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Abstrakt  

 

Alla elever ska kunna medverka på lektioner utifrån sina egna förutsättningar och känna att de 

är delaktiga i undervisningen. Att alla har rätt till en likvärdig utbildning är en självklarhet för 

många. Därför är det viktigt att lärarna har kunskap om hur de kan lyckas med en inkludering 

för alla elever. Trots detta framkom det i Skolverkets rapport att några skolor har det svårt att 

ge alla elever en likvärdig utbildning. 

 

Syftet med denna studie är att undersöka hur högstadielärare inom idrott och hälsa uppfattar 

och hanterar problematiken kring inkludering och bedömning för elever med fysiska 

funktionsnedsättningar. Sex lärare med varierad arbetslivserfarenhet har intervjuats. 

 

Alla lärare ansåg att det är viktigt att alla elever ska kunna medverka på lektionerna. Lärarna 

ansåg att glädje och samhörighet är de centralaste delarna i klassen, för att kunna uppnå en 

inkluderande undervisning. Gemensamt för lärarnas uppfattningar var att de såg många 

positiva fördelar till att inkludera elever med fysiska funktionsnedsättningar på 

idrottslektionerna. Ingen av lärarna ansåg att det brukar vara någon större skillnad på 

lektionerna när man inkluderar en elev med fysiska funktionsnedsättningar. Samtliga lärare 

poängterade att man bedömer eleverna individuellt och att de därför har lika stor chans att 

lyckas. 
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INLEDNING 

Lärare har ett utmanande jobb, där de dagligen jobbar med elever som har olika 

förutsättningar och förväntningar på sin skolgång. Enligt Skolverket (2011) ska lärarna 

anpassa undervisningen så att alla elever har möjlighet att uppnå målen. Syftet med idrott och 

hälsa är att alla elever ska få utveckla en allsidig rörelseförmåga genom komplexa rörelser 

inom lek och idrott i olika miljöer. Det innebär att undervisningen ska vara anpassad så att 

alla elever kan delta utifrån sina egna förutsättningar och villkor.   

En skola föra alla är ett begrepp som den svenska skolan länge har arbetat med. Det var inte 

förrän läroplanen för grundskolan 1980 (Lgr80) infördes som begreppen skrevs in i 

läroplanen. En skola där ”Alla skall, oberoende av kön, geografisk hemvist och sociala och 

bildning ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i grundskolan.” Lgr 80.  

Nu skulle alla få samma möjlighet att utbilda sig, men eleverna blev uppdelade. Elever med 

svårigheter och funktionsnedsättningar blev placerade i specialklasser. Där blev eleverna 

integrerade istället för inkluderade.  

Det var inte förrän Skolverket (1994) införde läroplanen för det obligatoriska skolväsendet 

som eleverna skulle inkluderas i undervisningen i de normala klasserna, för att inte bli 

ytterligare stigmatiserade. Dessa åtgärder vidtogs utan att lärare, eller lärarutbildningen för 

den delen, fick förändrade resurser eller uppdrag. Nu snart 40 år senare kan vi se att många 

föräldrar upplever att de inte är fullt inkluderade i undervisningen. Trots att det är tydligt att 

undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov, framkom det i 

Riksförbundets rapport för rörelsehindrade barn och ungdomars rapport RBU (2011) att 

utifrån de tillfrågade föräldrarna, känner knappt hälften, att deras barn får rätt hjälp att 

utvecklas optimalt i skolan. Föräldrarna menar att lärarna inte har tillräckligt med kompetens.  

Därför är det högt intressant att fånga ett lärarperspektiv på hur de ser på inkludering i 

undervisningen, vad de vet om begreppet och hur de hanterar detta i undervisningen. 
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SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
 

Syftet med denna studie är att undersöka hur högstadielärare inom idrott och hälsa uppfattar 

och hanterar inkludering samt bedömning för elever med fysiska funktionsnedsättningar. 

Jag har använt mig av följande frågeställningar; 

 

 Vilka strategier har högstadielärare i idrott och hälsa för att bedriva en inkluderande 

undervisning för elever med fysiska funktionsnedsättningar? 

 Hur arbetar högstadielärare i idrott och hälsa med måluppfyllelsen och 

betygsättningen för elever med fysiska funktionsnedsättningar? 

 Vilka perspektiv på inkludering framträder hos högstadielärare i idrott och hälsa? 
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BAKGRUND 
 

Betyg och bedömning  

Hösten 2011 infördes de nuvarande styrdokumenten och betygssystemet. Det är ett 

målrelaterat betygssystem. Det har dock tillkommit en ny betygsskala som innehåller sex steg 

(A-F), där F har samma betydelse som underkänt, E är godkänt och A innebär mycket väl 

godkänt. För att nå betyg E måste alla kunskapskrav för E-nivån uppfyllas. För att kunna 

uppnå betyg B ska alla C-nivåer uppfyllas på alla krav samt övervägande del ska uppfyllas på 

A-nivån (Skolverket, 2011c) 

Skolverket (2011b) anser att en av den viktigaste och svåraste uppgifterna som lärarna har är 

att betygsätta eleverna. En av de centrala uppgifterna är att göra en kunskapsbedömning av 

eleven utifrån skolans styrdokument. På varje betygsnivå finns det utfärdat vilka 

kunskapskrav som krävs för respektive nivå. För att kunna ge en likvärdig undervisning ska 

lärarna utgå från det centrala innehållet för respektive ämne. I det centrala innehållet beskrivs 

vad som ska behandlas i ämnet. Hur eleverna presterar i bedömningssituationer ger en 

indirekt information om hur undervisningen fungerar d.v.s. blir det av någon anledning ett 

dåligt resultat hos eleverna, måste läraren se över sin undervisning och testa andra strategier. 

Skollagen (2010) är till för att alla elever ska ha rätt till en likvärdig utbildning oavsett vilken 

del av landet man bor i. Skollagen innehåller bestämmelser och regler som skolorna ska 

arbeta utifrån. Detta gäller alla skolor i Sverige och har införts för att göra den svenska skolan 

rättvis och likvärdig. 

 

Måluppfyllelse 
 

I Skolverket (2011) står det att skolans verksamhet utgår från styrdokumenteten. Till varje 

ämne finns det en kursplan som visar vilket mål eleverna har med ämnet. Det är sedan 

lärarnas uppgift att ge eleverna rätt förutsättningar till att uppnå de målen. 

Mager (1988) har valt att beskriva mål och måluppfyllelse som;   

”Ett mål är en beskrivning av en prestation som du vill att eleven skall visa upp för att du ska 

anse honom/henne kompetent, en beskrivning som anger hur eleven ”ser ut”, när han/hon 
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framgångsrikt har avslutat en viss inlärning. Målbeskrivningen anger det avsedda resultatet 

av undervisningen, snarare än själva undervisningsprocessen.” 

Persson och Persson (2012) gjorde en studie om inkludering och måluppfyllelse på en 

högstadieskola. Personalen som medverkade fick utbildning inom den moderna 

pedagogikforskningen och speciallärarna var med och undervisade i de vanliga klasserna. 

Istället för att leta orsaker bland eleverna skulle lärarna fokusera på de positiva bitarna. 

Genom att arbeta utifrån kompentent ledarskap, tydlig struktur och höga förväntningar på 

eleverna ökade antalet godkända betyg från 62 % till 96 % på tre år. 

 

PYS-paragrafen    

 
I skollagen (2010) går det att utläsa i den 3§ att; 

”Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin 

personliga utveckling” samt ”ges stöd som syftar till att så långt som möjligt motverka 

funktionsnedsättningens konsekvenser.” Lag (2014:458) 

Trots denna skollag är det svårt att uppnå kunskapskraven för elever med fysiska 

funktionsnedsättningar. Därför har den ändrats genom att skapa en undantagsbestämmelse, 

den så kallade PYS-paragrafen. Skolverket (2015) menar att undantagsbestämmelsen är 

skapad för att kunna erbjuda lika förutsättningar för alla elever som annars inte haft någon 

möjlighet att klara det d.v.s. läraren har möjlighet att bortse från enstaka kunskapskrav när 

den ska sätta betyg på elever som det finns särskilda skäl till. Med detta menas att om en elev 

har en funktionsnedsättning som inte är av tillfällig natur, exempelvis elever med Aspergers 

syndrom, synskada, språkstörning, då kan PYS-paragrafen nyttjas. 

