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Sammanfattning 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie var att undersöka lärares syn på en inkluderande undervisning i idrott 
och hälsa och om uppfattningen kring inkludering var likvärdig eller skiljde sig åt. 
 
• Hur arbetar lärare med inkluderande undervisning i idrott och hälsa? 
• Vilka möjligheter och svårigheter finns i en inkluderande undervisning inom idrott och 

hälsa? 
• Vilka tidigare erfarenheter finns i samband med inkluderande undervisningen inom 

idrott och hälsa? 

Metod 
Undersökningen var av kvalitativ karaktär med intervjuer som datainsamlingsmetod. Fem 
lärare i idrott och hälsa från tre skolor i Stockholm deltog i studien. Urvalet grundade sig i ett 
snöbolls- och bekvämlighetsurval. Studien utgick från ett sociokulturellt perspektiv och 
använde sig utav Lev Vygotskijs teoretiska tänkande om lärande och utveckling.  
 
Resultat 
Lärarna i denna studie hade en relativt likvärdig syn om uppfattning kring inkludering och att 
eleverna och deras behov skulle vara i fokus. Kommunikationen mellan elev och lärare hade 
en central betydelse för en lyckad inkludering. I de olika skolformerna hade lärarna i idrott 
och hälsa en samstämmig bild av vilka möjligheter och svårigheter som kunde uppstå i arbetet 
med inkludering. Några faktorer som skapade möjligheter enligt lärarna var kontakten med 
eleverna, att ha en positiv inställning till funktionsnedsättningar samt att ha gemensamma mål 
inom elevgruppen. Det framkom i resultaten att lärarna ansåg att det fanns vissa svårigheter i 
samband med inkludering. En dålig kommunikation med eleverna, att instanserna runt eleven 
hade svårigheter att samarbeta och att inställningen till inkludering var bristfällig. Vidare 
nämns den ekonomiska aspekten som ytterligare ett problem samt att lärarna bar med sig 
känslan av otillräcklighet.  
 
Slutsats 
Resultaten från denna studie visade att lärarna ansåg att eleverna och deras behov skulle vara i 
fokus samt att kommunikationen mellan elev och lärare hade en central betydelse för en 
lyckad inkludering. Lärarna framhöll kommunikation flertalet gånger i olika sammanhang och 
resultaten visade att samspelet mellan lärare och lärare var lika viktig som kommunikationen 
mellan elev och lärare.  
   En del skillnader framkom i resultatet om uppfattningen om inkludering. Resultatet visar att 
lärarnas olika erfarenheter av barn och unga med funktionsnedsättning hade betydelse för hur 
inställningen till inkludering blev. Enligt resultaten var arbetet med inkludering behovsstyrt 
och skolformerna prioriterade arbetet olika. Avslutningsvis var uppfattningen om inkludering 
relativt likvärdig mellan lärarna. 
  



 

 

4 

Abstract  

Aim 
The aim of this study was to investigate teachers views of inclusive education physical 
education and if the notion of inclusion was similar or different.  
 
• How do teachers work with inclusive teaching in physical education? 
• What opportunities and challenges are characteristic for an inclusive education within sports 
and health science?  
• What past experiences are associated with inclusive education in sports and health teaching?  
 
Method 
This study had a qualitative approach, and used interviews as data collection method. Five 
teachers in sport- and health sience from three schools in Stockholm participated in the study. 
The selection is based on a ”snowball”- and convenience sampling. The study was based on a 
socio-cultural perspective and refers to Lev Vygotsky's theoretical thinking about learning 
and development. 
 
Results 
The teachers in this study had a relatively similar view of inclusion. According to them the 
students and their needs should be in focus. The communication between the students and the 
teachers had a central importance for a successful inclusion. In the different types of schools 
the teachers in physical education had a coherent view of the possibilities and difficulties that 
occured in the process of inclusion. The contact with the students, to have a positive attitude 
to disability and to have common goals within the class in physical education, were some of 
the factors that created possibilities according to the teachers. The results also show that the 
teachers believe that there are some difficulties associated to inclusion. A poor 
communication with the students, that the instances around the pupils had difficulties to 
cooperate and that their approach to inclusion were inadequate. It was also mentioned that the 
economic aspect were an additional problem, and that the teachers carried a feeling of 
insufficiency.  
 
Conclusions 
The teachers in this study felt that the students and their needs had to be in focus and 
communication between the student and the teacher had a central importance for a successful 
inclusion. The teachers highlights communication several times in different contexts, and the 
results showed that the interaction between teachers and teachers were just as important as the 
communication between student and teacher.  
   Some differences emerged in the results of the perception of inclusion. The results show 
that teachers different experiences of children and young people with disabilities had impact 
on how attitudes towards inclusion was. According to the results was the work of inclusion 
needs-led and school forms priority work different. Finally, we see that the idea of inclusion 
was relatively similar between teachers. 
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1 Inledning 
Vi har valt att skriva om inkludering av elever med funktionsnedsättning i undervisningen 

inom idrott och hälsa, vi menar att det har en central roll i vår kommande yrkesprofession. Vi 

söker förståelse för lärares uppfattning om en inkluderande undervisning i idrott och hälsa. 

Detta ämne är enligt vår mening viktigt eftersom vi i framtiden förmodligen kommer komma i 

kontakt med elever som är i behov av särskilt stöd eller som har funktionsnedsättningar.  

   Med denna uppsats vill vi undersöka hur inkluderingen i undervisningen idrott och hälsa 

kan se ut på en gymnasieskola, en gymnasiesärskola samt en gymnasieskola med 

inkluderande särskoleundervisning.  

   Undersökningen ska förhoppningsvis ge en bild av hur inkludering i undervisningen inom 

idrott och hälsa fungerar i skolorna idag och om det finns likheter eller skillnader mellan de 

olika skolformerna.  

   I en tidigare studie som utförts på Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm (2014-09-

18) undersöktes det om idrott och hälsa, var ett ämne för inkludering. Studien visade att 

lärarna bar ett ansvar i samband med inkludering av elever. De lärare som ingick i studien, 

ansåg att det var viktigt med kompetens och förespråkade vidareutbildning inom området. 

Resultatet visade att det var viktigt att eleverna kände sig trygga i sociala sammanhang. Dessa 

aspekter ledde till att inkluderingen ofta blev lyckad.  

   Lärare i idrott och hälsa kan ställas inför olika dilemman i samband med sin undervisning. 

Därför har vi en förhoppning om att denna studie kan belysa hur arbetet på lektionerna i idrott 

och hälsa, gällande inkludering av elever med funktionsnedsättningar, kan utvecklas och på 

vilka sätt det kan vara utmanande att bedriva en inkluderande undervisning. 

2 Bakgrund 
I Sverige har arbetet med delaktighet och jämlikhet på internationell nivå pågått en längre tid. 

År 1989 ledde detta arbete till regler för att skydda medborgare med funktionsnedsättningar. 

(Socialdepartementet 2008) Dessa regler handlar om att se till att de individer med 

funktionsnedsättningar har samma rättigheter och skyldigheter i samhället. Reglerna består av 

22 punkter och utgår från rättigheter och möjligheter samt innefattar ansvar på flera 

samhällsområden. De är indelade i fyra större områden, förutsättningar för delaktighet på lika 

villkor, huvudområden för delaktighet på lika villkor, genomförande samt uppföljning och 

utvärdering. Exempel på regler som finns med i ovanstående områden är, ökad medvetenhet, 

tillgänglighet, utbildning, rekreation och idrott, lagstiftning, samordning, personalutbildning 
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och internationellt samarbete. Dessa regler ger tydliga förslag på hur samhället kan bli mer 

tillgängligt för människor med funktionsnedsättningar. År 1993 togs dessa i bruk av FN:s 

generalförsamling. Standardreglerna har enligt denna rapport haft stor betydelse för 

framväxten av handikappolitiken i Sverige och omnämns i den nationella handlingsplanens 

proposition, enligt nedanstående citat: 

 
För att förverkliga FN:s standardregler måste handikapperspektivet finnas med på alla 
nivåer i samhället och i alla verksamheter. Först då kan vi närma oss målet att människor 
med funktionshinder får lika rättigheter och skyldigheter. Standardreglerna bör finnas med 
som ett aktivt instrument vid planering, beslutsfattande och genomförande. Eftersom många 
av de viktigaste besluten som berör funktionshindrade fattas på lokal nivå är det viktigt att 
alla kommuner för in handikapperspektivet i verksamheten. Enligt regel 18 i 
standardreglerna betonas handikapporganisationernas medverkan som att ”identifiera behov 
och prioriteringar och att delta i planeringen, genomförandet och utvärderingen av stöd och 
service och andra åtgärder som rör människor med funktionsnedsättning och deras liv.” 
(Socialdepartementet 2008, s. 31)	  

I FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och funktionshinder 

(Socialdepartementet 2008) lyder definitionen av begreppen: ”Funktionsnedsättning beskriver 

nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. Funktionshinder beskriver i 

sin tur begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till 

omgivningen. För båda termerna avråds termen handikapp.” Senare i konventionen fortsätter 

beskrivningen av funktionsnedsättning som ” […] varaktiga fysiska, psykiska, intellektuella 

eller sensoriska funktionsnedsättningar, vilka i samspel med olika hinder kan motverka deras 

fulla och verkliga delaktighet i samhället på samma villkor som andra.” (ibid., s. 15 ff.) 

   Individers rätt till delaktighet och lika villkor leder vidare till likvärdig undervisning och 

detta nämns i Salamancadeklarationen (2006). Denna deklaration har skrivits under och 

accepterats av flera länder runtom i världen och behandlas nästintill som en lag. I Sverige har 

denna deklaration en politisk koppling och lyfter fram individens rätt till en inkluderande 

undervisning, där lärandet ska vara tillgängligt för alla individer oavsett individuella 

skillnader. I rapporten översätts begreppen inclusion och inclusive education till integrering 

och dessa används frekvent i rapporten. Ett annat uttryck som återkommer ofta är in special 

needs och detta uttryck är kopplat till de elever som är i behov av särskilt stöd generellt eller i 

sin undervisning. Några av de standardregler som utarbetats av FN är centrala i denna rapport 

och arbetet gentemot den enskilda individens rätt till undervisning är en viktig punkt. 

Eftersom besluten gällande de funktionsnedsattas situation vanligtvis tas på kommunal nivå är 

det viktigt att arbetet med individer som har funktionsnedsättning och eventuella handikapp 

förs in i verksamheten. De barn och ungdomar som är i behov av särskilt stöd får störst 
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möjlighet till att bli inkluderade om detta sker i vanlig skola. Målet är att skolan ska inkludera 

alla elever utan att individers fysiska, intellektuella eller sociala förutsättningar ska spela roll. 

(ibid., s. 9 ff.) 

   Nilholm (2006) diskuterar Salamancadeklarationens översättning av ordet inclusion och han 

anser att ordvalet integrering inte är fullständigt korrekt. Han uppfattar ordet som missvisande 

och anser att en mer rättvis översättning av ordet skulle vara önskvärt. Därför lyfter han fram 

inkludering som en mer rättvis tolkning. Vidare diskuterar Corbett och Slee (2000) begreppen 

integrering och inkludering och deras skillnader. Enligt dem är inkludering att skapa en skola 

som utgår från elevernas olikheter medan integrering är att barnen är de som är avvikande 

och bör anpassas för att ingå i en helhet. (ibid., s. 6 ff.) 

   För att få en fullständig bild av en människa med funktionshinder och för att på rätt sätt 

inkludera en individ, har Socialstyrelsen (2014-08-26), översatt World Health Organizations 

klassifikation ICF – International Classification of Functioning Disability and Health. Syftet 

med att klassificera funktionstillstånd är att skapa ett gemensamt språk för yrkeskunniga och 

övrig personal. Rapporten nämner att ICF-skalan kan upplevas som otydlig men kan också 

anses som allmängiltig och anpassas för alla människor. ICF ska enligt Socialstyrelsen (2014-

08-26) underlätta klassificeringen av ett funktionshinder då processen kan skapa nya sätt att 

se på det. Dessutom är det viktigt att skapa en övergripande bild av olika tillstånd en individ 

kan befinna sig i, genom att samla in generella uppgifter som leder till möjligheten att bedöma 

en individs kapacitet. (ibid.) 

2.1 Definitioner av begrepp 

Nedan kommer vi presentera hur begreppen funktionsnedsättning och inkludering används i 

denna studie och dessa begrepp har sin utgångpunkt i FN:s konvention om rättigheter för 

personer med funktionsnedsättningar. (Socialdepartementet 2008, s. 15 ff.) Begreppet 

funktionsnedsättning definieras enligt vår mening som en nedsättning av psykisk, fysisk eller 

kognitiv förmåga hos en individ och kan exempelvis vara ADHD, hörsel- och synnedsättning 

eller inlärningssvårigheter. I samspel med andra individer och i miljöer som inte är anpassade 

för personer med funktionsnedsättningar kan omgivningen framstå som problem.  

