2000). s. 12). Arhammar menar att det inte kan begäras att idrottsläraren eller 

föräldern skall kunna uppfinna nya metoder som lekar och lekredskap som kan göra den 

inkluderande undervisningen både mer attraktiv och effektiv (Arhammar, K. (2000). s. 12).  

 

Fördelar med segregering 

Enligt Engström, byggs en stor del av varje individs identitet på skolidrotten, där han menar 

att skilda fritidskulturer, livsstilar och identiteter skapas och återskapas. Fokus ligger på den 

motoriska inlärningen och utvecklingen där barns motoriska och fysiska aktivitet är väsentlig 

för deras totala utveckling (Engström, L-M & Redelius, K. (2002), s.22). Kristén fortsätter på 

samma spår när han trycker på det sociala stöd och nätverk som bildas via fysisk aktivitet 

inom främst föreningsliv som även bildar ett skydd mot ohälsa och sjukdom (Kristén, L. 

(2004). s. 25, nr 2). Moser och Dudas visar i en studie att det finns sammanhang mellan olika 

aspekter av självbild och fysisk aktivitet. Fokus ligger här på hur ledaren bemöter eleverna, 

ifall anpassade aktiviteter används, vilka krav som ställs på eleverna och vad som förväntas 

av dem. Vidare menar författarna att dessa faktorer kommer ha stor påverkan på elevens 

självuppfattning och dessutom ligga som grund för deras fortsatta utveckling (Johansson, I. 

(2006). nr 4. s. 62ff). Läraren är det viktigaste redskapet i undervisningen då det är lärarens 

roll att observera eleven för att veta vilken nivå undervisningen bör ligga på (Johansson, I. 

(2006). nr 4, s. 62ff). Detta gör undervisningen mer inbjudande och aktiv för eleven, vilket 

lockar till större aktivitetslust. Vidare skriver författaren att om lektionen ligger på elevens 

optimala nivå ökas därmed elevens självbild och självförtroende. Detta ses ur ett neurologiskt 

perspektiv och menas att den absolut största och viktigaste motiverande faktorn är att eleven 

tror att han/hon klarar uppgiften (Johansson, I. (2006) nr 4. s. 62ff). 

Nackdelar med segregering 

För att gå vidare på nackdelar vad gäller inkludering skriver Tideman och Rosenqvist att 

allmänheten har en positiv ställning till inkludering men att det kan finnas problem i de 

enskilda fallen som väger tyngre (Tideman, M. (2004). s 232). De menar här att de eleverna 

med en lägre grad av svårigheter kan inkluderas men de övriga har en negativ inverkan på 

barn samt att det kan vara störande och sänker nivån på alla. Vidare skriver författarna att 



 

 

skolans uppdrag i första hand är att vara kunskapsförmedlare för såsom läsning, skrivning, 

och matematik och att den sociala fostran kommer först mycket senare (Tideman, M. 2004, s 

232). De lägger en stor tyngd i sina resonemang när de skriver att fysisk närvaro inte är det 

samma som inkludering. De menar här att inkludering lätt kan användas för att dölja barnens 

enskilda behov där det blir mer isolerat och eleven endast blir en i mängden där han/hon 

kanske glöms bort. Kontentan av detta blir att eleven blir fysiskt placerad i en klass utan några 

som helst sociala relationer (Tideman, M. (2004). s. 232). Vidare ur en negativ synvinkel 

skriver Thostensson, att med en speciallärare i Idrott och hälsa kan det bli problematiskt om 

eleven själv inte vill bli inkluderad. Han trycker på att inkludering är bra men ett tvång kan 

snarare hämma elevens utveckling och därför är det bra med alternativ specialundervisning 

såsom segregerad Idrott och hälsa med speciallärare (Nylander, P. (2007), s10, nr 8). 

3. Syfte  
Syftet med denna uppsats är att få en förståelse kring hur specialpedagogik och inkludering 

används inom ämnet idrott och hälsa. 

3.1 Frågeställningar 

 Hur arbetar idrottslärare med inkludering inom ämnet Idrott och Hälsa? 

 

 Finns det någon specifik arbetsmetod inom specialpedagogik som kan 

användas i idrottsundervisningen? 