Det är upp till läraren och i samråd med specialpedagogens uppgift att tolka om eleven inte 

har möjlighet att uppnå kunskapskraven. För att få använda sig av undantagsbestämmelsen, 

behöver läraren inte kräva en medicinisk eller psykologisk diagnos från eleven. I 

betygsdokumentet ska det inte stå att man har använt sig av undantagsbestämmelsen i 

betygsättningen. Sociala omständigheter, familjeförhållanden och religionsutövning är några 

orsaker där användning av undantagsbestämmelsen inte får förekomma. 

På Skolverkets (2011b) hemsida hittar man filmen ”Undantagsbestämmelsen i praktiken”, där 

sammanfattas vad som ska göras kring undantagsbestämmelsen; 
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 Skolan måste göra allt för att hitta vägen runt funktionsnedsättningen och undanröja 

eventuella hinder för att eleven ska kunna ta emot kunskap och få ett godkänt betyg. 

 När elevens kunskap ska bedömas så kan formerna av kunskapsredosvingen behöva 

anpassas så att eleven har möjlighet att visa sina kunskaper 

 Underlaget för betygssättningen ska vara varierande. Elever med 

funktionsnedsättningar kan behöva visa sina kunskaper på andra sätt än vad sina 

kamrater gör. Även de nationella proven kan behöva anpassas. 

Läraren bör samråda med berörda pedagoger och rektor vid tillämpning av 

undantagsbestämmelsen. 

 

Centrala begrepp inom pedagogiken 

 

Integrering  

   
Integrering och inkludering är ord som ibland används som synonymer, men det är en stor 

skillnad mellan dem. Ordet integreringen användes mycket förut, men har nu ersatts mot 

inkludering som skolan försöker att arbeta utifrån. Haug (1998) menar att integrering är när 

alla kan medverka och delta i undervisningen, men det innebär inte att lektionen är anpassad 

för eleven. Haug (1998) kallar detta perspektiv för en kompensatorisk lösning. Då ställer 

experterna en diagnos på eleven och jobbar sedan utifrån den. Målet är att stärka elevens 

svagare sidor med hjälp av extra resurser eller undervisning i form av specialundervisning. 

Anledningen till detta är att försöka höja elevens kunskaper för att på lång sikt kunna fungera 

i samhället. Problemet är kopplat till eleven och det är där problemet ligger. Det är upp till 

eleven att försöka anpassa sig till undervisningen.  

 

Inkludering 

 
Skolan arbetar med att försöka inkludera alla elever i undervisningen. Men när började idén 

om inkludering och vad betyder begreppet egentligen? Enligt en rapport från 

skolmyndigheterna (2013), blev begreppet ”inclusion” väldigt tänkvärt och introducerades 

under 1980-talet i flera engelsktalande länder. Det gamla tänket i skolan byggde på hur man 

skulle anpassa elever med funktionsnedsättningar i en skola som inte var tillräckligt bra 

utformad. Inkludering fokuserade istället på vad skolan skulle kunna förbättra och utveckla 

för att passa alla individer oavsett vilka förutsättningar och behov man hade. Detta är en 
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självklarhet och därför är det viktigt att alla känner sig delaktiga och inte känner att de blir 

särbehandlad av någon anledning. 

”Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion, 

eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder 

eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Sådana tendenser ska aktivt 

motverkas.” Skolverket (2011) 

Citatet liknar Haugs (1998) tankar kring det demokratiska deltagarperspektivet, där alla 

människor ska känna samhörighet och kunna leva tillsammans. Alla människor är olika, så det 

gäller som lärare att jobba utifrån de givna förutsättningarna. Ur skolans synvinkel leder detta 

till en mer likvärdig utbildning. Då skolan anpassar sig till eleven och inte tvärtom. Haug 

(1998) benämner även detta perspektiv för en inkluderande integrering.  

 

 

Teoretiskt perspektiv 

 
Resultat i denna studie har analyserats i relation till Haugs (1998) två olika perspektiv, den 

kompensatoriska lösningen och det demokratiska deltagarperspektivet. Haug (1998) menar att 

det demokratiska deltagarperspektivet handlar om samhörighet. Där alla individer som senare 

ska leva tillsammans i samhället även ska ha chansen att göra det inom skolans värld, detta 

görs genom att kompromissa mellan de inblandande. Det finns skillnader mellan individerna i 

klassen och lärarna måste jobba utifrån elevernas förutsättningar. Det är alltså upp till skolan 

att förhålla sig till elevens behov och inte tvärtom. I praktiken kan man kalla perspektivet 

inkluderande integrering och där undervisas alla elever utifrån deras egna förutsättningar. 

Putnam (2002) och Hugs demokratiska deltagarperspektiv har många gemensamma 

uppfattningar kring inkludering. Putnam pratar mycket om ”community” där gemenskapen är 

i centrum. Alla människor är olika, men det är inte något som ska ses som ett hinder. Det är 

viktigt att skolan kan erbjuda en gemenskap och där alla kan strävar mot gemensamma mål 

och bygga upp en inkluderande miljö, för att skapa en ”vi” känsla i klassen.   

 

I den kompensatoriska lösningen, ställs en diagnos på eleven som läraren sedan arbetar uti-

från. Målet är att kunna höja elevens kunskaper till klassens nivå och på lång sikt förbereda 

individen till att fungera i samhället. I detta perspektiv ligger problemet hos den enskilda ele-

ven. Haug (1998) kallar detta perspektiv för segregerande inkludering.  
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Forskning om lärarattityder till inkludering  

Under 2010 framtogs det en ny skollag (2010:800) som gav alla elever rätt att bli inkluderade 

i de normala klasserna. Eftersom inkludering av elever med fysiska funktionsnedsättningar är 

något relativt nytt, finns det få studier inom detta område. Avramidis och Norwich (2002) har 

studerat och behandlat material om allmänna lärarattityder till inkludering och mer ingående 

hos lärare inom idrott och hälsa och deras syn på inkludering. I deras rapport framkom det att 

lärare i allmänhet ser inkludering som något positivt i undervisningen, men det märks inte 

fullt ut i själva undervisningen. Attityderna hos läraren varierade på elevens grad av 

funktionsnedsättning. De flesta ansåg att det var lättare att inkludera elever med ”lättare” 

funktionsnedsättningar t.ex. hörselnedsättning. Erfarenhet var viktigt när man skulle 

undervisa elever med funktionsnedsättningar, enligt de intervjuande. Något som även 

framkom var att stödet från skolan var viktigt, där bra personal och resurser till eleven spelade 

en stor roll.   

I Avramidis och Norwich rapport framkom det även att lärare inom idrott och hälsa behövde 

mer tid till planering, bättre material och färre elever för att kunna inkludera alla elever samt 

ge dem lika förutsättningar att lyckas. Det var svårare att inkludera alla i gemensamma 

aktiviteterna t.ex. lekar. Det upplevdes lättare med inkluderingen i individuella aktiviteter 

såsom dans och gymnastik. 

Under 2006 genomförde Skolverket en undersökning som resulterade i rapporten ”På andras 

villkor - skolans möte med elever med funktionshinder”. I rapporten framkom det att vissa 

skolor hade det svårt att ge rätt förutsättningar till en likvärdig utbildning till alla elever. Det 

var inte någon stor skillnad mellan kommunernas insatser utan den största skillnaden var 

mellan skolorna. Det framkom att personalens kompetens, kreativitet och professionella 

inställning var väldigt betydelsefull. Problematiken var framförallt större hos lärare med 

kortare arbetserfarenhet. Anledningen till detta var att flera ansåg sig inte ha tillräckligt med 

kunskap inom området (Skolverket, 2006).  