   Begreppet inkludering definieras enligt vår mening som att skapa en miljö kring eleven där 

arbetet sker på elevens nivå. Att diskutera med eleven och vara öppen för vad som passar 

denne är viktigt i och med arbetet med inkludering. Vidare menar vi att inkludering bör 

diskuteras med elevens föräldrar och övrig personal som arbetar med elever som har 

funktionsnedsättningar. Att prata med eleven på en samstämmig nivå är viktigt i arbetet med 
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inkludering. Detta för att skapa förståelse för hur och på vilket sätt ett arbete gentemot 

inkludering ska genomföras. På det sättet kan eleven känna sig trygg och sedd. 

3 Forskningsläge 
Den svenska utbildningshistorien har enligt Emanuelsson (2004) under de senaste hundra åren 

förändrats. Det har varit en kamp för att höja statusen för folkskolan, som jämfördes med 

läroverken. Begreppen inkludering och inklusion användes inte uttryckligen i 

skolförordningar under denna tid, men idag finns det möjlighet att urskilja att användandet av 

dessa begrepp förekom. Uttrycket En skola för alla har utvecklats genom åren och har fått 

olika benämningar. Det har framkommit att det fortfarande kan finnas situationer där det är 

svårt att tillgodose En skola för alla fullständigt och rättvist i skolans praktiska arbete. (2004, 

s. 102)  

   Ordet integrering har enligt tidigare studier fått fel betydelse. Uttrycket innebär att en 

grupps gemenskap och sammanhållning prioriteras och detta är ämnets främsta utgångspunkt. 

En individs särdrag ska leda till möjlig till integrering och inte verka uteslutande. I skolan 

utgick begreppet integrering från mål och på vilket sätt en organisation formades, men 

tappade tidigt sin kärna som kännetecknades av gemenskap och gruppen som en enhet. En 

individ har rätt att bli fullständigt inkluderad och för att integration ska fungera innebär det att 

de som har makt och bestämmer i ett samhälle måste samarbeta. Integrering handlar om att 

specialundervisningen ska hjälpa en individ. Att arbeta integrerat, handlar om att 

undervisningen anpassas därefter. För att undvika att en elev med funktionshinder inte ska 

uppfatta sig själv som utanför är det viktigt att kommunikationen fungerar. En elev kan 

uppleva sig vara segregerad oavsett om den ingår i en normalstor klass eller i en särskild 

grupp. Det är när eleven får möjligheten till total delaktighet och meningsfulla arbetsuppgifter 

som integrering möjliggörs. (ibid., s. 111 ff.) 

   Brodin och Lindstrand (2007) menar att alla som arbetar med elever som har någon form av 

funktionsnedsättning kommer att komma i kontakt med begreppet En skola för alla. Detta 

begrepp är en vision och ämnet är aktuellt. Författarna beskriver integrering som att eleven 

måste bli exkluderad från något för att sedan kunna bli integrerad. De menar att ett barn som 

varit med i ett sammanhang hela tiden har varit inkluderad och utgör en del av en enhet.  

Funktionsnedsättningar och diagnostisering har kommit att gå hand i hand med ekonomi och 

hur mycket resurser en skola har tillgång till. Författarna menar att de finns en tendens till att 

överdiagnostisering sker eftersom skolan annars kanske inte får tillräckligt med bidrag till 

resurser. Detta drabbar de elever som inte har en diagnos men som ändå är i behov av särskilt 
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stöd. Det har tidigare funnits tendenser att elever med funktionsnedsättningar har blivit 

felaktigt placerade i grundsärskolan när de med rätt stöd skulle klarat av att gå i en vanlig 

grundskola. (2007, s. 257 ff.) 

   Arbetet med specialpedagogik är något som Haug belyser (1998). Han menar att få en 

grundläggande utbildning i specialpedagogik borde vara centralt för alla som arbetar med 

barn i den svenska skolan om en inkluderande undervisning ska bedrivas på rätt sätt och 

utvecklas. (1998, s. 58 ff.) Detta behandlar också Jerlinder (2010) i sin avhandling där hon 

beskriver det ansvar som skolan har gällande att anpassa sig efter elever och deras 

förutsättningar. Det är viktigt att aktualisera och uppmärksamma lärarens roll i denna process. 

Läraren bör således tillämpa sin metodik och pedagogik efter eleverna, för att undvika att inte 

eleverna ska börja anpassa sig efter skolan. (2010, s. 13)  

   I tidigare studier som genomförts (Karlsson 2007; Nygren 2008; Paulsson 2009; 

Skolinspektionen 2009; Skolverket 2009) beskrivs den kunskap som fanns om elever med 

funktionsnedsättningar. Enligt studierna har skolan bristfällig insikt inom området och det 

skapar olika dilemman i samband med undervisningen. Den vilja som det innebär att 

inkludera elever oavsett funktionsnedsättning bör eftersträvas, men i vissa situationer är det 

svårt. Inkludering innebär en snäv balansgång, det är viktigt att inte peka ut eller särskilja en 

elev från en grupp. Över tid har det funnits olika sätt att hantera elevers möjligheter till 

inkludering i skolan. Det har visat vara svårt att frångå en kategoriserande struktur, men att 

det funnits en önskan om att det ska förekomma inkluderande undervisning i skolan utifrån 

kunskapsnivåer och förutsättningar. Uppskattningsvis har 45 000 barn och ungdomar i 

Sverige olika funktionsnedsättningar. Möjligheten att inkludera dessa elever i undervisningen 

och vad som är de främsta faktorerna som möjliggör delaktighet och inkluderande 

undervisningen kan vara många. En faktor som påverkar möjligheten till inkludering och 

delaktighet och som beskrivs i rapporterna är att kroppen bör, då idrottsämnet är praktiskt 

vara aktiv för att bedömningen ska bli rättvis, men detta kan vara svårt om en elev är 

rörelsehindrad. Därför gäller det att skapa möjligheter och uppmärksamma dessa för att 

rättvist kunna bedöma en elev. (Karlsson 2007, s. 48-102; Nygren 2008, s. 12 ff.; Paulsson 

2009, s. 24 f.; Skolinspektionen 2009, s. 10-24; Skolverket 2009, s. 160-201)   

   Paulsson (2009) menar att det än idag förekommer bristfällig inkludering i skolorna. Den 

främsta anledningen antas vara att skolorna inte valt att prioritera rätt typ av stöd för de elever 

som är i behov av det och att kommunerna har svårt att kontrollera vilken typ av kompetens 

personalen har. I övriga världen beskrivs det att inställningen till inkludering är positiv, men 

när det kommer till att implementera det i praktiken blir det omvända reaktioner. Anledningen 
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till det beskrivs vara tid, resurser, brist på kunskap och vidareutbildning inom ämnet. (2009, s. 

24 f.) 

   Jerlinder (2005) beskriver en rättvis undervisning inom idrott och hälsa som en möjlighet 

till delaktighet, där grundläggande rättvisa har sin utgångspunkt i respekt, jämlikhet och 

mänskliga rättigheter. 

 
Alla barn och ungdomar skall, oberoende av kön, geografisk hemvist samt sociala och ekonomiska 
förhållanden ha lika tillgång till utbildning i det offentliga skolväsendet för barn och ungdom. 
Utbildningen skall inom varje skolform vara likvärdig, varhelst den anordnas i landet. /.../ I 
utbildningen skall hänsyn tas till elever i behov av särskilt stöd. Verksamheten i skolan skall 
utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. [SFS] 1985:1 100, 1 
kap. 2 §, (2005, s. 26) 

 

Berg, Groth, Nytell och Söderberg (1999) beskriver hur begreppet likvärdighet tidigare har 

setts som jämlikhetstänkande till att i dagsläget ses som ett tänkande om att skapa nya, lika 

möjligheter för alla. (1999, s. 216 ff.) Chaib (1988) beskriver att integrering inte alltid innebär 

delaktighet. Delaktighet i undervisningen kan bedömas olika utifrån var i skolans organisation 

bedömningen genomförs. Från ledningens synsätt kan eleverna verka delaktiga och 

integrerade i utbildningen men utifrån elevernas synsätt kan det upplevas annorlunda. (1988, 

s. 10 ff.)  

   Jerlinder (2005) menar att rättvis undervisning i idrott och hälsa inte betyder att alla elever 

ska få samma möjligheter utan utgår från att alla elever ska få lika möjligheter. Detta grundar 

sig i respekt, jämlikhet och mänskliga rättigheter. (2005, s. 34 ff.) Det krävs både 

omfördelning och erkännande för att en rättvis undervisning i idrott och hälsa ska kunna 

utövas. Med det menas att kompensatoriska åtgärder och ett inkluderande förhållningssätt är 

två faktorer som påverkar utfallet av undervisningen. (ibid., s. 88 f.) 

I strävan efter ”en skola för alla” ligger att alla elever betraktas som likvärdiga – eller lika 
berättigade, både vad gäller individuella behov, till exempel av stöd, och på vilket sätt var och en 
kan utgöra en resurs (jfr SOU 1999:63, sid. 192). Om man i ett sådant sammanhang försöker 
undvika att på ett traditionellt sätt kategorisera elever till exempel just som mer eller mindre i 
behov av stöd, kan detta innebära att elever som verkligen behöver ett extra stöd inte får ett 
sådant. Dilemmat här är att – för att kunna undvika att peka ut vissa elever – måste man på något 
sätt definiera vars och ens behov. Med andra ord verkar det vara omöjligt att ge åt var och en 
efter behov liksom att kunna dra nytta av vars och ens förmåga – utan att identifiera enskilda 
elever och därmed kategorisera. (ibid., s. 92) 

En faktor som kan skapa en positiv attityd till inkludering på lektionerna i idrott och hälsa är 

exempelvis att införa handikappidrott. Forskning i USA (Davis, Rocco-Dillon, Grenier, 

Martinez & Aenchbacker, 2012) har visat att denna typ av idrott kan bryta gränser och skapa 
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större förståelse hos samtliga elever. Med detta arbetssätt kan idrotten föra samman studenter 

med olika typer av kunskaper och förutsättningar. Nyckeln i detta arbete är främst ett aktivt 

deltagande och det är viktigt att handikappidrotten presenteras som en gren som är till för alla. 

(2012, s. 35 ff.) 

   För att få inblick i om aktiviteten uppfattas lika av alla, har en studie genomförts av 

O’Brien, Kudlácek och Howe (2009) med syfte att få förståelse om länder i Europa har 

samma uppfattning om inkludering eller om det skiljer sig åt. Det fanns en förhoppning om att 

det skulle råda en samstämmighet kring inkludering och på vilken nivå det skulle ske. Det 

innebar att alla studenter skulle oberoende av deras förmåga ha möjlighet att använda sin fulla 

potential för rättvis utbildning. (2009, s. 46 ff.) Smith (2004) beskriver att lärare ansåg att det 

var svårt att inkludera elever i behov av särskilt stöd, men att den övergripande åsikten kring 

inkludering var att skolan var till för alla men att eleverna själva uppfattade inkluderingen 

som bristfällig. För att skapa möjligheter till inkludering är det viktigt att läroplaner och andra 

styrdokument är flexibla och att inte fokus ska ligga på lagsporter utan att utveckla den 

enskilda individens möjligheter. (2004, s. 34 ff.) Meegan och MacPhail (2006) utförde 

enkätundersökningar som fokuserade på de hinder som lärare i allmänhet kan uppleva i 

samband med undervisningen. Lärarna som deltog i studien ansåg att kunskap inom området 

saknades, att utrustningen inte uppfyllde de krav som förväntades och att läroplanernas 

struktur var en möjlig orsak till att fullständig inkludering inte förekom. (2006, s. 75 ff.)    

   I en amerikansk studie av Vaughn, Schumm, Jallad, Slusher och Samuell (1996) undersökte 

de vanliga- och speciallärarnas uppfattningar om inkludering. Majoriteten av lärarna som inte 

var delaktiga i arbetet med inkludering hade negativ inställning till inkludering och hade 

uppfattningen av att beslutsfattarna inte tog hänsyn till de faktiska klassrumssituationerna. 

Andra lärare var positiva till inkludering och menade att klasstorlek, kunniga resurser och 

vidareutbildning av lärare kunde bidra till en lyckad inkludering. (1996, s. 96 ff.) Avramidis 

och Norwich (2002) kom fram till att lärare har en mer positiv inställning till inkludering av 

elever med fysiska- och sensoriska nedsättningar än till de elever med känslomässiga- och 

beteendesvårigheter. (2002, s. 136) 

   Andra studier som fokuserat på lärares attityd gentemot inkludering är Jerlinder, Danermark 

och Gill (2009). Den allmänna åsikten kring inkludering är att många lärare upplever att 

inkludering är svårt att fullfölja i samband med undervisningen. (2009, 40 ff.) En elev med 

funktionsnedsättning beskrivs enligt Block och Obrusnikova (2007) ska få större möjlighet att 

inkluderas om rätt resurser finns tillgängliga. Att lärarna har tidigare erfarenheter av 

inkludering är någonting som kan påverka förutsättningarna för inkludering på ett allmänt 
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plan. De lärare som hade tidigare erfarenhet av inkludering av elever med 

funktionsnedsättning, hade mer självförtroende när det kom till de momenten i 

undervisningen. Olika faktorer som spelar in på inkludering är enligt studien utbildning, 

resurser och skolans engagemang. Utbildning är viktigt då lärarna bör ha tillräckliga 

kunskaper för att inkluderingen ska bli givande. Avsaknad av resurser bidrar till stress och 

mindre tid för resten av klassen. Skolans engagemang är viktigt enligt resultatet i studien och 

vidareutbildning av lärare och annan personal visat sig ha en positiv inverkan på attityden 

gentemot inkluderad idrottsundervisning. (2007, s. 103 ff.) 

