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Sammanfattning:  
Syftet med undersökningen var att ta reda på idrottslärarnas syn angående inkludering, vilka 

möjligheter och hinder som kan uppstå samt om de tror att det är möjligt med en skola för 

alla. Resultatet visade att alla pedagoger ansåg att inkludering är när alla kan delta i den 

vanliga undervisningen, utifrån sina egna förutsättningar. Bristen på resurser är ett stort 

problem i dagens skola och det är ett hinder för att det ska kunna fungera bra med 

inkludering. Alla gör så gott de kan men det blir svårt när rätt material inte finns eller när man 

som pedagog är ensam med 25 elever. Samtliga pedagoger ansåg att det var möjligt med en 

skola för alla, om just rätt material, lokal och resurser fanns. Slutsatsen som kan dras är att det 

inte finns tillräckligt med pengar, skulle det finnas så kan man förbättra 

undervisningsformerna och hjälpa de elever som är i behov av särskilt stöd ännu bättre än vad 

man kan idag, genom till exempel fler resurser.  
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1 INLEDNING 
 

Ämnet idrott och hälsa har ett egenvärde som bidrar till att höja livskvaliteten. Ekberg & 

Erberth (2000) menar att lusten att röra sig, att dansa och att leka har ett sinnligt värde som 

inte går att mäta. Vidare beskrivs det att glädjen i att röra sig är viktigare än prestationen i sig. 

Viktiga inslag i ämnet och som ger extra dimensioner är upplevelser av praktiskt, estetiskt och 

sinneligt slag, av gemenskap och samvaro i grupp samt av rörelseglädje och lek. Allt detta är 

livskunskaper, som är betydelsefulla för alla människor. Idag lever vi i ett demokratiskt 

samhälle, vilket betyder att utbildning och delaktighet ska ses som en rättighet för alla. Detta 

uttrycks även i läroplanen (Lpo 94) och i skolan där man talar om en skola för alla. I Lpo 94 

kan man läsa att all undervisning ska anpassas efter elevernas behov och förutsättningar samt 

alla elevers rätt till en likvärdig utbildning. Denna syn på utbildning och skola gör att kraven 

på pedagoger och specialpedagogers kompetens blir allt större och viktigare.  

 

I mitten av min studiegång läste jag en kurs på högskolan i Gävle om AFA, Anpassad Fysisk 

Aktivitet. Detta gjorde att jag blev intresserad av ämnet och kände att jag ville fördjupa mig 

mer i det. Jag fick ganska tidigt reda på att det finns vissa brister ute bland skolorna. Det 

känns fel då elever med olika typer av funktionsnedsättningar faktiskt skulle behöva mer 

idrott än andra elever på grund av att de till exempel ska kunna få bättre rörlighet och då 

faktiskt klara av olika typer av vardagliga saker, som att till exempel knyta skorna. Krop och 

Groeneveld (2003)  beskriver däremot att barn med någon form av funktionsnedsättning har 

mindre fysisk aktivitet än andra. Funktionshindrade elever har därför inte samma möjligheter 

som andra elever har, och i Lpo 94 står det klart och tydligt att skolan ska anpassa 

undervisningen efter varje elevs förutsättningar. Barnombudsmannen (2002) menar i sin 

rapport att elever med olika funktionsnedsättningar utesluts från aktiviteter i skola men också 

på fritiden. Ahlén (2011) skriver att lärarjobbet innebär, förutom stora pedagogiska 

utmaningar, olika möjligheter att få lära sig mer om sig själv. Man har chansen att utmana sig 

själv och sina föreställningar.  

 

Jag är nu i slutet av min utbildning och ska snart ut i arbetslivet. Jag känner att jag vill ta reda 

på mer fakta om detta ämne eftersom att det speglar en stor del ute i landet. Att ta reda på hur 

idrottslärarna arbetar med inkludering i skolan och hur de gör för att inte hamna i den onda 

cirkeln är därför något som jag vill behandla. 

 

1.1 Bakgrund 

 

I mitt arbete kommer jag med säkerhet komma i kontakt med elever som har olika 

funktionsnedsättningar och i allmänhet elever i behov av stöd, jag känner därför att jag vill 

vara bra förberedd och att jag kan ge elevernade stöd som de har rätt till. I den nya läroplanen 

(Lgr 11) finns det en röd tråd som talar om att läraren och skolan ska anpassa undervisningen 

efter varje elevs förutsättningar och behov. Detta genomsyrar hela läroplanen, därför anser jag 

att det är viktigt att man får tillräckligt med kunskap om detta ämne, alltså inkludering av 

elever i behov av särskilt stöd.  
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1.2 Litteraturgenomgång 

 

 

1.2.2 Elever i behov av särskilt stöd 
 

Skolverkets definition av elever i behov av särskilt stöd:  

 

”Elever som på något sätt är förhindrade att fullt ut delta i 

undervisningen p.g.a. psykiska, fysiska eller sociala 

begränsningar samt olika former av inlärningssvårigheter som 

medför att arbetssätt och arbetsformer behöver särskilt anpassas” 

(Skolverket, 1998, sid. 22).   

 

Teveborg (2001) skriver att man enligt grundskoleförordningen ska ge stödundervisning till 

en elev om man befarar att eleven inte uppnår målen som minst ska uppnås vid slutet av femte 

klass och det nionde skolåret, eller om eleven behöver särskilt stöd av andra skäl. Skälen till 

behovet av stöd varierar mycket, och det innebär att stödinsatserna inte kan utformas generellt 

utan man måste utgå från det enskilda barnets behov. Vidare menar Teveborg att det inte får 

förekomma åtgärder om det innebär en segregering av eleverna, vilket betyder att eleven hålls 

utanför gruppen/klassen. Det krävs att förhållningssättet är genomtänkt, åtgärderna måste 

planeras och sättas in i den direkta undervisningen men även i skolsituationen i stort. 

Teveborg berättar att man började använda begreppet handikapp i Sverige på 1950-talet men 

då bara i formella socialpolitiska sammanhang. Man använde tidigare begreppen vanför och 

invalidiserad. Man betraktade handikapp som en egenskap hos individen.  

 

Fors (2004) tar upp Världshälsoorganisationens (WHO:s) definition av handikapp. Enligt 

WHO är funktionshinder det hinder eller den begränsningen som gör att en person till följd av 

en skada inte kan utföra eller delta i en aktivitet på det sätt eller inom de gränser som man kan 

anses vara normalt. Vidare är WHO:s definition att funktionshindret i sig själv inte är ett 

handikapp men det kan bli det om den situation eller den miljön som den funktionshindrade 

befinner sig är sådan att tillvaron blir komplicerad. De konsekvenser som följer av ett 

funktionshinder är beteckningen på handikapp. Handikapp är alltid något föränderligt som 

uppstår först i samspel mellan den omgivande miljön och en individ. Slutsatsen av WHO:s 

definition är att en person med någon form av funktionshinder kan vara handikappad i en viss 

situation eller i en miljö utan för att den skull vara det i andra sammanhang.  

 

Linikko (2009) tar i sin avhandling upp olika begrepp angående funktionsnedsättning. Han 

refererar till Socialstyrelsen (2007) och i deras beskrivning om begreppet funktionshinder står 

det: 

 

 ”Exempel på begränsningar är svårigheter att klara sig själv i det 

dagliga livet och bristande delaktighet i arbetslivet, i sociala 

relationer, i fritids- och kulturaktiviteter, i utbildning och i 

demokratiska processer. Det handlar framförallt om bristande 

tillgänglighet i omgivningen” (Socialstyrelsen 2007).  

 

I regeringens redogörelse (Socialdepartementet, 2008) som innehåller idéer och förslag till 

översättning av FN:s konvention står det följande om begreppen:  
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”erkänner att *funktionsnedsättning* och *funktionshinder* är 

begrepp under utveckling och att funktionshinder härrör från 

samspel mellan personer med funktionsnedsättningar och hinder 

som är betingade av attityder och miljön, vilka motverkar deras 

fulla och verkliga deltagande i samhället på lika villkor som 

andra” (Socialdepartementet 2008 s.186). 

 

Teveborg (2004) refererar till FN:s barnkonvention som syftar på barnets rättigheter och den 

godkändes den 20 november 1989. Konventionen skall garantera barnens grundläggande 

rättigheter samt skydd mot utnyttjanden och övergrepp.  

Denna grundas på tre principer: 

  barnets bästa 

 barnets rätt att komma till tals 

 barnets rätt till sina föräldrar.  

 

Teveborg refererar även till en av FN:s barnkonventioners 54 paragrafer, paragraf 2, där det 

står att alla barn ska ha samma rättigheter och lika värde. Ingen får heller diskrimineras och 

delaktighet ska kunna uppnås av alla, även för människor med funktionshinder av olika slag. 

Teveborg nämner att detta har spikats in i FN:s standardregler, och det är framförallt Sverige 

som varit den stora drivkraften bakom detta. Det innebär följande för utbildningssektorn:  

 

”Staterna bör erkänna principen om lika möjligheter till 

utbildning på grundskole-, gymnasie- och högskolenivå för barn, 

ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning. De bör se till att 

sådan utbildning är en integrerad del av den ordinarie 

utbildningen” (Teveborg, 2001, s. 11). 

 

Skolverket (1998) skriver att en likvärdig utbildning förutsätter ett särskilt stöd till alla de 

elever som av olika anledningar har svårt att uppnå målen för utbildningen. Vernersson 

(2002) menar att alla elever som behöver särskilt stöd har rätt till det enligt lagstiftningen. Hur 

detta stöd sen organiseras beror på vilka resurser skolan har. Först och främst ska stödet ges i 

klassrummet men det får även ordnas särskilda undervisningsgrupper om det skulle behövas.  

 

 

1.2.3 Funktionsnedsättning 

 
Jerlinder (2005) skriver att definitionen av ett funktionshinder ofta ses som en begränsning av 

en individs fysiska eller psykiska funktionsförmåga. I Barnombudsmannens årsredovisning 

för 2010 beskrivs det att barnrättskommittén tydligt ser en ökning av mängden individuella 

planer för barn med funktionsnedsättning, men de är bekymrade över att dessa barn är 

osynliggjorda och att samhället då har en viss tendens att istället för att fokusera på barnet 

fokuserar på funktionsnedsättningen.  

 

Linikko (2009) refererar i sin avhandling till Helldin (1997) som menar att det idag faktiskt 

finns flera olika krafter i samhället som verkar för att flytta fokuseringen på det avvikande till 

en värdesättning av mångfalden. De som har ett stort ansvar att driva denna diskussion vidare 

är de som arbetar med människor som har blivit marginaliserade, alltså som inte på egen hand 

kan förändra sin livssituation till det bättre. I barnombudsmannens årsredovisning (2010) tas 

det upp att barnrättskommittén tidigare har uttryckt sin oro över att tillgänglig statistik saknas 

över det totala antalet barn med olika typer av funktionsnedsättningar. Kommittén är även 
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bekymrad över den psykosociala miljön (miljön vi människor har i vårt dagliga liv) för barn 

med olika funktionsnedsättningar i skolan. I årsredovisningen finns det rapporter från Rädda 

Barnen som också visar att många flickor och pojkar med olika funktionsnedsättningar har 

upplevt att de inte får sina rättigheter tillgodosedda, varken i skolan eller på fritiden.  

 

 

1.2.4 Inkludering 

 
Linkko (2009) beskriver i sin avhandling om dagens perspektiv på inkludering och refererar 

till olika författare (som kommer nedan) och deras syn på inkludering. Tideman (2000) menar 

att perspektivet på dagens inkludering kan härledas till integrerings- och 

normaliseringstankar. Den engelska termen ”integretion” ersattes officiellt med termen 

”inclusion” i Salamancadeklarationen (UNESCO, 1994). Begreppet integration ska enligt 

Rosenqvist (2003) förstås som en situation där en person som varit utanför den vanliga 

undervisningen blir inplacerad och ska sedan rätta sig efter majoritetens villkor. Fors (2004) 

menar att i samma ögonblick som man inser att människor är olika uppkommer behovet av 

inkludering. En elev med funktionshinder behöver precis som alla andra en individualiserad 

undervisning. Skolan har som uppgift att bedriva undervisning utifrån elevernas olika behov, 

oavsett intellektuell eller motorisk förmåga och oavsett funktionsförmåga. En elev som har ett 

funktionshinder är en elev bland alla andra i skolan. Vidare beskriver Fors (2010) att 

inkludering behövs för att vi människor bättre ska förstå innebörden i begreppen handikapp 

och funktionshinder samt för att på så sätt öka acceptansen för individuella skillnader.  

