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Abstrakt 

Studier har visat att lärare i ämnet idrott och hälsa har svårt att inkludera elever med 

funktionsnedsättningar i den ordinarie undervisningen. Den här studien har undersökt vilka 

uppfattningar och strategier lärare gett uttryck för när de ska inkludera elever med 

funktionsnedsättningar i idrott och hälsa. Studien har genomförts genom kvalitativa intervjuer med 

åtta lärare i grundskolans senare år, och analyserats utifrån det kategoriska och det relationella 

perspektivet. Studien visade att lärare i idrott och hälsa ansåg att de behöver mer tid för planering, 

men också mer kunskap och erfarenhet för att kunna inkludera elever med funktionsnedsättningar i 

undervisningen i idrott och hälsa. 

 

Nyckelord: Inkludering, Integrering, Exkludering, Funktionsnedsättningar, Funktionshinder, 

En skola för alla 
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1. Inledning 

Skolans uppgift bör vara att sträva efter en skola för alla där varje elev ska känna delaktighet, 

gemenskap och meningsfullhet (Persson, 2013). Att kunna inkludera elever med 

funktionsnedsättningar i den ordinarie undervisningen är därför en stor utmaning för lärare och 

speciellt i ämnet idrott och hälsa då eleverna ska prestera både praktiskt och teoretiskt. I dagens 

skola skall alla elever som har en funktionsnedsättning ingå i skolans ordinarie undervisning och ha 

en klass som de tillhör (Persson, 2013). I styrdokumenten står det bland annat att lärare ska anpassa 

sin undervisning efter varje elevs behov och förutsättning, vilket innebär att undervisningen inte 

behöver vara likadan för varje elev, men målen att uppnå och tiden ska vara lika för alla (Hammar 

& Johansson, 2013; Skolverket, 2011). Genom att alla elever, med eller utan funktionsnedsättning, 

får vara tillsammans i den ordinarie undervisningen medför det att elever lär sig av varandra och 

utvecklas tillsammans. Elevernas empatiska förmåga utvecklas, och gör att de kommer att få en allt 

större förståelse för att människor är olika och lär sig på olika sätt (Hammar, 2010).  

 

Forskning av Fitzgerald (2011) och Hammar (2010) visar att elever med funktionsnedsättningar inte 

känner att de får vara fullt inkluderade och delaktiga i den ordinarie undervisningen i idrott och 

hälsa, trots styrdokumentens intentioner. Eleverna i dessa studier berättade om hur de misslyckades 

på lektionerna på grund av att undervisningen inte var anpassad för dem. Andra elever i studierna 

menade att de inte alls fick vara med på ordinarie lektioner utan fick istället tillbringa lektionen i 

gymmet, träna på övningar som sjukgymnasten tagit fram eller gå på promenerad. Studier visar att 

flera lärare i idrott och hälsa saknar kunskaper om, och resurser för, hur de ska gå tillväga för att 

inkludera varje elev i sin undervisning (Avramidis, Bayliss & Burden, 2000; Fitzgerald, 2011; 

Meegan & MacPhail, 2006).  

 

Med anledning att lärare har svårt att inkludera elever med funktionsnedsättningar i den ordinarie 

undervisningen i idrott och hälsa, är det därför angeläget att undersöka vilka uppfattningar lärare 

har om inkludering, samt vilka strategier lärare uppger att de använder sig av för att inkludera dessa 

elever. 

 

2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka vilka uppfattningar och strategier grundskollärare 

har gällande inkludering av elever med funktionsnedsättningar i ämnet idrott och hälsa.  
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 - Vilka uppfattningar har lärare om inkludering? 

 

 -  Vilka strategier använder sig lärare av för att inkludera elever med 

  funktionsnedsättningar? 

 

3. Bakgrund 

Nedan presenteras viktiga centrala specialpedagogiska begrepp och en bakgrund till det valda 

området inkludering. Därefter kommer skolans styrdokument tas upp kopplat till inkludering och en 

skola för alla. 

 

3.1 Centrala begrepp 

3.1.1 Funktionsnedsättning och funktionshinder 

Persson (2013) menar att för många personer betyder begreppen funktionsnedsättning och 

funktionshinder samma sak, och i många fall används begreppen fel. Enligt Socialstyrelsen (2014) 

är en funktionsnedsättning fysisk, psykisk eller intellektuell. Vårdguiden (2014) ger som exempel 

cerebral pares, ryggmärgsbråck, autism, ADHD, utvecklingsstörning och svårigheter att ta emot, 

bearbeta eller förmedla information. En funktionsnedsättningen kan vara medfödd eller uppkomma 

efter en sjukdom eller av en förvärvad skada, nedsättningen kan vara bestående och icke-permanent. 

Ett funktionshinder uppkommer först när omgivningen inte är anpassad efter personen 

(Folkhälsomyndigheten, 2014). 

 

3.1.2 Inkludering och integrering 

Ett ord som ofta förknippas med inkludering är integrering men skillnaderna på begreppen är 

väldigt stora. Inkludering handlar om att anpassa omgivningen och miljön utifrån eleven, medan 

integrering handlar om att anpassa eleven efter omgivningen och miljön. Integrering handlar om att 

skolan från början inte är organiserad utifrån att elever är olika, utan elever som anses vara 

avvikande ska senare passas in i skolans undervisning (Nilholm, 2006). ”Delarna ska passa in i en 

helhet som inte riktigt är organiserad utifrån delarnas egenskaper” (Nilholm, 2006, s. 14). 

Integrering innebär då underförstått att ”vidta åtgärder för att tillgodose behov hos elever som anses 

vara speciella i ett skolsystem som i stora drag förblivit oförändrat” (Salamancadeklarationen, 2006, 

s. 43).  

 

3.1.3 Exkludering 
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Om en elev varken är inkluderad eller integrerad i undervisningen blir han eller hon exkluderad. 

Exkludering betyder att en person eller grupp tas bort eller helt utesluts från en grupp 

(Nationalencyklopedin, 2014). I skolan innebär det exempelvis att elever med 

funktionsnedsättningar har andra styrdokument än andra elever och att de har avdelningar på skolan 

som är till för dem (Nilholm, 2006). 

 

3.2 Inkludering i skolan 

Den inkluderande undervisningen definieras enligt Nilholm & Göransson (2013) genom en 

gemenskapsorienterad definition. Detta innebär att skolan har ett ansvar för att varje elev deltar i 

den ordinarie undervisningen och att ingen elev ges andra uppgifter som gör att de exkluderas från 

undervisningen. Enligt Persson (2013) ställer inkludering ett större krav på skolan då den ska 

anpassa verksamheten för alla elever där varje elev ska känna delaktighet, gemenskap och 

meningsfullhet. ”Inclusive education is about responding to diversity; it is about listening to 

unfamiliar voices, being open, empowering all members and about celebrating ‘difference’ in 

dignified ways” (Barton, 1997, s. 233–234). Däremot står inte ordet inkludering utskrivet i de 

svenska styrdokumenten, men kan kopplas samman med begreppet en skola för alla.  

 

En skola för alla är ett uttryck för en skola med en explicit värdegrund som på många sätt skiljer sig från den 

”etablerade” och traditionella skolans. Den är öppen för alla, ingen avvisas eller pekas ut. Det är en skola där alla 

barn går i en vanlig klass eller grupp, en skola där undervisningen är anpassad efter individen och inom 

gemenskapen. Det är en skola där medbestämmande gäller och där alla deltar i och bidrar till gemenskap efter egna 

förutsättningar. Det är en skola som alla barn upplever som sin, en skola där alla ska få personligt utbyte i form av 

självförtroende, insikt, kompetens, attityder, kunskaper och inte minst ett socialt nätverk (Haug, 2000, s. 29).  