4. Metod 
Studien kännetecknas av en kvalitativ ansats. Det förhållningssätt som studien intar är 

hermeneutiskt. Studien har alltså en ambition att nå djupare förståelse för det fenomen som är 

i fokus, dvs inkludering av specialpedagogik utifrån ett lärarperspektiv. (Runa Patel och Bo 

Davidsson, 2003, s. 26-27). Vid den här typen av studie studeras innehållet som en helhet.  

4.1 Val av metod 

Denna studie bygger på intervjuer, som var standardiserade och strukturerade. Med 

standardiserad intervju menas att frågorna är likadant formulerade och ställs i samma 

ordningsföljd till alla intervjupersoner. Med strukturerad intervju menas vidare att det 

svarsutrymme som ges till intervjupersonerna är begränsat . (Patel och Davidsson, 2003, s. 

90).  



 

 

5.2 Urval 

Urvalet består av fyra grundskolelärare i ämnet Idrott och hälsa för årskurserna F-9. Samtliga 

lärare arbetar på en skola i en söderförort i Stockholm, dvs på den skolan jag hade min 

praktik. Fokus lades på lärarnas åldersskillnad för att se eventuella likheter/skillnader i 

undervisningen beroende på hur länge lärarna varit verksamma. Anledningen till urval av 

årskurserna är främst för att de lägre årskurserna beskrivs som mer gynnsamma rörande 

motorisk träning och fysisk som psykisk utveckling 

(http://www.vasa.abo.fi/users/jromar/Motorisk%20utveckling.pdf). 

5.3 Genomförande 

Det första steget som gjordes i denna studie var att ta kontakt med den skola där studien ägde 

rum. Där redogjorde jag för min uppgift och vilka metoder jag skulle använda mig av, samt 

vem och vilka lärare som ingick i min undersökning. Nästa steg var att formulera 

intervjufrågor och boka intervjutider med behöriga lärare. 

5.4 Databearbetning 

Vid intervjuerna användes en bärbar dator av modellen MacBook. Alla intervjuer 

genomfördes i lärarnas respektive arbetsrum/gymnastikhall. Intervjuerna pågick i 35 minuter 

och samtliga intervjuer spelades in med hjälp av en bärbar dator. Det inspelade materialet 

transkriberades och behandlades enligt de forskningsetiska principerna, vilket innebär att 

skolan och intervjupersonerna är och förblir anonyma. 

5.5 Tillförlitlighetsfrågor 

För att personerna i intervjun skulle känna tillit och för att jag skulle kunna få bästa möjliga 

resultat på intervjufrågor så valde jag en omgivning som var igenkännande för respektive 

lärare i detta fall ett arbetsrum/gymnastikhall. Jag valde att intervjua personerna en i taget 

utan att de i förväg fick veta frågorna. Efter varje intervju, gjorde jag en snabb överblick och 

sammanställning från varje person och visade den berörande läraren för att få någon 

ytterligare kommentar eller synpunkt.  

 

5.6 Etiska aspekter 



 

 

Inför studien delgav jag såväl skolan som de som var involverade i undersökningen, det vill 

säga lärare i ämnet Idrott och hälsa, om de forskningsetiska principerna jag förhållit mig till. 

Jag utgick från de fyra huvudkraven informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

 

Informationskravet betyder att jag som forskare ska informera dem som min studie berör. 

Detta gjordes innan min studie började. Samtyckeskravet bygger på att de som deltar i min 

studie själva bestämmer över sin medverkan. Detta gjordes via mejl då jag ville ha 

godkännande från respektive läraren. Konfidentialitetskravet betyder att jag i min forskarroll 

ska skydda de av forskningen berörda gällande personuppgifter. Detta gör jag genom att  

skriva Lärare A, Lärare B osv i mina anteckningar och resultat. Nyttjandekravet bygger på att 

data jag samlat in med dessa intervjupersoner enbart får användas i forskningsändamål. Som 

tidigare nämnt skickades dessa fyra huvudkrav till skolan och till de fyra medverkande lärare 

samt en förklaring kring hur jag planerat att förhålla mig till dessa (Vetenskapsrådet. 

(1990).Forskningsetiskaprinciper. s. 6-16) 

6. Resultat 
I resultatet kommer jag att presentera den data som har framkommit utifrån intervjuerna. 

Resultaten redovisas i fyra olika teman vilka i sin tur är kopplade till syftet och 

frågeställningen. 