   Morley, Bailey, Tan och Cooke (2005) genomförde en intervjustudie om lärare i idrott och 

hälsas syn på inkludering av elever med olika funktionsnedsättningar. Syftet med studien var 

att ta reda på hur de tänkte kring ämnet och vad de upplevde var möjligheter och svårigheter 

med inkludering i skolan. Utbildning av elever inom fysisk aktivitet, den rådande 

inställningen och tidigare erfarenheter bland lärare till ämnet påverkade undervisningen och 

stämningen i klassrummen. Inkludering skall ske oavsett fysisk miljö, det är viktigt att 

använda sig av resurser och hjälpmedel som kan underlätta. Detta för att skapa dynamik och 

öka möjligheten till inkludering av eleverna i undervisningen.”When we had the boy with the 

weakness down the left hand side we had an hours session with the co-ordinator of special 

needs at the time, plus the physiotherapist from the unit to give us some advice about how to 

deal with him.” Det är viktigt att få en förståelse för hur lärarnas attityd gentemot en 

inkluderande undervisning inom idrott och hälsa ser ut för att potentiellt öka möjligheten att 

inkludera elever med funktionsnedsättningar. Simning, gymnastik och utomhusaktiviteter 

uppfattades som aktiviteter där det var relativt lätt att inkludera elever i behov av särskilt stöd, 

på grund utav att det innebar större ytor att röra sig på och nya miljöer. Samarbetsövningar 

och lagsporter ansågs vara svåra att införa i samband med arbetet mot inkludering. (2005, s. 

80 ff.) 

   Rybova och Kudláček (2013) menar att många problem med inkludering beror på elevens 

grad av funktionsnedsättning. Andra grundläggande problem var: brist på lärarassistenter (40 

%), specialutrustning (35 %) och brist på kunskap hos lärarna (12 %). Lärarna nämnde sin oro 

i att bli begränsad till ett litet spann av aktiviteter. Andra orosmoment var: stora klasser, 

utmattning hos elever med funktionshinder, problem med inkludering vid lagidrotter och 

tävlingsmoment. Enligt studien framkom det att lärarens erfarenheter kring arbetet med elever 

som har funktionsnedsättning och lärarnas tro på sig själva har betydelse för hur lyckad 

inkluderingen blev. (2013, s. 57 ff.) 
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4 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka lärares syn på en inkluderande undervisning i idrott 

och hälsa och om uppfattningen kring inkludering är likvärdig eller skiljer sig åt. 

 

Frågeställningar:  

• Hur arbetar lärare med inkluderande undervisning i idrott och hälsa? 

• Vilka möjligheter och svårigheter finns i en inkluderande undervisning inom idrott och 

hälsa? 

• Vilka tidigare erfarenheter finns i samband med inkluderande undervisningen inom 

idrott och hälsa?  

5 Teoretisk utgångspunkt 
Lev Vygotskijs (Säljö 2011) föddes år 1986 i Vitryssland med judiskt ursprung i en välbärgad 

familj. Vid hans död publicerades hans bok Tänkande och språk, som blivit en av de mest 

lästa och citerade böckerna inom psykologi och pedagogik. Denna bok behandlade hur 

människan genom eget arbete och samarbete mellan verksamheter omskapar världen och hur 

individer på ett psykologiskt plan formas. Samspelet med andra individer formar en 

människas sidor där tänkandet, kännandet och kommunikationen är viktigt. Vidare skriver 

författaren att Vygotskij ser språket som centralt och att det lägger grunden för hur en individ 

utvecklas och lär sig saker. (2011, s. 153 ff.) 

   Vygotskij intresserade sig för lärande och utveckling hos barn med kommunikativa 

handikapp och olika inlärningssvårigheter. Han påskyndade forskningen, att uppstart av 

projekt drevs på och han var entusiastisk i arbetet med lärarutbildningen och andra områden 

som skulle förbättra villkoren för undervisningen av dessa barn. Grundstommen i Vygotskiljs 

teori handlar främst om ”semiotisk mediering” (tecken) och språkets roll i den kognitiva 

socialisationen. Utgångspunkten är att människan är en biologisk och kulturell varelse. En 

individ utvecklas i biologiska processer – men när barnet börjar kommunicera med 

omgivningen genom kroppskontakt, blickar och andra sätt, blir språket det mest kraftfulla och 

det som gör att barnet kommer i kontakt med sin omgivning och blir delaktig i sociokulturella 

erfarenheter. (ibid., s. 157 ff.) 

   Vygotskijs inställning till barns utvecklingsnivåer beskrivs närmare i Lindqvists avhandling 

(1999) där relationen mellan skolundervisningen och utvecklingen hos en elev beskrivits 

utifrån den teori som blivit hans mest erkända. Teorin handlar om att utvecklingsnivån sätts i 
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relation med elevens potentiella utvecklingsnivå som delas in i zoner. Detta beskrivs som en 

skapandeprocess, där dynamiken mellan miljön, den vuxne och barnet leder till utveckling. 

(1999, s. 277) 

   Vygotskij var kritisk mot andra teorier och Lindqvist (1999) beskriver i sin avhandling om 

hans inställning där han ifrågasätter andra teorier. Vygotskij sympatiserade inte med 

inställningen som andra teoretiker hade om pedagogik. Han var skeptiskt gentemot 

förhållandet om barnets utvecklingsprocess, där teoretiker som Piaget belyste att utveckling 

föregick undervisning. (ibid., s. 259)  

   Säljö (2011) menar att Vygotskij ser på utveckling och lärande som möjliga aspekter av all 

interaktion. Utveckling, förändring och dynamik är det som är det mest utmärkande för 

människor. Vygotskijs mest kända begrepp, den närmaste utvecklingszonen ZPD (Zone of 

Proximal Development) bygger på att när människan har kunskap om och klarar av vissa 

färdigheter, är denne nära att klara av andra utmaningar. Vygotskijs utvecklingszon beskriver 

avståndet mellan det barnet klarar av själv och det som barnet klarar av med stöd av andra. 

Med denna zon menar Vygotskij att det går att utläsa vart barnet är på väg och vad barnet kan 

komma att klara av utifrån dennes kunskap och färdigheter. När barnet är i denna zon är den 

som mest känslig för undervisning, det gäller att berätta tillräckligt med information och inte 

stressa barnet i sin utveckling. (ibid., s. 167 f.) 

   Lindqvist (1999) beskriver ZPD som att barnets brister inte ska vara utgångspunkten i 

lärandet, utan att det är barnets potential och när de får möjlighet att prestera inom ramen för 

sin individuella förmåga, som ska vara utgångspunkten i undervisningen. Vidare beskrivs 

vikten av en god undervisning och detta är viktigt då det ger möjlighet och förutsättningar för 

en eventuell förändring och närmandet av den tänkta utvecklingszonen. En utvecklings zon 

uppkommer i aktiviteter och när barnet erövrat denna zon uppnås en ny. (ibid., s. 278) 

    Säljö (2011) beskriver att skolan ska vara en miljö där individer får chans att möta och 

stifta bekantskap med samhällets erfarenheter som inte uppkommer i vardagen. ”Det är här 

man hamnar i olika utvecklingszoner som speglar kraftfulla och bitvis abstrakta kunskaper 

som går utöver individens personliga erfarenheter.” Vygotskij talar om att läraren har en 

central roll och ska vara en resurs som ska hjälpa eleven att förstå och ta till sig kopplingen 

mellan abstrakta begrepp och den tidigare kunskapen individen har. ”Människor lär och 

utvecklas genom deltagande i sociala praktiker.” (ibid., s. 170 f.) 
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6 Metod 
För att få insyn inom det valda området utgick studien från en kvalitativ metodteori med 

intervjuer som vald undersökningsmetod. Detta för att få en bred och nyanserad bild av 

lärarnas uppfattningar om inkludering i idrott och hälsa. Eftersom vi valt denna typ av 

undersökningsmetod är människan som varelse centraliserad och det är som Hassmén och 

Hassmén (2008) beskriver, i det hermeneutiska synsättet, att kunskap kring människans 

existens är det centrala. (2008, s. 104 f.)    

   Intervjuerna i studien byggde på att lärarna berättade om sina upplevelser utifrån studiens 

intervjuformulär och detta anpassades för att få ett givande samtal. När vi förberedda frågorna 

till intervjuerna utgick vi från tidigare genomförda studier inom ämnet och vetenskaplig 

forskning. Hassmén och Hassmén (2008) menar att den tidigare kunskap en person bär med 

sig bör ge fördjupad och betydande förståelse inom ett specifikt område. (ibid., s. 104 f.)  

6.1 Metodval 

I samband med denna studie ansågs intervjuer vara den bäst lämpade metoden. Hassmén och 

Hassmén (2008) menar att det är viktigt att se över vilket syfte en studie har. Det är det som 

styr vilken metod som blir aktuell. I samband med intervjuer är det viktigt att återge vad som 

informanten sagt på ett noggrant sätt. Detta för att möjliggöra för andra forskare att återskapa 

studien, med anledning av detta genomförde vi intervjuerna tillsammans. (ibid. s. 252 f.)     

   Denna studie utgår från kvalitativa intervjuer vilket innebär att de frågor som ställs i 

samband med intervjuerna är öppna och utgår från ett ämne. Vi har valt att använda oss utav 

den typen av intervjustruktur därför vårt ämne var bestämt sedan innan och kommer lägga 

grunden för våra intervjufrågor. Yin (2011) beskriver de kvalitativa intervjuerna som att de 

frågor som ställs i samband med intervjuerna är öppna och utgår från ett ämne. (2011, s. 136 

ff.) 

6.1.1 Semistrukturerade intervjuer 

Vi valde att utgå från semistrukturerade intervjuer i denna studie. Vi ville att våra intervjuer 

inte skulle bli låsta vid ett fast schema, utan vara flexibla. När vi genomförde våra intervjuer 

hade vi intervjufrågorna framför oss och beroende på hur informanten svarade, kunde 

följdfrågorna se annorlunda ut. Detta menar Bryman (2011) är att vara flexibel i sin 

utfrågning och det var någonting vi tänkte på i samband med våra intervjuer. Det lägger stor 

vikt på hur respondenten tolkar frågorna och det resulterar i hur djupa svaren blir. Detta på 
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grund av att de individer vi intervjuar har olika tidigare erfarenheter inom ämnet. 

   Eftersom vi valde att genomföra intervjuerna tillsammans blev intervjuerna 

semistrukturerade. Enligt Bryman (2011) är det fördelaktigt att använda sig utav 

semistrukturerade intervjuer för att få en gemensam bild av respondentens svar. (ibid., s. 414 

ff.)  

6.2 Urval 

I denna studie har urvalet baserats på ett så kallat snöbollsurval. (Hassmén & Hassmén 2008) 

Urvalet bygger på att de första undersökningsdeltagarna kontaktar eller vidarebefordrar 

möjliga deltagare som kan komma att bli aktuella för studien. Det är ett tidseffektivt eftersom 

kontakten med en säker källa oftast kan generar fler deltagare. (2008, s. 109) Vid valet av 

skolor som kontaktades, utgick vi från vilken skolform som erbjöds på skolorna. Vi ämnade 

undersöka en gymnasieskola utan inkluderad särskoleundervisning, en gymnasieskola med 

inkluderad särskoleundervisning och en gymnasiesärskola. Dessa tre skolor var kända för oss 

och valdes utav bekvämlighet och det är passande vid en begränsad undersökningstid. (ibid., 

s. 105 ff.) Inga fler skolor kontaktades eftersom vi fick positiva svar från dessa skolor. Alla 

tre skolorna ligger i norra Stockholm varav en utav dessa var en enskild friskola, vilket inte 

kommer tas i beaktning i undersökningen.  

6.2.1 Urvalsgrupp  

Fem lärare i idrott och hälsa, på tre olika skolor med olika bakgrund, ingick i studien. Det var 

två kvinnliga och tre manliga lärare i idrott och hälsa. Alla arbetade på gymnasienivå och 

hade högskolekompetens för ämnet. För att skydda deltagarnas identitet kommer namnen att 

fingeras och övrig information avkodas. Nedan anges de lärare som ingick i studien samt en 

kortare beskrivning om deras nuvarande arbetssituation. 

 

Pia 29 år – Ett och ett halvt års arbetserfarenhet som lärare. Lärare i idrott och hälsa och i 

engelska på en gymnasieskola som inkluderar gymnasiesärskolans elever i sin undervisning i 

idrott och hälsa. I nuläget har hon två elever som är inkluderade från gymnasiesärskolan. 

 

Patricia 33 år – Tretton års arbetserfarenhet som lärare. Lärare i idrott och hälsa samt musik, 

på en gymnasieskola som inkluderar gymnasiesärskolans elever i sin undervisning i idrott och 

hälsa. I nuläget har hon inte någon elev från särskolan som är inkluderad i hennes 
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undervisning. 

 

Pelle 37 år – Åtta års arbetserfarenhet som lärare. Lärare i idrott och hälsa på en 

gymnasiesärskola. I hans klass sitter två elever i rullstol och en del elever har gå-stöd eller gå-

hjälp.  