 

För att skolan ska uppnå föresatsen om en skola för alla måste den vara flexibel. En flexibel skola 

anpassas efter varje elevs behov. Därmed ska lärare arbeta på olika sätt beroende på vilka 

situationer som uppstår. En elev med funktionsnedsättning ska tillhöra en klass men ibland kan 

elevens behov kräva att få vara i en mindre grupp eller undervisas enskilt för att lärandet ska bli 

optimalt. För att det ska fungera behöver varje skola ha en fungerande organisation där elever, 

personal och föräldrar jobbar tillsammans, att de följer samma värdegrund och att de pratar med 

varandra. Den flexibla skolan ska stå för variation och målet för skolan ska vara att varje elev ska få 

en bra skolgång och bra möjligheter för att utveckla sig själv (Hammar & Johansson, 2013). Den 

svenska skolan är uppbyggd så att varje elev ska få utveckla kunskaper och värden, skolan ska lära 

eleverna att visa respekt för varandra och att alla människor är lika mycket värda (Skolverket, 

2011). I Läroplanen står det: 
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Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om den enskildes 

välbefinnande och utveckling ska prägla verksamheten. Ingen i skolan ska 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. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser 

(Skolverket, 2011, s. 7) 

 

Läroplanen tar även upp att lärare ska anpassa sin undervisning efter varje elevs förutsättningar och 

behov med en utgångspunkt i deras bakgrund, kunskaper, språk och tidigare erfarenheter. Elever 

ska få utvecklas tillsammans med andra, och lärare ska använda en varierad och balanserad 

undervisning som ska innehålla olika typer av arbetsformer (Skolverket, 2011).  

 

4. Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning kopplat till problematiken att lärare har svårt att 

inkludera elever med funktionsnedsättningar i den ordinarie undervisningen i idrott och hälsa. 

Forskning om hur elever upplever undervisningen i idrott och hälsa presenteras samt vilka 

möjligheter det finns med inkludering. I slutet av kapitlet beskrivs studiens teoretiska 

utgångspunkter, det kategoriska perspektivet och det relationella perspektivet. 

 

4.1 Faktorer som påverkar inkludering 

4.1.1 Utbildning, erfarenhet, ålder, kön och aktivitet 

Tidigare forskning visar att lärare och lärarstudenter i idrott och hälsa har en positiv syn till att 

inkludera elever med funktionsnedsättningar. Kvinnliga lärare och lärare under 30 år är de som är 

mest positiva till att inkludera elever med funktionsnedsättningar i den ordinarie undervisningen i 

ämnet idrott och hälsa (Doulkeridou, Evaggelinou, Mouratidou, Koidou, Panagiotou & Kudlacek, 

2011; Hutzler, 2012; Meegan & MacPhail, 2006; Papadopoulou, Kakaridas, Papanikolaou & 

Patsiaouras, 2004). En förklaring till varför kvinnliga lärare är mest positiva till att inkludera elever 

med funktionsnedsättningar är att kvinnor anses som uppfostrade till att vara mer omhändertagande 

än män och därav tar hand om elever som behöver extra stöd (Meegan & MacPhail, 2006). Annan 

forskning visar att lärare som har större erfarenhet av och mer utbildning om elever med 

funktionsnedsättningar har en mer positiv syn till inkludering. Detta gör att de har ett större 

självförtroende till att bemöta elever med funktionsnedsättningar i undervisningen i idrott och hälsa 

och kan anpassa sin undervisning bättre för alla elever. När lärare har tillräcklig kunskap om 

respektive elevs funktionsnedsättning har de en större möjlighet att lösa de problem som eventuellt 
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uppstår. Det leder till att eleverna känner sig inkluderade i undervisningen (Avramidis, Bayliss & 

Burden, 2000; Avramidis & Kalyva, 2007; Jerlinder, Danemark & Gill, 2010; Hammar, 2010; 

Meegan, Mannathoko & Kuyini, 2013). Forskning visar att lärare känner sig mer stressade över att 

inkludera elever med funktionsnedsättningar under varje lektionstillfälle än om elever inkluderas 

under vissa lektioner. En anledning till detta är att det krävs tid för planering. Tidsbrist gör att lärare 

inte klarar av att inkludera alla elever i den ordinarie undervisningen vilket leder till integrerande 

eller exkluderande lösningar (Avramidis & Norwich, 2010; Forlin, 1995). I studier av Avramidis & 

Norwich (2010), Jerlinder, Danemark & Gill (2009) och Morley, Bailey, Tan & Cooke (2005) anser 

lärare i idrott och hälsa att inkludering är lättare att genomföra i individuella sporter än i lagsporter. 

Ju högre grad av funktionsnedsättning eleven har, desto svårare är det också för lärare att inkludera 

eleven i ordinarie undervisning. Annan forskning visar att gymnastik, simning och 

inomhusaktiviteter är aktiviteter som är enkla att inkludera elever med funktionsnedsättningar i. Där 

har lärare större ”koll” och det är enklare för dem att hitta lösningar som inte exkluderar elever 

(Morley, Bailey, Tan & Cooke, 2005). Studenter som studerar till lärare i idrott och hälsa har en 

positiv syn till inkludering, men de känner att de har för lite kunskaper och färdigheter för att kunna 

undervisa elever med funktionsnedsättningar (Campbell, Gilmore & Cuskelly, 2003; Mangope, 

Mannathoko & Kuyini, 2013). 

 

4.2 Inkludering – från teori till praktik  

Forskning visar att elever med funktionsnedsättningar inte känner sig fullt inkluderade i 

undervisningen i idrott och hälsa. Fitzgerald (2011) har gjort en studie där elever med 

funktionsnedsättningar deltar. Dessa elever fick rita teckningar på hur de upplever undervisning i 

idrott och hälsa och sedan förklara det muntligt utifrån teckningarna de ritat. En flicka förklarar att 

hon har två lektioner i idrott och hälsa, en med sin klass och en där hon är själv med sin assistent, 

vilket hon föredrog, eftersom hon känner att hon inte blir inkluderad i undervisningen tillsammans 

med sina klasskamrater. En pojke som deltagit i undersökningen förklarar att han försökte sparka en 

boll men att han har för dålig koordination och därför inte klarar av det. En studie av Hammar 

(2010) visar att elever som har en funktionsnedsättning ser ämnet idrott och hälsa som något 

negativt eftersom de inte får vara delaktiga i de ordinarie lektionerna. Hammar & Johansson (2013) 

menar att när elever klarar av en uppgift i idrott och hälsa får de en positiv känsla där motivation 

och självförtroende stärks. Annan forskning visar att lärare inte är nöjda med hur de väljer att 

inkludera elever med funktionsnedsättningar i idrott och hälsa. De önskar att de kunde få mer tid för 

planering, mer kunskaper och information om hur de ska bemöta en elev med en 

funktionsnedsättning. De önskar även resurser samt praktiskt träning (Avramidis, Bayliss & 
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Burden, 2000; Avramidis & Norwich, 2010; Jerlinder, Danemark & Gill, 2010; Morley, Bailey, Tan 

& Cook, 2005; Papadopoulou m.fl., 2004). Avramidis & Kalyva (2007) skriver:  

 

... teachers may not hold ‘negative attitudes’; rather they may not see solutions they feel are outside thier 

competence or control. Consequently, if teachers are guided and supported through careful and well-planned 

training courses, then it can be anticipated that considerable attitude change can be obtained (Avramidis & Kalyva, 

2007, s. 385).  

 

Trots att forskning visar att lärare generellt har en positiv inställning till att inkludera elever med 

funktionsnedsättningar i idrott och hälsa så ser lärare svårigheter med att iscensätta det teoretiska i 

praktiken (Doulkeridou m.fl., 2011; Meegan & MacPhail, 2006).  