 

När intervjuerna transkriberades fann jag likheter i informationen från samtliga lärare som 

intervjuades. Resultatet presenteras därför under dessa fyra olika teman där jag först lägger 

fokus på inkludering, (här beskriver de intervjuade lärarna sin syn och uppfattning kring 

inkludering). Därefter kommer resurshantering, (här tar lärarna upp skolornas hantering av 

resurser). Det tredje temat handlar om lärarna, (här handlar det om några anställda lärare på 

skolan), och det sista temat handlar om elever, (här handlar om skolans elever). 

6.1 Intervjuer 

Lärare A: En 48 årig man, verksam som lärare i 22 år i ämnet Idrott och hälsa och engelska. 

 

Lärare B: En 33 årig man, verksam som lärare i 8 år i ämnet Idrott och hälsa. 

 



 

 

Lärare C. En 46 årig kvinna, verksam som lärare i 20 år i ämnet Idrott och hälsa, samt 

verksam som speciallärare för elever i behov av särskilt stöd. 

 

Lärare D. En 29 årig kvinna, verksam lärare i 4 år i ämnet Idrott och hälsa samt matematik. 

 

 

Inkludering 

Samtliga personer i studien lägger mycket stor vikt vid hur man skapar så bra förutsättningar 

som möjligt under idrottslektionerna så att alla elever kan vara med oavsett vilka fysiska och 

psykiska svårigheter de kan tänkas ha. 

 
Inkludering, är för mig att skapa bra förutsättningar för att alla elever i alla klasser skall kunna delta och 

utvecklas oavsett deras tidigare färdigheter och förmågor. (Lärare A) 

 

 Inkludering betyder att alla elever kan vara med i Idrottsundervisningen och att ingen elev utsätts för 

ett utpekande utanförskap. (Lärare D) 

 

En av skolans lärare berättar att det viktigaste är att lyssna på elevens synpunkter kring 

medverkan, och försöka få eleven delaktig i fysiska aktiviteter. Vidare säger läraren att 

undervisningen för att uppnå målen faktiskt inte behöver ske samtidigt som övriga elever 

deltar. Det behöver inte ske under samma tak och den berörda eleven behöver inte följa 

samma planering som de resterande eleverna. Läraren väljer att lägga stor vikt vid att eleven 

skall inkluderas i ämnet i Idrott och hälsa istället för att en social inkludering i klassen sker. 

 
Vår skola har inget biutrymme, vilket är väldigt tufft eftersom det kan krävas. Om man t.ex. har elever 

som skadats tillfälligt men främst för de elever som har någon form av funktionsnedsättning eller 

handikapp. (Lärare B) 

 

Trots att alla lärarna är positiva till en inkluderande undervisning uppfattar en av dem att det 

viktigaste av allt är att eleven själv har en positiv inställning till att få en inkluderad 

undervisning. Enligt lärarens uppfattning används inkludering som ett begrepp enbart för 

sakens skull, det vill säga att kunskapen och det egentliga syftet med att främja och utveckla 

försvinner. En lärares viktigaste och mest utmanande uppgift är att vara intresserad, lyhörd 

samt att vara vaksam på vad eleven känner, uppfattar och vill själv uppnå för mål för att 

känna att han/hon får lyckas. 



 

 

 
Generellt sett så vill alla elever inkluderas men man vill inte tvinga någon till det... Alla har olika 

bakgrund och bär på olika bagage, bara för att en sak fungerar för en elev behöver det inte fungera för 

nästa och så vidare. (Lärare C) 

 

De andra två lärarna hade en uppfattning om att det har skett en drastisk karaktärsskiftning, 

det vill säga att människor i dagens samhälle har blivit mer medvetna kring ordet inkludering 

och dess innebörd. Det har blivit en modefluga att arbeta och sträva efter en inkluderande 

undervisning på gott och ont. Dessa två lärare har dock alltid sett inkludering som en 

självklarhet, och båda ser att en stor förändring är på gång. En strävan efter en skola för alla 

har satt djupa spår i bland annat skolledning på den här skolan, vilket har resulterat i att 

lärarna får allt större stöd i sin undervisning. Båda lärarna anser att inkludering har blivit ett 

starkare ord i samma veva som begreppet ”hälsa” tillkom i ämnet Idrott och hälsa, dvs   

inkludering blir mer hanterbart och accepterat ur ett samhällsperspektiv. 