 

Isaksson (2009) refererar till Haug (1998); Nilholm (2006b) som skriver att 

inkluderingsbegreppet kan sättas i relation till en uppfattning om social rättvisa samt lika rätt 

till att delta. Begreppet inkludering har en utmaning som är att förändra skolan så att den kan 

anpassas efter elevernas alla olikheter. De centrala aspekterna i arbetet med att uppnå en 

inkluderande skola är enligt Haug (2003) deltagande, samvaro, samarbete och utbyte. 

Inkludering och den inkluderande undervisningen bör betraktas som en ständigt pågående 

process mot målet om en skola för alla.   

 

”Inkludering behövs eftersom att alla som deltar vinner. Alla 

individers unika värde bekräftas och alla människor ges 

möjlighet att ta risker, göra val och få möjlighet att vinna eller 

förlora” (Fors 2004, sid. 26). 

 

 

1.2.5 Läroplan ur ett historiskt perspektiv 
 

Nilholm m.fl. (2011) beskriver att det i Lgr 62 tas upp att skolan är till för alla vilket innebär 

att elever som har olika förutsättningar ska undervisas tillammans och i samma klass:  

 

”I en skola för alla, där största möjliga hänsyn skall tas till den 

enskilda elevens intresse och förmåga, måste kraven på 

presentationerna inom samma klass variera” (Nilholm m.fl. 

2011, s.17). 

 

Vidare beskriver Nilholm m.fl. (2011) att det i Lgr 62 står att specialundervisningen dels 

skulle utföras som särskild specialundervisning och dels som en samordnad 

specialundervisning. Den särskilda specialundervisningen menas med att man undervisar 
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eleverna i mindre grupper, medan den anpassade specialundervisningen enbart skulle ske 

inom klassens ram och utföras i samarbete mellan ämnes-, klass- och speciallärare. Kritiken 

tilltog under 60-talet mot uppdelningen och segregering som Lgr 62:s en skola för alla 

innebar. Handikapprörelsen höjde dock sina röster med krav på integrering och normalisering. 

Dessa två begrepp blev handikappolitikens ledord under 60-, 70- och 80-talet. Det blev allt 

större krav på att skolan skulle integrera elever med funktionsnedsättningar i undervisningen 

tillsammans med elever utan funktionsnedsättningar. Nilholm m.fl. (2011) skriver att man 

kunde läsa i Lgr 69 att all undervisning skulle vara samordnad och att alla elever skulle gå så 

länge som möjligt i en ordinarie klass:  

 

”En riktpunkt för undervisningen för elever med skolsvårigheter 

är, att dessa elever så långt som möjligt bör gå i vanliga klasser. 

Behovet av individualiserande hjälp tillgodoses genom 

kompletterande och stödjande undervisning” (Nilholm m.fl. 

2011, s. 76).   

 

Elevsynen började dock förändras i Lgr 69 menar Nilholm m.fl. (2011), istället för att rikta in 

sig på skolans krav på eleven så kunde man skymta en vändning till elevernas krav på skolan. 

I Lgr 80 skrevs tydligt förutsättningen på detta förändrade synsätt fram. Nilholm skriver att 

man nu skulle bygga upp arbetet i skolan så att undervisningen skulle förhindra alla 

svårigheter och problem. Självklart skulle elever få särskild hjälp om det hade stora 

svårigheter i skolan men nu var tanken att allt stöd till elever skulle ske integrerat i den 

ordinarie undervisningen.  

 

Begreppet integrering började göra intåg under slutet av 80-talet. Till en början innebar det 

nya begreppet en fokusering på att ombilda hela skolsystemet till en skola där elevernas 

olikheter inte enbart ses som ett faktum utan även som en stor tillgång. Ordet inkludering 

nämns dock aldrig vare sig i Lpo94 eller skollagen. Det uttrycks tydligt i Lpo 94 om alla 

elevers rätt att utifrån deras förutsättningar tas emot i skolan.  

 

  

- Vara klar över målsättningen             - Fokusera på förmåga  

- Anpassa inom dessa gränser             - Välj lämpliga aktiviteter 

- Aktiviteten ska vara utmanande             - Erbjud en stödjande inlärningsmiljö 

 för alla               - Uppmuntra prestationen 

- Uppskatta olikheter     (Fors (2004) s. 40) 

 

Behålla den 

ursprungliga 

aktivitetens syfte 

Individuell optimal 

förmåga och potential + 

Inkluderingens gyllene regel 

Rimligt och möjligt för alla att delta 
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Fors (2004) beskriver att det är vikigt att läraren i anpassad undervisning ser till att 

deltagandet blir möjligt för alla oavsett funktionsförmåga. Det är vikigt att det finns en balans 

i deltagandet mellan den optimala förmågan hos varje enskild individ/elev och för aktivitetens 

syfte. Vidare förklarar Fors att man bör förändra aktiviteten så lite som möjligt så att den 

förblir utmanande och meningsfull för hela klassen och att syftet inte förloras på grund av 

onödiga anpassningar.  

 

”En inkluderande undervisning förutsätter bekräftelse och 

uppmuntran, särskilt för elever med många misslyckanden” 

(Ahlén 2011, s. 115) 

 

 

1.2.6 Normaliseringsprincipen 

 
Sedan slutet av 1960-talet har termen normalisering används som en målsättningsterm i hela 

Norden. Termen står för en ömsesidig anpassningsprocess mellan samhälle och individ. (SOU 

1991:30). Karlsudd (1999) refererar till Grunewald (1994) som menar att det viktigaste 

redskapet i förnyandet av omsorgerna om utvecklingsstörda i vårt land är 

normaliseringsprincipen, alltså att leva som andra i gemenskap med andra. Allt detta bygger 

på en samling av olika idéer, erfarenheter och metoder som kommit till uttryck i det sakliga 

arbetet med de funktionshindrade. Normaliseringsprincipen har ett mål och det är att skapa en 

tillvaro så nära det normala som möjligt för de funktionshindrade. Normaliseringsprincipen 

innebär även att önskemål, egna val och krav ska respekteras och studeras så mycket som det 

bara går.  

 

Karlsudd (1999) refererar till Nirje (1969) som påpekar att normaliseringsprincipen ska gälla 

för alla utvecklingsstörda och samtidigt fungera som rättsnöre för medicinskt, psykologiskt, 

pedagogiskt, politiskt och socialt arbete med dem. Normaliseringsprincipen har olika aspekter 

och konsekvenser, och dessa innefattar bland annat följande: 

 Ha en normal dagsrytm, veckorutin samt årsrytm. 

 Att barnen har möjlighet att delta i/uppleva livets normala utvecklingsfaser, till exempel 

möta en varm atmosfär och miljöer som har anpassade proportioner.  

 Som vuxnen få ha egna förutsättningar och en egen vilja.  

 

Linikko (2009) refererar i sin avhandling till Nirje (2003) och skriver att den normala 

dagsrytmen huvudsakligen innebär att man lägger sig och kommer upp ur sängen på tider som 

de flesta personer gör. Den innebär också att få äta i större grupper och delta i meningsfulla 

aktiviteter. Den normala veckorytmen består i att man förflyttar sig från sitt hem till en skola 

eller ett arbete under veckans fem vardagar och att man sedan använder helgen för avkoppling 

i hemmet tillsammans med vänner och familj. Den normala årsrytmen innebär att man 

upplever högtider och helger samt att man har semester. Vidare refererar Linikko (2009) till 

Ravaud och Stiker (2001) som menar att individen inte ska avvika allt för mycket från en 

medelvärdesmänniska i en normaliseringsprocess. Detta är den motsatta tolkningen av 

normaliseringen jämfört med Nirjes normaliseringsprinciper, som alltså innebär att alla elever 

ska ha rätt att delta.  
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1.2.7 Skolans värdegrund och uppdrag    
 

Ekberg & Erberth (2000) beskriver ordet värde, som är ett begrepp inom etiken. Värde är inte 

samma sak som åsikter. Grundläggande inställning till allt i livet, det är beskrivningen på 

ordet värde, en inställning som styr alla våra val av handlingar. Det har att göra med hela vår 

situation som människa.  

 

Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov, detta står i 

styrdokumenten (Lgr 11). Vidare beskrivs det att man med utgångspunkt i elevernas 

bakgrund, tidigare erfarenheter, kunskaper och språk ska gynna elevernas fortsatta 

kunskapsutveckling och lärande. Skollagen bestämmer att utbildningen inom varje skolform 

ska vara likvärdig, oavsett var i landet den inrättas (1 kap. 9§). I den nya läroplanen, Lgr 11, 

står det att genom de nationella målen anges normerna för likvärdighet. Med en likvärdig 

utbildning menas inte att undervisningen ska utformas på samma sätt runt om i landet eller att 

resurserna på skolan ska fördelas lika, utan man vill att det ska tas hänsyn till elevernas olika 

behov och förutsättningar. Det finns även olika vägar för att nå alla dessa mål. Skolan har ett 

stort ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att uppnå målen för 

utbildningen. Därför kan undervisningen inte utformas lika för alla. I den nya läroplanen står 

det att alla som arbetar i skolan ska stötta och uppmärksamma elever i behov av särskilt stöd 

och läraren ska även ta hänsyn till varje enskild individs förutsättningar, behov, tänkande och 

erfarenheter. Därefter står det att man som lärare ska stimulera, ge stöd och handleda elever 

som har svårigheter. Detta är bara några av de punkter som tas upp i den nya läroplanen.  

 

Teveborg (2001) beskriver att samtliga rikspartier i sina program har gett uttryck för alla 

elevers rätt till bästa möjliga utbildning. I olika sammanhang markeras detta även i riksdagen, 

och de grundläggande demokratiska principerna i läroplanerna om bland annat jämlikhet och 

delaktighet för alla har bestämts i enighet. Utvecklingsplanen för förskola, skola och 

vuxenutbildning presenterade regeringen för riksdagen 1997, och där beskrevs innebörden av 

begreppet en skola för alla. En skola för alla betyder en skola där alla elevers erfarenheter får 

utrymme och där eleverna får en undervisning som tar hänsyn till elevernas krav och behov 

samt att alla elever med olika bakgrunder undervisas tillsammans. Målet med en skola för alla 

är att alla elever utvecklar sina färdigheter, kunskaper och förhållningssätt som ska stärka deras 

förmåga både att anpassa sig till det moderna samhället men även att delta i samhällets 

förändringar. Vidare nämner regeringen att om målet är att man ska nå en integrerad, likvärdig 

och sammanhållen skola så måste skolan kunna anpassa sin undervisning och organisation så 

att alla barns villkor tas till vara, alltså deras kompetens.  

 

 

1.2.8 Lärarens roll 

 
Annerstedt m.fl. (2001) menar att lärarens roll inom idrott och hälsa är att gynna utvecklingen 

och ge en bred fysisk kompetens, ge grunden till en positiv självbild inom sammanhanget 

fysisk aktivitet men att också ge eleverna en bättre förståelse av innebörden för en sund 

livsstil. En annan uppgift idrottslärarna har är att skapa möjligheter för eleven att utvecklas till 

en självständig och ansvarstagande samhällsmedlem. Annerstedt m.fl. (2001) anser även att 

idrottsläraren har ytterligare en uppgift, som handlar om elevens personliga utveckling samt 

att skapa förutsättningar för eleven att få ett långvarigt rentav livslångt, intresse för den 

fysiska aktiviteten.  
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Ekberg och Erberth (2000) anser att det även är viktigt som lärare i ämnet idrott och hälsa att 

kunna resonera och lyfta fram frågor kring de kvaliteter som ämnet ger eleverna, alltså vad 

som är viktigt att kunna. Annerstedt m.fl. (2001) menar att detta är extra viktigt då ämnet har 

ifrågasatts och inte ansetts som bildande. För att ta till sig ämnets kvaliteter så måste alla 

elever få möjligheten till det och enligt Lgr 11 ska undervisningen utgå från varje enskild 

individs förutsättningar och behov.  