 

4.3 Lärande sker i samspel med andra 

4.3.1 Möjligheter med inkludering 

I en skola för alla utvecklas varje elev i samspel med andra. Eleverna får dels möjlighet till att 

utveckla sin empatiska förmåga samt att de får en större förståelse för att människor är olika och lär 

sig på olika sätt. Eleverna lär sig att tänka på nya sätt och utvecklar ett kreativt tänkande där de 

vågar ta initiativ och lösa problem tillsammans (Hammar, 2010; Hemmingson & Borell, 2002; 

Hutzler, 2012). Forskning visar även att elever som inte har en funktionsnedsättning utvecklar 

sympati, acceptens och sin sociala förmåga. Elever med funktionsnedsättningar i sin tur utvecklar 

ett starkare självförtroende när de får delta på de ordinarie lektionerna och eleverna får ett mer 

aktivt liv som leder till en bättre hälsa (Avramidis & Kalyva, 2007; Doulkeridou m.fl., 2011). För 

att en elev med funktionsnedsättning ska kunna delta i ordinarie undervisning kan särskilt stöd 

behövas (Svensk författningssamling, [SFS], 2010:800, 7 §). Lärare kan använda 

undervisningsmaterial, specialutrustning, extra personal, undervisningsmetoder eller klasskamrater 

som stöd för fortsatt lärande (Svenska Unescorådet, 2013). Får en elev inte delta fullt ut, eller får 

uppgifter vid sidan av lektionerna, kan eleven i fråga känna sig annorlunda och att han eller hon inte 

passar in (Avramidis & Kalyva, 2007; Jerlinder, Danemark & Gill, 2009). Forskning visar att lärare 

kan göra en bättre inkludering genom att föra en dialog med eleven och elevens föräldrar. Resultatet 

av dialogen ger kunskap till hur undervisningen kan läggas upp med anledning av elevens 

funktionsnedsättning. Skolorna skulle enligt Avramidis, Bayliss & Burden (2000) och Svenska 

Unesorådet (2013) behöva minska antalet elever i klasserna där ett fungerande resursteam med 

skolledning, stödteam, elevhälsa och arbetslag samarbetar tillsammans mot samma värdegrund. 

Fitzgerald (2011) och Hemmingson, Borell & Gustavsson (2009) visar att när lärare pratade med 

och tipsade varandra om vad inkludering innebar blev innehållet i undervisningen bättre. 
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Skolinspektionen (2009) har gjort en studie som undersökte med fokus på hur frekvent lärare deltog 

i kompetensutveckling med fokus att inkludera elever med funktionsnedsättning. Den visar att 

lärare på alla skolor erbjuds kompetensutveckling, men att det var vanligt att lärare i idrott och hälsa 

inte deltog eftersom de undervisade eleverna med funktionsnedsättningar i enbart ett ämne. När 

lärare i idrott och hälsa får en eller flera elever med funktionsnedsättningar i sin undervisning får de 

endast information om funktionsnedsättningen. De anser att det var alldeles för lite för att kunna 

bedriva en inkluderande undervisning för varje elev. De önskar mer utbildning i hur undervisning 

praktiskt kan utformas för att varje elev ska få en likvärdig utbildning. 

 

4.4 Teoretisk utgångspunkt 

De teoretiska utgångspunkterna för den här studien är två specialpedagogiska perspektiv, det 

kategoriska och det relationella perspektivet. Perspektiven kommer att ligga som grund för analys i 

den här studien.  

 

4.4.1 Det kategoriska och det relationella perspektivet 

Elever som avviker från ”normalt” beteende anses speciella enligt ett kategoriskt perspektiv. För att 

kunna skilja elever åt benämns de med hjälp av olika diagnoser. Med ett kategoriskt perspektiv ser 

skolan ”elever med svårigheter” jämfört med ett relationellt perspektiv då skolan ser ”elever i 

svårigheter”. När skolan ser ”elever med svårigheter” anses svårigheten ligga hos eleven, medan när 

skolan ser ”elever i svårigheter” förutsätts det att förändringar behöver göras i elevens omgivning 

och miljö för att eleven i fråga ska kunna nå de mål som är uppsatta. Därav ligger svårigheten inte 

hos eleven (Emanuelsson, Persson & Rosenqvist, 2001; Persson, 2013).  

 

Tabell 1. Konsekvenser för skolans specialpedagogiska verksamhet beroende på perspektivval 

(Persson, 2013, s. 160). Här i Tabell 1 jämförs det relationella perspektivet och det kategoriska 

perspektivet med varandra för att tydliggöra skillnaderna mellan dem.  

 

 Relationellt perspektiv Kategoriskt perspektiv 

Uppfattning av pedagogisk 

kompetens 
Förmåga att anpassa 

undervisningen och stoffet till 

skilda förutsättningar för lärande 

hos elever 

Ämnesspecifik och 

undervisningscentrerad 

Uppfattning av specialpedagogisk 

kompetens 
Kvalificerad hjälp att planera in 

differentiering i undervisning och 

stoff 

Kvalificerad hjälp direkt relaterad 

till elevers uppvisande svårigheter 
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 Relationellt perspektiv Kategoriskt perspektiv 

Orsak till specialpedagogiska 

behov 
Elever i svårigheter. Svårigheter 

uppstår i mötet med olika 

företeelser i uppväxt- och 

utbildningsmiljö 

Elever med svårigheter. 

Svårigheter är antingen medfödda 

eller på annat sätt individuella 

Tidsperspektiv Långsiktigt Kortsiktigt 

Fokus för specialpedagogiska 

åtgärder 
Elev, lärare och lärandemiljö Eleven 

Förläggning av ansvaret för 

specialpedagogisk verksamhet 
Arbetsenheter (-lag) och lärare med 

aktivt stöd från rektor 
Speciallärare, specialpedagoger 

och elevvårdspersonal 

 

Persson (2013) menar att ett relationellt perspektiv kopplas samman med en likvärdig skola. Målen 

ska vara lika för alla elever och skolan ska vara öppen och mottaglig för mångfald. Att anpassa 

skolan för varje elev är en svårighet för lärare. Därför har skolor erbjudit en del elever med 

funktionsnedsättningar specialundervisning separat från den ordinarie undervisningen. 

 

5. Metod 

I metoddelen presenteras hur studien genomförts. Rubrikerna är; intervju som undersökningsmetod, 

urval av informanter, material, genomförande, bearbetning och analys, validitet och reliabilitet samt 

forskningsetiska principer. 

 

5.1 Intervju som undersökningsmetod 

I den här studien användes kvalitativa forskningsintervjuer med fyra kvinnliga och fyra manliga 

grundskollärare i en stad i norra Sverige. Kvale & Brinkmann (2009) skriver att genom att samtala 

med andra människor får man kunskap om deras erfarenheter och attityder och därigenom utvecklas 

kunskap om deras utbildnings- och arbetssituation. Anledningen till att intervju som metod valdes 

var för att syftet med studien krävde djupa och utvecklade svar. Intervjufrågorna var utformade så 

att informanterna kunde ge utvecklade svar. Enligt Patel & Davidson (2011) används den 

kvalitativa intervjuformen för att den intervjuade personen ska kunna ge svar med egna ord. De 

menar att forskare ska förstå innebörden genom att intervjupersonen beskriver sin livsvärld och sina 

uppfattningar om ett visst specifikt område. Backman (2010) menar att genom att använda sig av 

det kvalitativa synsättet ger det forskarna en syn på hur individen själv tolkar och formar en eller sin 

verklighet.  
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Trost (2005) skriver att en studie kan ha hög respektive låg standardisering. I den här studien 

användes en högt standardiserad metod som innebär att intervjufrågorna läses upp på samma sätt 

precis som de är formulerade och i samma ordning. Patel & Davidson (2011) skriver att en studie 

kan vara hög respektive låg strukturerad. Den här studien använder sig av en låg grad av 

strukturering, vilket innebär att intervjufrågorna gav maximalt utrymme för intervjupersonerna att 

svara på. 