 
Idrott ska vara för alla, med detta menar jag inte att alla ska hoppa så högt eller så långt som möjligt, 

eller springa så snabbt som möjligt utan det är hälsan det handlar om. Det vill säga att 

idrottsundervisningen i skolan skall bidra till en förståelse på lång sikt, hur saker och ting kan hjälpa 

mig som person. Hur kan man motverka dåliga och osunda vanor med hjälp av fysisk aktivitet. Det 

finns en anledning till att ämnet numera heter Idrott och hälsa. (Lärare D) 

 

Det har blivit en modefluga och så politiskt korrekt att arbeta med inkluderande undervisning vilket gör 

att jag får ett ännu bättre stöd från skolledningen och rektorn nu. (Lärare A) 

 
Resurshantering 

Samtliga lärare anser att skolans idrottshallar är anpassade så att idrottsundervisningen är och 

blir funktionell för elever med eller utan behov av särskilt stöd. Dock menar samtliga lärare 

att lokalerna saknar en anpassning för de elever som har ett fysiskt handikapp så som t.ex. 

rullstolsbundna. Lärarna påpekar att hallarna där idrottsundervisning hålls är gamla, slitna och 

inte fullt så funktionella eller säkra som i andra nybyggen i denna kommun.  

 

Samtliga lärare hävdar även att de ekonomiska förutsättningarna gör att materialet ibland 

brister på skolorna och att eleverna då missgynnas. Lärarna hävdar att de har en ganska stram 

budget att arbeta efter, och ledningen kräver en god motivering om det finns något extra som 

skall köpas in utöver det vanliga material inköpen. Lärarna är eniga om att frustrationen, vad 



 

 

gäller skolans ekonomiska förutsättning till att kunna köpa in material för att kunna genomför 

och bedriva AFA (anpassad fysisk aktivitet) och daglig inkludering bara blir större och större.  
Vi har inte allt material för att kunna genomföra en ordentlig inkluderande undervisning, då det saknas 

t.ex. AFA anpassad material och utrustning. (Lärare E) 

 

Skolans förutsättningar borde vara bättre, speciellt då salarna ser likadana ut som när jag gick i skolan 

för 35 år sedan. Jag förstår inte hur man kan sträva efter en skola för alla om man inte har de 

ekonomiska förutsättningarna för att kunna jobba med en inkluderande undervisning, pengarna måste 

noggrant övervägas för vad som är viktigt och för att vi lärare skall kunna köpa in AFA anpassad 

material för en givande och utvecklande undervisning för våra elever. (Lärare C) 

 

Tre av de fyra lärarna berättar att de har en extra undervisningstimme för elever i behov av 

särskilt stöd. Lärarna har tillsammans med elevens klasslärare och i samråd med föräldrarna 

tagit beslutet att den/de elever som har en sämre motoriska förutsättningar och ett behov av 

särskilt stöd gällande idrottsundervisningen, skall tas ut från en klasslektion en gång i veckan 

och få möjlighet att jobba tillsammans med andra elever som har liknande fysisk och psykisk 

problematik. Lärarna fortsätter med att säga att detta endast är små och enkla kompromisser 

som görs för barn i behov av särskilt stöd, vilket i längden kan underlätta för eleven och 

samtidigt vara självförtroendehöjande. Detta kan leda skolans arbete mot en inkluderande 

undervisning och till slut nås målet vi strävar efter En skola för alla (www.skolverket.se/Lpo-

94). 

 
Då eleverna kommer till mig en extra dag i veckan, får ta del av en annan planering och en annan typ av 

undervisning, de får här möjligheten att jobba i sin takt och utefter sina egna förmågor. Detta leder till 

en starkare utveckling mentalt och fysiskt samt att de få känna framgång, och hur det känns att få lyckas 

gör att deras självkänsla och självförtroende stärks. (Lärare C) 

 

En av lärarna påpekar att vid inkluderande undervisning ska man ha en tydlig struktur och 

planering till vad man vill uppnå med sin undervisning. Samma lärare menar att man ibland 

måste individualisera och anpassa vissa regler och övningar till den eleven som man har 

framför sig för att han eller hon skall kunna delta på exakt samma villkor som 

klasskamraterna. 
 