 

Patrik 33 år – Tre och ett halvt års arbetserfarenhet som lärare. Lärare i idrott och hälsa på en 

gymnasieskola som inte inkluderar gymnasiesärskoleelever i sin undervisning i idrott och 

hälsa.  

 

Petter 43 år – Femton års arbetserfarenhet som lärare. Lärare i idrott och hälsa samt 

matematik, på en gymnasieskola som inte inkluderar gymnasiesärskoleelever i sin 

undervisning i idrott och hälsa. 

6.3 Procedur  

Vid uppstarten av studien valdes ett lämpligt ämne ut. Teoretisk utgångspunkt, syftet och 

frågeställningarna förbereddes och relevant litteratur började bearbetas. För att få ytterligare 

inspiration studerades tidigare studier som hade samma typ av fokus.  

   De lärare som var aktuella för studien kontaktades tidigt i skrivprocessen och denna kontakt 

skedde via mejl. De fick ta del av studiens syfte, forskningsetiska regler och ett lämpligt 

datum bestämdes. Alla intervjuer genomfördes under en och samma vecka. En av lärarna som 

skulle delta i studien fick komplettera sina svar via mejl, då en av dennes elever bröt armen 

under lektionstid. Detta bidrog till att denna lärare inte kunde närvara på en fullständig 

intervju och en annan lösning var nödvändig. I samband med utformningen av frågorna för 

intervjuerna bokades en pilotintervju in med en lärare som hade tidigare erfarenhet av 

inkludering och specialpedagogik. Detta för att få feedback och möjlighet att öva på att 

intervjua. Den intervjuade läraren gav uttömmande svar och konstruktiv kritik som ledde till 

en förbättring av intervjun.  

   Vid genomförandet av intervjuerna var vi båda närvarande. En utav oss intervjuade den 

aktuella läraren och den andra observerade, skötte inspelningen av intervjun och genomförde 

transkriberingen. I samband med transkriberingen användes programmet ExpressScribe, som 

spelar upp inspelningarna långsammare. På det sättet underlättades och effektiviserades 

bearbetningen av intervjuerna. Vidare behandlades texterna med anknytning till lämplig 
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litteratur och studiens teoretiska utgångspunkt, fram till att uppsatsen slutfördes och lämnades 

in.  

6.4 Datainsamling och bearbetning 

I denna studie användes semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod och samtliga 

intervjuer har utgått från samma intervjuformulär. Vid intervjutillfällena spelades samtalen in 

med en iPhone och ljudfilerna sparades ner och behandlades i ExpressScribe, som är ett 

transkriberingsprogram som spelar upp inspelningarna långsammare. Vidare bearbetades 

texterna med anknytning till lämplig litteratur och studiens teoretiska utgångspunkt.       

   Uppsatsförfattarna har analyserat materialet utifrån en problemdriven innehållsanalys, där 

analysen utgår från ett problem. Vi har selekterat den data som samlats in, sökt efter svar till 

frågeställningarna och valt ut intressanta kategorier och citat som speglar de resultat som 

studien genererat. (Hassmén & Hassmén 2008, s. 322 f.)  

6.5 Reliabilitet och validitet  

Denna studie använde sig av en pilotintervju för att kontrollera att de frågor som förberetts för 

intervjuerna gav uttömmande svar och att de var relevanta för undersökningen. Den 

genomförda pilotintervjun utfördes med en person som hade god insikt inom studiens område. 

För att öka studiens reliabilitet och validitet, hade det varit önskvärt om ytterligare en 

pilotintervju genomförts med en annan individ som inte hade lika god insikt inom ämnet 

inkludering.   

   Eftersom urvalet baseras på ett snöbollsurval (Hassmén & Hassmén 2008, s. 109) kan 

studiens reliabilitet och validitet ifrågasättas eftersom tillfrågade lärare kan, genom tidigare 

kommunikation med varandra påverkat inställningen kring ämnet inkludering.  

   Andra aspekter som skulle stärkt denna typ av studie kunde varit om studien undersökt en 

homogen lärargrupp där erfarenhet och utbildning, könstillhörighet eller ålder var likvärdig. 

Det föll sig väl för studien att det blev jämt fördelat mellan antalet män och kvinnor samt att 

det var skillnad i deras tidigare erfarenheter om ämnet och att de hade relativt lik utbildning.  

6.6 Etiska överväganden 

I samband med genomförandet av intervjuerna informerades studiens informanter om de 

forskningsetiska krav som denna typ av studie styrs av. Vi skickade ut ett missivbrev och i 

detta brev, fick de ta del utav studiens syfte och frågeställningar. När vi träffade 

informanterna vid intervjutillfällena upprepades de forskningsetiska kraven. De regler vi 
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uppgav var att informanterna närhelst de ville kunde avbryta intervjun, att de var anonyma 

genom hela processen och att all data som samlats in endast skulle studeras av oss som 

genomförde studien. (Vetenskapsrådet 2002, s. 7 ff.) 

7 Resultat 
Nedan redovisas utvalda och sammanfattade svar från de intervjuer som utförts för studien. 

Frågorna är organiserade efter studiens frågeställningar och presenteras nedan. 

7.1 Hur arbetar lärare med inkluderande undervisning i idrott och 
hälsa? 

Lärarna i studien har en relativt likartad bild av vad inkludering är. Alla elever ska kunna 

delta efter sina egna förutsättningar, det är viktigt att lyssna på eleven och vara 

anpassningsbar. Patricia som är lärare i idrott och hälsa på gymnasieskolan med inkluderande 

särskoleundervisning beskriver inkludering som: ”Det betyder för mig att inkludera elever i 

idrott och hälsa. De får bland annat vara med och bestämma/ge förslag till innehåll, utifrån 

skolverkets riktlinjer. Inkludering betyder även att inkludera samtliga elever i undervisningen, 

oavsett om de är skadade eller har funktionsnedsättning med mera.” 

Pia som också är lärare i idrott och hälsa på gymnasieskolan med inkluderande 

särskoleundervisning beskriver inkludering såhär: 

 
Inkludering för mig är att alla ska kunna delta efter sina egna förutsättningar, oavsett om det är att 
man har ett funktionshinder eller om man inte har ett hinder. Alla har olika förutsättningar oavsett 
och det kan handla om dels hur man fungerar motoriskt, hur man fungerar intellektuellt, det kan 
vara om man har haft skador eller likande… Eller väldigt många eller med rent psykiskt också… 
Alltså om man tycker det är obehagligt att tillexempel hålla på med lagidrott eller dans... Ta på 
varandra... Liksom vad som helst... Att man kan anpassa och se till att alla kan vara med ändå. 
 

Petter, som är lärare i idrott och hälsa på gymnasieskolan som inte arbetar med inkluderade 

elever med funktionsnedsättning, talar om att det inte alltid är lätt men att det är viktigt i den 

mån det går, att anpassa. Han nämner att elever med skador är en problematik i hans 

undervisning.  
 

För mig är inkludering att alla har rätt till en bra undervisning i det läget och att så långt jag har 
möjlighet att anpassa för dem på det sättet inte alltid lätt. För det blir, jag har elever som är 
skadade till exempel och så har vi kanske en arbetsuppgift som vi jobbar med där de inte riktigt 
kan vara med på dem och då kan man ju ge dem att de får jobba med sin rehab. För de kan inte 
köra så mycket annat. Men man märker att de mår dåligt för att de inte kan vara med där är det 
jättesvårt att inkludera.  
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Läraren Petter beskriver att han haft föga kontakt med elever som har funktionshinder. För 

några år sedan hade han en elev med en muskelsjukdom som satt i rullstol. Elevens träning 

var främst att stå i en stå-rullstol med vibrationer för att motverka muskelförtvining. Petter 

beskriver den eleven som svår att inkludera, eftersom han inte skulle kunna delta i en bredd 

av fysiska aktiviteter. Han hade svårt att se hur det skulle vara fysiskt möjligt, men rent 

kunskapsmässigt gick det bra. Han talar om detta som ett av idrottens dilemman och att ”Det 

ibland kan vara lite mission impossible, i alla fall om man tar extremerna.”    

   Pelle som arbetar som lärare på gymnasiesärskolan, menar att inkludering handlar om att 

hitta motivationen hos varje elev oavsett funktionshinder, detta leder till att de blir mer 

manade att göra något. Han håller med Pia om att se till elevernas olika förutsättningar och 

anpassa undervisningen därefter. ”Alltså inkluderingen är att alla kan göra allt, så ser jag på 

det. Men med viss hjälp och med vissa anpassningar och kanske med lokal eller med maskiner 

eller vad det nu kan vara, men alla ska kunna göra samma saker.” 

Patrik som arbetar som lärare på en skola som inte inkluderar elever med 

funktionsnedsättning i undervisningen har samma syn på inkludering och menar som Pelle att 

som lärare inte vara rädd för att inkludera. Han belyser att det är viktigt att tro på eleven. Han 

påpekar att inkluderingen måste ske utifrån elevens bästa och vad denne vill. ”Det måste vara 

utifrån eleverna som ska inkluderas från deras villkor, vi kan inte bestämma vad som är bäst 

inkludering för dem utan det får ske på deras villkor.” Han säger att ibland måste pedagogen 

vara den som bestämmer om inkludering, men att den alltid ska vara individanpassad. Det är 

enligt Patrik viktigt att inte dra alla elever över en kam.  

   Den inkluderande idrott och hälsoundervisningen för elever med funktionsnedsättning ser 

olika ut på skolorna. Patricia har vissa elever som är elitidrottare och de rehabiliterar sina 

skador. Patricia berättar att dessa elever får ett eget upplägg för att kunna genomföra kursen 

och nå kunskapsmålen. Hon har några elever med ”klumpfot”. Detta medför att eleverna är 

begränsade i löpning och inom andra liknande sporter. Tillsammans har de lagt upp en plan 

som de använder när eleverna inte kan medverka fysiskt på lektionerna. 

Pia har två elever från gymnasiesärskolan i dagsläget som är inkluderade i idrott och 

hälsoundervisningen. För dessa elever är det nytt och Pia vet inte hur det kommer att fungera. 

Hon berättar om föregående års särskoleelever som var inkluderade och beskriver att arbetet 

med inkludering blir bättre och bättre för varje termin. Skolan hon jobbar på gör förändringar 

och försöker anpassa sig efter elevernas behov. ”Nytt för i år är att assistenten som arbetar 

med dessa elever på de övriga lektionerna också kommer vara delaktig under idrott och 

hälsoundervisningen.” Detta ser hon som en utveckling av arbetet med inkludering. Vidare 
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beskriver Pia att arbetet med inkludering handlar om anpassningar när det gäller skriftliga 

uppgifter. ”De skriftliga proven har bytts ut mot seminarier, muntliga diskussioner och 

muntliga redovisningar.” En del av dessa har skett under lektionstid men Pia besöker 

eleverna på särskolan för att genomföra redovisningarna där. Det kan bli mer jobb enligt 

henne men det brukar fungera bra i slutändan. Pia fortsätter att tala om arbetet med 

inkludering och beskriver att kommunikationen och informationen mellan gymnasiesärskolan 

och henne kan förbättras. 

    
Informationen uppifrån... Gymnasiesär till i mig är inte den bästa kopplingen, kommunikation 
rättare sagt men det kan ja känna med alla program egentligen eftersom jag har elever från hela 
skolan… Alla olika program så man får liksom jaga information jämt så att hur är det med den här 
och med den där… Och mycket så där. Skicka mejl och så svara de inte så får man gå dit och jo de 
är ju liksom tidskrävande men det är så på alla program… Man får inte informationen man måste 
jaga den.  

 

Hon anser att den interna kommunikationen inom programmen oftast fungerar bra, där 

vet alla vad en elev behöver och vilka behov som finns. Den diskussionen sker enligt 

Pia på arbetslagsmötena i anknytning till de specifika programmen. Hon tycker att 

lärare i idrott och hälsa glöms bort i diskussionen eftersom de undervisar alla elever på 

skolan och inte kan vara med på samtliga arbetslagsmöten. ”Kommunikationen är inte 

alltid på topp.” säger hon. 

   Patrik och Petters skola har precis tagit över en aspergerenhet från en annan skola och enligt 

dem går inkluderingen långsamt framåt. Patrik berättar att det är meningen att 

aspergerenheten ska ha sin undervisning i huvudbyggnaden när det finns plats. Till stor del 

kommer de att läsa med sin egen grupp, några elever kommer läsa kurser med ”vanliga” 

klasser. När Patrik har dem på lektionerna i idrott och hälsa har de med sig en assistent från 

enheten. Patrik tycker att det fungerar bra.  

   Petter berättar att det finns en möjlighet för elever med funktionshinder, som känner att de 

inte vill vara i samma klass som de andra, att läsa idrott och hälsa i en separat klass. Han 

säger att förut kallades den klassen för Friskoteket och är en kurs i idrott och hälsa som 

bygger på en individanpassad planering med individuellt genomförande. ”Det är så vi har 

löst de med skolan. Alltså slussa vidare… Jag är inte helt nöjd med den modellen och hur det 

görs… Jag känner att de inte riktigt får hela kunskapskraven och inte är med på de och inte 

de timmarna… Men den vägen är inte helt fel… Att de ska kunna få en mer individuell del.” 