 

5.2 Urval av informanter 

Urvalet av informanter till undersökningen skedde genom ett strategiskt urval. Ett strategiskt urval 

innebär att informanterna valdes ut utifrån variablerna kön och ålder (Trost, 2005). För att få 

kontakt med grundskollärare skickades ett missivbrev ut (se Bilaga 1) till lärare i idrott och hälsa på 

tretton grundskolor, både privata och kommunala, i en stad i norra Sverige. Två dagar efter att 

missivbrevet hade skickats ut kontaktades lärarna slumpmässigt för att fråga om de ville delta i 

studien. Fyra kvinnor och fyra manliga grundskollärare samtyckte till att delta. Trost 

rekommenderar fem till åtta intervjuer på grund av att underlaget annars blir stort och det blir svårt 

att få en överblick över materialet. Det är alltså bättre att ha ett mindre antal väl utförda intervjuer 

än ett flertal mindre väl utförda intervjuer. I uppsatsen kommer lärarna inte nämnas vid sina riktiga 

namn utan namnen som förekommer i uppsatsen är påhittade och är; Hans, Torvald, Östen, Jonatan, 

Siv, Charlotte, Moa och Elsa.  

 

5.3 Material 

Inspelningarna av intervjuerna skedde med appar på två stycken mobiltelefoner, ”Röstmemon” på 

Iphone 4 och ”Röstinspelning” på Samsung Galaxy S4. Att två mobiltelefoner användes var för att 

säkra upp att inget skulle försvinna. Intervjuguiden (se Bilaga 2) användes vid intervjuerna för att få 

svar på studiens syfte och frågeställningar. I intervjuguiden finns tre fiktiva case där informanterna 

ska inkludera elever med funktionsnedsättningar i olika aktiviteter i ämnet idrott och hälsa. Detta 

för att kunna svara på syftet och frågeställningarna. Efter avslutad intervju skickades filerna med 

intervjuerna till våra mailadresser som sedan togs upp på en dator där filerna kunde föras över till 

ett USB-minne. Innan intervjuerna gjordes pilotstudier med en erfaren gymnasielärare och en 

nyexaminerad grundskollärare för att öva på intervju som metod och se om frågorna var möjliga att 

besvara. Efter testintervjuerna ändrades en del ord i intervjufrågorna samt att ordningen på dessa. 

Patel & Davidson (2011) rekommenderar att göra testintervjuer för att se om frågorna är relevanta 

och att de går att svara på.  
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5.4 Genomförande 

Alla intervjuer genomfördes på respektive informants arbetsplats. Intervjuerna genomfördes i ett 

avskilt rum där endast vi och informanten var närvarande. Vid intervjutillfället var det en som 

intervjuade och den andra observerade och agerade sekreterare för att säkra upp om det skulle ske 

bortfall från inspelningen och för att ge studien en högre reliabilitet. Vid början av varje intervju 

lästes syftet och de fyra forskningsetiska principerna upp. Intervjuerna tog mellan 20–70 minuter.  

 

5.5 Bearbetning och analys 

Efter varje genomförd intervju transkriberades inspelningarna i ett dokument. Patel & Davidson 

(2011) betonar att det är viktigt att transkribera det som sagts under inspelade intervjuer för att få en 

text att analysera, anteckningarna som görs kan vara mer eller mindre omfattande, bara man gör det 

direkt efter intervjun. När alla intervjuer var transkriberade analyserades intervjuerna genom att 

materialet lästes igenom och det relevanta för varje fråga ströks under med olika färger. Därefter 

sorterades frågorna upp i respektive färg i hur informanterna hade svarat och sedan skrevs resultatet 

ner. När detta var färdigställt lästes det transkriberade materialet igenom igen och om något ansågs 

viktigt att ta med skrevs det ner i resultatredovisningen.  

 

5.6 Validitet och reliabilitet 

Studiens syfte var att ta reda på grundskollärares uppfattningar och strategier gällande inkludering 

av elever med funktionsnedsättning i ämnet i idrott och hälsa. Därför svarar de intervjuade lärarna 

efter sina egna tankar och erfarenheter. Intervjufrågorna var ställda på ett sådant sätt att det gav dem 

utrymme att utveckla sina svar. Trost (2005) skriver att det största problemet vid kvalitativa 

intervjuer är att bevisa trovärdigheten. För att öka studiens trovärdighet var vi båda två närvarande 

under alla intervjuerna och vid analysskedet. Det har alltid varit samma person som intervjuat, för 

att få intervjuerna likvärdiga, och intervjuaren har följt frågorna i den följd som de står i 

intervjuguiden.  

 

5.6.1 Validitet 

Trost (2005) skriver att vid kvalitativa intervjuer är strävan att få reda på vad den intervjuade 

personen menar med eller hur personen uppfattar ord eller företeelser vilket intervjuguiden för den 

här studien eftersträvade. Trost säger att validitet handlar om att intervjuguiden mäter det som den 

är avsedd att mäta. I den här studien var syftet att ta fram lärares uppfattningar och strategier kring 

inkludering av elever med funktionsnedsättningar, vilket har tagits fram. Lärarna som deltog i 
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studien hade varierad erfarenhet av elever med funktionsnedsättningar. För att kunna jämföra 

lärares uppfattningar om inkludering och vilka strategier de använde sig av för att åstadkomma en 

bättre inkludering användes olika fiktiva case. Skulle lärarna allmänt prata om inkludering blir 

svaren svåra att analysera. En lärare kan prata om hur inkludering sker för en elev med 

synnedsättning medan en annan lärare pratar om hur inkludering sker för en rullstolsburen elev. Om 

lärarna däremot får samma case att besvara ökar validiteten då lärarna dels utgår från samma case 

och då kan svaren på ett enklare sätt analyseras och jämföras med varandra. 

 

5.6.2 Reliabilitet 

Genom att den som intervjuade i studien har hållit sig till intervjuguiden vid tillfället då intervjuerna 

skedde anses studien vara av högre reliabilitet. Därmed kan en annan person använda sig av 

intervjuguiden för att göra en likvärdig studie. Kvale & Brinkmann (2010) skriver att med 

reliabilitet menas tillförlitlighet vilket handlar om att studien kan göras om vid andra tillfällen av 

andra personer och även om personerna som blir intervjuade kommer att ändra sina svar. Om de 

intervjuade personerna skulle bli intervjuade igen skulle svaren möjligen förändras eftersom de har 

fått mer tid att fundera på frågorna och mer kunskap och erfarenhet inom området. Andra lärare 

som inte deltagit i studien kan ha andra uppfattningar och strategier och därför kan svaren skilja sig 

åt.”Vi gör alltfort nya erfarenheter och möter nya situationer, vår föreställningsvärld förändras 

successivt vilket allt innebär att bakgrunden för ett svar på en fråga hela tiden förändras” (Trost, 

2005, s. 112). Trovärdigheten i rapporten anses stark eftersom det är lärarnas egna uppfattningar 

och strategier studien utvecklar kunskap om. Väljer en annan person att genomföra studien kommer 

en, med hjälp av intervjuguiden, urskilja andra lärares uppfattningar och strategier av att inkludera 

elever med funktionsnedsättningar.  

 

5.7 Forskningsetiska principer 

Vetenskapsrådet (2002) har tagit fram fyra forskningsetiska principer i syfte att vetenskaplig 

forskning ska bedrivas på rätt sätt. De fyra forskningsetiska principerna som präglat studien är, 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

 

Informationskravet bemöttes genom att ett missivbrev skickades ut till informanterna. I 

missivbrevet klargjordes information om bland annat studiens syfte, anledningen till varför studien 

skulle genomföras samt vilken uppgift informanten hade. Informanterna hade själva rätten enligt 

samtyckeskravet att bestämma över sin medverkan och på vilka villkor intervjun skulle ske. Samt 

att identiteten hos de som skulle delta i studien var helt anonym enligt konfidentialitetskravet. 
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Informanterna blev informerade att all empiri som samlades in under intervjun endast skulle 

användas i studien enligt nyttjandekravet.  