 

Det är vikigt att unga människor har kontakt med engagerade vuxna med lyhördhet och etisk 

medvetenhet. Ekberg & Erberth (2000) menar att vuxna själva måste ha sina egna värderingar 

klara för sig innan de kan hjälpa de unga att hitta sin väg i livet. Detta gäller inte bara 

idrottsläraren eller någon annan specialiserad lärare, detta berör alla vuxna som har med barn 

och ungdomar att göra. Det är viktigt att läraren har en insikt i barns och ungdomars situation. 

Lärare ska dock inte tränga sig på. Ibland behöver ungdomar en egen värld där de kan vara för 

sig själva utan vuxnas inblandning. Ekberg & Erberth (2000) menar att om man har ett litet 

grepp om vad barns tankar rör sig om, vad de lyssnar på för musik samt vad det har för 

intressen utanför skolan så har man större chans att förstå. Det är viktigt att läraren ger eleven 

tid till att själv fundera på vad som är rätt och orätt. Det är vikigt att vi läraren visar vägen. 

Vidare menar de att det viktigaste är att lärare försöker se eleverna som de är. De ska kunna 

känna sig uppskattade och sedda för vad de är och vad de presterar. Viktigt är att se eleverna 

som subjekt, alltså som individer, och inte som objekt.  

 

”Att få alla att trivas i gymnastiksalen är idrottslärarens uppgift, 

inte att vinna skolcupen” (Ekberg & Erberth 2000, s. 119) 

 
Ahlén (2011) beskriver i sin bok att det är svårt att avgöra vem det är som ska bestämma om 

en elev är i svårigheter eller har särskilda behov. Vidare menar han att om man är lärare i 

grundskolan har man ett uppdrag som innebär att erbjuda varje elev en likvärdig utbildning. 

Alla elever har rätt till lämpligt stöd, alla ska kunna nå målen och uppnå en godkänd 

kunskapsnivå. Lärarna identifierar avvikande elever utifrån skolans målbeskrivningar, alltså 

det som inte uppfyller normen. Ahlén (2011) beskriver vidare att när en elev riskerar att missa 

målen, så konstaterar lärare svårigheterna. I bästa fall kan lärare hjälpa eleverna som behöver 

extra stöd i ett tidigt skede. Om man tittar så långt innebär vårt skolsystem att alla elever, 

oavsett individuella förutsättningar, har rätt till en bra utbildning. Håller man sig till denna 

konstruktion så finns det dock några dilemman. Det första är att utbildningen i grundskolan i 

praktiken är tidsbestämd, även om eleverna kan få gå om enstaka skolår om så behövs. Detta 

trots att vi vet att eleverna behöver olika lång tid för att utvecklas. Det upprättas ibland en 

anpassad studiegång för att hjälpa högstadieelever som inte hinner med i skolan. Detta 

innebär att man måste plocka bort ett annat ämne från elevens schema, till förmån för 

kärnämnena. Ahlén (2011) anser att trots att detta kan hjälpa till och underlätta för eleven att 

uppnå gymnasiebehörighet har hon/han fråntagits något annat ämne som kanske är minst lika 

viktigt för just eleven i fråga. Andra dilemmat är att skolan sällan erbjuder stödet i anknytning 

till den vanliga verksamheten. Särskilda undervisningsgrupper är stödet som ofta erbjuds 

eleven. De eleverna kan uppfattas som mindre bra än andra och får stämpeln som annorlunda 

och lågpresterande. Ahlén (2011) tror att allt detta kan medföra att eleven får sämre 

självkänsla som i sin tur kan bidra till negativa konsekvenser för dennes fortsatta liv.  

 

Ahlén (2011) tillägger att det är viktigt som lärare att förstå att vårt sätt att tolka elevernas 

svårigheter och prestationer beror på våra egna tankar, men även samhällets tankar om vad 

som faktiskt är normalt. Som lärare är man bärare av normer men även en viktig person för 

elevernas sätt att tänka om avvikelser och normalitet.  



 9 

 

”Lärares positiva förväntningar på elever betyder väldigt mycket 

för utgången” (Ahlén 2011, s.115).  

 

Ronsten (2001) har i sin bok samlat ihop mängder av sanna berättelser, från personer som nu 

är vuxna, som beskriver hur viktigt det var att bli sedd av läraren när man gick i skolan. En 

kvinna berättar att när hon gick i skolan på 50-talet var varje elev betydelsefull för läraren, 

alla blev sedda och magistern ordnade med olika projekt, teaterföreställningar, resor, 

studiebesök och annat. Hon avslutar med att beskriva hur en bra lärare är och det innebär för 

henne att han/hon gör varje elev betydelsefull, synlig och värd att känna. Nästan alla som 

blivit intervjuade av Ronsten beskriver att det är viktigt att alla blir sedda för den person som 

man är, att alla får komma till tals, att läraren ser till att eleverna tror på sig själva, att tala om 

att allt är möjligt, att läraren ser elevens starka sidor och att man skapar en slags gemenskap i 

gruppen för att på så sätt öka tryggheten till att vara i skolan.  

 

Oftast kan man känna sig osäker och maktlös när man som pedagog möter en 

funktionshämmad person (Asmervik 2001) Vidare menar han att man är rädd för att 

misslyckas och att man inte har tillräckligt med kunskaper när man ska hålla en lektion för en 

elev med funktionsnedsättning.  

 

Det är få idrottslärare som har reflekterat kring kompetensfrågor och det är Annerstedt m.fl. 

(2001) som belyser detta problem. Många tycks ha dåligt självförtroende och verkar sakna en 

professionell yrkesidentitet. Vidare menar de att detta inte är unikt för gruppen idrottslärare 

och de refererar till Hargreaves och Tucker (1991) som har identifierat en tydlig osäkerhet i 

kompetensfrågor hos lärare i allmänhet. Som  kan förklaras med en oklar lärarroll och att det 

saknas tydliga kriterier i läraryrket för vad som kan symboliseras som framgångsrik 

undervisning. I skolinspektionens (2009) rapport beskrivs det att lärarens kompetens om olika 

funktionsnedsättningar samt dess påverkan på inlärningen är väldigt varierande. Det finns de 

lärare som har många års erfarenhet, vana och kunskap om elevers olika 

funktionsnedsättningar, men det förekommer även lärare som inte har någon vana eller 

erfarenhet alls. Många lärare menar att det är svårt att veta om elevens svårigheter i ett ämne 

beror på någon form av funktionsnedsättning eller om svårigheten beror på något annat. 

Skolinspektionen (2009) skriver vidare i sin rapport att det erbjuds kompetensutveckling vid 

samtliga skolor när behovet uppstår, men det är inte alltid lärare får tillgång till den. Något 

som är vanligt förekommande är att lärare som undervisar eleverna i ämnen som idrott och 

hälsa, slöjd eller musik sällan omfattas av riktade kompetensutvecklingsinsatser avseende alla 

de aktuella funktionsnedsättningar och hur dessa berör inlärningen.  

 

Persson (2009) beskriver i sin bok att lärarutbildningskommittén menar att alla lärare ska ha 

kompetens att organisera arbetet på så vis att hänyn tas till elevers olika behov av tid, stöd och 

stimulans. Känner läraren att kompetensen inte räcker så söker denne stöd av 

specialpedagoger eller andra specialister. Då kommer vi in på resursneddragning och att 

lärarna inte räcker till. Persson (2009) nämner att Sverige, men även andra länder i 

västvärlden, har utsatts för intensiv granskning vad gäller skolans resultat och i relation till 

antalet resurser. Neddragning av resurser har bidragit till att det har blivit större klasser och 

lärarnas arbetsbörda ökar i takt med stigande elevantal.  
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1.2.9 Skolans miljö 
 

Teveborg (2001) beskriver att det gäller samma regler och föreskrifter vad gäller arbetsmiljön 

i skolan som på andra offentliga arbetsplatser och lokaler. De krav som ställs är bland annat 

på hur lokalen är utformad, hur maskinerna används, hur man hanterar farliga ämnen samt att 

det finns en fungerande ventilation. Vidare refererar Teveborg (2001) till Arbetsmiljölagen 

som menar att man ska anpassa arbetsförhållandena till människans förutsättningar i både 

fysiskt och psykiskt avseende. Arbetet ska sträva efter att arbetstagaren själv ska kunna 

påverka sin arbetssituation. Teveborg (2001) nämner att det är kommunen som har ansvaret 

för arbetsmiljön i skolorna. Utformningen av skolmiljön är viktig för alla elever och för elever 

med olika funktionshinder är det extra viktigt och nödvändigt att skolmiljön har en problemfri 

utformning, så att de kan delta som vanligt i undervisningen.  

 

I Lgr 11 står det under rubriken ”God miljö för utveckling och lärande” att skolan ska sträva 

efter att vara en levande social gemenskap som i sin tur ska ge trygghet och en vilja och lust 

att lära. Skolan är omgiven av många kunskapskällor (litteratur, lärare, datorer), och skolan 

måste sträva mot att skapa de bästa samlade förutsättningarna för elevens tänkande, bildning 

och kunskapsutveckling. Den personliga självkänslan och tryggheten grundläggs i hemmet, 

men skolan har även en viktig roll. Vidare beskrivs det att varje elev har rätt att få utvecklas i 

skolan, känna en växande glädje men även att få erfara den tillfredställelse som det ger att 

övervinna svårigheter och att göra framsteg. Skolinspektionen (2009) anser att skolans lokaler 

i de flesta fall inte är anpassade fullt ut efter elevernas behov. Det gäller även de läromedel 

som används i skolan. Det kan röra sig om allt från pedagogiska och fysiska anpassningar till 

personalens otillräckliga kompetens/behörighet att använda sig av tekniska hjälpmedel.  

 

Vidare tar skolinspektionen (2009) upp att det finns svårigheter att erbjuda lokaler som bidrar 

till maximal tillgänglighet men som även underlättar för eleverna så att det kan bli så 

självständiga som möjligt. Det som skolinspektionen har fått erfara vid besök ute bland 

skolorna är bristen på fungerande dörröppnare, trånga lokaler, våningsplan som inte hissen 

når samt bristande rutiner vid skottning av ramper. Det finns även lokaler som inte alls är 

anpassade för elever med rörelsehinder och konsekvensen av det blir att eleverna inte kan 

delta i undervisningen. Skolinspektionen intervjuade en pojke med rörelsehinder på en skola 

som sa: 

 

”Vår idrottssal är inte gjord för att man ska ha rullstol så jag 

simmar i badhuset istället på de lektionerna” (Skolinspektionen 

2009, s. 16). 

 

 

1.3 Syfte 

 

Syftet med undersökningen var att ta reda på idrottslärarnas syn på inkludering, vad de ansåg 

att det fanns för möjligheter och hinder med en inkluderad undervisning samt om de trodde att 

det var möjligt och realistiskt med en skola för alla.  
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1.3.1 Frågeställningar 
 

De frågeställningar som ska besvaras är: 

1) Hur såg idrottslärarna på inkluderad undervisning? 

2) Vad ansåg idrottslärarna att det fanns för möjligheter och svårigheter med en inkluderad 

undervisning i idrott och hälsa? 

3) Vad ansåg lärarna om en skola för alla, var det möjligt eller inte?  