När jag berättar regler till en aktivitet, väljer jag att tittar lite extra på den specifika eleven för att 

försäkra mig om att eleven hängt med på instruktionerna, är det en motorisk hinderbana så kan jag ta 

hjälp av den specifika eleven när något skall visas för att ge en klarare struktur för momentets 



 

 

uppbyggnad och vad som komma skall, på så vis har jag kontroll över eleven vid en genomgång. 

(Lärare D) 

 

När det gäller nya elever som tillkommer i klasserna, antingen via skolbyte/klassbyte, 

upplever samtliga lärare att den information de får gällande nya elever fungerar bra på skolan. 

Men de ser också det farliga i detta om t.ex. viktig information gällande elever skulle 

glömmas. 
 

Olika diagnoser får vi lärare alltid reda på när det gäller de elever som är på gränsen till behov av 

särskilt stöd eller de elever som utreds för specialpedagogik, men informationen är i många fall ganska 

luddig och vi idrottslärare får alltid hitta egna metoder som fungerar och som vi kan använda oss av i 

vår undervisning. En undervisning som dessutom bidrar till att eleven inkluderas och utvecklas efter 

sina egna förmågor. (Lärare B) 

 

Lärare 

Samtliga lärare anser att den utbildning som ges på högskolor och universitet inte motsvarar 

det man bör kunna och känna till för att ha full kompetens för att bedriva en inkluderande 

undervisning. En av lärarna anser att livserfarenhet och arbetslivserfarenheter är den 

viktigaste komponenten för att man skall kunna nå detta mål. Det vill säga, ju mer erfaren en 

lärare är, vågar han/hon misslyckas i sin verksamhet utan att det blir någon större skada 

skedd, genom detta får läraren en möjlighet att lära sig och utvecklas av sina egna misstag. 

Tre utav fyra lärare trycker starkt på att en mer djupgående utbildning bör förekomma på 

högskolan för att man som blivande lärare ska få en inblick och en ordentlig förståelse för 

innebörden av begreppet inkludering och vad en skola för alla egentligen innebär i 

undervisningssyfte. 

 
Framförallt så anser jag att alla lärare behöver mer utav teoretisk utbildning på respektive högskolor, 

men samtidigt bör de olika utbildningarna tillämpa en helt annan praktiskt utbildning för att man ska få 

en verklighetsbild på hur det kan se ut i arbetslivet sen. (Lärare B)  

 

Alla fyra lärare är missnöjda och hävdar att deras skola är väldigt sparsam vad gäller 

fortbildning. Trots att det läggs fram förslag och engagemang från lärarna själva kring 

individuell och specifik utbildning händer det ingenting från ledningens eller rektorns sida. 

Om man som lärare vill lära sig något nytt angående specialundervisning får man själv se till 

att kontakta och ta del av den kunskap som skolans specialpedagoger har.  



 

 

 

Utbildning förekommer i en alldeles för liten grad, det som hjälper mig att hela tiden förnya mina 

kunskaper är att sitta med när skolans specialpedagog har kurser eller berättar om sin verksamhet. 

(Lärare A) 

 

 

E lever 

Samtliga lärare anser att inkludering på ett positivt vis påverkar den eleven som är i behov av 

särskilt stöd. Detta leder till en stor vinst för eleven som kommer att känna delaktighet i den 

grupprocessen som bedrivs i undervisningen. Lärarna lyfter fram argumentet att även de 

övriga eleverna gynnas av inkluderande undervisning. Alla eleverna ges en förståelse för 

problematiken som elever i behov av särskilt stöd kan ha. Lärarna kan se en empati växa fram 

hos eleverna för de elever med behov av särskilt stöd, och är noga med att bedriva sin 

undervisning genom att aldrig peka ut en elev som behöver mer stöd i idrottsundervisningen.  

 
Olika nivåer och olika stationer är fantastiskt bra, alla elever får möjligheten att koncentrera sig på sig 

själva och får möjlighet att utöva en aktivitet utefter deras förmågor. (Lärare D) 

 
Genom att dela av salen på mitten när vi t.ex. spelar bandy kan vi ha fler små lag. Ena sidan av 

idrottshallen kan innebära att de elever som t.ex. vill tävla och kämpa får möjlighet till detta, medan den 

andra halvan av idrottshallen kan handla om att ha kul och använda sig utav samarbete där alla eleverna 

ska delta då får de elever som hellre vill ha en sådan undervisning möjlighet till detta. Oftast när den här 

typen av undervisning bedrivs får eleverna möjlighet att själva välja vilket humör eller vad de är sugna 

på innan lektionens start, genom att blunda och göra den klassiska handuppräckningsmetoden, detta för 

att inte kunna påverkas av kompisarna, eller känna sig tvungna att välja något som de egentligen inte 

vill välja på grund av grupptryck, alla får sin röst hörd på detta vis och får möjlighet att bestämma över 

den egna idrottsupplevelsen. (Lärare B) 

 

Samtliga lärare påpekar att det är otroligt viktigt med inkludering, gärna så tidigt som möjligt. 