 

6. Resultat 

I den här delen kommer resultatet från intervjuerna att presenteras. Intervjufrågorna har analyserats 

och strukturerats upp i olika teman utifrån vad lärarna sagt. I början presenteras en bakgrund kring 

informanterna och sedan presenteras det framtagna resultatet ur intervjuerna.  

 

6.1 Bakgrund om lärarna 

Hans arbetar i träningsskola, särskola och med elever i grundskolan, årskurser F–9. Han undervisar 

dagligen elever som har funktionsnedsättningar. Hans är 50+ år och har arbetat fjorton år som 

lärare. Han gick lärarutbildningen åren 1996–2000. Hans är lärare i idrott och hälsa och engelska. 

Han har läst en kurs på universitetsnivå om inkludering av elever med funktionsnedsättningar och 

gått tre stycken kurser via Specialpedagogiska skolmyndigheten.  

 

Torvald arbetar på en grundskola i årskurserna 7–9. Han arbetar främst med elever som har 

aspberger men har tidigare arbetat med elever som har synnedsättningar eller brutit ben i kroppen. 

Torvald är 56 år och har arbetat femton år som lärare. Lärarutbildningen gick han åren 1995–1999. 

Torvald är lärare i historia och idrott och hälsa men på skolan arbetar han som lärare i idrott och 

hälsa och är mentor för en klass.  

 

Östen arbetar på en grundskola i årskurserna F–9. Han arbetar med elever i särskola samt 

träningsskola. Östen är 36 år och har arbetat som lärare i fjorton år. Lärarutbildningen gick han åren 

2000–2005. Östen är mentor för en klass och lärare i idrott och hälsa samt att han har ansvaret för 

gruppen i friluftsliv. 

 

Jonatan arbetar på en grundskola i årskurserna F–9. Han har erfarenhet av flera 

funktionsnedsättningar, exempelvis synnedsättningar, rullstorlsburna och olika diagnoser. Jonatan 

är 35 år och har arbetat som lärare i nio år. Lärarutbildningen gick han åren 2001–2005 och 

undervisar i ämnena idrott och hälsa, samhällsorienterande ämnen och musik.  

 

Elsa arbetar på en grundskola i årskurserna 7–9. Hon har jobbat med elever som har aspberger. Elsa 

är 30 år och har arbetat fem år som lärare. År 2005–2009 gick hon sin lärarutbildning och är lärare i 

idrott och hälsa och matematik.  
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Charlotte arbetar på en grundskola i årskurserna 6–9. Hon har inte stor erfarenhet av att arbeta med 

elever med funktionsnedsättningar men har kommit i kontakt med en elev som hade en 

synnedsättning och elever med diagnoser. Charlotte är 44 år och har arbetat som lärare i tio år.  

Lärarutbildningen gick hon åren 2000–2004. Charlotte är lärare i matematik och idrott och hälsa. 

 

Moa arbetar på en grundskola i årskurserna 6–9. Hon har arbetat med elever som är rullstolsburna, 

har en synnedsättning, svagt hjärta och ADHD. Moa är 27 år och har arbetat som lärare i tre år.  

Hon gick lärarutbildningen åren 2007–2011. Moa är lärare i ämnena idrott och hälsa och hem- och 

konsumentkunskap. 

 

Siv arbetar på en grundskola i årskurserna 7–9. Hon har erfarenhet av elever med synnedsättningar 

och ADHD. Siv är 34 år och har arbetat som lärare i tio år. Hon gick lärarutbildningen åren 2000–

2004. Siv är lärare i idrott och hälsa och samhällsorienterande ämnen.  

 

6.2 Lärares uppfattningar och intentioner av inkludering 

Informanterna är positiva till att inkludera elever med funktionsnedsättningar och ser många 

möjligheter med det. Informanterna kopplar även inkludering till att det gäller alla elever i skolan. 

Däremot framkommer det att flera av informanterna också ser svårigheter med att inkludera elever 

med funktionsnedsättningar i den ordinarie undervisningen i idrott och hälsa.  

 

6.2.1 Möjligheter med att inkludera 

Informanternas uppfattningar om inkludering är i huvudsak att det absolut finns möjligheter med att 

inkludera alla elever. Informanterna menar att lärare, elever med och utan funktionsnedsättningar 

gynnas av att alla får delta i den ordinarie undervisningen. Lärare får planera mer och lära sig tänka 

på nya sätt och elever lär sig av varandra och lär sig att ta hänsyn till andra personer. Siv säger: 

”Eleverna som jag har haft har varit väldigt framåt i sig så det har ju tagit upp problemet med 

klassen och så har de gett mig tips på vad vi kan göra på lektionerna”. Charlotte menar att som 

lärare är det bra att skapa alternativa uppgifter som passar alla elever eftersom elever är på olika 

nivåer och lär sig på olika sätt. Charlotte ger bollektioner som exempel: ”Då kan vi sitta på golvet 

och spela sittvolleyboll, sittpingis, sittbadminton eller bara sitta och bolla med varandra, om man 

exempelvis har en elev som sitter i rullstol”. När Elsa svarar på frågan om vilka möjligheter hon ser 

på att inkludera elever med funktionsnedsättningar säger hon: ”Det finns det ju säkert, man måste ju 

tänka mer som lärare och det är väl bra och känna att det kanske blir lite bättre planerat då man får 
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tänka på ett annat sätt”. Elsa fortsätter: ”Genom att planera och tänka annorlunda så gynnar det 

elever som kanske inte tycker att idrott är så himla rolig eller att det blir lite lättare övningar och 

så”. Hans menar att lektionerna i idrott och hälsa kan se stökiga ut men i själva verket är det inte så. 

Hans säger att det finns en baktanke med lektionen som inte syns utifrån. Torvald menar att 

eleverna som inte har en funktionsnedsättning ofta blir imponerade över hur duktiga och 

engagerade elever med funktionsnedsättningarna är och vilken vilja de har i varje aktivitet på 

lektionerna i idrott och hälsa.  

 

6.2.2 Svårigheter med att inkludera 

Informanterna delar uppfattningen om att inkludering är svårt. De flesta lärare anser att de behöver 

mer kunskaper och kompetenser i hur de ska gå tillväga för att inkludera elever med 

funktionsnedsättningar. Östens svar skiljer sig från de övriga informanternas. Östen svarar så här på 

frågan om han ser svårigheter med att inkludera elever med funktionsnedsättningar: ”Ja jag gjorde 

det i början där men inte sen, man får hitta lösningar som blir bra och gynnar båda. Man har som 

sett att det finns lösningar på det mesta”. Charlotte, Elsa, Torvald och Moa anser att de största 

svårigheterna är att lärare måste planera mycket mer inför varje lektion och då krävs det mer tid för 

det. Jonatan förklarar att han kan ha en uppfattning om hur han ska inkludera men att eleven i fråga 

kan ha en helt annan uppfattning och tycker inte alls att han eller hon är inkluderad.   

 

6.2.3 Ingen elev ska känna sig utpekad eller annorlunda 

För att alla elever ska kunna delta på lika villkor under lektionerna i idrott och hälsa och inte känna 

sig utpekade eller annorlunda, har informanterna olika arbetssätt. Charlotte, Moa och Torvald säger 

att på deras respektive skolor arbetar de mycket med värdegrunden från läroplanerna i början av 

höstterminen, då tillsammans med eleverna. Eleverna får arbeta med övningar inom team building, 

värderingsövningar och sedan får de tillsammans i varje klass gå igenom vilken miljö det ska finnas 

för att varje elev ska trivas. Torvald menar: 

 

Har man en bra miljö i klassen kan eleverna göra bort sig och det blir helt okej och det har varit värt att lägga krut på 

hur man är mot varandra i klassrummet och inne i salen och då just i idrotten som är så pass utpekande. 