I Holmer & Törnqvist (2014) rapport framkom det att lärarna använder olika strategier när de 

undervisar elever med olika svårigheter. Det som alla lärare var överens om var att eleven ska 

vara med på den ordinarie undervisningen. Lärarna menar att det alltid finns andra varianter 

på den sport eller lek som är inplanerad på schemat. En av lärarna i rapporten brukar ibland 

göra om reglerna så att eleven med svårigheter fick extra poäng när hen gjorde målet, då blev 

hen extra viktig i laget. Annars fanns det ibland en risk att eleven inte fick lika många pass.  
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Lärare i allmänhet ser inkludering som något positivt i undervisningen. Trotts detta 

framkommer det att flera lärare har det svårt med inkluderingen. Det kan t.ex. bero på; dåligt 

med resurser, elevens grad av funktionsnedsättning eller otillräcklig utbildning.     

Hur kan en lärare tänka och vilka strategier finns det att använda sig av? 

 

METOD 

Val av metod 

 
Utifrån mina forskningsfrågor så är intervjuer ett bra sätt att använda sig av för att ta reda på 

vissa individers- eller gruppers åsikter, enligt Ejvegård (2009). Därför har jag valt att basera 

studien på kvalitativa intervjuer. Genom att använda mig av kvalitativa intervjuer, kan 

informanterna ge ett djupare svar. Jag valde att intervjua informanterna en i taget, eftersom 

det är den mest praktiska metoden i forskningssammanhang. Enligt Lantz (2013) finns det 

fyra olika slags intervjuer. Den öppna intervjun, den riktade intervjun, den halvstrukturerade 

och den strukturerade intervjun. Det olika intervjuformerna ger olika resultat och slutsatser. 

Vid den öppna intervjun, ställer intervjuaren en fråga som sedan den tillfrågade får utveckla 

och resonera efter sina egna tankar. Där får den intervjuade själv ta upp vad som anser vara 

betydelsefullt och beskriva sin bild av området. 

Den riktade intervjun, riktas fokusen till det specifika området. Både den öppna och den 

riktade intervjun ger intervjuaren djupare data utifrån individens relationer utifrån det 

bestämda sammanhanget. 

Vid den strukturerade och halvstrukturerade intervjun, utgår intervjuaren utrifrån att det 

specifika området är känt. Där formuleras frågorna för att fånga respondenternas uppfattning. 

Vid den strukturerade intervjun, har intervjuaren förberett frågor och har en förbestämd 

ordning på dem. Respondenten svarar sedan på redan uppgjorda svarsalternativ. Vanligtvis i 

form av en enkät. 

För att den intervjuade personen ska kunna svara med egna ord samt på ett mer utvecklande 

sätt, valde jag att göra intervjufrågor utifrån den riktade öppna intervjun. Enligt Lantz (2013) 

är det lättare att jämföra intervjuerna och dra slutsatser efter den strukturen. Under intervjun 

användes en intervjuguide (bilaga 1). 
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Urval 

Jag skickade ut ett missivbrev till alla lärare inom idrott och hälsa till en stad i norra Sverige. 

Det var nio lärare som svarade på missivbrevet. Alla var från en medelstor stad. Därefter 

valde jag ut de sex första lärarna som svarade på brevet. De kriterier som söktes efter var 

högstadielärare som undervisade inom idrott och hälsa, samt hade erfarenhet av att undervisa 

elever med fysiska funktionsnedsättningar.  

 

Intervjuguide 

 
För att testa intervjuguiden och frågeställningarna gjordes en pilotintervju med en 

nyutexaminerad lärare. Denna intervju har inte räknats med i studien. Pilotintervjun gjordes 

för att se om intervjufrågorna fungerade, samt att jag hann ändra på eventuella oklarheter på 

intervjufrågorna. Intervjuerna genomfördes på den skola som respektive lärare arbetade på. 

För att underlätta vid en intervju menar Ejvegård (2009) att intervjuerna ska genomföras i en 

lugn miljö. Berörda lärare ordnade ett rum där vi kunde vara ostörda. Den intervjuade fick 

välja tid och plats för att underlätta deras tidsplanering.  

 

Genomförande av intervju  

 

Innan intervjun startade förklarades de forskningsetiska principerna: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informanterna fick även fylla i 

ett formulär (bilaga 2). Motivet till det var att de fyra forskningsetiska principerna var 

nedskrivna där och jag kunde på ett enkelt sätt samla deras personuppgifter. Längst ner på 

sidan fick informanterna skriva under att de hade gett samtycke till att delta i denna 

undersökning. 

För varje intervju avsatt 45 minuter, så att det inte skulle bli någon tidspress. Intervjuerna 

varierade mellan 24 till 33 minuter. Jag började med att ställa tre frågor kring deras 

utbildningsbakgrund samt personuppgifter, detta för att kunna skaffa mig en bakgrund. De 

resterande frågorna är sedan uppbyggda för att kunna ge svar åt de frågeställningar som är 

grunden till studien, se (bilaga 1). 

Under intervjutillfället närvarade endast intervjuaren och informanten. För att lätt kunna 

dokumentera intervjun använde jag mig av ljudinspelaren på mobiltelefonen. Intervjuerna 

gick enligt planerna och kunde genomföras utan några större avbrott.  
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Under ett av intervjutillfällena kom städpersonalen in och utförde sitt jobb. Jag fick dock 

intrycket av att det inte var något störningsmoment som påverkade intervjun. 

 

Forskningsetiska aspekter 

 

Vetenskapsrådet (2015) menar att forskning är viktigt både för samhället och individens 

utveckling. För att fortsätta hålla en hög kvalité måste vissa regler följas när en forskning ska 

genomföras. Detta för att skydda de inblandade och för att behålla en hög kvalité på 

forskningen. Studien har följt de svenska forskningsetiska principerna. De består av fyra 

huvuddelar: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Varje del har ytterligare specificerade regler. 

Genom att använda sig av dessa principer betyder det att studien har uppfyllt de fyra 

huvudkraven som gäller när empirin har samlats in. Varje informant har inför deras intervju 

fått ett missivbrev (bilaga 2) där information om studiens syfte förklarats. De har även fått en 

muntlig genomgång inför intervjun om syftet med studien och dess undersökning. Detta leder 

till att interformationskravet har uppfyllts. 

I missivbrevet står det att undersökningen är frivillig och att informanten får avbryta intervjun 

när den vill. Detta förklarades även muntligt. 

För att uppfylla konfidentialitetskravet har all insamlad data d.v.s. anteckningar, 

personuppgifter och ljudinspelningar förvarats på ett ställe där ingen utomstående kan ta del 

av informationen. För att säkerhetsställa att ingen annan kommer åt materialet har 

informanterna i undersökningen kodats och avidentifierats. Detta informerades både genom 

missivbrevet och muntligt vid intervjun. 

Det sista kravet handlar om att man bara får använda de insamlade uppgifterna i 

forskningsändamål, vilket denna studie kommer att förhålla sig till.    

 

Reliabilitet och validitet 

 

Ejvegård (2009) beskriver att reliabiliteten i ett arbete är hur tillförlitligt och användbart det 

utvalda mätinstrumentet och måttenheten är. I denna studie har jag valt att använda mig av 

kvalitativ data i form av intervjuer. Enligt Ejvegård kan det valet av data leda till att 

reliabiliteten inte är så hög, eftersom den kvalité intervjuerna har kan variera då informanterna 

intervjumiljö kan skilja sig en del. Jag har försökt att inte ställa några ledande frågor eller 
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påverka resultatet, för att kunna uppnå en hög kvalité på intervjuerna. Då många skolor 

eftersträvar att arbeta med inkludering i undervisningen drar jag slutsatsen av att de var 

pålästa innan intervjutillfället. 

Ejvegård (2009) beskriver validiteten som t.ex. att man verkligen mäter det man ska mäta. Då 

forskaren undersöker området som den har för avsikt att undersöka. Därför har jag använt mig 

av mina intervjufrågor och försökt att använda mig att liknande upplägg på intervjuerna. 