Dels då den motoriska inlärningen lättare tas in, men också på grund av att ju äldre eleverna 

blir desto svårare blir det att acceptera varandras olikheter och en mycket hårdare miljö och 

attityd skapas mellan eleverna. 
 

Inkludering ska ske redan på förskolan, barnen ska läras i tidig ålder att alla människor är olika både 

fysiskt och psykiskt, har olika förutsättningar och tycker om att göra olika saker. Ju äldre eleverna blir 

desto tuffare blir det att acceptera andra (som inte är som du själv), ungdomar delar gärna upp sig i olika 

gäng så det gäller att passa in. Är du duktig i idrott och hälsa blir du mer attraktiv att ha med i gänget 



 

 

genom att du får en hög status, detta specifikt om du är kille men även tjejer accepteras på ett helt annat 

sätt, dessutom ser killar mer annorlunda på de tjejer som är aktiva och duktiga under 

idrottsundervisningen.” (Lärare D). 

 

Inkludering måste ske tidigt, men det ska ske så att hela gruppen kan fungera som en helhet i slutändan. 

(Lärare A) 

 

7 Analys och diskussion 

Den här delen utgår från mina frågeställningar. För att tydliggöra denna struktur rubriceras 

varje del med aktuell frågeställning. Utgångspunkten för analysen blir en helhetstolkning av 

intervjuerna.  

 

 Hur arbetar idrottslärare med inkludering inom ämnet Idrott och Hälsa? 

 

Ett samband mellan värdegrunden i Lpo 94 och samtliga lärares syn på inkludering kan 

uttydas av intervjuerna. Alla de intervjuade lärarna tycker det är viktigt att skapa så bra 

förutsättningar som möjligt under lektionerna så att alla kan vara med oavsett svårigheter. I 

Lpo 94 poängteras att människor skall behandlas lika oavsett kön, etnicitet, religion eller 

funktionshinder (  www.skolverket.se/Lpo 94). Varje skola bör främja individen och anpassa 

undervisningen efter varje elevs förutsättning och behov. Skolan är även en mötesplats för 

sociala interaktioner samt en plats där eleven skall få uppleva olika uttryck för kunskap. Här 

skall även eleven få prova och utveckla sina uttrycksformer. (Bergqvist. S 1993. s.60ff).  

Vikten av att eleven själv vill bli inkluderad trycker alla fyra lärare på. Dessa lärare talar 

dessutom om att ett tvång skulle kunna hämma elevens utveckling istället för att främja och 

förbättra den. Det gäller att hela tiden vara vaksam på vad eleven själv vill så att ingen 

kommer i kläm. Generellt sett vill alla elever inkluderas, dock har alla med sig olika bagage 

så bara för att inkludering fungerar för en elev behöver det inte fungera för nästa. Den absolut 

största och viktigaste motiverande faktorn till inkludering om eleven inte vill, är att eleven 

själv tror att han/hon klarar uppgiften. Läraren är det viktigaste redskapet i undervisningen 

och det är dennes roll att observera eleven och dess beteende för att veta vilken nivå den 

inkluderande undervisningen bör ha så att den främjar hela gruppen (Johansson, I. 2006, s. 62, 

nr 4). 

http://www.skolverket.se/Lpo


 

 

 Ett annat hinder är det ekonomiska aspekten då samtliga lärare hävdar att undervisningen 

ibland brister på grund av ekonomiska skäl. Vidare säger samtliga lärare att de har en stram 

budget att arbeta efter, samt att en god motivering krävs för att få några extra ekonomiska 

resurser. Själva hindret till inkluderande undervisning i detta fall blir bristande ekonomi, 

något som inte rimmar med studier från 2000-talet som visar på att inkluderande 

undervisningen är gynnsam för ekonomi. Den centrala problematiken i detta stycke är de 

hinder och möjligheter som framkommer kring inkludering i undervisningen. Detta är något 

som Wolfenberger speglar i sin ”tvärtom-teori” där han trycker på vikten av att se förbi 

funktionshindret/handikappet/diagnosen genom att se möjligheterna till ett socialt 

sammanhang (Fors, E. 2004, s, 20). De intervjuade lärarna hävdar att kompetensen är låg 

lärare sinsemellan för att ha det som krävs för en fullt inkluderande undervisning idag.  