 

 

2 METOD 

2.1 Metodval  

 

När jag först skulle bestämma vilken metod som var lämplig att använda för att besvara mina 

frågställningar kom jag fram till att intervjuer var en lämplig metod då jag ville få reda på 

pedagogernas syn och deras egna tankar och berättelser. Jag valde att använda mig av intervju 

som datainsamlingsmetod då jag ansåg att det var lättare att förstå pedagogens upplevelser 

och uppfattningar med en intervju än om jag hade använt mig av enkäter. Då 

undersökningsgruppen inte var så stor menar Lantz (1993) att intervju passar bäst och 

eftersom att jag endast hade åtta stycken intervjupersoner så ansåg jag att denna strategi 

passade bra för mig och min undersökning.  
 

För att få svar på mina frågeställningar valde jag att använde mig av kvalitativ intervju 

eftersom att jag ville ha pedagogernas egna syn, tankar och berättelser. Trost (2005) menar att 

det typiska för kvalitativa intervjuer är bland annat att intervjuaren ställer raka och enkla 

frågor, och på dessa får man komplexa och innehållsrika svar. Patel och Davidsson (2003) 

menar att syftet med en kvalitativ intervju är att identifiera och upptäcka egenskaper och 

karaktären hos något, till exempel intervjuarens åsikter om något fenomen. Jag valde att ha en 

öppen karaktär på mina intervjufrågor för att jag skulle få så personliga svar som möjligt. 

Vidare beskriver Patel och Davidsson (2003) att den person som blir intervjuad ska lämna ut 

sina personliga åsikter och den som intervjuar ska ge intervjupersonen utrymme att svara med 

sina egna ord. Vidare menar de att det är viktigt att personen som blir intervjuad kan känna 

förtroende till personen som intervjuar, för att på så sätt underlätta samtalet.  

 

Kvale (2009) menar att man kan lägga upp intervjuerna på olika sätt. Det kan vara strukturerat 

eller ostrukturerat. Vidare beskrivs det att i en strukturerad intervju så styrs utvecklingen av 

de förutbestämda frågorna, därför ges lite utrymme till respondenten (personen som blir 

intervjuad) vid besvarandet av frågorna. Kvale (2009) nämner även att den ostrukturerade 

intervjun ger ett samtal som både är flexibelt och öppet. Jag använde mig av halvstrukturerade 

frågor som innebar att jag hade ett antal strukturerade frågor som låg till grund för intervjun. 

Kvale (1997) menar även att de halvstrukturerade frågorna är mer fördelaktiga på grund av att 

intervjuaren kan vara mer flexibel under intervjun, vilket i sin tur innebär att man kan 

situationsanpassa frågor och ställa följdfrågor.  

 

Hjälpmedlet som jag använde under intervjun var en diktafon. Denna använde jag för att 

underlätta bearbetningen av materialet. Enligt Denscombe (2009) är en fördel med att 

använda en diktafon att forskaren får en fullständig dokumentation av samtalet vilket inte de 

handskrivna anteckningarna kan ge. Videoinspelning kunde vara ett alternativ till diktafonen, 

för att på så sätt även fånga pedagogens kroppsspråk. Enligt Denscombe (2009) finns det en 
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nackdel med att använda sig av videoinspelning och det är att man bidrar till att pedagogen 

blir nervös och detta i sin tur kan påverka intervjusituationen. 

 
 

2.1.1 För- och nackdelar med metodvalet  
 

Det finns både för- och nackdelar med att använda intervju som sin metod. En fördel med 

intervju är enligt Denscombe (2009) att det skapas en direktkontakt med respondenten vilket 

då styrker tillförlitigheten. Vidare tas det upp att intervju som undersökningsmetod blir mer 

djupgående än till exempel enkätundersökningar, men även att intervjuaren kan vara mer 

flexibel i en intervju, det vill säga att man kan ställa följdfrågor i anslutning till de 

förutbestämda frågorna. En annan fördel är att idrottslärarna själva får uttrycka sig med deras 

egna berättelser och tankesätt. Fördelen med att intervjupersonerna inte fick se frågorna innan 

var att jag ville att det skulle bli spontana svar. Intervjuerna genomfördes med ljudupptagning 

genom en diktafon så att jag helt och hållet kunde koncentrera mig på samtalet.  

 

Nackdelarna enligt Denscombe (2009) med bland annat intervju är att metoden kräver mycket 

tid med transkribering och analys av data som kan bli svår att tolka. Det tas även upp att 

intervjuaren kan leda in respondenten på ett spår med sina frågor, vilket då kan göra att man 

ifrågasätter tillförlitligheten i svaren. En annan nackdel med detta metodval kan vara att det är 

svårt att intervjua på ett bra sätt om man inte har någon erfarenhet av detta. Ytterligare en 

nackdel med att intervjupersonerna inte fått sett frågorna innan kan vara att det inte har satt 

sig in i ämnet och kanske inte vet vad de ska säga och kan missa viktiga åsikter och punkter 

kring ämnet.  

 
Anledningen till att jag inte använde enkäter och observationer som metod till undersökning 

är att jag ansåg att intervjuer bäst skulle besvara mina frågor. Observation hade dock varit en 

bra komplettering till mitt arbete. Fördelen med enkäter är att det blir en bred spridning och 

det passar bra om man ska göra en stor undersökning och vill ha med personer från olika 

ställen i landet. Nackdelen är att informationen blir väldigt ytlig och att svaren då riskerar att 

inte vara tillförlitliga. Anledningen till att enkäter inte användes som en metod i detta arbete 

var för att denna typ av undersökning inte var så stor. Jag valde intervju som metod för att jag 

ansåg att det skulle bli bättre svar och mer tillförlitligt om jag träffade personerna och ställde 

frågorna direkt till pedagogen.  

 

Fördel med observationer är att man själv får iaktta och analysera, man ser med egna ögon. 

Man är på plats och ser hur arbetet fungerar i verkligheten och inte bara genom pedagogernas 

egna ord. Genom att göra observationer så blir det en mer tillförlitlig undersökning. Nackdelar 

kan vara att det blir uppgjort, att pedagogen till exempel gör lätta övningar så att han/hon inte 

ska framstå som dålig. En annan nackdel kan vara att man inte hinner med att anteckna allt 

som sker under lektionstiden, nackdelen med observationer kan även vara att hela sanningen 

inte kommer fram inne i idrottssalen under observationen, för att som det tidigare togs upp, 

läraren väljer att undervisa på ett annat sätt än vanligt. Detta kan även bidra till att eleverna 

beter sig på ett annat sätt än vanligt på grund av att det är en annorlunda idrottssituation.   
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2.2 Urval 

 

Urvalet i denna undersökning bestod av åtta behöriga grundskollärare i ämnet idrott och hälsa. 

Fem av intervjupersonerna valdes ut genom tidigare kontakter och de övriga tre genom ett 

slumpmässigt urval. Lärarna som har intervjuats arbetar på fem olika skolor i två olika städer i 

mellersta Sverige.  

 

Jag kontaktade intervjupersonerna via mejl och via telefon. De fem intervjupersoner som jag 

sedan tidigare hade kontakt med arbetade på två olika skolor medan de tre övriga 

intervjupersonerna återfanns på tre andra skolor. De intervjupersoner som jag inte hade en 

etablerad kontakt med sedan innan kontaktades först via mejl. Detta mejl skickades till tio 

olika idrottslärare och fyra utav dessa svarade. Två var positivt inställda och tackade ja till att 

delta i undersökningen. Efter detta genomförde jag telefonsamtal till olika idrottslärare för att 

få tag på ytterligare intervjupersoner. Antalet intervjupersoner landade till slut på åtta 

behöriga grundskollärare.  

 

Jag anser att mitt ämne gör sig bäst inom grundskolan och därav mitt urval. Jag anser att det 

är under grundskolåren som de flesta elever med särskilda behov får sina diagnoser och det är 

också under denna tid som jag anser att problemen är som störst. Dessutom känns det relevant 

att undersöka grundskolan på grund av den skolplikt som eleverna har upp till nionde klass. 

Då lagen säger att alla barn och ungdomar ska gå i skolan under dessa år anser jag att det är 

extra viktigt att kritiskt granska denna del av skolgången ur ett perspektiv där alla ska 

inkluderas.  

 

 

2.2.1 För- och nackdelar med urvalet 
 

Fem utav intervjupersonerna hade jag en tidigare relation till. En fördel med att känna 

intervjupersonen sedan innan kan vara att det blir en avslappnad situation där både den 

intervjuade och den som intervjuar känner sig bekväma. Detta i sin tur kan leda till mer 

sanningsenliga och uttömmande svar. Nackdelen med detta kan vara att intervjun uppfattas 

som oseriös och det kan vara lätt att sväva i väg från ämnet. Det är viktigt att den som 

intervjuar styr samtalet och håller sig till ämnet. Detta kan vara enklare att hålla då man som 

intervjuare inte har en relation till intervjupersonen sedan innan. En fördel med detta kan vara 

att svaren blir mer seriösa. En nackdel kan dock vara att båda parter känner sig obekväma i 

situationen och detta kan leda till nervositet och kortfattade svar.  

 

En intervjusituation kan i många fall uppfattas som obekväm och det är möjligt att den 

intervjuade inte svarar helt sanningsenligt på grund av nervositet. I ett försök till att minska 

dessa känslor hos intervjupersonen genomfördes alla intervjuer på respektive lärarens skola, i 

en miljö där de kände sig bekväma. Känslan av att intervjupersonen är på hemmaplan kan 

vara positivt för intervjun.  

 

2.3 Val av litteratur  

 

Jag valde litteratur som jag ansåg var relevant för min undersökning. Jag tog hjälp av tre olika 

bibliotek i tre städer för att få böcker och de artiklar jag ville använda mig av i 

undersökningen. Vad det gäller internetsökning så valde jag att använda mig av bland annat 
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LIBRIS (som är en internationell söktjänst, man kan söka efter exempelvis artiklar, böcker,  

affischer, noter), av den anledningen att man på ett lätt och bra sett kunde avgränsa ämnet till 

exempelvis avhandling, eller om man bara ville ha texten på svenska. Där fanns bra 

information som jag tyckte passade in i min undersökning. Jag använde mig även utav olika 

internetsidor så som skolverket, skollagen, skolinspektionen, barnombudsmannen och 

vetenskapsrådet för att jag ansåg att de sidorna gav bra fakta och var relevanta för min typ av 

undersökning.  

 

2.4 Procedur 

 

Till en början skickade jag ut tio mejl till olika idrottslärare i två olika städer. Då jag bara fick 

två svar tillbaka, med godkännande att jag kunde intervjua bestämde jag mig för att ringa runt 

till de andra. Fördelen med att skicka mejl till pedagogerna är att man kan skicka ut mejlen 

snabbt och till många samtidigt, man sparar tid. Sen att man kan formulera sig in i minsta 

detalj i mejlet hur man har tänkt och vad syftet är och det blir förmodligen lättare för 

pedagogerna att ta in informationen genom att själva läsa den. Nackdelen med mejl kan vara 

att det är lätt för dem som fått mejlen att ignorera, att det bara blir ett mejl som vilken annan 

skräppost som helst. Fördelen med att ringa till pedagogerna är att de får höra min röst, jag 

förklarar hur arbetet är tänkt att se ut och det blir på något sätt mer personligt. Tanken har 

slagit mig att det verkar vara svårare att säga ifrån via telefon än på mejl och det visade sig 

stämma i mitt fall, för alla var väldigt positiva till det. Nackdelen med att ringa kan vara att 

det blir väldigt stelt under samtalet, att den som ringer blir nervös och stakar sig fram och det 

kan lätt leda till missförstånd och pedagogen kanske känner att samtalet inte känns seriöst.  