   På Pelles skola finns hela spannet av funktionsnedsättningar och funktionshinder. 

Exempelvis finns utvecklingsstörning, ADHD, autism, synskadade och hörselskadade. Pelle 
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har två elever som sitter i rullstol och en del elever som har gå-stöd eller gå-hjälp. Hans 

uppfattning är att dessa elever är självgående och att arbetet med dem fungerar bra. På hans 

skola finns en kommunikationsgrupp som arbetar med att markera och färgkoda områden på 

skolan. Detta för att underlätta för eleverna. 

   Kontakten med föräldrarna skiljer sig beroende på om eleverna är under eller över arton år 

menar Pia. Den synen delar de andra lärarna i idrott och hälsa. Den mesta kontakten går via 

assistenterna men på Pelles skola har han mest kontakt med eleven och deras fysioterapeut 

eller sjukgymnast. Enligt Pelle är den kontakten viktigast eftersom det oftast handlar om vad 

eleven kan och får göra i och med sitt funktionshinder.  

   Patrik menar att det är mentorn som har främst kontakt med föräldrarna. Han och Petter får 

information om funktionsnedsättningar av skolans syokonsulent. Petter menar att 

kommunikationen med föräldrarna sällan sker. ”Jag skulle säga att… Min erfarenhet här 

ifrån gymnasiet… Föräldrarna är ytterst lite med i kommunikationen.”  

   Patricia berättar att elever är tydliga redan från skolstarten om det är någonting som läraren 

bör känna till. Hon berättar att vid varje kursstart ska eleverna fylla i ett ”vem är jag 

dokument”, det leder till att hon som lärare får veta om det finns några svårigheter. 

”Föräldrar hör sällan av sig, eftersom eleven är så pass stor/vuxen och själv tar ansvar. 

Några enstaka fall hör föräldrar av sig.” 

7.2 Vilka möjligheter och svårigheter finns i en inkluderande 
undervisning inom idrott och hälsa? 

I samband med undervisningen inom de olika skolformerna finns det olika faktorer som 

skapar möjligheter och svårigheter i undervisningen. Lärarna belyser detta på olika sätt. Några 

av deras åsikter stämmer överens. Att vara i kontakt med eleven, att inte se 

funktionsnedsättningen som ett hinder och att se till att elevernas behov uppfylls är områden 

som skapar möjligheter för en lyckad inkludering. Medan bristfällig kommunikation, 

ekonomisk begränsning och den negativa inställningen till inkludering skapar svårigheter i 

samband med undervisningen.  

   Pia anser att de organisatoriska förutsättningarna har inverkan på möjligheterna i samband 

med en lyckad inkludering. Att ha en fungerande kommunikation med eleven och att veta vad 

eleverna tycker och tänker i samband med undervisningen är viktigt. ”Det beror helt på, vilket 

funktionshinder de har men, de är ju en dialog med eleverna som är viktig…”  

   Patrik menar precis som Pia att vikten av att lyssna på eleven är en central aspekt i 

undervisningen och att det är det som skapar möjligheter för en lyckad inkludering. Det är 
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enligt honom pedagogens ansvar att se till att förutfattade meningar inte ska spela roll för 

undervisningen, det kan leda till negativ inställning bland eleverna. 

   Patricia menar att möjligheter för en lyckad inkludering skapas om det är ett bra klimat 

mellan läraren och eleven. Hon pratar om vikten av lärarens förmåga att vara lyhörd för 

elevernas behov. Skolan hon arbetar på använder sig av så kallade ”flipped classrooms” och 

detta leder till att undervisningen lättare kan individanpassas. ”Där spelar läraren in sin 

föreläsning och lägger upp den på sin hemsida. På det sättet kan eleven, i lugn och ro, sitta 

hemma/på valfri plats och lyssna/se föreläsningen.” 

   Pelle beskriver att möjligheter skapas om undervisningen utgår från eleven och dennes 

perspektiv och att det är viktigt att de får utvecklas utifrån vem de är. Han beskriver att det är 

viktigt att finna en individs motivation för att öka möjligheterna för inkludering i 

undervisningen. Han beskriver det som att ”Motivationen ligger i att försöka hitta deras 

intresse där eleverna är just nu, är det ett intresse att jag vill träna mer fysiskt på fritiden, ja 

då jobbar vi för att de ska bli så självständiga som möjligt att kunna ta sig ut och köra ett 

pass själva. Så att de har det med sig, så att de vet vad de ska göra i olika situationer.”     

   Pelle anser att det är viktigt att inte se inkludering som ett problem och han beskriver det 

som att: ”Om man inte gör det konstigt, då blir det inte konstigt, så ser jag i alla fall på det. 

Dom tänker inte så som vi tänker. Eller dom, eleverna tänker ju inte som vi att dom kanske 

inte kan vara med om det är bollspel eller vad som helst, men låt dom prova.”  

   Petter talar om inkluderande undervisning på ett allmänt plan och menar att eleverna på 

hans skola arbetar utifrån gemensamma mål och att det kan skapa möjligheter för inkludering 

av enskilda individer i undervisningen. Han menar att om ingen enskild individ känner sig 

utpekad eller sämre än någon annan leder det till möjligheter för en inkluderande 

undervisning. På den skola han arbetar på ingår ofta hans elever i grupper som är 

nivåanpassade utifrån elevernas prestationer. Han förklarar elevernas inställning kring det 

arbetet såhär: ”Vi ska bli bättre... De motiverar varandra och de blir inte utsedda av de 

andra… För det är vi… Vi ligger på samma nivå och kan då jobba och få fortfarande jobba 

med att ni kan komma att göra den största procentuella förbättringen och vi har fortfarande 

möjlighet att nå för att ni visar det som en progression.”  

   En inkluderande undervisning i idrott och hälsa kan innebära svårigheter. Pia upplever att 

kommunikationen med högre instanser är ett problem. Hon menar att den information som 

hon borde fått ta del av tidigt i sin undervisning inte nått henne. Hon talar om att hon inte fått 

möjlighet att ta del av de hjälpmedel som finns för de eleverna som hon undervisar. ”Nej det 

gör ja inte, och idrotten och det tycker jag är lite synd… Där skulle jag vilja vet mer om de är 
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något jag kan göra... Men det är oftast den som är assistenten som är länken mellan skolan 

och Gymnasiesär... Som ansvara för det. Om det skulle behövas.” 

   Pelle beskriver kostnadsfrågan som en aspekt som skapar svårigheter i samband med 

undervisningen.  

 
Det är en kostnadsfråga i princip, sitter du i en rullstol, så kostar just nu en rullstolsbasket 45 000 
kronor. Så där sitter väl begränsningarna i, hade man ju haft oändligt med pengar då hade man ju 
kunnat ha för våra, så skulle de kunnat ha en terrängrulle och kunnat ha en för distans, en 
handcykel, kälkhockey, de skulle kunna ha allt som gör att det inte blir någon skillnad, men genom 
att vi inte har de oändliga resurserna så blir det en skillnad i vissa saker. 
 

En annan aspekt som Patrik talar om är att det är svårt att inkludera, som han kallar det, 

apparaten runt eleven. Med det syftar han på de stödmentorer och annan hjälp en elev 

får. Han menar att inställningen både kan ses som en möjlighet som uppmuntrar en elev 

till aktivitet och en svårighet som kan begränsa. Han menar att om apparaten runt 

eleven, ser svårigheter i inkluderingen blir det problematiskt att arbeta inkluderande: 

”Då kan det vara någon annan stödmentor: Det här klarar de inte! Vi har ju inte 

prövat, ni känner dem bäst, men vi har ju inte testat, vi vet ju inte än och ibland blir det 

ju såhär; oj det här gå ju jättebra och det trodde vi aldrig, Nämen vi måste ju pröva och 

utgå från att det kan gå bra!”.  

   Petter talar om att en inkluderande undervisning ibland leder till stress i hans arbete. 

Han upplever att han behöver vara på flera ställen samtidigt, vilket är fysiskt omöjligt. 

Han känner en känsla av otillräcklighet. Om en elev ska gå och simma för att det är en 

del i den elevens rehabiliteringsschema och resterande klass ska ha idrott och hälsa 

utomhus skapar det svårigheter i hans planering. Vidare talar han om den frustration en 

elev kan uppleva i samband med att inte kunna delta fullständigt i undervisningen. Han 

nämner att han ibland har svårt att ge alternativa övningar till eleven. ”Ja det tycker jag, 

det blir lite speciellt... Och det är så synd att man ser att hon våndas inför detta. Då har 

jag svårt att ge henne alternativ.” 

Patricia upplever i dagsläget att det inte finns några svårigheter med att inkludera elever 

i undervisningen. 

7.3 Vilka tidigare erfarenheter finns i samband med inkluderande 
undervisningen inom idrott och hälsa?  

Lärarna i studien har generellt liten erfarenhet av tidigare undervisning av elever med 

funktionsnedsättningar. De flesta av lärarna har fått någon form av specialpedagogisk 
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kunskap under sin lärarutbildning i ämnet idrott och hälsa. Patrik och Petter är de enda som 

har arbetat på skolor med elever som har funktionsnedsättningar och funktionshinder.  

   Patrik har arbetat på en grundsärskola i södra Stockholm som assistent, han följde med 

eleverna på deras undervisning i idrott och hälsa. De var inkluderade i olika klasser och Patrik 

berättar att det fungerade bra. Läraren i idrott och hälsa och Patrik hjälptes åt med 

undervisningen för att underlätta om den ordinarie läraren blev sjuk. Då kunde Patrik hålla i 

lektionen utan att behöva ta in vikarier för att underlätta för eleverna. ”Det var enklast för 

dem och då var det inget konstigt om jag höll i lektionen om den andra var sjuk, eller tvärtom 

såklart, och så jobbade vi även på högstadiet för att slippa att ha vikarie.” 

   Petter jobbade under sitt första år på en särskola och beskriver skillnaderna i undervisningen 

såhär: ”De blir en helt annan typ av… Där är de ju att aktivera… Där händer de grejer hela 

tiden. Då blir de ju mer att ... Uppfostrande del, man måste vara så tydlig och man måste ha 

en tydlig instruktion” Pelle har inte någon erfarenhet av arbetet med funktionsnedsättningar i 

skolan men har varit assistent åt en person med en förvärvad hjärnskada på ett gruppboende.  

   Samtliga lärare beskrev att de på något sätt kommit i kontakt med specialpedagogik i 

samband med deras lärarutbildning i ämnet idrott och hälsa. Patricia berättar att hon gick en 

kurs om funktionsnedsättning där de fick prova på att sitta i rullstol, ha astma och andra 

funktionsnedsättningar. Hon uppskattade utbildningen och tyckte att den var bra. Pia tycker 

att hon har fått det både på idrott och hälsakurserna och på de allmänna kurserna. Men att det 

var en ganska ytlig genomgång. Hon beskriver funktionsnedsättningar och sin utbildning 

enligt nedan.  

 
Det är väldigt stort och det skulle behövas läsa mycket mer om det… Och det tycker ja… Men en 
del har ja ju med mig och sen har ja ju varit på lite andra utbildningar, ADHD center, en heldag 
där för fortbildning. För jag vill lära mig mer om och det är viktigt, och jag tycker att det är svårt 
att lärarutbildningen skulle få med mer… Det är så mycket annat som ska in. Det är så mycket 
man ska läsa och ta in. På det sättet är den mängden jag läste ganska relevant… För att allt annat 
behövdes också… Det känns som att med tanke på läraryrket skulle lärarutbildningen kunna vara 
tio år… Men man skulle ändå inte hinna gå igenom allt så de är väl så … Okej men är det 
utbildningen det fel på eller är det liksom vad yrket innehåller. Det växer hela tiden med alla andra 
arbetsuppgifter som man har… Det här med möjligheterna med lärarlyftet skulle vår skola kanske 
ta fram mer. 

 

Enligt Pelle fanns inte specialpedagogisk utbildning inom hans lärarutbildning i ämnet idrott 

och hälsa. Den enda kontakt han fick med specialpedagogik var när han fick göra praktik på 

en skola som hade särskoleundervisning.  

Patrik beskriver att på hans utbildning hade de en kurs i specialpedagogik. I den kursen 

inkluderades elever med olika funktionsnedsättningar med varandra, men aldrig med 
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”normalstörda elever”. Denna inkludering tycker Patrik kan vara ett alternativ och anser att 

det var bra att de fick testa på det under utbildningen. Vidare diskuterar Patrik om 

utbildningen: 

  
Det är inte alltid det fungerar exakt som det står i mall 1a i boken eller i böckerna vi får, eftersom 
det är ungdomar eller barn beroende på vilket stadium vi jobbar med så ser det annorlunda ut vart 
vi än kommer, för det, i varje grupp jag har så är det 20-30 olika individer, så jag är inte exakt 
likadan i mitt sätt att möta en grupp idag, jag har tre olika grupper idag och jag kommer vara lite 
annorlunda, jag har ett liksom grund sätt som jag jobbar med, men jag kommer jobba lite 
annorlunda beroende vilken grupp som står framför. Så det finns liksom inte en mall 1a för hur 
man ska göra. Men genomgående i lärarutbildningen, glömmer man bort att berätta, att sen 
kommer ni ut i verkligheten och då kommer ni liksom, då måste ni få upp den här pedagogiska 
professionaliteten att ta emot och inkludera, där, där du är om det är inkludering, på vilket sätt kan 
vi inkludera här, i boken stod det att man gjorde så, och det är ett scenario som det funkar, och 
kanske i många andra eftersom det står i boken, då är det såhär, den här grunden brukar funka 
hyffsat bra, men sen måste man titta in vad som finns där bakom. 
 