 

 Finns det någon specifik metod att arbeta med specialpedagogik inom 

idrottsundervisningen? 

 

Det framkommer att två av lärarna skiljer sig från de andra två när de talar om hur de ska 

arbeta för inkludering. För dessa två lärare ligger vikten vid att inkluderingen sker i ämnet och 

inte socialt. Genom detta inkluderingssätt kommer eleven först och främst att förbättra sin 

fysiska förmåga men gå miste om den minst lika viktiga sociala förmågan (Raustorp, A. 2000. 

s, 66). Segregering i detta fall kan vara positiv då specialpedagogiken blir till stor hjälp i den 

motoriska inlärningen (Nylander, P. 2007, s 10, nr 8). Lärarna i undersökningen berättar att 

dagens pedagoger har alldeles för lite kunskap när det gäller att inkludera barn i behov av 

särskilt stöd. Något som framkommer är önskemål om att högskolorna ska förmedla olika 

arbetssätt som t.ex. AFA som är ett framgångsrikt arbetssätt vilket förmedlar en säregen 

kunskap via både teoretisk och praktisk tillämplig (Kristén, L. 2007, s. 13, nr 8). 

 

De intervjuade lärarnas arbetssätt skiljer sig åt vad gäller inkluderande undervisning men 

samtliga anser att deras lokaler är ganska väl anpassade till undervisningen för elever i behov 

av särskilt stöd. Lärarna får dock genomföra olika kompromisser för att få det att fungera. Ett 

hinder som samtliga lärare upplevt minskar möjligheterna till inkludering i undervisningen är 

dusch och möjligheter till ombyte. Detta är en stor problematiskt då ett handikapp först blir 



 

 

synligt när miljön ställer krav eller saknar den nödvändiga anpassningen som gör att 

funktionsnedsättningen hindrar elevens närvaro (Hill, A & Rabe, T. 2005, s 135).  

 

En av lärarna nämner att det läggs alldeles för lite fokus på inkluderande undervisning vid 

lärarutbildningen i Stockholm, trots att AFA är obligatorisk verksamhet (Kristén, L. 2007, s 

13, nr 8). Behärskar inte idrottsläraren kunskapen inom anpassad fysisk aktivitet kan denne 

utan mening och vetskap sätta eleven i situationer där funktionsnedsättning blir ett hinder i 

onödan. En av lärarna anser att inkludering påverkar elever i behov av särskilt stöd positivt 

och att det är en stor vinst med att eleven får känna en delaktighet i undervisningen. Två av 

lärarna pekar på att den största vinsten av inkludering kommer på det sociala planet. Dessa två 

lärare använder sig av specialpedagoger vid sidan av det ordinarie schemat då den motriska 

inlärningen blir den sekundära prioriteringen i detta fall. Alla fyra lärare poängterar att de 

övriga eleverna gynnas i en inkluderande undervisning. Genom att arbeta för en inkluderande 

undervisning skapas en förståelse för de problem som barn i behov av särskilt stöd kan ha 

skriver Tideman och Rosenqvist. Att välja ett arbetssätt för inkluderande undervisning menar 

även Wolfenberger är positivt då handikappade/diagnostiserade/funktionshindrade genom 

idrott ges förutsättningar för ökad självkänsla då de får en chans att skapa sig en roll som inte 

direkt kopplas till deras handikapp (Wolfenberge, W. 1995, s 128).  