 

Jag behövde alltså sex idrottslärare till. Jag ringde först till skolorna som jag hade kontakter 

på och en efter en tackade ja. När jag väl hade sex stycken så ringde jag till en skola där jag 

inte hade några kontakter utan hade kollat upp på internet och de två idrottslärarna tackade ja 

direkt. Jag tog alltså kontakt med sex av de åtta pedagogerna via telefon och två via mejl. När 

jag tog kontakt med pedagogerna presenterade jag mig med namn, vilken högskola jag gick 

på samt vad mitt syfte var med min undersökning och med intervjuerna. Pedagogerna fick 

endast lite övergriplig information om vad mitt arbete skulle handla om eftersom att jag inte 

ville att de skulle kunna förbereda sig allt för mycket innan. Jag lät idrottslärarna bestämma 

lämplig tid och dag för intervjun. Anledning till att jag inte ville bestämma tid och plats var på 

grund av att de skulle hitta en tid som passade dem och som inte skulle krocka med något 

annat. Jag ville inte att de skulle vara stressade under intervjun på grund av att de hade något 

inplanerat efteråt utan att vi i lugn och ro kunde sitta och samtala utan att behöva snegla på 

klockan. Platsen fick idrottslärarna bestämma själva eftersom jag ville att vi skulle mötas på 

en plats där de kände sig bekväma. Förhoppningen var att detta skulle få idrottslärarna att 

känna att intervjusituationen inte var obekväm. 

 

När jag formulerade mina intervjufrågor (se bilaga 1) tänkte jag mycket på utformningen av 

frågorna. Jag valde frågorna utifrån mitt syfte med undersökningen och försökte undvika 

långa frågor, förutsättande frågor, varför frågor och negationer eftersom Patel och Davidsson 

(2003) anser att dessa frågor är bra att undvika. Jag valde att inleda intervjun med några 

neutrala frågor om utbildning och om hur stora klasserna är när de undervisar, detta för att 

både jag och pedagogen skulle känna oss bekväma. Detta belyser även Patel och Davidsson 

(2003) att det är bra att börja ställa lätta frågor för att båda parterna ska känna sig bekväma 

och lätt komma in i samtalet. Jag valde även att ta med de neutrala frågorna för att både jag 

och ni som läsare skulle få en bättre uppfattning om vilka pedagoger som jag valt att 
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intervjua. Innan jag åkte ut till skolorna valde jag att göra en pilotintervju för att se om mina 

intervjufrågor gav relevanta svar för min undersökning. Efter att pilotintervjun hade gjorts 

behövde jag göra ett par ändringar då ett svar var ganska likt ett annat och en fråga var lite för 

invecklad. Därefter justerade jag frågorna och skickade in frågorna till min handledare för 

godkännande.  

 

Alla åtta intervjuerna genomfördes under fyra olika dagar. Varje intervjutillfälle tog mellan 

10-30 minuter beroende på hur väl insatta de var i ämnet och hur mycket de hade att säga om 

varje fråga. Intervjutillfällena genomfördes på fem olika platser och varje plats erbjöd en lugn 

miljö där man kunde samtala ostört. Fem av intervjuerna genomfördes i grupprum/arbetsrum, 

två av intervjuerna i en idrottssal och en intervju i en syslöjdssal.  

 

2.5 Forskningsetik 

 

Enligt Johansson & Svedner (2010) måste examensarbetet bygga på respekt för de personer 

som deltar i undersökningen. Vidare förklarar de att intervjupersonerna inte får föras bakom 

ljuset i fråga om undersökningens syfte, de ska även ha fått ge sitt samtycke till sin 

medverkan och de ska när som helst kunna avbryta, utan att det ska behöva oroa sig för 

negativa konsekvenser. De forskningsetiska kraven följer de fyra huvudkraven som 

Vetenskapsrådet tar upp. Dessa är:  

 

o Informationskravet – Forskaren ska informera de inblandade om forskningsuppgiftens 

syfte.  

o Samtyckeskravet – Deltagarna har själva rätt att få bestämma över sin medverkan i 

undersökningen.  

o Konfidentialitetskravet – Alla uppgifter om deltagarna i undersökningen ska ges 

största möjliga konfidentialitet och allas personuppgifter ska förvaras så att obehöriga 

inte kan ta del av dem.  

o Nyttjandekravet – Alla insamlade uppgifter om deltagarna får endast användas för 

forskningsändamål.  
 

Jag har följt de forskningsetiska kraven i hela undersökningen, i form av att jag först ringde 

eller skickade mejl till varje pedagog och frågade om de ville delta i min undersökning. Innan 

varje intervju så förklarade jag mitt syfte med arbetet. Jag förklarade även att pedagogerna 

skulle förbli helt anonyma, varken namn på skolan eller lärare skulle nämnas i 

undersökningen på ett sådant sätt att det skulle kunna gå att identifiera i min slutliga 

rapportdel. Med tanke på att man inte skulle kunna identifiera de fem deltagande skolorna så 

har inte namnet på städerna heller skrivits. 

 

I studien så redovisas delar av intervjuerna som citat, de är intervjupersonernas talspråk med 

en viss modifikation, vilket betyder att citaten inte är helt ordagranna och ibland ändrade till 

skriftspråk. Detta har gjorts på grund av att personerna inte ska kunna identifieras via deras 

sätt att uttrycka sig men även för att det i studien inte är relevant att analysera hur 

intervjupersonerna väljer att uttrycka sig. Trost (2005) menar även att direkta citatat från 

talspråk kan vara integritetskränkande.   
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2.6 Analysmetoder 

 

Till en början gjorde jag en textanalys för att ta med den litteratur och fakta som jag ansåg 

vara relevant för min undersökning. Fortsättningsvis har litteraturen studerats och jag har 

därefter skrivit min inledning och bakgrund i arbetet. Johansson & Svedner (2010) menar att 

textanalys i litteraturvetenskap innebär att man tolkar och beskriver litterära verk för att på så 

sätt relatera och belysa dem till olika sammanhang.  

 

Jag intervjuade pedagogerna en och en och sen transkriberade jag materialet från intervjuerna 

så fort som bara var möjligt. Detta gjorde jag för att sedan sammanställa allas svar på varje 

fråga och se hur deras tankar var kring mina frågor om inkludering och elever i behov av 

särkskilt stöd. Med tanke på att jag inte hade någon tidigare erfarenhet vad gäller att intervjua 

personer så visste jag att jag skulle sättas på prov. Jag anser nu i efterhand att jag skulle 

behövt gått igenom lite djupare om hur man bär sig åt vid en intervju, då jag hade svårt att 

ställa följdfrågor och det ibland blev tyst i samtalet. Detta berodde på mig som intervjuare och 

att jag inte hade några tidigare erfarenheter förutom min pilotintervju. Jag koncentrerade mig 

så mycket på vad de skulle säga att jag helt glömde bort att tänka på vad jag mer undrade 

över, eller om de kunde utveckla svaren. På plats så tyckte jag att de gav mig så pass 

välutformade svar att jag inte alltid behövde ställa följdfrågor men nu i efterhand när jag har 

fått arbeta och analysera svaren så anser jag att det inte hade skadat att ställa följdfrågor. Det 

är omöjligt att säga om resultatet hade blivit annorlunda om jag bara hade betett mig på ett 

annat sätt och känt mig mer bekväm med intervjun, men jag anser att jag fått svar på mina 

frågeställningar och det är huvudsaken. 

 

2.7 Tillförlitlighet  

 
Johansson & Svedner (2010) nämer begreppen reliabilitet och validitet.  

o Reliabilitet – Hur tillförlitlig mätningen är i arbetet. Till exempel så ska resultatet bli 

detsamma vid upprepade mätningar oavsett vem som utför testet. 

o Validitet – om resultatet ger en sann bild av det som undersöks i arbetet.  

 

Intervjuerna har genomförts med åtta idrottslärare och alla intervjuer har genomförts på 

likadant sätt med varje pedagog. Nästan alla frågor som intervjun bestod av uppfattades 

likadant av alla intervjuade idrottslärare. Det var en fråga som handlade om vad begreppet 

elever i behov av särskilt stöd innefattade för idrottslärare, som hade kunnat formuleras på ett 

annat sätt. De frågade om jag syftade på elever med funktionsnedsättning eller rent allmänt 

och jag förklarade då att jag främst menade elever med funktionsnedsättningar. Där hade 

frågan kunnat formulerats tydligare och reliabiliteten hade kunnat bli bättre. Beroende på hur 

mycket varje lärare har haft att säga om varje fråga så har intervjuerna tagit mellan 10-30 

minuter. Jag ville att idrottslärarna skulle ge utförliga svar med deras egna ord och därför fick 

de inte veta frågorna i förväg. De fick enbart veta undersökningens syfte och att det var 

idrottslärarens syn på inkludering och elever i behov av särskilt stöd som skulle studeras.  

 

Något som hade kunnat förbättra reliabiliteten och validiteten i undersökningen är det som jag 

tog upp tidigare, jag hade kunnat ställa mer följdfrågor för att få mer djupgående svar. 

Reliabiliteten hade blivit mer mätbar om jag hade valt att ta med observationer som en metod. 

Det hade stärkt upp lärarens syn, från tal till verklighet. Jag ser inte att de har någon anledning 

att ljuga i undersökningen då pedagogerna är helt anonyma och varken skola eller stad nämns.  
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Jag anser att denna studie inte skulle bli likadan om man använde sig av andra skolor då mina 

intervjufrågor är så pass öppna och det är fritt för pedagogerna att svara efter egna berättelser 

och tankar. Varje skola är unik och därför blir det svårt att få fram samma svar på andra 

skolor, även om man använder sig av samma frågor och syfte. Det är få deltagare med i 

undersökningen och om en av dem skulle bytas ut så skulle förmodligen undersökning sett ut 

på ett annat sätt.  

 

 

3 RESULTAT 

 

3.1 Presentation av pedagoger 
 

Namn Utbildning År som 

idrottslärare 

Jobbar nu med Klassernas 

storlek 

Pedagog A  4-9 utbildning, idrott & 

hemspråk 

14 år Låg-& 

mellanstadieskola 

17-25 elever 

Pedagog B  Idrott & matte, 

grundskolan senare år 

4 år 7-9 + en årskurs 4 20-38 elever 

Pedagog C  Idrott + annat ämne, 

grundskolan, senare år 

3 år Årskurs 4-9 18-30 elever 

Pedagog D  Enämneslärare, Idrott, 

årskurs ett till gymnasiet 

19 år Årskurs 7-9 18-30 elever 

Pedagog E  Specialidrottslärarutbildni

ng, Idrott, handboll, golf. 

Årskurs ett till gymnasiet 

12 år  Årskurs 7-9 24-30 elever 

Pedagog F  Tvåårig utbildning, 

Enämneslärare, Idrott 

25 år Låg-& 

mellanstadieskola 

18-28 elever 

Pedagog G  Idrott, friluftsliv och hälsa 

– upp till årskurs 9 + 

historia till gymnasiet + 

AOU-block.  

5 år Låg-& 

mellanstadieskola 

24-29 elever 

Pedagog H  4-9 utbildning, idrott & 

engelska 

10 år Årskurs 6 just nu, 

annars 4-6.  

23-24 elever 

 

 

 

Mina frågeställningar:  

o Hur såg idrottslärarna på inkluderad undervisning? 

o Vad ansåg idrottslärarna att det fanns för möjligheter och svårigheter med en 

inkluderad undervisning i idrott och hälsa? 

o Vad ansåg lärarna om en skola för alla, var det möjligt eller inte? 
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3.2 Skolmiljön 

 
Sju av åtta pedagoger ansåg att de hade för liten gymnastiksal. Pedagog F ansåg att de hade en 

lagom stor gymnastiksal för den åldern. Fyra av fem skolor var omringade av skogar där de 

hade orientering samt leker och olika terränglekar. En skola måste ta sig en bit bort för att få 

tillgång till en stor fotbollsplan, löparbanor och skogsparti. Tre av skolorna hade 

promenadavstånd till en idrottsanläggning där de kunde åka skridskor eller spela fotboll på 

konstgräsplan. En skola hade promenadavstånd till flera friluftsområden där de ofta höll till på 

somrarna.  

 

 

3.3 Idrottslärarens uppgifter 

 
Sex av åtta lärare ansåg att huvudsyftet var att få eleverna att känna glädje för idrotten, att det 

ska vara roligt att komma och ha idrott. Pedagog F menade att det är lärarens skyldighet att 

kunna ge barnen rörelseglädje. Pedagog D, E, G och H menade att det är viktigt att motivera 

och engagera eleverna till att vilja röra på sig även efter skoltid. Pedagog E beskriver sin 

uppgift på detta sätt: 

 

”Att verkligen hitta nånting som de brinner för, oavsett om det är 

promenad med hunden eller elitidrott, genom hela spannet, att 

varje individ hittar någon typ av motionsform som de gillar” 

(Pedagog E). 