Ejvegård påpekar även det viktiga i att vara kritisk till alla delar av arbetet, för att kunna 

uppnå en hög validitet.  

 

Kodning 

För att höja kvalitén på databearbetning har intervjuerna genomgått flera stadier. Jag började 

med att lyssna igenom intervjuerna ett antal gånger. Enligt Lantz (2013) är det en bra idé att 

gå igenom de inspelade intervjuerna först innan man fortsätter med att transkribera innehållet. 

För att säkra att materialet inte skulle försvinna, har det sparats på flera olika ställen. Lantz 

(2013) tar även upp betydelsen av informanternas kännedom kring ämnet, vilket inte ska vara 

något nytt för dem eftersom skolan eftersträvar att jobba mot inkludering i skolan. Efter varje 

intervju transkriberades materialet, för att sedan kunna plocka ur det relevanta och sedan 

sortera utifrån mina frågeställningar.    

 

RESULTAT 
 

Resultatet är uppbyggt utifrån tre avsnitt. Den första delen handlar om lärarnas bakgrund, där 

alla informanter kommer att presenteras kortfattat. Det andra området kommer att handla om 

hur de intervjuade resonerar kring inkludering och deras arbetssätt. Den sista delen kommer 

att handla om hur lärarna arbetar med kunskapsmålen för elever med fysiska 

funktionsnedsättningar. 

Bakgrund om lärarna 
Lärarna kommer att ges fingerande namn och presenteras utifrån deras bakgrund och tidigare 

erfarenheter kring undervisning av elever med fysiska funktionsnedsättningar. 

Evelina jobbar för tillfället bara inom idrott och hälsa. Tidigare brukar hon även 

jobba som engelskalärare. Hon är 47 år och har jobbat inom skolans värld i 20 

år. Hon har jobbat på fyra olika skolor runt om i Sverige. Hon gick 
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lärarutbildningen mellan 1992 till 1995. Under sin tid som lärare har hon jobbat 

med elever som är rullstolsburna och de med muskelsjukdomen MS. Dessa 

fysiska nedsättningar har medfört olika grader av rörelsebegränsningar.  

 

Maria är 28 år och tog lärarexamen 2011 i ämnena idrott och hälsa, samt 

matematik. Nu har hon en heltidstjänst som är uppdelad i 50 procent idrott och 

hälsa och 50 procent matematik. Hon har jobbat med idrottsämnet i tre år. De 

elever med fysiska funktionsnedsättningar som hon har undervisat är 

rullstolsburna och några med brutna ben.  

 

Sven är utbildad ämneslärare inom idrott och hälsa. Han gjorde sin 

lärarutbildning 1985-1987 och därefter gick han en ettårig idrottsutbildning på 

folkhögskolan. Sven är 55 år och innan lärarjobbet arbetade han som personlig 

assistent. Nu har han jobbat på samma högstadium sedan 1993 och innan dess 

jobbade han på olika skolor. Han har undervisat elever som är rullstolsburna och 

elever med olika grader av rörelsenedsättningar. 

 

Sebastian är 43 år och utbildad idrotts- och matematiklärare. Han gjorde sin 

lärarutbildning mellan 1998-2002 i södra Sverige. Han har nu jobbat 10 år på sin 

nuvarande skola inom idrott och hälsa. Han jobbar ungefär 80 procent med 

idrott och hälsa, samt 20 procent med matematik. Under sina år som 

idrottslärare har han även jobbat på särskolan. Där har han undervisat elever 

med olika diagnoser och olika grader av fysiska funktionsnedsättningar. 

 

Viktor är 56 år och kommer ursprungligen från ett annat land. Han gjorde sin 

lärarutbildning i sitt ursprungliga land och hann arbeta där några år innan han 

bestämde sig för att flytta till Sverige. Det första året, innan han började arbeta i 

den svenska skolan, läste han olika svenska kurser. Nu har han bott i Sverige i 

23 år och har jobbat på samma skola i drygt 20 år. Han undervisar enbart i idrott 

och hälsa. Under sin tid som idrottslärare har han undervisat elever som både 

varit rullstolsburna och haft muskelsjukdomen MS. 
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Oliver fyller snart 36 år och är utbildad idrotts- och NO-lärare. Han tog sin 

lärarexamen 2005 och har sedan dess arbetat på olika grundskolar. Sedan 2010 

arbetar han som idrottslärare på en skola. Han har även blivit utvald till 

förstelärare. Under sina år inom skolan har han även arbetat på särskolan. Där 

har han undervisat elever med olika slags diagnoser och funktionsnedsättningar.   

 

Lärarens perspektiv på inkludering framträder hos högstadielärare i idrott och hälsa? 
 

Metoder för inkludering 

 
Informanterna anser att det är viktigt att alla elever ska kunna vara delaktiga i aktiviteterna 

som erbjuds på lektionerna. Hur de väljer att inkludera elever som har fysiska 

funktionsnedsättningar t.ex. rullstolsburna i idrottsundervisningen varierar dock bland lärarna. 

Alla sex lärare anser att bästa strategin för att uppnå en inkluderande miljö är att sträva efter 

glädje och samhörighet i klasserna. Oliver, Maria, Viktor och Sebastian anser att en 

inkluderande undervisning innebär att alla elever ska kunna medverka på lektionen utifrån 

samma villkor och förutsättningar samt att reglerna inte ska vara annorlunda för några. Oliver 

tillägger även att idrottslektionen ska kännas att den är 100 % anpassad för mig. Viktor och 

Maria känner att en viktig del är att låta eleven känna sig delaktig i både de sociala och 

fysiska momenten under lektionen. 

Sebastian jobbar mycket med indelningar i idrottshallen, för att minska ytorna. Detta tycker 

han leder till att fler elever inte känner sig lika uttittade och det genererar även mer aktiv 

idrottstid. Då kan han aktivera fler elever samtidigt istället för att spela på helplan. Något han 

också har börjat med är att byta ut bollarna till större och mjukare varianter. Vilket enligt 

honom leder till att eleverna hamnar på en ”jämnare” nivå, fler har chans att hänga med samt 

att bollskräcken kan försvinna för vissa. 

Sebastian och Oliver tar hinderbanan som exempel när det kommer till en inkluderande 

undervisning. De menar att en hinderbana kan man bygga upp precis som man vill och göra 

banan så att det finns många olika vägar och hinder att ta sig från A till B. De viktigaste är att 

ha olika nivåer på hindren, där alla känner att de får en chans att kunna lyckas och för att 

sedan kunna utmana sig själv med de svårare delarna. 

Evelina och Sven hade en annan syn på hur en inkluderande undervisning skulle se ut. De 

menade att alla kunde medverka utifrån sina egna villkor och att eleverna med svårigheter 
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istället fick andra regler och/eller förutsättningar för att medverka på lektionen. Evelina 

berättar hur hon brukar anpassa uppvärmningen till elever som är rullstolsburna. 

”För att alla ska kunna vara med brukar jag göra om reglerna lite i uppvärmningslekarna 

spökboll och killerboll. Istället för att man ska träffa kroppen, som är de vanliga reglerna, ska 

man istället t.ex. träffa bakhjulet på den som är rullstolsburen, då får även den eleven en 

ärlig chans att vara med och kunna bidra. Det är viktigt!”(Evelina) 

Hon förklarade att hon brukar göra om reglerna för att kunna använda sig av samma övningar 

till alla elever. Det exemplet av inkludering liknar Haugs (1998) perspektiv, en segregerande 

inkludering. 

 

Upplevda möjligheter och problem med inkludering. 

 

Möjligheter 

Gemensamt för alla lärare var att de bara såg positiva möjligheter med att inkludera elever 

med fysiska funktionsnedsättningar på idrottslektionen. Samtliga lärare var överens om att det 

viktigaste, när man ska försöka inkludera alla elever, är att vara lyhörd och ha en bra dialog 

med de elever som har det svårare. Sebastian, Oliver och Maria ansåg även att det är viktigt 

att vara påläst om elevens funktionsnedsättning.  