 

Östen och Charlotte tycker att det gäller att anpassa lektionerna för alla elever och så att eleverna 

inte jämför sig med varandra. Moa och Torvald beskriver att de är hårda med vad som är okej i 

klassrummet och att om de ser något negativt som händer tar de direkt upp det med eleven eller 

eleverna. Siv, Jonatan och Hans anser att det är viktigt att ha en öppen dialog med eleverna och att 

ha ett klimat som är öppet där lärare och elever vågar diskutera undervisningen tillsammans med 
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varandra. Jonatan säger: ”Lärarens ledarskap och förmåga till att driva en konstruktiv dialog med 

gruppen är fullständigt a och o för att det klimatet ska framstå”. Jonatan berättar att det kan vara bra 

om eleven som har en funktionsnedsättning är öppen med funktionsnedsättningen och talar om för 

övriga i klassen vad funktionsnedsättningen innebär. Detta tar Torvald upp och säger att han har 

erfarenhet av en elev som var helt öppen med funktionsnedsättningen för sin klass. Eleven berättade 

för dem vad funktionsnedsättningen innebar och hur det påverkade vardagen. Det här gjorde att 

klassen accepterade eleven på ett bra sätt och det var aldrig några diskussioner eller kommentarer 

från klassen. Nu har Torvald en elev i en klass där föräldrarna och eleven själv inte ville berätta för 

klassen, Torvald säger: 

 

Nu har vi en elev som går i en klass här på skolan. Eleven och föräldrarna vill inte att man ska berätta för klassen 

om funktionsnedsättningen och eleven i fråga har en del beteenden som är konstiga och nu har det gått så långt att 

eleverna börjar undra. Jag har sagt till pappan att nu måste ni ju berätta för nu börjar klassen undra och det blir svårt 

för mig att dölja men föräldrarna tycker det är svårt och eleven vill inte berätta. Men med öppna kort kan man 

avdramatisera lite.  

 

Moa, Siv och Charlotte anser att klasskamraterna förstår, stöttar och hjälper eleven med 

funktionsnedsättningen. Jonatan och Hans har erfarenheter av att klasserna både är positiva och 

negativa till inkluderingen. Jonatan säger: 

 

Till en början sker en stor acceptens för då är allting nytt och spännande för dem men efter en tid vill eleverna köra 

på som de alltid gjort och då kommer tävlingsinstinkten in. Då kan klagomål komma, vi vill göra det här, vi vill höja 

tempot”. 

 

Hans är inne på att om eleven med funktionsnedsättningen beter sig illa mot klassen kan eleverna få 

svårt att ändra synen på eleven i fråga.  

 

6.2.4 Möta eleverna utifrån deras förutsättningar 

Informanterna ser på inkluderingen som att lärare ska bemöta elever utifrån deras egna 

förutsättningar. Jonatan menar att ”alla elever ska rymmas inom den ordinarie undervisningen så 

mycket som möjligt” och för Siv innebär det: ”Att försöka få alla delaktiga, under samma tak”. 

Östen och Charlotte nämner att alla elever ska ingå i den ordinarie undervisningen och ger olika 

exempel på hur detta sker. Östen ger som förslag att en hinderbana kan innehålla flera vägar som 

utmanar varje elev och då finns det inte någon väg som är rätt eller fel. Charlotte ger exemplet att 

alla elever under hennes lektioner i idrott och hälsa är ombytta, även om de är skadade eller 

förkylda. Charlotte vill att hennes ska känna att de är inkluderade i undervisningen och ha känslan 
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av att ”det här ska jag lära mig idag”. Charlotte säger att ingen elev får sitta vid sidan av lektionen 

eller lösa en teoriuppgift. Alla elever lär sig genom att delta och vara aktiv under den ordinarie 

undervisningen: ”Har jag exempelvis innebandy på lektionen kan eleven fortfarande vara med och 

passa, man behöver ju inte anstränga sig utan det viktiga är att eleven känner sig delaktig och att 

han eller hon har lärt sig något under mina lektioner”. Elsa sa att eleverna får vara med på sina egna 

villkor och menar att: ”De kan göra någonting i alla fall, att jag inte bara struntar i dem och att de 

får sitta på läktaren och kolla på mobiltelefonen”. 

 

6.2.5 Svåra begrepp att definiera 

För Siv innebär en funktionsnedsättning att eleven har ett hinder som gör att han eller hon inte 

deltar på lektionen. En funktionsnedsättning för Moa innebär att: ”Skolan måste sätta in ett extra 

stöd för att de ska kunna genomföra för en grundnivå”. Jonatan anser att det innebär väldigt mycket 

men när han kopplar funktionshinder till idrott och hälsa är det ett hinder i undervisningen som gör 

att det finns moment som blir problematiska för eleven. Hans har en liknande syn som Jonatan och 

menar att det är omgivningen som skapar ett problem för eleven. Hans och Jonatan ser skillnader på 

begreppen integrering och inkludering. Jonatan är mer osäker i sitt svar men lyckas visa på 

skillnader medan Hans är säker i sitt svar. Deras definitioner liknar varandras där integrering 

handlar om att lärare försöker ändra på eleven med funktionsnedsättningen för att han eller hon 

passar in i undervisningen medan inkludering handlar om att lärare ändrar på undervisningen för att 

passa hela klassen. Moa säger så här på frågan om hon ser skillnader på begreppen inkludering och 

integrering: ”Vi tänker nog inte riktigt sådär, jag tyckte nästan det kändes viktigare när man 

pluggade men nu när man är ute och jobbar så försöker man få så att alla elever ska kunna vara med 

på något sätt”. Ingen av informanterna redogör för vad skollagen respektive läroplanen tar upp 

gällande inkludering. 

 

6.3 Lärares strategier för inkludering 

Under intervjuerna fick informanterna ta del av case där de fick iscensätta det som de pratat om 

under intervjuernas gång. Casen är fiktiva och handlar om att informanterna ska inkludera elever 

med olika funktionsnedsättningar i tre olika aktiviteter på lektioner i ämnet idrott och hälsa.  

 

5.3.1 Du har en elev med cerebral pares och höftproblem som använder en rullator. 

Lektionen ska uppmärksamma bugg och ringdanser.  

Torvald och Hans anser att de utgår från elevens förutsättningar och att det viktiga är att eleven 

deltar i den ordinarie undervisningen. Torvald menar att: ”Om eleven inte klarar att göra stegen 
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exakt rätt kan man ändå titta på taktkänslan”. Hans säger att han sätter upp olika mål, att målet för 

lektionen inte behöver vara att ha en färdig dans utan sätter upp mål utifrån elevernas 

förutsättningar. Siv anser att: 

 

Om eleven i fråga kan gå med en rullator så kan eleven delta som vanligt i en ringdans eller bugg. Som lärare 

behöver man inte välja den snabbaste varianten av ringdanser och i bugg kan rullatorn fungera som en mellanhand 

mellan parterna. Eleven kan ju fortfarande vara med och hålla takten. 

 

Moa svarar att hon pratar med sin kollega och ser vilka övningar som finns och sedan pratar hon 

med eleven och utgår därifrån, ”var jag ser dig, när jag ser dig, det är inte viktigt, att man får se att 

eleven har förmåga till rörelsen är det som är viktigt”. Elsas förespråkar i sin tur alternativa danser, 

som exempel YMCA eller att hon själv hittar på en ringdans som fungerar för det tillfället. 

Charlotte säger att hon använder sig av modernare varianter som hon anpassat för klassen. I buggen 

övar Charlotte grundstegen med sina elever samt att de får hitta på egna turer parvis.  

 

6.3.2 Du har en elev med nedsatt syn. Lektionen ska uppmärksamma fotboll.  

Charlotte, Östen, Moa och Torvald svarar direkt att det är viktigt att tänka på och ta reda på vilka 

färger eleverna ser eftersom många med en synnedsättning har lättare att se vissa färger. Hans, Elsa 

och Charlotte skulle välja att lägga fokus på grundövningar som exempelvis passningar och 

spelövningar. Hans och Charlotte menar också att eleven vid spel får en specifik position där eleven 

står och då får de andra i klassen ska ropa högt när de passar eleven. Hans säger också att: 

 

Man skulle kunna tänka sig att Kalle är center och gör mål, då får laget poäng men om de andra eleverna gör mål så 

blir det en poäng, då har man förändrat så att Kalle blir jättevärdefull att ha. 