Petters utbildning liknar Pelles, ”Det vi kommer närmast är väl när vi får gå ner och köra 

rullstolsbasket… Där är gränsen ungefär… Och de är väl fortfarande de som sker tror ja? 

Men de kanske har blivit bättre?” 

   Att vidareutbilda sig verkar alla lärare ha möjlighet till. Kontakten etablerar de på eget 

initiativ med sin arbetsgivare, om de själva anser att de saknar viss kompetens inom ett 

område. Patricia menar att det ligger på lärarnas eget ansvar att uppdatera de nuvarande 

kunskaper de har inom området. ”Det är ett ansvar alla lärare har, att vidareutbilda sig 

och/eller gå kompletterande kurser för att höja min kompetens.” 

   Pia talar om att hon inte har någon tidigare specialpedagogisk kunskap men eftersom hon 

jobbar med särskoleelever är det något som hon efterfrågar. Skolan hon arbetar på har i 

dagsläget påbörjat vidareutbildning för sina anställda och hon förklarar det såhär: ”Men andra 

lärare får gå via lärarlyftet eller något sådant för att liksom läsa igen eller läsa upp så att det 

finns en behörighet. Och vi har sagt till våra chefer att vi också vill göra det. Ska vi ha elever 

med funktionshinder eller läser enligt andra ämnesplaner så måste vi ju kunna dem också… 

Så nu är det liksom det byggs på lite allt eftersom... Och det är bra att de förstår att det är 

viktigt…” Gymnasiesärskolan som Pelle arbetar på ägs av ett privat företag som utbildar all 

nyanställd personal. Enligt honom är det en gedigen utbildning som pågår från hösten fram 

till tidigt på våren, ”Och då går de igenom, det är alla diagnoser som finns, 

utvecklingsstörning, ADHD, autism, boendestöd, LLS, vad är det för något, livet efter skolan, 

motorik, syn och hörsel, massor utav det som vi möter här på skolan och företaget i stort…” 

Han påpekar att det alltid finns möjlighet till att bredda sin kunskapsbas inom området. 
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Patriks arbetsplats möjliggör vidareutbildning för de anställda, speciellt om det är personal 

som är aktuella för att arbeta på skolans aspergerenhet.   

   Petter har inte fått någon vidareutbildning inom specialpedagogik men det är någonting han 

efterfrågar. Han anser att detta skapar möjligheter till inspiration och reflektion tillsammans 

med andra lärare. ”Men fortbildning när det nya kom att alla skulle inkludera… Nej det har 

jag inte fått... Behovet av det… Jo det är ju alltid ett behov av att få ny inputs och tankar... 

Man märker ju att på något sätt är det här i periferin… Alltså igen… Återigen stora massans 

behov kommer i första hand.” Han saknar att idrottskonventen han besökt under tidigare år 

inte fokuserat på specialpedagogik. Det är enligt honom något som inte får mycket plats och 

engagemang. 

7.4 Det viktigaste i arbetet med inkludering 

Att arbeta med inkluderande undervisning och vad som anses viktigast i samband med detta 

arbete ser olika ut beroende på vilka tidigare erfarenheter de intervjuade lärarna har. Några 

aspekter som de lyfter fram i samband med arbetet kring inkludering är att utgå från eleven 

och att börja på den nivån individen befinner sig på för tillfället. Det är viktigt att 

kommunikationen fungerar och att oavsett om elevens föräldrar är närvarande eller inte, 

återkoppla till eleven och ställa denne frågor om vad som känns hanterbart och vad som känns 

rätt för dem i samband med undervisningen.  

   Patricia, Pia och Patrik talar alla om kommunikation och att lyssna till elevens önskemål. 

Pia lyfter fram sina tidigare erfarenheter inom området såhär: ”Sen känner ju jag själv att jag 

har ett själv utvecklingsbehov/utbildningsbehov och lär mig hela tiden om detta. Jag vill 

gärna lära mig mer och jag frågar efter information och har läst en del själv.”  

   Patrik talar om att våga backa om det går för fort fram. Att se inkludering objektivt och att 

utvärdera situationen, ”Att lyssna på eleverna, tro på att det går bra, går vi för fort fram, 

våga backa och börja om. Så kanske du kommer dit fram där vi inte klarade det i år men vi 

kanske kommer dit nästa år med samma elev.” Enligt honom är det viktigt att inkluderingen 

sker utifrån elevernas förutsättningar, han menar att det inte är för pedagogernas skull som 

inkludering ska ske.  

   Pelle talar om att det är viktigt att vara öppen för att inkludera oavsett miljö och 

omständigheter. Han menar att det är viktigt att bemöta inkludering med inställningen att 

allting är möjligt: ”Se möjligheterna och sen att man har bra kontakter med deras 

fysioterapeuter eller med deras sjukgymnaster och ser liksom, vad är det den här eleven ska 

göra eller inte göra.” 
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Petter nämnde att det inte har varit många elever genom åren i den skolan han arbetar på som 

haft funktionsnedsättningar. Men av erfarenhet belyser han att det är viktigt att tänka på att 

alla är olika. ”Varje individ skiljer sig så mycket... Det är natt och dag. Inkluderande… Du 

måste kolla vad den här eleven vill och hur den tänker... Och de kan vara helt olika… En kille 

när vi var ute på friluftsliv så kom han dit som en hobbit… Det var ju hans grej… Han sov 

under sin filt och det var ju inte så bra… Det var ju på senhösten... 10 grader.” Han menar att 

pedagogen ska vara tillåtande och se till att den övriga gruppen fungerar som helhet och att 

den är accepterande. 

8 Sammanfattande diskussion 
Syftet med denna studie var att undersöka lärares syn på en inkluderande undervisning i idrott 

och hälsa och om uppfattningen kring inkludering var likvärdig eller skiljde sig åt. Nedan 

diskuteras resultaten utifrån studiens frågeställningar.  

8.1 Hur arbetar lärare med inkluderande undervisning i idrott och 
hälsa? 

Vi har fått uppfattningen om att lärarna inom de olika skolformerna har en likvärdig syn på 

hur inkludering kan uttrycka sig i praktiken. De talar om att det är viktigt att kommunicera 

med eleven och att skapa en trygg kontakt med denne för att inkluderingen ska bli lyckad. 

Vygotskij (Säljö 2011) beskriver det samspel som formar en människas sidor där tänkandet, 

kännandet och kommunikationen är viktigt. De här tre byggstenarna är centrala i arbetet med 

inkludering och som Vygotskij, anser vi att språket är en viktig del i individens utveckling 

och kunskapsinhämtning. (2011, s. 153 ff.)  

   Underbyggt handlar lärarnas beskrivningar om inkludering till stor del om att kontakten 

mellan lärare och elev är viktig. I resultaten har det framkommit att eleverna själva ska få vara 

med och bestämma lektionsinnehåll, delta efter egna förutsättningar och att inkludering ska 

ske på deras villkor. Anpassningar och deltagande ska utgå från eleverna och vad de själva 

vill.   

   Resultaten stöttar vi mot Emanuelsson (2004) som beskriver att det är svårt att tillgodose en 

fullständig inkludering i vissa situationer och att det ska ske på ett rättvist sätt. (2004, s. 102) 

Vi menar att denna uppfattning och implementering kan skilja sig åt, eftersom lärarnas 

tidigare erfarenheter och utbildningar ser olika ut och kan ha en inverkan på arbetet med 

inkludering.  
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Petter och Patricia beskriver att en skadeproblematik hos eleverna kan ha inverkan på deras 

arbete med inkludering. Petter beskriver att hans elever får arbeta min skaderehabilitering och 

vara med i den mån det går. Men upplever att det är svårt att inkludera i det sammanhanget, 

han ser att eleverna mår dåligt av den situationen. Han berättar att på den skolan han arbetar 

på har han bara haft en elev med funktionshinder genom åren. Denna elev hade en 

muskelsjukdom och var enligt honom svår att inkludera. Detta eftersom eleven inte kunde 

delta i en bredd av fysiska aktiviteter då eleven under lektionstid behövde stå i en 

”vibrationsmaskin” för att undvika muskelförtvining. Petter hade svårt att se hur det skulle 

vara möjligt att inkludera eleven i en bredd av fysiska aktiviteter, men rent kunskapsmässigt 

ansåg han att det gick det bra. Han belyser det som ett av idrottens dilemman och menar att: 

”Det ibland kan vara lite mission impossible, i alla fall om man tar extremerna.” Detta svar 

är intressant att belysa då andra studier visat att lärare anser att elever med fysiska- och 

sensoriska nedsättningar är minst svåra att inkludera. (Avramidis & Norwich 2002; Rybova & 

Kudláček 2013)  

   Till skillnad mot Petter, har Pelle och Patrik en annan bild av inkludering. Pelle talar om att 

motivation är viktig att finna hos alla elever oavsett funktionshinder och att det kan skapa 

förutsättningar för deras deltagande. ”Alltså inkluderingen är att alla kan göra allt, så ser jag 

på det. Men med viss hjälp och med vissa, anpassningar och kanske med lokal eller med 

maskiner eller vad det nu kan vara, men alla ska kunna göra samma saker.” Liksom Pelle, 

talar Patrik om att det är viktigt att tro på eleven och inte vara rädd för att inkludera. Han 

anser att inkludering ska ske utifrån elevens villkor.  

   Vi anser att lärarnas olika uppfattningar om inkludering grundar sig i olika erfarenheter och 

vilken arbetssituation de har i dagsläget. Detta resultat är intressant att belysa då tidigare 

studier visat att utbildning och vidareutbildning inom specialpedagogik bidrar till en öppnare 

och likstämmig syn på inkludering. (Jerlinder et al. 2009; Block & Obrusnikova 2007; Morley 

et al. 2005) 

   Denna studie ämnade undersöka olika skolformer och deras arbete med inkludering. Pia 

som arbetar på gymnasieskolan med inkluderad särskoleundervisning på idrottslektionerna 

upplever att informationen mellan gymnasiesärskolan och henne skulle kunna förbättras.   

   Vi kopplar Vygotskijs (Säljö, 2011) synsätt till den närmaste utvecklingszonen till Pias 

kommunikationsdilemma. Vi menar att utvecklingszonerna kan bli lidande för eleven om den 

interna kommunikationen är bristfällig. Det kan leda till svårigheter i att planera och anpassa 

undervisningen efter de elever som går på Gymnasiesärskolan.  

   Den uppfattning vi fått efter att vi genomfört intervjuerna är att kommunikationen inom de 
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olika skolformerna ser olika ut beroende på vilka utomstående faktorer som spelar in. Dessa 

faktorer är bland annat ekonomi, resurser och utbildning. Enligt Patrik och Petter kan det vara 

behovsstyrt och i dagsläget har de endast material som används vid prova-på-tillfällen. Enligt 

vår mening ser skolornas engagemang och prioriteringar olika ut. På gymnasiesärskolan där 

Pelle arbetar, spelar kommunikationen en central roll i arbetet med inkludering och där finns 

det många hjälpmedel att tillgå. Skolan har utarbetat en kommunikationsgrupp som ser till att 

uppfylla elevernas behov. Detta genom att förtydliga skyltarna på skolan på ett visuellt och 

sensoriskt plan. Tidigare studier som genomförts inom området (Jerlinder 2010; Karlsson, 

2007; Nygren, 2008; Paulsson, 2009; Skolinspektionen, 2009; Skolverket, 2009) visar att 

metodik och pedagogik som pedagogen använder i sin undervisning bör anpassas efter 

eleverna. Vilket lärarna i den här studien belyst. Det är möjligt att det finns olika 

kunskapsnivåer inom området inkludering bland de studerade skolformerna. Detta kan leda 

till att arbetet med inkludering ser olika ut.  

8.2 Vilka möjligheter och svårigheter finns i en inkluderande 
undervisning inom idrott och hälsa? 

Några faktorer som skapar möjligheter är kontakten med eleverna, att ha en positiv inställning 

till funktionsnedsättningar samt att ha gemensamma mål inom elevgruppen.  

   Det framkommer i resultaten att lärarna anser att det finns vissa svårigheter i samband med 

inkludering, som en dålig kommunikation med eleverna, att instanserna runt eleven har 

svårigheter att samarbeta och att deras inställning till inkludering är bristfällig. Vidare nämns 

den ekonomiska aspekten som ytterligare ett problem samt att lärarna bär med sig känslan av 

otillräcklighet.  

   Patricia menar att möjligheter för en lyckad inkludering skapas om det är ett bra klimat 

mellan läraren och eleven. Hon talar om vikten av lärarens förmåga att vara lyhörd gentemot 

eleverna. Vi ser samband mellan Vygotskijs (Säljö, 2011) syn på att läraren är en resurs som 

ska vara tillgänglig för eleverna med Patricias och de andra lärarnas bild av vad som skapar 

möjligheter för inkludering. Enligt vår mening är kommunikationen viktig eftersom det lägger 

grunden för samspelet i olika lärandesituationer och det är fördelaktigt att ha en positiv 

inställning.  