Evelina, Oliver och Sebastian menar att det är positivt för hela klassen att inkludera elever 

med fysiska funktionsnedsättningar. Viktor och Maria tar även upp vikten av att eleverna får 

testa på olika övningar och spelvarianter. Det finns stor chans att man annars fortsätter med 

samma lektionsinnehåll för att man vet att det fungerar och de flesta blir nöjda.  

Sebastian poängterar vikten av att jobba utifrån olika svårighetsgrader och där alla får chansen 

att försöka.  

Oliver berättade att han under en dag fick möjligheten att låna rullstolar till alla elever. Då 

fick de testa på och se hur det var att medverka på idrottslektionen i en rullstol. Det var 

väldigt givande för alla inblandade och det kändes som många fick en ”aha” upplevelse under 

dagen. 

Sebastian tycker att det är en självklarhet att alla elever ska kunna vara delaktiga i 

undervisningen. Han poängterar även att det är viktigt att eleven får en känsla av att hen kan 

klara av utmaningen och lyckas. Sebastian berättade om en elev som han hade för några år 

sedan, 
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”En pojke som var en jätteduktig idrottare och väldigt framåt i livet, plötsligt blev påkörd av 

en bil och tappade känseln i benen. Efter olyckan blev han en helt annan person, eftersom han 

inte kunde prestera eller lyckas lika bra som förut. När han sedan gjorde framsteg och 

började lyckas på lektionerna igen, märktes det att hans liv hade börjat om igen!” 

 

Problem med inkludering 

 

Svaren varierade mer när lärarna berättade om vilka svårigheter som kunde uppstå när man 

inkluderade en elev med fysiska funktionsnedsättningar i idrottsundervisningen. Sven, Oliver 

och Sebastian ansåg att den största svårigheten låg hos eleven själv. De kände sig uttittade och 

vågade inte säga till om det blev för svårt.  

Sven, Viktor, Evelina och Maria tyckte att lektionsplaneringen tog längre tid för att den skulle 

passa alla elever. Viktor berättade dock, att det bara var under de första lektionerna som man 

behövde lägga ner lite extra planeringstid. Efter några gånger blev det mer naturligt att tänka 

och planera på det viset. Oliver kände inte att det blev någon skillnad med planeringen, då han 

hade en lång erfarenhet som han kunde att luta sig tillbaka på. 

Maria uppfattar ibland att de andra eleverna kan bli lite trotsiga, eftersom den nya planeringen 

innebär att eleverna får testa på annorlunda metoder och övningar på idrotten, vilket vissa 

elever kan tycka är tråkigare. Vid 7:ornas uppstart brukar det vara mest ”problem” men sedan 

lär de sig att acceptera de nya förändringarna. 

Sebastian och Evelina känner ibland att de har haft svårt att motivera och få elever med 

fysiska funktionsnedsättningar att medverka på lektionerna. När eleven väl har bestämt sig att 

inte vara med på idrottsundervisningen är det svårt att ändra på deras val.  

Oliver tror att idrotten kan vara en utsatt situation för vissa elever. Vilket kan leda till att de är 

borta mer från idrottsundervisningen än vad de egentligen behöver. Han menar att det inte 

spelar någon roll hur anpassad undervisningen är för eleven, de kan tyvärr inte göra exakt 

samma saker som klassen. Dock varierar det mycket från varje individ. Det är viktigt att även 

utmana elever med fysiska funktionsnedsättningar. Det märks att de också vill känna att det 

kan klara av vissa utmaningar. Det är viktigt för deras självförtroende. 

Ingen av lärarna har upplevt att det brukar vara någon större skillnad på lektionerna när man 

inkluderar en elev med fysiska funktionsnedsättningar. Många elever är duktiga på att försöka 

hjälpa till och se till så att alla trivs i gruppen. När klassen blir sammansvetsad brukar de inte 
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märka någon skillnad alls. Sebastian berättar om hur vissa situationer återkommer när man 

inkluderar alla elever. 

”Ibland märker man på lektionerna, särskilt under spelmomenten, att eleverna väljer mellan 

att passa eleven med funktionsnedsättningar eller en annan lagkamrat. Jag får den känslan av 

att de väljer mellan att vara snäll eller att försöka vinna matchen. ”Vinnarskallen” tar ibland 

över och det vet att det är större chans att vinna ifall de passar någon annan. Det är nog inte 

illa menat.”   

Sven menar istället att det aldrig har varit något problem på deras skola. Vi jobbar mycket 

med att hitta lösningar till alla situationer. Det finns många på skolan som behöver extra hjälp 

eller en anpassad undervisning, detta gäller även de utan fysiska funktionsnedsättningar.  

 

Resurser 

 

Hur bra samarbetet fungerar och hur lätt det är att skaffa extra resurser till lektionen varierar 

stort från skola till skola. Sven och Oliver tycker att resurserna i skolan fungerar bra. De 

tycker att det finns mycket personal och alla vill hjälpa till så gott det går. Sven, Evelina och 

Oliver berättar att när en elev med fysiska funktionsnedsättningar medverkar på deras 

lektioner brukar det oftast följa med en assistent som kan hjälpa till om det behövs, vilket de 

tycker är väldigt bra både för sig själva och eleven. Sven poängterar hur viktigt det är att 

assistenten är med och är delaktig på idrottslektionen. Enligt Sven finns det en tydlig koppling 

där emellan, har assistenten mycket energi får eleven det också. Om assistenten inte har det, 

finns det chans att de istället väljer att smyga iväg till gymmet för att det är lättast. Sven tror 

dock inte att det är bäst för eleven, det leder till att eleven automatiskt blir utanför 

gemenskapen. 

Evelina och Viktor anser att det är svårt och krångligt att ordna extra resurser till idrotten och 

har därför inte gjort det någon gång. Sebastian upplever att det finns dåligt med resurser i i 

skolan och som lärare är det svårt att ge någon elev extra hjälp. 

Maria, Sebastian, Sven, Viktor och Evelina anser att skolan har en bra miljö för elever med 

fysiska funktionsnedsättningar. Det är inget som saknas, dock kan det väl alltid bli bättre 

påpekar de. Det är ingen som har klagat än i alla fall, tillägger Sven.  
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Mer utbildning behövs 
 

Under intervjuerna har många olika tankar och resonemang framkommit. Något som alla sex 

informanter sa under intervjun var, att lärarutbildning hade behandlat detta område väldigt lite 

eller ingenting alls. Oliver, Maria, Sven och Evelina ansåg att de skulle vilja arbetat mer med 

inkludering och med elever med särskilda behov. Oliver tyckte att de teoretiska kunskaperna 

var tillräckliga efter utbildningen. Han känner dock att det behövs mer idéer till praktiska 

övningar. Det är det man egentligen behöver kunna, tillägger han. Ingen av informanterna 

kände att de hade tillräckligt med material för att kunna undervisa alla elever direkt efter 

lärarutbildningen.  

Lärarnas tankar kring måluppfyllelsen för elever med fysiska funktionsnedsättningar 

 

Planering 

 
Viktor, Maria och Evelina anser inte att de undervisar annorlunda mot kunskapskraven när 

elever med fysiska funktionsnedsättningar medverkar på lektionen.  

”När jag började undervisa så kunde det vara stor skillnad på lektionsupplägget beroende på 

vilka som medverkade, med åren har det blivit mindre och mindre skillnad, eftersom man har 

blivit bättre på att göra lektionsplanering känner att man har en bättre planering på 

lektionerna.” (Evelina) 

Maria berättar att hon planerar så att alla elever ska kunna medverka, oavsett vilka 

förutsättningar de har. Det tar mycket längre tid, men den tiden får de igen i framtiden, menar 

hon. Sven däremot brukar lägga upp undervisningen lite annorlunda beroende på vilka som 

medverkar på idrottslektionen. Under deras lektioner är de alltid två idrottslärare som arbetar 

samtidigt, så det finns alltid någon att diskutera med om det uppstår problem, vilket Sven 

anser är väldigt bra. Nackdelen är att de får fler lektionstillfällen som de måste vara med på 

och undervisa. 