 

Pedagog B var också inne på att uppgiften var att få eleverna att tycka att det är roligt, att 

utmana de som behöver utmanas, men att tiden inte räcker till. Med tanke på att klasserna är 

så pass stora som de är idag och att man är ensam lärare så blir det svårt att hinna med alla 

elever. Pedagog A ansåg att det var viktigt att förklara vilka mål som gäller, vad det är som 

krävs för att nå målen och vad läraren förväntar sig utav eleven. Det var även viktigt att 

läraren själv var insatt i allt nytt som skedde så att man var väl förberedd och att man själv vet 

hur man ska gå till väga med alla mål och riktlinjer. Pedagog C var lite mer inne på att 

uppgiften var att se till att eleverna får en förståelse för vad som krävs för att uppnå en bra 

hälsa genom hela livet och hur de ska klara av det ute i riktiga livet. 

 

 

3.4 Synen på inkludering 

 
Alla pedagoger delade samma syn om vad inkludering är. Att alla ska kunna delta i den 

vanliga undervisningen utifrån sina egna förutsättningar samt att integreras i den vanliga 

klassen. Pedagog D uttryckte det så här:  

 

”Inkludering är att oavsett handikapp eller funktionshinder så ska 

du kunna vara med och gå i din klass, att du tillhör, har en 

klasstillhörighet” (Pedagog D). 

 

Pedagog E menade också, förutom att alla elever ska delta, att det är viktigt att varje individ 

får en möjlighet att utvecklas tillsammans med andra. 
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3.4.1 Inkludering i skolan 
 

Fyra av åtta lärare menade att de anpassar lektionerna utifrån elevernas förutsättningar. Att 

man hela tiden måste tänka ett steg längre, hur man kan utveckla den här övningen eller hur 

kan man hitta en alternativ träning till detta moment. Pedagogerna C, E, F och G menade att 

de jobbar på det här sättet. Pedagog E förtydligar och menade att det beror på hur handikappet 

ser ut, för det är olika. Man måste individanpassa efter varje enskild elev och utgå från vad de 

har för förutsättningar. Pedagog F uttryckte sig på detta sätt:  

 

”Jag jobbar väldigt mycket, att jag gör flera varianter på saker så 

att de ska passa alla. De får göra mycket egna val, om man vill 

spela snabbare spel i bollspel eller ett litet lugnare, man spelar 

med de  som man är jämnbra med…” (Pedagog F).  

 

Pedagog G såg den inkluderade undervisningen som en möjlighet för de andra eleverna att få 

ett helt annat hänsynstagande och G trodde att detta bara gynnade eleverna senare i livet. 

Pedagog G och H berättade att de redan inkluderade särskolan i den vanliga undervisningen 

och att alla elever med exempelvis ADHD redan var inkluderade i undervisningen. Pedagog 

A, B och D hade liknade uppfattning som de tidigare pedagogerna men uttryckte det mer som 

att man skulle låta alla elever delta på lektionen. Deras mål var att få med alla elever i 

undervisningen. Pedagog D förklarasw att de hade särskoleintegrering på skolan och pedagog 

A och B brukar ta hjälp av assistenter.  

 

2.4.2 Möjligheter och hinder med inkluderad undervisning 
 

Pedagog A, E och H hade samma syn vad gäller möjligheter med en inkluderad undervisning 

och menade att det egentligen bara finns möjligheter för den inkluderade eleven. Pedagog B 

och C delade samma syn på vilka möjligheter som fanns med en inkluderad undervisning. Det 

var att de andra eleverna får en insikt i hur det fungerade med vissa typer av 

funktionsnedsättningar eller överlag elever i behov av särskilt stöd. Pedagog G hade en 

liknande syn som pedagog B och C. G menade att de elever som inkluderas når högre i sin 

kunskapsutveckling och att de elever som går i den vanliga klassen får ett annat 

hänsynstagande och en inblick i vad ett funktionshinder är och att de fungerar som vanliga 

människor.  

 

Pedagog D nämnde att på deras skola hade de något som hette resurstimme en gång i veckan. 

Där fick eleverna välja vad de kände att de behövde träna lite mer på. Då var lärarna i sina 

respektive klassrum och idrottslärarna var i gymnastiksalen. D menade att det var ett ypperligt 

sätt att låta eleverna komma till idrotten om de till exempel kände att de behövde hjälp med 

orienteringen eller något annat, för då kunde D i regel följa med ut i skogen och verkligen 

visa, vilket inte gick under den vanliga undervisningen då klassen är stor. Pedagog F menade 

att ju tidigare man fick eleverna i skolan desto större möjligheter hade man att påverka.  

 

Fyra av åtta pedagoger, (A, C, D och G) ansåg att de hinder som fanns med en inkluderad 

undervisning var att det saknades resurser. Var man själv i en klass med cirka 25 elever var 

det svårt att bara koncentrera sig på eleven som är i behov av särskilt stöd. Även om man vill 

hjälpa till lite extra så räcker man inte till som idrottslärare alla gånger. Pedagog A uttryckte 

det så här:  
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”Om du inte har någon som kan hjälpa dig, då är det mycket 

besvärligt för dig som ensam att stå där med en elev som har 

sådana bekymmer” (Pedagog A).  

 

Två pedagoger (E och G) ansåg att ett hinder var att de inte har fått tillräckligt med 

utbildning. Pedagog E ansåg sig inte kapabel att ge specialpedagogik till eleverna i alla lägen, 

särskilt inte om man har 28 andra elever i klassen. E menade att det nästan var omöjligt i ett 

sådant läge. Pedagog F förklarade att föräldrarna kan vara en bidragande orsak till att 

inkludering var problematiskt. F menade att föräldrarna kan tycka att det är jobbigt att deras 

barn behöver en anpassad undervisning, och för att man vill att ens barn ska vara som alla 

andra. Det kan F se som ett hinder, att inte jobba med eleven i fråga och hjälpa till på de 

punkterna det behövs.  

 

Pedagog B ansåg att ett hinder kan vara att få med eleverna i behov av särskilt stöd i 

undervisningen, eller att de får samma undervisning som de andra. B menade att det kan bli 

problem när de ska ha redskap, för eleven i behov av särskilt stöd kan inte göra alla saker. B 

menade även att det inte spelar någon roll om eleven hade problem med benen eller problem 

med motoriken. Pedagog H ansåg att hindret kan vara att idrottsämnet är så fritt. H menade att 

i ett klassrum hade man en bestämd plats att sitta vid, men idrotten är helt annat. Var det en 

elev med en diagnos som gör att han/hon måste ha en strukturerad omgivning, ordning och 

reda omkring sig så blir det ett jättesteg att få det att fungera i idrotten.  

 

 

3.4.3 Inkludering i skolan, vad kunde bli bättre? 
 

Fyra av åtta pedagoger (A, D, G och H) ansåg att resurserna var problemet. Antingen läggs 

resurserna på andra ämnen istället för på idrotten, eller så fanns de inte alls. Utöver att det 

behövs fler resurser på idrotten så ansåg pedagog D även att det var bra att dela in eleverna i 

mindre grupper och denna syn delade även pedagog B som sa: 

 

”Jag tror att man skulle behöva ha mindre grupper, framförallt i 

den grupp som jag hade den tjejen, för att den är så pass stor så 

man hinner inte med” (Pedagog B). 

 

Pedagog B påpekade även att man skulle behöva ha mer kunskap, att man skulle vilja läsa in 

sig mer på ämnet, men att tiden inte räckte till. Pedagog E höll med och menade att skolan 

borde utbilda personalen kring ämnet, för det saknas kompetens. E var även inne på att skolan 

måste anpassa grupperna efter elevernas behov, för att få ut det bästa av dem. Denna åsikt 

delade även pedagog C och menade att man måste bli bättre på att planera momenten samt att 

ha tillgång till större salar och få bättre material. Pedagog F hade en annan syn gällande vad 

på skolan som kan förbättras. F menade att ibland hade de här eleverna med behov av särskilt 

stöd, som F kallade det, ”specialkonton”. Vilket betydde att eleverna ibland hade extra pengar 

i form av hjälp från habiliteringen, speciella datorer och tangentbord. F berättade att man 

måste kämpa för att de här eleverna ska få bästa möjliga utbildning. Sen ansåg F att det 

berodde på vad man hade för typ av rektor. var det en person som ansåg att idrott var viktigt 

så kanske man inte behövde strida så mycket för att få tillgång till saker och ting.  
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3.5 Begreppet elever i behov av särskilt stöd 

 

Pedagog A hade inga funktionshindrade på skolan just nu men menade att begreppet elever 

med särskilt stöd var när personen var i behov av en assistent. Denna tanke hade även 

pedagog B, D och G. De var eniga om att det var elever som behövde lite extra hjälp, och 

även i undervisningssammanhang, att man måste anpassa efter elevens behov och 

förutsättningar. Pedagog G menade att man måste tänka till i undervisningssammanhang, men 

att man då behövde fler resurser. Pedagog C delade samma syn som pedagog G och menade 

att vissa sjukdomar krävde en mer speciell undervisning men att det helt berodde på vad man 

hade för olika behov. C fortsatte förklara att elever i behov av särskilt stöd var personer som 

hade något slags hinder. Pedagog E uttryckte det på detta sätt:  

 

”Ja men det är att man har någon typ av fysiskt eller psykiskt 

handikapp. Som man måste utveckla i en positiv riktning och få 

hjälp med” (Pedagog E).  

 

Pedagog F hade samma tanke och menade att elever i behov av särskilt stöd hade vi som 

lärare extra skyldighet att ta hand om, för de hade det tufft på så många sätt. F ansåg att man 

måste strida för eleverna och låta dem få ha extra gymnastik. F tyckte även att det var viktigt 

att ibland göra mindre grupper, att man blandar från flera klasser. Vidare förklarades det att 

elever i behov av särskilt stöd var de elever som behövde lite extra utav pedagogen. Pedagog 

H menade att när man inte når målen, eller riskerar att inte nå målen, är man direkt i behov av 

särskilt stöd. Sedan behövde det inte bara innefatta elever med något funktionshinder utan 

elever i allmänhet.  

 

 

3.5.1 Kunskap kring behov av särskilt stöd 

 
Alla pedagoger var eniga om att de inte fick tillräckligt med kunskaper i sin utbildning 

angående elever i behov av särskilt stöd. Flera menade att de enbart fått en eller två dagars 

utbildning inom detta ämne och att de skulle önska att man hade fått lite mer konkreta exempel 

kring hur man ska jobba med elever i behov av särskilt stöd. Pedagog B och G menade att det 

skiljde sig så mycket från att sitta i skolbänken till att vara ute i verkligheten, för då märkte 

man hur lite man faktiskt vet, att allt är annorlunda. Pedagog G hade förslag på vad man skulle 

kunna göra på utbildningen:  

 

”Jag tycker att högskolan ska jobba mer med forum, forumspel, 

eller att man spelar upp situationer och diskuterar vad man ska 

göra i olika situationer” (Pedagog G).  

 

Pedagog C och D var också inne på att verkligheten skiljde sig oerhört från skolbänken. 

Pedagog C menade att på universitet och högskolor fanns de bästa materialt men när man 

sedan kommer ut i verkligheten såg det inte ut så på skolorna. C kände att det inte skulle skada 

att få lite mer tips på hur man kan få det att fungera i den vanliga verksamheten, där det inte 

fanns så mycket resurser. Pedagog D menade att rent teoretiskt kunde man en del och man vet 

till exempel vart man skulle leta i en bok för att hitta teorin kring det hela, men praktiskt så var 

det erfarenheterna som gett D mest. Detta tog även pedagog F upp, att man hade jobbat sig 

fram genom sunt förnuft. F tyckte att det var en brist, eller i alla fall var de förr. Pedagog E 

tyckte sig sakna specialkompetens. E ansåg att man skulle ha haft en mer övergripande 
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grundkurs och mer praktik. De hade mycket praktik men det var fyra veckor på gymnasiet och 

de gav ingenting vad gäller biten med elever i behov av särskilt stöd.  