   Pelle anser att det är viktigt att inte se inkludering som ett problem och han beskriver att om 

lärarna inte gör det konstigt blir det inte konstigt. Tidigare studier har visat att inställning till 

inkludering har påverkat undervisningen och att inställningen till inkludering ser olika ut i 



 

 

32 

världen. Diskussionerna kring inkludering är positiv och lärarna tycker att det är svårt i 

praktiken. (Morley et al. 2005; Rybova & Kudláček, 2013; Paulsson, 2009)  

Att utgå från gemensamma mål och att individanpassa undervisningen är en annan faktor som 

lärarna belyst i intervjuerna. Grunden i detta ligger i att inte peka ut någon elev som sämre än 

någon annan, att i största mån individanpassa den fysiska aktiviteten och att utgå från elevens 

förutsättningar. Pelle beskriver att det är viktigt att nivåanpassa och utgå från elevernas 

förutsättningar.  

   Petter menar att på hans skola ingår ofta eleverna i grupper som är nivåanpassade utifrån 

elevernas prestationer och detta medför att ingen känner sig utpekad eller sämre än någon 

annan. Han förklarar att eleverna uppskattar det nivåanpassade arbetet i idrott och hälsa.  

   Det ena sättet behöver inte utesluta det andra. Vi menar att nivåanpassningar kan vara bra 

och användbara i undervisningen i idrott och hälsa. Som resultaten visar ser arbetet med 

inkludering olika ut på grund av elevernas förutsättningar och gruppens uppbyggnad. Tidigare 

forskning visar att rättvis idrottsundervisning inte betyder att alla elever ska få samma 

möjligheter utan utgår från att alla elever ska få lika möjligheter och att vissa arbetssätt kan 

föra samman studenter med olika kunskaper och förutsättningar. (Jerlinder 2005; Davis et al. 

2012)  

   I resultatet framkom det att lärarna upplever en del svårigheter i samband med arbetet med 

inkludering. Pia talar om att det skapas svårigheter i hennes arbete när kommunikationen från 

högre instanser är bristfällig. Hon saknar att nödvändig information nått henne i tid och då 

främst om de elever som hon undervisar som är i behov av särskilt stöd. Detta har lett till att 

hon inte kunnat ta del av användbara hjälpmedel som en del elever använder under 

lektionstid. Kommunikationen är viktig i arbetet med inkludering och som Lindqvist (1999) 

beskriver menar Vygotskij att det är dynamiken mellan den aktuella miljön, den vuxne och 

barnet som är viktig i skapandeprocessen. (Lindqvist 1999, s. 277) Vi menar att eleven är den 

som främst blir drabbad i denna situation, då avsaknad av information och användbara 

material begränsar denna process.   

   Vi anser att läraren bär ett ansvar gentemot eleverna och bör i så stor utsträckning som 

möjligt inte ha förutfattade meningar om elever i behov av särskilt stöd. Som lärarna 

beskriver är kommunikationen mellan dem och eleverna viktig och resultaten visar att 

inkluderingen blir begränsad om en negativ inställning till inkludering finns. Patrik talar om 

att ”apparaten” kring eleven är svår att styra över. Att ha erfarenhet av inkludering, skolans 

engagemang, lärarnas utbildning och resurser är några faktorer som tidigare studier diskuterat 
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om i sina resultat. (Block & Obrusnikova, 2007; Morley et al. 2005; Rybova & Kudláček, 

2013) 

Lärarna lyfter ytterligare två aspekter som kan försvåra arbetet med inkludering. Exempelvis 

kan den ekonomiska biten påverka undervisningen negativt. En annan faktor som kan skapa 

svårigheter i undervisningen är att lärarna upplever en inre stress.  

   Vi hävdar att det är viktigt att skolan stöttar upp lärarens arbete inom dessa områden. De 

resurser som kan underlätta undervisningen och hjälpa lärarna måste enligt vår mening 

prioriteras, detta för att exempelvis lätta den stress som Petter talar om.  

   Att rätt typ av ekonomisk tillgång tillsätts i undervisningen är en annan faktor som skolorna 

bör prioritera. Det är allmänt känt att i den idrottsliga verksamhet i skolan har brist i sin 

materialtillgång, vilket kan leda till begränsningar i undervisningen. Dessa resultat stöttar vi 

mot studier som tidigare genomförts och som menar att brister inom dessa områden kan 

innebära svårigheter i undervisningen. (Brodin & Lindstrand, 2007; Paulsson, 2009; Morley 

et al. 2005; Rybova & Kudláček, 2013) 

8.3 Vilka tidigare erfarenheter finns i samband med inkluderande 
undervisningen inom idrott och hälsa?  

Resultaten från studien visar att lärarna i idrott och hälsa generellt har mindre erfarenhet av att 

undervisa elever med funktionsnedsättningar. Erfarenhetsmässigt skilde det sig mellan lärarna 

där några innan deras nuvarande arbetsplats hade arbetat på skolor med individer med 

funktionsnedsättningar, medan de övriga lärarna inte hade någon större erfarenhet inom 

ämnet.  

   Patrik och Petter hade båda arbetat på särskola sedan tidigare. Patrik arbetade tillsammans 

med en annan lärare i idrott och hälsa på sin tidigare arbetsplats delade de på undervisningen. 

Petter arbetade ett år på särskola och upplevde att ramarna och strukturen skulle vara tydlig 

och upp styrd. Vi anser att det är positivt att ha tidigare erfarenhet av arbetet med inkludering, 

som resultatet visar är det användandet av dessa kunskaper som är det mest väsentliga. Om 

dessa kunskaper inte utvecklas kan de lätt falla i glömska, därför ser vi att en längre 

erfarenhet inom ämnet är fördelaktigt. Block & Obrusnikova (2007) talar också om lärarnas 

erfarenhet och öppna syn leder till en lyckad inkludering. 

   Alla lärare fick under sin lärarutbildning ta del utav kurser i specialpedagogik, men 

resultatet visar att alla upplever att dessa kurser var ytliga och inte speciellt djupgående. Pia 

tror att anledningen till detta kan vara att det är svårt att balansera kurserna i 

lärarutbildningen. Pelle och Petter nämner att de bara fick prova på rullstolsbasket någon gång 
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och att de var på praktik vid något enstaka tillfälle. 

Vi menar att inställningen till inkludering grundar sig i den egna individens intresse. Vi har 

fått uppfattningen utifrån studiens resultat, att det skiljer sig mellan erfarenhet och utbildning 

till inställningen kring arbetet med inkludering.  

   Vi menar att båda delarna är viktiga att fokusera på för att skapa en helhet och en trygg 

grund att stå på i arbete med inkludering. Enligt Säljö (2011) ser Vygotskij skolans miljö som 

en plats där individer får chans att möta och stifta bekantskap med samhällets erfarenheter 

som inte uppkommer i vardagen. Utifrån lärarens roll i skolan, menar vi att det är denne som 

skapar miljön eleven kommer att befinna sig i. Därför är det enligt vår mening viktigt att 

läraren tagit del av en bred utbildning, där specialpedagogik varit centraliserat. Detta då 

samhället idag syftar till att inkludera elever med funktionsnedsättningar i den allmänna 

undervisningen. Resultaten söker vi stöd för i tidigare studier som belyst vikten av 

specialpedagogisk kunskap. (Haug, 1998; Karlsson, 2007; Nygren, 2008; Paulsson, 2009; 

Skolinspektionen, 2009; Skolverket, 2009) 

   Inom de olika skolformerna är möjligheten till vidareutbildning olika. I den skola Pelle 

arbetar på utbildas all nyanställd personal inom ämnet. I den skola Petter och Patrik arbetar på 

utbildas personalen utifrån om de kommer arbeta med skolans aspergerenhet eller inte. Den 

tredje skolan där Patricia och Pia arbetar på har arbetet med att vidareutbilda personalen inom 

ämnet specialpedagogik nyligen påbörjats och målet är att alla lärare ska få rätt kompetens. Vi 

menar att vidareutbildning inom ämnet inkludering är väsentligt för alla lärare oavsett 

koppling till undervisning där inkludering är aktuellt. Vår uppfattning är att det skapar en 

trygghet för både elever och för lärare.  

   Pelle förklarar att den gymnasiesärskolan han arbetar på utbildar all nyanställd personal. På 

Patrik och Petters skola vidareutbildas personalen utefter vilken enhet det är tänkt att en 

anställd ska arbeta med. Patrik själv talar om att han fått vidareutbildning då han arbetar med 

skolans aspergerenhet. Medan Petter nämner att han inte haft någon vidareutbildning inom 

området. Pia beskriver att hon sedan tidigare inte har någon specialpedagogisk kunskap, men 

hon efterfrågar det från skolan hon arbetar på då hon undervisar särskoleelever. Hon menar att 

det är ett arbete som precis är påbörjat och att det är kunskaper som byggs på allt eftersom. 

   Vi menar att dessa typer av skillnader kan skapa olika förutsättningar för undervisningen. 

Anledningen till detta kan vara olika beroende på vilken skola det är som tillfrågats. Säljö 

(2011) talar om att Vygotskij anser att läraren har en central roll och ska vara en resurs som 

ska hjälpa eleven att förstå och ta till sig kopplingen mellan abstrakta begrepp och den 

enskilda tidigare kunskapen en individ har. Vi anser att vidareutbildning och att bredda 
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tidigare kunskaper inom detta ämne är av väsentlighet. Vi tolkar att Vygotskij syftar till att 

läraren ska vara en resurs som utvecklar och inspirerar eleverna till vidare kunskap. (2011., s. 

170 f.) Ovanstående resultat och skillnader kring uppfattning av vidareutbildning och att 

undervisningen ska ske rättvist inom ämnet specialpedagogik har tidigare studier fokuserat på 

och de resultaten visar likhet med denna studie. Att utgå från elevens förutsättningar och som 

lärare arbeta med god kommunikation och interaktion med eleverna skapar förutsättningar för 

inkludering. Studierna framhåller vikten av utbildning och vidareutbildning inom 

specialpedagogik för lärare. (Haug 1998; Jerlinder 2010; Vaughn et. al 1996)  

8.4 Metoddiskussion  

Denna studie har en kvalitativ ansats och bygger på intervjuer som undersökningsmetod. 

Genom dessa intervjuer har vi samlat in relevant data till studien och dessa har varit 

användbara vid besvarade av studiens frågeställningar och syfte.  

   Användandet av en kvalitativ undersökningsmetod har varit givande för denna typ av studie 

eftersom vi ämnat undersöka lärare i idrott och hälsas uppfattning om ämnet inkludering.   

   Studien har en liten undersökningsgrupp och detta beror främst på tidsbrist. Önskvärt hade 

varit om studien riktat sig mot fler lärare i idrott och hälsa och fler skolor. Detta hade kunnat 

ge en bredare bild av ämnet inkludering i undervisning inom idrott och hälsa. Det hade varit 

intressant, om tid funnits, att kartlägga flera skolor och vilken typ av inkludering de 

skolformerna erbjöd. Det hade varit fruktbart för studien om urvalsgruppen var homogen där 

lärarnas erfarenheter och utbildning redan varit kartlagda. Om vi hade slumpmässigt valt ut 

skolor och lärare till studien, hade studiens reliabilitet och validitet stärkts.  

   Vårt förarbete med en pilotintervju, utformning och revidering av intervjuformulär har 

bidragit till uttömmande intervjuer med betydelsefulla svar. Under intervjuerna närvarade vi 

båda för att skapa en gemensam bild av utsagorna. Dessa ovanstående faktorer stärker arbetets 

reliabilitet och validitet.  

   I samband med intervjun med Patricia uppkom ett problem, hon inte kunde närvara på den 

intervjuns utsatta tid på grund av att en elev skadat sig på lektionen före intervjun. Det 

medförde en ändring i vårt schema och intervjun uteblev. Patricia ville ändå bidra med sin 

uppfattning om ämnet inkludering och fick göra detta via mejl. Vi har diskuterat huruvida det 

kan ha påverkat resultatet och anser att det ska tas i beaktning men hur det påverkar kan vara 

svårt att veta.  
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8.5 Vidare forskning 

För framtida forskning skulle det vara önskvärt om vi observerat olika skolformers arbete 

med inkludering i praktiken och att intervjuer genomförts med skolledning samt rektorer i de 

olika skolformerna. Detta skulle enligt vår mening genererat djupare resultat. Vi ser att 

forskningen och utveckling kring ämnet inkludering aldrig bör avstanna, då det är en viktig 

aspekt i undervisningen.  

   För att bidra till en djupare bild av uppfattningen om inkludering hade det varit önskvärt att 

intervjua skolledning och rektor. Deras syn anser vi vara intressant i arbetet med inkludering.  

8.6 Framtida yrkesroll 

Denna studie har gett oss djupare kunskap om arbete med inkludering. Vi har fått vidare 

förståelse för hur lärare i arbetslivet ställer sig till ämnet inkludering och det har gett oss en 

insikt i hur arbetet kan skilja sig i praktiken. Studien har gett oss ytterligare förståelse för att 

det både kan medföra möjligheter och svårigheter att inkludera elever med 

funktionsnedsättningar i undervisningen.  