 

Bedömning 

 

Maria, Oliver och Evelina berättar att alla elever har lika goda förutsättningar att uppnå målen 

och de brukar inte göra någon skillnad mellan eleverna. Samtliga lärare poängterar att man 

bedömer eleverna individuellt och att de därför har lika stor chans att lyckas. Sebastian 

tillägger att om eleven har driv och lust så är det inget problem, att nå ett högre betyg, för 

eleven kan även komplettera mycket av sina kunskaper genom att göra teoretiska uppgifter. 
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Sven och Viktor anser att det inte är något problem att nå ett E betyg för elever med fysiska 

funktionsnedsättningar, det ärdock svårare att jobba sig upp i betygssystemet. 

Enligt Oliver är det elever som har synnedsättningar som är svårast att bedöma. Han menar att 

synen är så viktig i idrottsämnet, framför allt i orientering och boll-hand motoriken. Det är 

svårt att bedöma om eleven kan det eller om synnedsättningen gör uppgiften för svår. 

 

Pys paragrafen 

 
Samtliga sex lärare kände till pys-paragrafen eller undantagsregeln som den även kallas. Men 

endast 4 stycken (Maria, Evelina, Oliver och Sebastian) visste vad den egentligen betydde och 

dess användning. Både Evelina och Oliver har använt sig av pys-paragrafen. Annars till en 

elev som inte hade uppnått betyg E. Maria och Sebastian hade aldrig behövt använda pys-

paragrafen när de skulle sätta betyg. Maria anser att man bör göra om lektionsplaneringen så 

att det passar alla elever, därför har hon aldrig använt pys-paragrafen. 

 

Vilka perspektiv på inkludering framträder hos högstadielärare i idrott och hälsa?   

 

Vad begreppen inkludering och integrering betydde varierade väldigt mycket från lärare till 

lärare. Samtliga ansåg att de båda orden var svåra att förklara och att man inte använder dem i 

praktiken så mycket. Evelina, Maria och Oliver kände till begreppen och kunde förklara i 

teorin vad de båda orden betydde. De menade att inkludering är när alla elever känner en 

samhörighet och kan medverka på samma förutsättningar som alla andra elever i klassen. 

Maria ville beskriva det som; 

”inkludering för mig är när man anpassar undervisningen utifrån elevens förutsättningar 

(rullstolsburen). T.ex. så kan man kanske inte utgå från sina traditionella lektioner, utan testa 

något nytt där eleven som är rullstolsburen inte behöver någon specialregel för att kunna 

vara med utan reglerna gäller för alla.” 

Evelina, Maria och Oliver menade att integrering är när undervisningen inte är anpassad för 

eleven och att eleven har svårare att medverka på alla moment på idrotten. Det blir mer som 

att eleven, som är rullstolsburen, får vara med fast medverka på ”andras” villkor. Maria tror 

att det är mer vanligt att integrera elever i de teoretiska ämnena, då blir eleven inte lika 

utpekad som i en idrottshall. Evelina och Oliver ansåg att det var mer vanligt förut att lärare 

jobbade med integrering i skolan. 
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Viktor, Sebastian och Sven hade hört om de både begreppen förut men visste inte vad de två 

begreppen betydde. Både Sebastian och Sven förklarar att inkludering för dem är när man 

delar med sig av sin planering till andra lärare och inkluderar deras planeringar och tankar i 

deras undervisning. Det kunde dock inte koppla begreppet på något annat sätt. 

Sebastian kände till ordet integrering, eftersom det pratades mycket om det förut i 

skolvärlden. De båda lärarna menar att integrering är när man anpassar två olika saker till 

varandra. En av lärarna gav ett exempel på när invandrare som har flyttat hit och ska leva med 

oss i Sverige, då blir de integrerade med oss. Viktor förklarar att han inte har lärt sig alla 

”svåra” ord som vi har i Sverige och har redan hunnit ”sållat” bort många viktiga ord, berättar 

han och skrattar. 

 

Funktionsnedsättning och funktionshinder 

 

Funktionsnedsättning och funktionshinder var två svåra begrepp där samtliga lärare hade svårt 

att definiera och förklara dess skillnader. Sven, Maria och Evelina berättade att 

funktionsnedsättning är att eleven har en temporär eller mindre skada på kroppen. Vilket kan 

bidra till att de inte kan medverka på alla moment på idrottsundervisningen. Några exempel 

på funktionsnedsättningar kunde vara; vrickad fot, bruten arm eller någon typ av svag fysisk 

funktionsnedsättning. De andra tre idrottslärarna hade också liknande syn på funktionshinder. 

Enligt dem var det när en elev hade någon permanent skada som den var tvungen att leva 

med, att eleven hade ett ”hinder” som gjorde det svårare att medverka på 

idrottsundervisningen. Sebastian valde att definiera orden såhär;  

 

”De båda orden har man hört flera gånger, men jag har svårt att skilja dem åt. Jag skulle nog 

ha sagt att en funktionsnedsättning för mig är när en elev lider av något som är permanent 

och gör så att det blir svårare för eleven att delta på idrottens olika moment. Funktionshinder 

är när eleven har ett tillfälligt hinder t.ex. brutit handen eller vrickat en fot. Då kan eleven 

medverka men kanske inte i lika stor utsträckning.” 

 

Oliver och Viktor kunde inte se någon skillnad på begreppen utan det var mer som synonymer 

enligt dem. De tyckte att båda begreppen betydde att eleven hade någon funktionsnedsättning 

och att det båda kunde bero antingen på fysisk- eller psykisk funktionsnedsättning. 
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DISKUSSION 
 

I diskussion analyseras lärares utsagor utifrån frågeställningarna och resultatet diskuteras i 

förhållande till litteraturen samt utifrån Haugs (1998) två perspektiv, den kompensatoriska 

lösningen och det demokratiska deltagarperspektivet. Därefter avslutas diskussionen med 

förslag till vidare forskning.   

 

Lärarnas tankar kring inkludering 

 

Att alla elever ska kunna vara delaktiga på idrottslektioner var viktigt för alla lärare som 

intervjuades. Både Fors (2004) och lärarna i intervjun ansåg att en lärares engagemang har en 

stor betydelse för hur väl den inkluderande undervisningen fungerar. Haugs (1998) menar att 

en inkluderande undervisning är när man jobbar utifrån klassens förutsättningar. Man ska 

förhålla sig till elevernas behov och inte tvärtom, d.v.s. i praktiken lägger man upp 

undervisningen så att alla kan medverka på samma villkor, där elever inte AK behöva extra 

stöd/regler för att kunna tillföra något till lektionen. Haugs synsätt liknar hur Oliver, Maria, 

Viktor och Sebastian ansåg att undervisningen skulle bedrivas. Undervisningen ska bidra till 

att alla känner att de kan vara med på lektionen och att de kan bidra på något sätt. 

Sebastians sätt att arbeta med inkludering, varierade sig från de andra. Han använde sig 

mycket av indelningar i idrottshallen, för att minska arbetsytorna. Det finns många 

idrottslärare som använder sig av hela ytan. Sebastian ansåg att de minskade ytorna ledde till 

att fler elever inte kände sig lika uttittade och det genererar även mer aktiv idrottstid. Han 

poängterade även att något så enkelt som att byta ut bollarna till större och mjukare varianter, 

leder till att fler elever får chansen att kunna medverka på lika villkor. Många av de 

intervjuade hade flera genomtänkta idéer som de använde i undervisningen.  

I rapporten från Skolverket (2011) står det att; 

”Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja 

elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, 

tidigare erfarenheter, språk och kunskaper.” 

Jag tycker att Sebastian och Oliver förklarar på ett bra sätt hur en lärare kan ha en 

inkluderande undervisning och följa skolverkets riktlinjer. De beskriver hinderbanan som ett 

bra exempel på hur det skulle kunna se ut om den aktiviteten var på schemat. En hinderbana 

kan man bygga upp precis som man vill och därför kan den göras så att det finns många olika 
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vägar och hinder att ta sig från A till B. De poängterar att det viktigaste är att ha olika nivåer 

på hindren, där alla elever känner att de får en chans att kunna lyckas för att sedan kunna 

utmana sig själv med de svårare delarna. Haug (1998) demokratiska deltagarperspektivet 

bygger på den metoden. Det är alltså upp till läraren att förhålla sig till elevens behov och där 

alla kan utgå från deras egna förutsättningar. 