 

Han menar vidare att hela klassen delas in parvis, där den ena är ledsagare och den andra är helt 

blind. Då får alla elever prova på att hamna på samma nivå som eleven med synnedsättning. 

Torvald föreslår en mjuk skumgummiboll och att dela in klassen på två planer där en plan har hårt 

spel och andra planen har ett lugnare spel. På så sätt lurar han eleverna till att tro att de skulle bli 

lugnt spel på ena sidan men i själva verket blir det lika hårt spel på bägge sidorna eftersom de 

hamnar med likasinnade klasskamrater. Jonatan föreslår i sin tur att fotboll inte är ett huvudsyfte 

och därför skulle han köra konboll eller blindboll istället, alternativt fotboll, men då får eleverna 

köra parvis där de får knyta ihop innerbenen med varandra och hålla armkrok. Elsa säger att: 

”Fotboll är ju inte jätteviktigt att man måste ha deltagit i så därför gör det inget om eleven inte är 

med på det”.  
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6.3.3 Du har en elev som sitter i rullstol. Lektionen ska uppmärksamma orientering i okänd 

miljö med karta och kompass. 

Torvald, Moa och Hans föreslår att lektionen skall genomföras på stigar och vägar där eleven kan ta 

sig fram med sin rullator. Hans säger att han använder sig av precisionsorientering, vilket han 

förklarar genom att eleverna inte får gå ifrån stigen eller gångvägen utan kontrollen är 30 meter och 

där ska det sitta fyra skärmar. Genom kontrollbeskrivningen avgör eleven vilken av skärmarna som 

är den rätta. Moa anser att eleverna både kan orientera praktiskt och teoretiskt, uppgiften blir då att 

klara upp detta genom att beskriva den bästa vägen till kontrollerna. Siv och Östen använder sig av 

en person som hjälper till att köra eleven i rullstolen om det skulle bli för svår terräng, eleven följer 

själv karta och kompass. Östen nämner att han använder sig av stadsorientering istället för att vara i 

skogen, vilket Charlotte och Jonatan också gör. Charlotte säger: 

 

Ja men du, då hade jag åkt på ... och satt ut kontroller där! Svinsvårt och där kan alla elever vara med och där måste 

man verkligen läsa en karta. För det måste ju inte vara i skogen heller. 

 

På Elsas skola blir det svårt för denna elev att delta på orienteringen på grund av att det är besvärligt 

att ta sig upp till orienteringsbanan. Om det är möjligt skulle hon fråga en annan lärare om hjälp. 

Annars menar hon att de skulle kunna ha en orienteringsdag där alla åker till en ny plats där de finns 

möjligheter för eleven i rullstol att ta sig fram. Om det inte är möjligt säger Elsa att: ”Eleven i 

rullstol kan vara den som sköter kartan och kompassen och sedan får han eller hon förklara vägen 

för någon person som springer eller tar kontrollen”. 

 

6.4 Utbildningens betydelse för en bra inkludering 

Informantena är överens om att utbildningar i större utsträckning bör ta upp hur lärare i idrott och 

hälsa ska gå tillväga för att kunna inkludera elever med funktionsnedsättningar i undervisningen på 

ett bättre sätt. Här nedan ger informanterna tips och idéer på strategier hur detta kan ske.  

 

6.4.1 Strategier för att inkludera elever med funktionsnedsättningar 

Informanterna ger flera exempel på tips och idéer som lärarutbildningar och kompetensutbildningar 

kan ta upp om hur lärare ska gå tillväga för att inkludera elever med funktionsnedsättningar. Hans 

och Jonatan menar att lärare bör få mer praktisk träning i hur de skall gå tillväga, att exempelvis 

nyttja fiktiva case under utbildningen. Då kan en eller flera klasskamrater låtsas få ha en 

funktionsnedsättning och resterande ska anpassa undervisningen för alla. Hans uttrycker: ”Då får 
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man verkligen tänka efter och försöka anpassa en aktivitet för alla elever och då blir det tydligt”. 

Elsa berättar att hon har fått möjligheten att vara på en föreläsning med en flicka som hade cerebral 

pares och där berättade flickan hur hon hade upplevt undervisningen i idrott och hälsa och vad hon 

själv tycker att lärare skulle kunna göra annorlunda samt hur lärare ska tänka när de möter en elev 

med funktionsnedsättning i undervisningen. Elsa säger att: ”Det här är något som lärare skulle 

behöva få gå på oftare och mer kontinuerligt eftersom det är väldigt lätt att glömma bort när det blir 

tio år mellan gångerna”. Lärarna i studien önskar mer kunskap om olika funktionsnedsättningar och 

att få praktisera där det finns elever med funktionsnedsättningar. Att ha kontakt med Svenska 

handikappförbundet är en annan idé från informanterna. Svenska handikappförbundet kan ge dem 

tips och idéer på hur en inkluderande undervisning ser ut. Material och hjälpmedel i undervisningen  

skulle enligt dem vara betydelsefullt samt att lärarutbildningarna bjuder in en klass där det finns en 

eller flera elever med funktionsnedsättningar. Avslutningsvis uttrycker både Jonatan och Moa att 

det är oerhört viktigt att lärare har en dialog med eleven, elevens föräldrar och annan personal på 

skolan. Moa avslutar: ”Som lärare är man aldrig ensam på skolan, du kan alltid bolla idéer med 

kollegor och framförallt med elevernas föräldrar”.  

 

 7. Analys 

I det här kapitlet sker en analys av det framtagna resultatet med koppling till tidigare forskning och 

till de teoretiska utgångspunkterna, det kategoriska och det relationella perspektivet. 

 

7.1 Inkludering eller integrering?  

I studiens fiktiva case visade lärarna att det var lättare att inkludera elever med 

funktionsnedsättningar i den individuella sporten orientering än i lagsporten fotboll, vilket Jerlinder, 

Danemark & Gill (2009) också visar i sin forskning. Morley, Bailey, Tan & Cookes (2005) visade 

att lärarna har lättare att inkludera elever med funktionsnedsättningar inomhus än utomhus eftersom 

läraren har större kontroll på eleverna och lättare ser vad de gör. För lärarna i den här studien är det 

tvärtom, då orientering är den aktivitet som de hade tydliga inkluderande lösningar i. Sex av lärarna 

kan inte beskriva skillnaderna mellan begreppen inkludering och integrering vilket tydligt visar sig i 

de fiktiva casen. En lärare som tydligt kunde se skillnad på begreppen inkludering och integrering 

visar ändå på integrerande lösningar i caset med fotboll:  

 

Man skulle kunna tänka sig att Kalle är center och gör mål, då får laget fem poäng men om de andra eleverna gör 

mål blir det ett poäng, då har man förändrat så att Kalle blir jättevärdefull att ha.  
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När Kalle får stå på en plats under hela spelet är inte spelet anpassat efter honom, utan Kalle är 

anpassad utifrån spelet och pekas tydligt ut som annorlunda och speciell. Även extrapoängen laget 

får om Kalle gör mål är utpekande. Dessa lärare följer tanken om integrering och det kategoriska 

perspektivet som Emanuelsson, Persson & Rosenqvist (2001), Persson (2013) och 

Salamancadeklarationen (2006) tar upp. En del av lärarna i studien valde i stället att inkludera 

genom att ändra på aktiviteten till en närliggande aktivitet, exempelvis konboll, blindboll eller 

parfotboll. Lärarna gav tips och förslag att ändra färgen på bollen för att eleven tydligare ska se den. 