   I vår kommande yrkesroll kommer vi komma i kontakt med elever som har olika 

förutsättningar och därför ser vi att denna typ av studie kan ha gett oss en inblick i hur tankar 

och det praktiska arbetet kan se ut för lärare i skolorna idag. 

8.6 Slutsats 

Resultaten visar att lärarna i denna studie hade en likvärdig syn på att eleverna ska vara i 

fokus samt att kommunikationen mellan elev och lärare har en central betydelse för en lyckad 

inkludering. Lärarna framhäver kommunikation ett flertal gånger i olika sammanhang och 

resultaten visar på att samspelet mellan lärarna är lika viktigt liksom kommunikationen 

mellan elev och lärare.  

   En del skillnader har framkommit i resultatet om uppfattningen om inkludering, dessa 

skillnader grundar sig mest i lärarnas erfarenhet och skolornas behovsstyrda prioritering. Vi 

tolkar resultaten som att lärarnas olika erfarenheter av barn och unga med 

funktionsnedsättning har betydelse för hur inställningen till inkludering är. Enligt resultaten är 

arbetet med inkludering behovsstyrt och skolformerna prioriterar arbetet olika där efter. 

Avslutningsvis ser vi att uppfattningen om inkludering är relativt likvärdig mellan lärarna.  

  



 

 

37 

Käll- och litteraturförteckning 
Avramidis, E. & Norwich, B. (2002). Teachers Attitudes Towards Integration/Inclusion. 
European Journal of Special Needs Education, Vol. 17 (2), s. 129-147. 
 
Berg, G., Groth, E., Nytell, U. & Söderberg, H. (1999). Skolan i ett 
institutionsperspektiv. Lund: Studentlitteratur. 
 
Block, M.E., and I. Obrusnikova. 2007. Inclusion in physical education: A review of the 
litterature from 1995-2005. Adapted Physical Activity Ouarterly, 24:103-24. 
 
Brodin, J. & Lindstrand, P. (2010). Perspektiv på en skola för alla. 2., [rev.] uppl. Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Bryman, A. (2002). Samhällsvetenskapliga metoder. 1. uppl. Malmö: Liber ekonomi. 
 
Chaib, M. (1988). Handikappade ungdomars delaktighet i samhället – en kunskaps- och 
forskningsöversikt. Centrum för rehabiliteringsforskning. Hälsohögskolan. Jönköping. FoU- 
rapport 1988:2. 
 
Corbett, J. och Slee, R. (2000) An international conversation on inclusive education.��� I F. 
Armstrong, D. Armstrong and L. Barton (utg.), Inclusive education: policy contexts and 
comparative perspectives. London: David Fulton.  
 
Davis, R., Rocco-Dillon, S., Grenier, M., Martinez, D. & Aenchbacker, A. (2012). 
Implementing Disability Sports in the General Physical Education Curriculum. Journal of 
Physical Education, Recreation & Dance, 83(5), 35-41.  
 
Emanuelsson, I. (2004). Integrering/inkludering i svensk skola. I J, Tøssebro. (Red.). 
Integrering och inkludering. (sid. 101–120). Lund: Studentlitteratur. 

Gillham, B. (2008). Forskningsintervjun: tekniker och genomförande. 1. uppl. Lund: 
Studentlitteratur. 

Hassmén, N. & Hassmén, P. (2008). Idrottsvetenskapliga forskningsmetoder. 1. uppl. 
Stockholm: SISU idrottsböcker. 

Haug, P. (1998). Pedagogiskt dilemma: specialundervisning. Stockholm: Statens skolverk. 
Tillgänglig på Internet: http://www.skolverket.se/publikationer?id=471 
 
Jerlinder, K. (2005). Rättvis idrottsundervisning för elever med rörelsehinder – dilemma kring 
omfördelning och erkännande. Örebro Universitet (licentiatuppsats). Institutet för 
handikappvetenskap, IHV. 
 
Jerlinder, K. (2010). Social rättvisa i inkluderande idrottsundervisning för elever med 
rörelsehinder–en utopi? [Social justice in inclusive physical education for students with 
disabilities–a utopia?]. (Doctoral thesis). Örebro University.  
 
 



 

 

38 

Jerlinder, K., Danermark, B & Gill, P. (2009). Swedish primary-school teachers attitudes to 
inclusion – the case of PE and pupils with physical disabilities. European Journal of Special 
Needs Education, vol. 25 (1), s. 45-57. 
 
Karlsson, Y. (2007) Att inte vilja vara problem. Social organisering och utvärdering av elever 
i en särskild undervisningsgrupp. Doktorsavhandling. Linköpings universitet. 
 
Lindqvist, G. (red.) (1999). Vygotskij och skolan: texter ur Lev Vygotskijs Pedagogisk 
psykologi kommenterade som historia och aktualitet. Lund: Studentlitteratur. 
 
Meegan, S. & MacPhail, A. (2006). Irish physical educators' attitude toward teaching students 
with special educational needs. European Physical Education Review, 12 (1), 75-97. 
 
Morley, D., Bailey, R., Tan, J & Cooke, B. (2005). Inclusive Physical Education: teachers’ 
views of including pupils with Special Educational Needs and/or disabilities in Physical 
Education. European Physical Educational Review, vol. 11 (1), s. 84-107. 
 
Nilholm, C. (2006). Inkludering av elever "i behov av särskilt stöd" [Elektronisk resurs]: vad 
betyder det och vad vet vi?. Stockholm: Myndigheten för skolutveckling. Tillgänglig på 
Internet: http://www.skolverket.se/publikationer?id=1824 
 
Nilsson, C. & Pettersson, J. (2012) Idrott ett ämne för inkludering. En intervjustudie om 
idrottslärares syn på inkludering av elever från särskola. Examensarbete 15 hp vid 
lärarprogrammet 2008-2012 på Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm, 2012. 
Stockholm: Gymnastik- och idrottshögskolan. 
http://gih.diva-portal.org/smash/get/diva2:618271/FULLTEXT01.pdf [2014-09-18] 

Nygren, G. (2008). Skolvardag med rörelsehinder: en etnologisk studie. Uppsala: Uppsala 
universitet. 
 
O’Brien, D., Kudláček, M., Howe, P., D. (2009). A contemporary review of English language 
literature on inclusion of students with disabilities in physical education: A European 
perspective. European journal of Adapted Physical Activity, 2(1), s. 46–61. 

Paulsson, K. (2009). Särskild, särskiljd eller avskiljd: om skolsituationen för elever med 
rörelsehinder: Långa versionen. Unga RBU-are. 

Rybova, L. & Kudláček, M. (2013). The State of Inclusion of Students With Physical 
Disabilites In General Physical Education in Prague and Central Bohemian Region. European 
journal of Adapted Physical Activity, 6(1), s. 57-61. 

Skolinspektionen (2009). Skolsituationen för elever med funktionsnedsättning i grundskolan. 
Granskningsrapport 2009:6. 

Skolverket (2009). Vad påverkar resultaten i svensk grundskola? Kunskapsöversikt om 
betydelsen av olika faktorer. Stockholm: Fritzes.  

Smith, A. (2004). The inclusion of pupils with special educational needs in secondary school 
physical education. Physical Education and Sport Pedagogy, 9 (1), 37-53. 



 

 

39 

Socialdepartementet (2008). FN:s konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning. Stockholm: Socialdep. 
 
Säljö, R. (2011). L. S. Vygotskij – forskare, pedagog och visionär. I: Forssell, A. (red.) Boken 
om pedagogerna. 6., uppl. Stockholm: Liber. 
 
Socialstyrelsen 
http://www.socialstyrelsen.se/lists/artikelkatalog/attachments/10546/2003-4-1.pdf [2014-08-
26] 
 
Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk – samhällsvetenskaplig 
forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. 

Vaughn, J. S., Schumm, J., Jallad, B., Slusher, J. and Saumell, L. (1996). Teachers’ views of 
inclusion. Learning Disabilities Research and Practice, 11, 96–106. 
 
Yin, R., K. (2011). Qualitative research from start to finish. New York: Guilford Press.



 

Bilaga 1 

Litteratursökning 

 
Syfte och frågeställningar:  
Syftet med denna studie är att undersöka lärares syn på en inkluderande undervisning i idrott 

och hälsa och om uppfattningen kring inkludering är likvärdig eller skiljer sig åt. 

 

Frågeställningar:  

 

• Hur arbetar lärare med inkluderande undervisning i idrott och hälsa? 

• Vilka möjligheter och svårigheter finns i en inkluderande undervisning inom idrott och 

hälsa? 

• Vilka tidigare erfarenheter finns i samband med inkluderande undervisningen inom 

idrott och hälsa?  

 
 
Vilka sökord har du använt? 
Integrering, inkludering, specialpedagogik, kommunikation, teoretisk utgångspunkt, Vygotskij, 
sociokulturellt perspektiv, barn i behov av särskilt stöd, funktionsnedsättning, fysisk aktivitet, 
funktionshinder, inclusion, integration, PE, physical education, children in need of special 
education. 
 
 
Var har du sökt? 
GIH:s bibliotekskatalog, Google scholar, DiVA 

 
Sökningar som gav relevant resultat 
Integrering av elever med funktionsnedsättning, Funktionshinder i idrottsundervisningen, 
Physical education, child in need of special education,  

 
Kommentarer 
 
Vi har hittat bra material om det som vårt ämne handlar om, vi upplevde att Google Scholar 
gav oss bra sökresultat. Vi har också fått inspiration från tidigare uppsatser inom samma 
ämne, detta var givande i samband med litteratursökning.  

 
 



 

Bilaga 2 

Intervjufrågor 

• Hur gammal är du? 
• Vad har du för utbildning?  
• Hur länge har du arbetat som lärare?  
• Hur länge har du jobbat på nuvarande arbetsplats?  

 
Hur arbetar lärare med inkluderande undervisning i idrott och hälsa? 

 
Huvudämne i denna fråga; Inkludering och funktionsnedsättning 

à  Vad är inkludering för dig? Hur är din uppfattning kring en inkluderande 

idrottsundervisning? 

à Arbetar du idag med någon/några elever med funktionsnedsättning i dagsläget? 

à Hur ser föräldrarnas deltagande ut, i samband med arbetet med dessa elever? 

Kommunikation? Ledning, lärare, elever och föräldrar. 

 

Vilka möjligheter och svårigheter finns i en inkluderande undervisning 

inom idrott och hälsa? 
 

Huvudämne i denna fråga; möjligheter och svårigheter i samband med 

funktionsnedsättning 

à Vad skapar möjligheter för en lyckad inkludering för dig? 

à Vad är svårigheterna med inkludering för dig? 

à På vilka plan arbetar er skola med att underlätta för ev. elever med funktionsnedsättning? 

à Hur ser den ekonomiska tillgången ut i samband med undervisningen? 

à Hur ser resurserna ut på skolan (användbara material, hjälpande och deltagande assistenter, 

hjälpmedel; hörslinga/mikrofon, utmärkta eller färgglada områden) 

Kommunikation? 

 

  



 

Vilka tidigare erfarenheter finns i samband med inkluderande 

undervisningen inom idrott och hälsa?  
 

Huvudämne i denna fråga; tidigare erfarenheter av funktionshinder. 

à Har du arbetat på andra skolor där inkludering av elever med 

funktionshinder/funktionsnedsättning i idrottsundervisningen förekommit? 

à Vad tycker du är viktigast i arbetet med inkludering av elever? 

à Utbildning; saknar du utbildning av inkluderande undervisning i samband med din 

utbildning till lärare i idrott och hälsa? Erbjuds det vidareutbildning på skolan du jobbar? 
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Missivbrev 

	  

	  
	  

Hej! 
 
Vi är två studenter som läser sista terminen på Gymnastik- och idrottshögskolan och vi heter 
Elin Nyström och Carolina Wallbing. Denna termin ska vi ägna oss åt att skriva vårt 
examensarbete som kommer att handla om inkludering av elever i idrott och 
hälsoundervisningen. Vi menar att det har en central del i vår kommande yrkesprofession. Vi 
söker förståelse för lärares uppfattning om en inkluderande undervisning som helhetsbild. 
 
Syftet med denna studie är att undersöka lärares syn på en inkluderande undervisning i idrott 
och hälsa och om uppfattningen kring inkludering är likvärdig eller skiljer sig åt. 
 
Frågeställningar:  
 
• Hur arbetar lärare med inkluderande undervisning i idrott och hälsa? 

• Vilka möjligheter och svårigheter finns i en inkluderande undervisning inom idrott och 
hälsa? 

• Vilka tidigare erfarenheter finns i samband med inkluderande undervisningen inom 
idrott och hälsa?  

 
Vi har tagit kontakt med er i hopp om att ni skulle vilja vara delaktiga i denna studie och 
genom anonyma intervjuer. Intervjuerna sker vid ett tillfälle och kommer att ta ungefär 40 
minuter av er tid. Vid sammanställning av materialet avkodas och anonymiseras intervjuerna 
enligt forskningsetiska regler. 
 
Vi hoppas att ni vill medverka och är tacksamma för snabbt svar. 
 
Med vänliga hälsningar!  
Elin Nyström 076-209 66 05 och Carolina Wallbing 073-268 93 92 
 