Evelina och Sven hade en annan syn på hur en inkluderande undervisning skulle se ut. Deras 

syn på en inkluderande undervisning påminner mycket om Haugs (1998) kompensatoriska 

lösningen. Där ska alla elever medverka utifrån sina egna villkor och när det uppstår 

svårigheter får de istället andra regler och/eller förutsättningar så även de kunde vara 

delaktiga på idrottslektionen. 

Jag som lärare vill att alla elever ska kunna komma till tals, så att varje elev ska kunna 

utvecklas utifrån sin egen förmåga. Min uppgift som blivande lärare är att kunna se varje 

elevs enskilda förmågor, alltså att försöka ta tillvara dessa förmågor och främja deras 

individuella utveckling. 

Jag har förstått genom mina studier att det är viktigt att se undervisningen genom olika 

perspektiv, att det är viktigt att vara lyhörd så att alla får chansen att delta i undervisningen 

och kunna utvecklas i sin egen takt. Jag börjar förstå att det är viktigt att hela tiden söka efter 

ökad förståelse och få nya infallsvinklar så att man tillsammans hjälps åt att lösa ”problemen” 

i undervisningen. Eleverna lär sig i olika sammanhang och kommunikationen och 

interaktionen med omgivningen tycker jag verkar vara avgörande för elevernas individuella 

utveckling. Att hela tiden samla på sig nya erfarenheter och göra nya lärdomar och sen 

dessutom ständigt göra förändringar i sin undervisning verkar väldigt viktigt. 

 

Upplevda möjligheter och problem med inkludering. 

 

Det positiva som kom fram under intervjuerna var att alla lärare var överens. Alla ansåg att 

med en bra planering finns det goda förutsättningar till att inkludera elever med fysiska 

funktionsnedsättningar på idrottslektionen. Trots det positiva svaren från informanterna visar 

RBU`s rapport (2011) att hälften av de tillfrågades barn inte får bra möjligheter att delta på 

vissa delar inom idrott och hälsa, eleverna får istället stå bredvid och titta på eller hjälpa till 

med något annat. Fors (2004) menar att den inkluderande undervisningen kan skilja sig stort 

mellan olika skolor och vilka förutsättningar eleverna får. Det positiva med en inkluderande 

undervisning är att fler elever får möjlighet att testa på nya övningar, lekar, och spelvarianter. 
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Klassen får dessutom en annan respekt till varandra och de lär sig att visa hänsyn. Lektionen 

innehåller olika svårighetsgrader och alla elever får chansen att lyckas, samtidigt som läraren 

får chansen att utvecklas i sin lärarroll och uppfinningsrikedom.  

 

För att kunna ha en inkluderande undervisning upplevde flera informanter att de var tvungna 

att lägga ner mer tid på planeringen. Alla sex var överens om att deras lärarutbildning hade 

fördjupat sig för lite eller ingenting alls om begreppet inkludering eller dess innebörd i teorin 

och praktiken. Jag anser att det är lite oroväckande, särskilt när inkludering är ett sådant stort 

och viktigt område i skolan. Inkludering har uppmärksammats mycket under den senaste 

tiden, speciellt när den nya skollagen (2010:800) framtogs, som ger alla elever rätt till 

inkludering. Många av informanterna önskade mer tid att arbeta och fördjupa sig inom 

området och särskilt få kännedom om praktiska övningar som kan används i skolan. Jag kan 

förstå att man inte hinner fördjupa sig inom alla områden under lärarutbildningen, speciellt 

när idrottsmomenten endast är under tre terminer. Jag anser att inkluderingsfrågan borde få en 

betydligt större del på lärarutbildningen. Det känns inte bra, att flera av de intervjuade lärarna, 

ansåg att de inte hade tillräckligt med kunskaper i området. Fors (2004) betonar även att lärare 

har svårare att bedöma en elev med fysiska funktionsnedsättningar om den inte har tillräckliga 

kunskaper. Tre av de tillfrågade lärarna poängterade även att en viktig del i läraryrket är att 

vara påläst om elevens funktionsnedsättning. Det kan underlätta för förståelsen av elevens 

eventuella svårigheter i undervisningen och istället undvika de svåra situationerna 

Mina egna tankar kring att det ibland kan bli problem med inkludering är hur viktigt det måste 

vara att ständigt prata med eleven/eleverna med funktionsnedsättning, att hela tiden vara  

lyhörd! Det måste hela tiden finnas ett samspel mellan oss. Viktigt att eleven får uttrycka sina 

åsikter och att de ges möjlighet att reflektera över undervisningen, Vad är det som går bra? Är 

det något vi bör ändra på? På det här sättet hjälper eleven/eleverna att vidga mina vyer så att 

jag som lärare lättare kan organisera undervisningen på bästa sätt. Genom att samspela och 

kommunicera med andra får jag tillgång till andras kunskaper och idéer. 

Jag har förstått att eleverna gagnas av olika arbetssätt, metoder och tekniker så att de lättare 

kan använda och fångas upp av min undervisning. Därför ska man inte underskatta all hjälp 

man kan få av sina kollegor, klassföreståndare, specialpedagoger, elevvårdsteam och framför 

allt elevens föräldrar. Det är viktigt att ta hjälp av dem som har mer kunskapar omkring ele-

ven, än vad jag kanske ha. 
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Lärarnas tankar kring måluppfyllelsen för elever med fysiska funktionsnedsättningar 

 
Att arbeta med en inkluderande undervisning har blivit allt vanligare i skolorna och därför bör 

man planera lektionsinnehållet efter det. I resultatet visade det sig att bara tre av sex lärare 

ansåg att det behövde ändra sin planering för att kunna arbeta mot måluppfyllelse för elever 

med fysiska funktionsnedsättningar. Många av lärarna ansåg att det var större skillnad i 

lektionsupplägget förut, jämfört med idag. Vilket betyder att skolans arbete med inkludering 

har förbättrats genom tiden även fast det kan vara svårt att se utvecklingen på kort sikt.  

I resultatet framkom det att lärarna ansåg att det inte var någon större svårighet med 

bedömningen eller betygssättningen. De menade att alla bedöms individuellt efter 

kunskapskraven, så alla har lika goda förutsättningar att uppnå målen. Eleven kan visa mycket 

kunskap genom teoretiska uppgifter. Även Fors (2004) poängterar att undervisningen ska vara 

likvärdig, men med det betyder det inte att den behöver vara lika för alla elever. Det finns 

olika vägar att uppnå kunskapskraven och det är lärarens uppgift att anpassa undervisningen 

utifrån elevens förutsättningar. 

Mitt ledarskap som lärare, att ha tydlig struktur på lektionerna och att jag visar att jag har 

höga förväntningar på eleverna under lektionen känner jag är viktigt hos mig. Det negativa är 

tyvärr att jag tycker att alla elever inte har samma förutsättningar pga. sina fysiska 

funktionsnedsättningar. Tyvärr så kommer jag alltid att vara tvungen att lägga upp min 

undervisning efter Skolverkets centrala innehåll och ämnets kunskapskrav. Kan verkligen 

undervisningen läggas upp exakt rättvist sa att alla elever inte kränks/nervärderas någon 

gång? Kan verkligen alla elever medverka på samma villkor, i alla områden? Jag förstår att 

många lärare känner sig frustrerade och jag hör att många lärare säger att de hela tiden måste 

”trolla med knäna” för att få det att fungera. 

 

Vilka perspektiv på inkludering framträder hos högstadielärare i idrott och hälsa?   
 

Inkludering och integrering är två väldigt komplexa begrepp. Det framkom många olika 

uppfattningar under intervjuerna om hur man skulle förklara begreppet inkludering och 

integrering. Tre av lärarna menade att inkludering är när alla elever känner en samhörighet 

och kan medverka på samma förutsättningar som alla andra elever i klassen. Vilket påminner 

om Haugs (1998) demokratiska deltagarperspektiv. 