 

3.6 Samarbetet mellan idrottslärare/arbetslag och specialpedagoger 

 
Pedagog F ansåg att de hade bra samarbete med specialpedagoger. F menade att det var väl 

inarbetat med tanke på att skolan genom åren hade haft barn med både större och mindre 

behov. Sju av åtta pedagoger menade att det inte fanns något direkt samarbete med någon 

speciallärare. Pedagog C verkade inte ha någon riktig uppfattning om hur det var med 

samarbetet, eftersom att C inte hade någon elev i behov av särskilt stöd, men antog att det 

fungerar bra mellan den idrottslärare och pedagog som hade hand om eleven i behov av särskilt 

stöd. Pedagog H uttryckte det så här:  

 

”Vi har inget egentligen samarbete med specialpedagoger, inget 

utvecklat tänk, eller samarbete kring det alls. Jag vet att det finns 

och att det är väl utvecklat på vissa skolor men vi har inte riktigt 

det” (Pedagog H).  

 

Pedagog H och pedagog G hardespecialgympa, eller som de kallade det, lyxgympa på skolan. 

Där fick elever med särskilda behov vara i en liten mindre grupp. Pedagog G menade att 

specialpedagogen enbart arbetade med de teoretiska ämnena, att den läraren bara backade upp 

just där. Pedagog B hade en liknande syn och menade att idrotten glömdes bort. B menade att 

det fungerar bra i de andra ämnena, men idrotten kom i andra hand.  Pedagog E menade att 

detta var en brist på skolan, på grund av att alla lärare hade så otroligt mycket att göra hela 

tiden att det nästan inte fanns någon tid över. Pedagog D delade samma uppfattning om att det 

inte fanns något direkt samarbete med någon speciallärare. Däremot så tyckte D att 

samarbetet mellan arbetslag och idrottslärare fungerade bra. Vidare beskrev D det så här:  

 

”däremot arbetslaget, idrottslärare är väldigt tätt liksom, vi har 

sex klasser per arbetslag och så är vi tolv lärare och vi jobbar ju 

väldigt tajt kring de eleverna. Vi undervisar dom i stort sett i alla 

ämnen” (Pedagog D).  

 

Även pedagog A, G och H ansåg att de hade ett bra samarbete med sina arbetslag. Pedagog H:s 

arbetslag arbetade mycket med VI känslan, alltså inte jag som idrottslärare utan vi på skolan. 

Alla slöt upp och hjälptes åt. H ansåg att det var jätteviktigt att arbetslaget och idrottsläraren 

pratade ihop sig så att idrottsläraren hela tiden var uppdaterad.   

 

3.7 Möjligt med en skola för alla? 

 

Samtliga pedagoger ansåg att det var möjligt med en skola för alla, men pedagogerna 

uttryckte det på olika sätt. Pedagog A ansåg att det var möjligt men att det måste tillkomma 

fler resurser. Pedagog D delade samma syn och om man var beredd att förändra strukturen på 

skolan och framförallt tillsätta resurser så skulle det vara möjligt med en skola för alla. D 

menade att man inte bara kunde plocka in elever med behov av särskilt stöd med de resurser 

som fanns nu på skolan, utan man måste först tillföra resurser och man måste se till att lokaler 

och material anpassas, så att det passade alla elever. Denna syn delade pedagog C som 

menade att det var möjligt om det fanns tillräckligt med tillgångar, material och resurser, men 
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att det då behövdes mer pengar till skolan. Pedagog E och G tog också upp att det behövdes 

mer pengar om det skulle fungera ute i skolorna.  

 

Pedagog B ansåg också att det var möjligt men menar att då måste alla pedagoger hjälpas åt 

för att det skkulle fungera på bästa sätt, samt att man måste få hjälp uppifrån av rektor men 

även av regeringen, som bidrog till att lärarna fick bättre kunskap, exempelvis genom 

utbildning inom ämnet. B förklarade att eleverna tyvärr kom lite i andrahand på grund av att 

man måste sitta ner och skriva massa omdömen och dylikt, mycket tid gick till det. Vidare 

förklarade B att: 

 

”Vi hade konferens för inte så längesen, man kör med lite tröskel 

pedagogik, alltså att man vet inte vad man ska göra innan, när 

man går över tröskeln så bestämmer man sig för vad man ska 

göra, bara för att man inte har haft tid att planera, och då är det 

svårt att få med alla” (Pedagog B).  

 

Pedagog E och G var inne på samma bana som pedagog B om att det behövdes mer utbildning 

kring barn med funktionsnedsättning, hur man skulle gå tillväga för att ta hand om dem. 

Pedagog E och G tog även upp att de tyckte att det ställdes högre och högre krav på lärarna 

idag. Pedagog E menade att all förändringsverksamhet las på lärarna som egentligen hade 

som huvudsyfte att vara pedagoger och utbilda eleverna. Denna syn hade även pedagog G 

som också ansåg att det krävdes väldigt mycket av en lärare nu för tiden. G trodde att 

läraryrket behövde få en ökad status så att fler vill utbilda sig till bra pedagoger. Vidare ville 

G inte ha lärare som bara klippte guldstjärnor och enbart var gulliga och snälla pedagoger, 

utan G ville ha kompetenta pedagoger som kunde sitt ämne.  

 

Pedagog F menade att det måste vara möjligt med en skola för alla. F menade att man måste 

våga, att man inte var någon expert när man kom ut, utan att man hela tiden lär sig och 

utvecklas. F menade också att det fanns elever som faktiskt mådde bäst av att vara i en liten 

grupp tillsammans med likasinnade. Vidare förklarade F att man inte skulle integrera för 

integreringens skull, utan att det skulle gynna den som inkluderades. Pedagog H var inne på 

samma bana och menade att det absolut var möjligt med en skola för alla, och att det inte var 

bra att separera för mycket, men att det även fanns en gräns. H menade att du är du och det är 

alla elever runt omkring dig som drabbas. Det tar av elevens tid samt av lärarens tid och 

energi. H tyckte att detta var ett dilemma, för H skulle vilja se studier på vad som hände med 

klassen, vilka effekter det fick för övriga elever, inte bara för den eleven som var i behov av 

särskilt stöd utan om det hade några effekter på övriga elever. H menade att man vill att det 

ska fungera men: 

 

”Jag tycker barn har rätt till det absolut, men det blir på 

bekostnad av de andra barnen. Det blir det…” (Pedagog H). 
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4 DISKUSSION 
 

 

4.1 Teoretisk tolkning 

 

Hur såg idrottslärarna på inkluderad undervisning? 

 
Resultatet visade att alla idrottslärare ansåg att alla elever skulle få delta i den vanliga 

undervisningen, efter sina egna förutsättningar. De ansåg att det är den viktigaste punkten när 

det gäller en inkluderad undervisning. Pedagog D menade att alla skulle få ha en 

klasstillhörighet. Detta belyser även Rosenqvist (2003) som menade att det är en elev som 

varit utanför den vanliga undervisningen men som sen blir inplacerad och deltar efter 

majoritetens villkor. Nilholm (2011) nämnde också att det i Lgr 62 stod att skolan var till för 

alla vilket innebar att elever som hade olika förutsättningar skulle undervisas tillammans och i 

samma klass. Det är det som pedagog D var inne på, klasstillhörighet, att alla ska ha en klass 

som de tillhör. Ingen ska behöva stå utanför. Här anser jag att skolan måste bli mer tydlig. Jag 

anser även att det inte är bra att separera allt för mycket mellan eleverna, utan att det ska 

kännas som en stor grupp där alla har en tillhörighet. Pedagog G menade att detta bara gynnar 

eleverna och att deras utveckling blev bättre, både för eleverna med någon form av 

funktionsnedsättning och för de elever som inte hade en funktionsnedsättning, alla lär av 

varandra om alla var tillsammans. Fors (2004) menade att acceptansen snarare ökade för 

individuella skillnader genom inkludering. Han menade att värdet på undervisningen inte 

minskade, utan att det snarare var tvärt om, den utvecklades på olika sätt och genom olika 

förutsättningar.  

 

Fors (2004) nämnde inkluderingens gyllene regel som innebar att varje lärare måste se till att 

deltagandet blir möjligt för alla oavsett funktionsförmåga. Pedagog C, E, F och G ansåg att de 

anpassade lektionen efter elevens behov. Pedagog E var inne på samma linje och menade att 

det skiljde sig från lektion till lektion och det berodde på vilket handikapp eleven hade, men 

att man hela tiden fick försöka individanpassa lektionen efter elevens behov och 

förutsättningar. Två pedagoger (G och H) talade om att de redan integrerar särskolan i den 

vanliga undervisningen. Pedagog D nämnde också att de hade särskoleintegrering i skolan, 

och pedagog A och B menade att det var viktigt att de får delta på lektionen, de vill ha med 

alla i undervisningen. Isaksson (2009) hade samma synsätt och refererade till Haug (1998) & 

Nilholm (2006b) som nämnde om att alla ska få delta. Som tidigare nämnts, måste skolan 

förändra sin syn. Vidare styrkte de detta genom att nämna att man måste förändra skolan så att 

den kan anpassas efter elevernas alla olikheter.  

 

Min undersökning visar att ämnet är stort och inte särskilt välarbetat. Jag anser att man måste 

jobba mer med detta ämne och se till att lärarna har den kompetens som behövs för att 

uppfylla allas behov. De lärare som arbetar på samma skola har möjligheten att ta hjälp av 

varandra, att stötta och finnas vid varandras sida om något dyker upp. De löser uppgiften 

tillsammans. För de lärare som är ensamma idrottslärare på skolan anser jag att det är viktigt 

att de har bra kontakt med övriga lärare. Att de känner att de kan prata och anförtro sig till 

andra kollegor. Detta så att man har någon som stöttar upp ifall det behövs.  
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Vad ansåg idrottslärarna att det fanns för möjligheter och svårigheter med en 

inkluderad undervisning i idrott och hälsa? 

 
Resultatet visade att de positiva följder som fanns med en inkluderad undervisning var att 

eleven som inkluderas nådde en högre kunskapsutveckling och att de elever som inte behövde 

inkluderas fick en bättre bild av hur olika funktionsnedsättningar fungerade. De hinder som 

fanns menade pedagogerna var att det saknades resurser, att det saknades utbildning inom 

ämnet, att föräldrar kunde stå i vägen samt att det saknades fantasi i undervisningen. 

 

Tre av åtta pedagoger hade samma syn och menade att det bara fanns möjligheter för den 

inkluderade eleven. Pedagog B och C delade samma syn och menade även att de övriga 

eleverna får en insikt i hur vissa funktionsnedsättningar fungerade. Detta belyste även 

pedagog G och menade att de elever som inkluderades nådde högre i sin kunskapsutveckling. 

Pedagog D berättade att de har avsatt en timme i veckan till elever som behövde extra stöd 

och hjälp i ett visst ämne, och menade att man lättare kan hjälpa och visa när man hade en 

mindre grupp. Pedagog F var inne på att ju tidigare man fick eleven desto större möjligheter 

hade man att påverka eleven. Jag anser att detta stämmer, ju tidigare man får undervisa 

eleven, detso mer kan man forma eleven och hjälpa till med till exempel motoriken från ett 

tidigt stadium.  

 

Fyra av åtta pedagoger menade att de hinder som fanns med en inkluderad undervisning var 

att det inte fanns tillräckligt med resurser. De menade att det var svårt att koncentrera sig på 

eleven i behov av särskilt stöd när man hade en klass på 25 elever. Vidare ansåg de att man 

inte räckte till som idrottslärare alla gånger. Detta synsätt anser jag är återkommande. Det 

saknas resurser på skolorna och utan resurser så blir både elever och lärare lidande. Eleverna 

blir lidande för att de inte får den hjälp som de behöver och lärarna får lida för att de inte 

känner att de räcker till, även om de gärna vill. Detta beskriver även Persson (2009) som 

menar att lärarens arbetsbörda ökar i takt med stigande elevantal och alla neddragningar av 

resurser är den bidragande faktorn till att klassernas storlek ökar i antalet elever. 