Att välja ett speciellt sätt att arbeta efter och följa detta hela vägen är viktigt då många elever i 

behov av särskilt stöd behöver struktur i undervisningen. Samtliga lärare anser att struktur i 

undervisningen är viktig. Lärarna förstår och vet innebörden av inkludering och kan därmed 

skapa en större acceptans i övningarna. Att strukturera och individualisera lektioner med hjälp 

av anpassade regler och faciliteter etc. framhävs även av Seaman m fl. när de skriver om hur 

en inkluderande miljö skapas. Dock menar författarna att individualisering inte betyder att ge 

instruktioner till en elev i taget utan det gäller att designa instruktioner som möter varje elevs 

behov direkt (Seaman, J. Depauw, K. Morton, K & Omoto, K. 2007, s 222ff) 

8 Slutsats 
Syftet med denna uppsats är att få en förståelse kring hur specialpedagogik och inkludering 

används inom ämnet idrott och hälsa. Denna studie har gett mig en inblick i hur lärare 

uppfattar och ser på inkludering inom ämnet idrott och hälsa och dessutom gett mig tankar om 

att det kan finnas skillnader i undervisningen, beroende på ålder och livserfarenheter.  



 

 

Detta kan betyda både för- respektive nackdelar i själva undervisningen då alla lärare på 

skolan säkerligen inte delar samma uppfattning. Jag tror att skolan och lärarna kan ha en 

inverkan på många elevers uppfattning då de kommer i kontakt med inkludering. Inom mitt 

framtida yrkesutövande som idrottslärare vill jag skapa en positiv miljö för mina framtida 

elever och försöka skapa en så stor förståelse som möjligt av begreppet inkludering hos 

eleverna. I mitt arbete kommer jag att försöka tydliggöra kursplanen så att eleverna på bästa 

möjliga sätt förstår sambandet mellan alla de olika faktorer som påverkas genom inkludering 

och hur man kan tillämpa kunskaperna i livssammanhang.  

9 Metoddiskussion  
Jag valde att använda mig av intervju som metod och tycker att jag fick fram väldigt mycket 

information och fakta av respektive lärare. Jag anser att detta är en lyckad process om man är 

ute efter specifika svar, möjligheten till följdfrågor vid oklarheter är stor. Samtidigt kan jag 

fundera över hur det skulle ha varit att ha samtliga lärare samlade i ett diskussionsforum kring 

intervjufrågorna. Skulle svaren blivit ännu tydligare eller hade det blivit rörigt och otydligt?! 

Om jag hade använt mig av observationer i undersökningen, hade jag då  sett något 

annorlunda i jämförelse med lärarnas svar?! Jag kan se intervjuer som ett kritiskt moment då 

lärarna vet vad som är ”rätt och fel” så de har möjlighet att svara så korrekt de kan. Att t.ex. 

börja med observationer hade varit nyttigt för mig som forskare. Jag hade fått möjlighet att se 

vad som föregår på lektionerna, och därefter skulle intervjuer utförts med samtliga lärare för 

att sedan göra ännu en observation för att få ännu tydligare svar på mina frågeställningar. 

Dock tror jag att slutprodukten av detta arbete hade blivit alldeles för stort för att vara på 

grundnivå, så till det avancerade arbetet kan detta vara ett mer relevant alternativ. I slutskedet 

är jag nöjd med det som har kommit fram och den kunskap denna metod har bidragit med i 

min fortsatta forskning och mina framtida studier. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide: 
Bakgrund: 

Vad har du för utbildning? 

Hur länge har du varit verksam inom ämnet Idrott och hälsa? 

 

Huvuddel : 

Kan du berätta för mig vad begreppet inkludering betyder för dig? 

 

Kan du beskriva så detaljerat som möjligt vad din syn är på vad inkludering innebär  

ämnet idrott och hälsa? 

 

Anser du att det finns skillnader på en inkluderande undervisning och en skola för  

alla? 

 

Anser du att det är tillräckligt med utrymme och material på din skola för att kunna  

bedriva en inkluderande idrottsundervisning? 

 

Tror du att din undervisning hade sett annorlunda ut ifall du haft alla förutsättningar? 

 

Känner du att du har stöd från skolledningen till att bedriva en inkluderande  

idrottsundervisning? 

 



 

 

Använder ni er utav resurser inom Idrott och Hälsa? 

 

Finns det några speciella handlingsplaner för de elever som är i behov av  

särskilt stöd och specialundervisning? 

 

Anser du att lärare inom ämnet Idrott och Hälsa har tillräckligt med kunskap för att  

kunna bedriva en inkluderande undervisning och sträva efter målet, en skola för alla? 

Har skolledningen erbjudit dig någon fortbildning för att kunna klara av att bedriva en 

inkluderande undervisning? 

 

Hur tror du att inkludering påverkar ”den utsatta” eleven?



 

 

 