Många av informanterna kände igen begreppet integrering bättre, istället för inkludering. Jag 

tror att anledningen till det är att det ordet har använts inom skolans värld. Hur de lärarna 
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valde att definiera ordet varierade även här. Tre av lärarna menade att integrering är när 

undervisningen inte är anpassad för eleven och att eleven har det svårare att medverka på 

idrotten. Det blir som att eleven som är rullstolsburen får vara med, fast medverka på alla 

andras ”villkor”. Den versionen liknar mycket av Haugs (1998) kompensatoriska lösningen. 

Eleven får vara med i undervisningen men man göra om reglerna för just den enskilda eleven. 

Detta leder till att det blir mindre planering för läraren medan eleven kan medverka på 

lektionen också. Det är ett lättsammare sätt att undervisa. Min åsikt är att här gör man skillnad 

på eleverna.  

Orden funktionsnedsättning och funktionshinder, var något som jag trodde många hade svårt 

att skilja på. Precis som jag trodde så visades det även på intervjuutsagorna. Samtliga lärare 

hade svårt att definiera och förklara skillnaderna mellan begreppen. Det kom många olika 

förklaringar till vad det egentligen betydde. Socialstyrelsen (2015) har valt att definiera ordet 

funktionshinder som ”den begräsning som funktionsnedsättningen innebär för en person i 

relation till omgivningen.” Det innebär att funktionshinder inte har något med individen att 

göra. Utan det är helt beroende på den omgivning som individen befinner sig i, d.v.s. en 

rullstolsburen elev som ska ta sig till idrotten och det finns ingen rullstolsramp utan bara 

trappor. Då får eleven som är rullstolsburen ett funktionshinder. Ingen av informanterna hade 

en liknade definition på funktionshinder som socialstyrelsen. De ansåg att detta är två ord som 

inte används så ofta i skolsammanhang.  

 

Metoddiskussion 

Det finns både fördelar och nackdelar med varje forskningsmetod. Då studien utgick ifrån 

lärare inom idrott och hälsa och deras tankar kring inkluderingsproblematiken, kändes valet 

av forskningsmetod helt rätt. Fördelen med att använda sig av en kvalitativ metod är att jag 

som forskare får en djupare förståelse inom forskningsområdet. Om jag hade använt mig av 

en kvantitativ metod används hade forskningen istället blivit ytligare och inte lika djup. En 

nackdel med den valda metoden är att det tar mycket tid för mig och mina informanter, 

eftersom det inte går att stressa igenom intervjuerna.  

 

Något som skulle ha kunnat förbättra min studie är att ha fler informanter. Eftersom jag bara 

hade sex informanter, gick det inte att generalisera eller dra några större slutsatser kring 

studien. Jag hade dock velat ha fler informanter i studien, men insåg det snabbt att det hade 

lett till att arbetet blivit för stort. Tiden var begränsad. 
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En annan sak som jag uppmärksammad i efterhand var att min intervjuguide hade sina 

svagheter. Genom att göra några mindre justeringar på intervjuguiden kunde jag som forskare 

få en djupare förståelse för hur högstadielärare inom idrott och hälsa uppfattar och hanterar 

problematiken kring inkludering och bedömning för elever med fysiska 

funktionsnedsättningar. Det går dock inte att dra några större slutsatser kring studien, då 

resultatet skulle kunna vara olikt om urvalet varit annorlunda. Jag tror att alla lärare har olika 

erfarenheter och kunskaper från sin lärarutbildning, som t.ex. vilken personlighet dem är, 

ålder och vilken socialbakgrund dem har. Att sen den individuella kunskapen och när de gick 

sin lärarutbildning har nog också sin betydelse. Troligtvis hade man nog fått set det i resultatet 

om urvalet hade sett annorlunda ut.  

 

Vidare forskning 

 

Jag tycker att det finns flera intressanta områden som man kan fördjupa sig vidare i. Det första 

området som kan vara intressant att forska vidare i är; 

Hur upplever eleverna med funktionsnedsättning med inkludering i dagens skola? Viktigt att 

någon lyfter fram deras perspektiv inom området. Stämmer lärarnas syn överens med elevens? 

Hur upplever klasskompisarna inkluderingen, vilka fördelar och nackdelar ser de från sin syn-

vinkel? 

Varför inte fokusera på elever i de lägre åldrarna? Skillnader och likheteroch ge oss ett bre-

dare perspektiv. 

Till sist, det jag tror är en otroligt viktig aspekt är hur föräldrarna, till eleven med funktions-

nedsättning, hur upplever de skolans inkludering och bemötande och engagemang? 
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Bilagor 

 
Bilaga 1 Intervjuguide 
 

Lärare som undervisar/ har undervisat elever med fysiska funktionsnedsättningar 

1. Hur ser din utbildningsbakgrund ut? (ålder, arbetsuppgifter, arbetslivserfarenhet, 

utbildning) 

2. Under tiden du arbetat som lärare, vilka erfarenheter har du haft av att undervisa elever 

med fysiska funktionsnedsättningar? (extra behov) 

3. Utöver din lärarutbildning, har du fått någon annan kunskap och/eller utbildning för elever 

eller personer med fysiska funktionsnedsättningar? (extra behov) 

 

4. Kan du se någon skillnad på begreppen inkludering och integrering? (Om ja, vilka? Kan du 

ge några exempel) (Om nej, vad beror det på?) 

5. Kan du beskriva vad inkluderande undervisning innebär för dig? Kan du ge några exempel 

6. Kan du se någon skillnad på begreppen funktionsnedsättning och funktionshinder? (Om ja, 

vilka? Kan du ge några exempel) (Om nej, vad beror det på?) 

  

7. Vad ser du för möjligheter (positiva aspekter) med att inkludera elever som har en fysisk 

funktionsnedsättning? Utveckla 

8. Vad ser du för svårigheter med att inkludera elever som har en fysisk funktionsnedsättning? 

Utveckla   

 

9. Hur tycker du att övriga klasskamrater upplever situationen kring att ha en klasskamrat med 

en fysisk funktionsnedsättning? (eller någon annan som har det svårt på idrotten) 

10. Har du något samarbete/hjälp med/av specialpedagog (ev annan med kunskap) Hur ser 

samarbetet ut?  

11. Tycker du att din skola är anpassad för en elever med fysiska funktionsnedsättningar? 

 

12. Hur ser du på möjligheterna till måluppfyllelse för elever med fysiska 

funktionsnedsättningar? 

13. Hur tänker du kring PYS-Paragrafen? Använder du den? 

14. Påverkar elevens funktionsnedsättning din syn och ditt sätt att arbeta mot måluppfyllelse 

för hela klassen? 

15. Något mer att tillägga? 
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Bilaga 2 Information och samtycke   
 

Information och samtycke  

 

Datum för intervju: 

Informant Nr:  

Namn: 

Arbetsplats: 

 

 

 

 

 

Information till dig som informant i denna studie. 

 

Jag heter Mikael Sellin och arbetar med denna studie i ett examensarbete. Syftet med denna 

studie är att undersöka idrottslärares tankar och uppfattningar kring arbetet med inkludering 

och måluppfyllelse för elever med fysiska funktionsnedsättningar. 

Jag kommer att intervjua dig och flera andra idrottslärare på högstadiet. För att genomföra 

undersökningen har jag valt att använda mig utav en kvalitativa intervjuer. Om inte 

informanten har några invändningar kommer samtalet att spelas in, för att sedan kunna 

transkriberas. 

De data jag samlar in under intervjuerna kommer endast att användas till forskningsändamål. 

Allt material kommer att förvaras på ett sätt där ingen obehörig kan ta del av dem. När sedan 

examensarbetet är klart kommer allt material från informanterna att förstöras. 

Att delta i denna studie är frivilligt och som informant kan du välja att avsluta intervjun när du 

vill. 

 

Datum och underskrift: _____________________________________________ 

 