 

I Lgr 11 beskrevs det vad läraren skulle sträva efter, att alltid utgå från den enskilda elevens 

behov, vad eleven hade för erfarenheter och förutsättningar. Lärarens uppgift var även att 

stödja, handleda och stimulera eleven samt att ge särskilt stöd till elever med olika 

svårigheter. Tyvärr anser jag att verkligheten ser ut på ett annat sätt, alla strävar säkert efter 

dessa riktlinjer men finns det inte tillräckligt med resurser så blir det betydligt svårare.  

 

Pedagog E och G ansåg att ett hinder var att läraren inte fått tillräckligt med utbildning i 

ämnet om elever i behov av särskilt stöd. Detta är något som Annerstedt m.fl. (2001) belyste. 

De ansåg att många lärare saknade självförtroende kring detta ämne. Asmervik (2001) 

nämnde även detta och menade att man var rädd för att misslyckas och att man inte hade 

tillräckligt med kunskaper. I Skolinspektionens rapport (2009) togs det även upp att lärarens 

kompetens om olika funktionsnedsättningar samt dess påverkan varierade en del. Det erbjöds 

kompetensutveckling vid samtliga skolor när behovet uppstod men det var inte alltid att 

lärarna hade tillgång till det. Att det finns utbildning att tillgå men att lärarna inte får ta del av 

den anser jag är skrämmande. Har lärarna kunskap om ämnet så blir förhoppningsvis 

undervisningen bättre för eleven i behov av särskilt stöd. Min uppfattning är att om klasserna 

är så pass stora som de är i dagens skolor så återstår problemen. Det behövs fortfarande fler 

resurser om detta ska gå vägen och för att alla inblandade ska känna att de har koll på 

situationen.  
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Pedagog F menade att föräldrarna kan vara ett hinder på grund av att de inte ville se sitt barn 

som annorlunda eller att han/hon skulle behöva ha en anpassad undervisning. Alla föräldrar 

vill att deras barn ska vara som alla andra, man vill inte att de ska sticka ut på något sätt. Detta 

menade pedagog F kan vara ett hinder, man kunde inte hjälpa eleven i fråga med det eleven 

behövde ha hjälp med. Fokus blev istället på annat håll. Min uppfattning är att det är viktigt 

att man som lärare arbetar tillsammans med föräldrarna. Det är viktigt att läraren tillsammans 

med föräldrarna kommer fram till vad som är bäst för just deras barn för att han/hon ska 

kunna nå målen och att man kommer fram till olika lösningar tillsammans. Detta tror jag 

bidrar till att föräldrarna lättare kan ta in situationen och att se möjligheter istället för 

problem. Pedagog D ansåg att det var väldigt svårt att inkludera en elev med någon form av 

funktionsnedsättning i vissa moment, hon gav redskapsbana som ett exempel. I Lpo 94 stod 

det att det fanns olika vägar för att nå målen och att man inte kunde utforma undervisningen 

lika för alla. Jag anser att man får situationsanpassa och hitta olika lösningar. Det är bara 

fantasin som kan sätta gränser. Denna undersökning anser jag visar på att det inte alltid ska 

vara lätt att vara idrottslärare utan att vi faktiskt bara utvecklas som pedagoger, man växer 

som person om man tar sig igenom de svåra situationerna och man blir en erfarenhet rikare. 

Detta belyser särskilt två idrottslärare som menade att de inte fått någon utbildning om elever 

i behov av särskilt stöd utan att de har fått tagit reda på det själva. Med hjälp av andra 

pedagoger har de löst situationerna som uppstått och det är genom erfarenheter som de 

pedagogerna fått mer kunskap än när de började undervisa. Pedagog F nämnde att man bara 

måste våga för om man gör det klarar man allt.  

 

 

Ansåg lärarna att det var möjligt med en skola för alla? 

 
Resultatet visade att alla idrottslärare ansåg att det är möjligt med en skola för alla, om rätt 

lokaler fanns, om det fanns mer resurser, rätt material och att skolan hade mer pengar.  

 

Teveborg (2001) tar upp att regeringen 1997 presenterade begreppet ”en skola för alla” för 

riksdagen i deras utvecklingsplan. För dem är ”en skola för alla” en skola där alla elevers 

erfarenheter får utrymme. Eleverna får en undervisning som tar hänsyn till elevernas krav och 

behov men även att alla elever med olika bakgrunder skulle få undervisas tillsammans. 

Samtliga pedagoger ansåg att det var möjligt med en skola för alla men de uttryckte det på 

olika sätt. Pedagog A och D delade samma syn och menade att det skulle fungera om det 

tillkom fler resurser, samt att strukturen förändrades på skolan. Samma syn hade Teveborg 

(2001) när han förklarade regeringens ord: om målet var att nå en integrerad, likvärdig och 

sammanhållen skola, så måste man anpassa undervisningen och organisationen i skolan, att 

man ser till att alla barns kompetens tas till vara. Pedagog D var även inne på att det är viktigt 

att man hade rätt lokaler och att de var anpassade för elever i behov av särskilt stöd. Teveborg 

(2001) tog upp detta och refererade till arbetsmiljölagen som menade att det var viktigt att 

man anpassade arbetsförhållandena till människans förutsättningar, både fysiskt och psykiskt. 

Vidare togs det upp att det var ännu viktigare att miljön fungerade för en funktionshindrad 

person så att han/hon kunde delta som vanligt i undervisningen. Det var inte konstigt att det 

var många lärare som ansåg att arbetsmiljön inte var tillräcklig eller att lokalerna inte var 

anpassade, för detta tog skolinspektionen (2009) upp. De ansåg att skolans lokaler i de flesta 

fall inte var anpassade fullt ut efter elevernas olika behov. 

 

Pedagog C delade samma syn som Teveborg (2001) att man måste anpassa det mesta efter 

elevens behov. För att de ska fungera så måste man få tillgång till mer resurser och bättre 

material, men att skolan då måste få mer pengar. Denna syn delades med pedagog E och G 
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som menade att det verkligen behövdes mer pengar om det skulle fungera. Nackdelen med 

detta som jag anser är att det inte blir bättre innan det tillsätts mer pengar till skolan. Innan 

dess blir det svårt att göra någonting åt detta problem. Skolorna får försöka anpassa så gått det 

går och göra det bästa av situationen, även om det är väldigt svårt i vissa fall. Pedagog B, E 

och G hade samma syn om att det krävdes att lärarna fick bättre utbildning kring ämnet. De 

tyckte att kraven var väldigt höga på lärarna idag och att man var tvungen att göra så mycket 

mer än att bara undervisa och utbilda eleverna. Annerstedt m.fl. (2001) menade att lärarens 

roll bland annat var att ge tillräckligt med kompetens, ge grunden till en positiv självbild inom 

sammanhanget fysisk aktivitet men att också ge eleverna en bättre förståelse av innebörden 

för en sund livsstil. Skapa möjligheter för eleverna att utvecklas till en självständig och 

ansvarstagande samhällsmedlem, samt att ge eleven ett långvarigt intresse för fysisk aktivitet. 

Detta synsätt är precis vad idrottslärarna ansåg att deras uppgifter var som lärare. En av 

pedagogerna ansåg att det var deras skyldighet att kunna ge eleverna rörelseglädje. Pedagog D 

nämnde tidigare att det var mycket mer än bara att undervisa som var deras uppgifter idag, 

vilket är väldigt synd för jag anser att eleverna kommer i andrahand och inte får den 

uppmärksamhet som de är värda och även har rätt att få. Tiden räcker tyvärr inte till att se 

efter allas behov, därför kommer många i kläm, vare sig man vill eller inte.  

 

Alla pedagogerna ansåg att det var viktigt att inkludera eleverna med någon form av 

funktionsnedsättning i den vanliga undervisningen men att de handlade om mycket annat för 

att det skulle fungera. Det blev mer uppenbart när man kom ut i verkligheten och fick höra 

pedagogernas syn på hur det faktiskt fungerade i praktiken. Efter att ha besökt mina fem 

utvalda skolor ansåg jag att det är mycket som brister ute i skolorna, så som dåliga lokaler, 

brist på bra material och nästan inga resurser. Det varierar säkert från skola till skola och från 

kommun till kommun. Det är inte bara att undervisa sina elever utan det är mycket annat som 

ska göras och eleverna kan ibland hamna i andra hand. Det måste satsas mer på skolan och 

tillkomma mer pengar för att det verkligen ska fungera fullt ut.  

 

 

4.2 Förslag till fortsatt forskning/praktisk tillämpning 
 

Något som har dykt upp under arbetes gång är att man nästan glömmer bort de elever som inte 

har någon form av funktionsnedsättning eller som behöver extra stöd. De elever nämner man 

inte särskilt ofta när man pratar om inkludering. Jag anser att det skulle vara intressant om 

man kunde göra en studie om vilken effekt klassen får av en elev som har behov av särskilt 

stöd. Blir elever i behov av särskilt stöd lidande av det faktum att en elev i deras klass behöver 

extra tillsyn? Kan det vara så att de övriga elevernas kunskapsutveckling hämmas på grund av 

lärarens brist på tid? Kan det å andra sidan finnas någonting positivt med att ha en elev med 

behov av särskilt stöd i klassen? Det skulle vara intressant att veta hur de eleverna utan 

funktionsnedsättningar tänker kring inkludering i den vardagliga undervisningen.  

 

En annan studie som skulle vara intressant är varför lärarna får så dålig utbildning kring 

ämnet elever i behov av särskilt stöd och varför man inte har fler högskolepoäng om det 

ämnet i utbildningen. Varför dras inte fler paralleller till verkligheten i utbildningen? Detta 

skulle leda till att färre lärare får en chock när de väl kommit ut i verkligheten och inser att 

mycket inte stämmer från skolbänken till det faktiska arbetet i skolan. Jag anser att det bästa 

sättet är att fler obligatoriska kurser om elever i behov av särskilt stöd ska finnas med i 

lärarutbildningen.  
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 BILAGA 

 

Intervjufrågor  
 

1. Berätta lite om dig själv 

- Om din utbildning 

- När du tog examen 

- Hur länge du har jobbat som idrottslärare 

 

2. Jobbet 

- Vilka åldrar arbetar du med? 

- Hur mycket idrott har eleverna i veckan? 

- Hur stora är klasserna? 

- Hur ser utrymmena ut, vilka tillgångar finns det vid skolan? 

 

 

3. Hur ser du på din roll som idrottslärare? 

- Vad anser du själv att dina uppgifter är i ämnet idrott och hälsa? 

 

 

Inkludering 

4. Vad är inkludering för dig? 

5. Hur arbetar du med inkludering/ Hur skulle du kunna tänka dig att arbeta med 

inkludering? 

6. Vad anser du att det finns för möjligheter och hinder med en inkluderad undervisning? 

7. Hur tycker du att inkluderingen skulle kunna förbättras på din skola 

- överhuvudtaget i samhället?  

 

 

8. Begreppet elever i behov av särskilt stöd, vad innefattar det för dig?  

- Syftar främst på elever med någon form av funktionsnedsättning. 

 

 

9. Hur ser samarbetet mellan idrottslärare/arbetslaget och specialpedagoger ut kring 

elever i behov av särskilt stöd på din skola?  

- Syftar främst på elever som har någon form av funktionsnedsättning? 

- Finns det något samarbete? 

- Vad är bra samt mindre bra? 

 

 

10. Anser du som pedagog att du i din utbildning fått betryggande kunskaper om hur 

man möter elever med särskilda behov?  

- Vad har varit bra, samt vad har du saknat? 

 

 

11. Framtiden 

- En skola för alla, är det möjligt eller inte? Motivera! 

     

 

 