Sådana anpassningar följer tanken om inkludering och det relationella perspektivet där miljön och 

omgivningen blir svårigheten och inte eleven (Emanuelsson, Persson & Rosenqvist, 2001; Hammar 

& Johansson, 2013; Nilholm & Göransson, 2013; Persson, 2013). En lärare i studien menar att 

fotboll inte är en viktig aktivitet att delta i och därför behöver eleven i fråga inte vara med på den 

lektionen, detta visar på ett exkluderande synsätt där. Det var lättare för lärarna att inkludera en elev 

med funktionsnedsättning i aktiviteten orientering, deras strategier när det gäller denna aktivitet går 

att koppla till det relationella perspektivet (Persson, 2014). De anpassade miljön och omgivningen 

för att alla elever skulle kunna delta på lika villkor, t ex precisionsorientering, stadsorientering eller 

använda flera banor där eleverna själva fick välja vilken de ville köra, men då är det viktigt att 

lärarna poängterade att ingen bana var rätt eller fel. En del av lärarns strategier kan dock kopplas till 

det kategoriska perspektivet gällande hur de skulle inkludera i det här caset då de exempelvis gav 

som förslag att en annan lärare eller elev kunde köra rullstolen åt eleven om det blev för svår 

terräng eller att de skulle anordna en friluftsdag då eleven i fråga kunde få orientera. Vilket kan 

tolkas som att eleven exkluderas från undervisningen (Persson, 2013). När lärarna fick ge förslag på 

hur en elev med rullator kan inkluderas i aktiviteterna bugg och ringdanser var en del av lärarna 

inne på att val av danser kunde anpassas utefter elevernas förutsättningar, samt att elevernas 

inflytande och fantasi kunde användas för att inkludera eleven med funktionsnedsättningar genom 

att de själva fick hitta på en dans. Alla dessa strategier för att inkludera en elev med 

funktionsnedsättning i dansundervisningen syftar till ett relationellt perspektiv eftersom läraren 

visar förmåga att anpassa innehållet i undervisningen till elevernas förutsättningar (Persson, 2013). 

En av lärarna uttryckte att: ”Om eleven inte klarar av att göra stegen exakt rätt så kan man ändå titta 

på taktkänslan”. Här har läraren inte anpassat aktiviteten fullt ut för eleven och därav ser läraren 

eleven som svårigheten vilket snarare kan tolkas mot det kategoriska perspektivet som Persson tar 

upp. I dessa fiktiva case, som nyttjades vid intervjuerna, visar lärarna på flera strategier och idéer på 

hur de kan gå tillväga för att inkludera elever med funktionsnedsättningar i olika aktiviteter i idrott 

och hälsa. Men eftersom att det går att urskilja ideér som kan kopplas till synsätt från det 
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kategoriska perspektivet behöver lärarna ytterligare kunskaper för att mer helhjärtat inkludera alla 

elever.   

 

7.2 Lärarnas intentioner för en bättre inkludering 

Alla lärare i studien är överens om att lärarutbildningen hade i för liten omfattning uppmärksammat 

inkludering och elever med funktionsnedsättningar. En del av lärarna anser att det som 

lärarutbildningen tog upp var på en alldeles för hög nivå för att kunna anpassas till skolnivå. 

Studien visar att lärarna önskade mer kunskap, både teoretisk och praktisk, i hur de skulle kunna 

anpassa undervisningen för olika funktionsnedsättningar, exempelvis arbeta med case, få gå på 

föreläsningar med personer som har en funktionsnedsättning samt praktisera på skolor och där få 

undervisa elever med funktionsnedsättningar. Forskning visar på liknande synpunkter där lärare 

bland annat önskade mer praktisk träning i hur de ska inkludera (Avramidis, Bayliss & Burden, 

2000; Avramidis & Norwich, 2010; Campbell, Gilmore & Cuskelly, 2003; Jerlinder, Danemark & 

Gill, 2010; Mangope, Mannathoko & Kuyini, 2013; Morley, Bailey, Tan & Cooke, 2005; 

Papadopoulou m.fl., 2004). Lärarna i den här studien visar på saknad kompetensutbildning med 

tanke på inkludering av elever med funktionsnedsättningar vilket även Skolinspektionen (2009) 

visar. Resurser saknas ute på skolorna gällande material, utrustning och utbildad personal. Skolorna 

kunde ha en specialpedagog på flera hundra elever där lärarna fick kriga om tid. Det här går emot 

skolans mål mot en skola för alla och att varje elev ska känna delaktighet, meningsfullhet och 

gemenskap (Haug, 2000; Persson, 2013). En av lärarna i studien anser att om skolan erbjuder stöd 

åt en elev exkluderas han eller hon, men enligt Hammar & Johansson (2013),  SFS (2010:800), 7 § 

och Svenska Unescorådet (2013) får skolan ge stöd i den ordinarie undervisningen om eleven 

behöver det för att utveckla ett bättre lärande och en bättre inkludering.  

 

7.3 Innebörden av den inkluderande undervisningen  

En inkluderande undervisning handlar för en del av lärarna i studien om att, alla ska rymmas inom 

den ordinarie undervisningen så mycket som möjligt, att försöka få alla delaktiga, under samma tak 

och att de kan göra någonting, att lärare inte bara struntar i dem och låter dem sitta vid sidan av 

lektionen. Deras synsätt på inkludering kan kopplas till det kategoriska perspektivet då lärarna anser 

att alla elever inte går att inkludera fullt ut i den ordinarie undervisningen. Medan en del av lärarna 

talar utifrån ett relationellt perspektiv då de sa att inkludering ska finnas i alla klasser och inte bara 

de klasser där det finns elever med funktionsnedsättningar. Enligt dessa lärare ska ingen elev 

behöva sitta vid sidan och göra en teoriuppgift eller något annat när klasskamraterna har lektion. 

Undervisningen ska vara anpassad för att alla elever ska kunna delta vilket Nilholm & Göransson 
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(2013) och Persson (2013) instämmer i. För att elever ska känna delaktighet, gemenskap och 

meningsfullhet jobbar flera av lärarna i studien i början av varje termin hårt med skolans 

värdegrund där eleverna får arbeta tillsammans med varandra i team-building och 

värderingsövningar. Varje klass får även gå igenom vilken klassrumsmiljö de ska ha för att varje 

elev ska känna att de inte blir utpekade och diskriminerade.  

 

7.4 En bättre inkludering för lärare och elever  

För att en elev med funktionsnedsättning ska inkluderas på ett bra sätt i den ordinarie 

undervisningen är det av stor vikt att den undervisande läraren för en dialog mellan olika parter. 

Dels med eleven men även med de andra klasskamraterna, elevens familj, arbetslag och rektor 

(Avramidis, Bayliss & Burden, 2000; Fitzgerald, 2011; Hammar & Johansson, 2013; Hemmingson, 

Borell & Gustavsson, 2009; Svenska Unescorådet, 2013). Alla dessa personer kan på olika sätt bistå 

läraren med vad eleven behöver extra stöd i och ge idéer på hur undervisningen kan anpassas för att 

alla elever ska känna sig delaktiga. En lärare i studien har erfarenhet av att de själva hade en 

uppfattning om hur de ville inkludera en elev, och att eleven själv kunde ha en helt annan 

uppfattning. Forskning visar att när elever får känna delaktighet med de andra i klassen ökar 

chansen för aktivt liv och stärkt självförtroende. Den övriga klassen gynnas genom att de dels får 

testa på nya aktiviteter och se att människor lär sig på olika sätt samt att det går att lyckas med eller 

utan en funktionsnedsättning (Avramidis & Kalyva, 2007; Doulkeridou m.fl., 2011; Hammar, 2010; 

Hemmingson & Borell, 2002). 

 

8. Diskussion 

I det här avslutande kapitlet kommer resultatet diskuteras i relation till egna åsikter och tidigare 

forskning. Problemet kring inkludering och vad lärare kan göra för att en bättre inkludering skall 

diskuteras. I slutet presenteras även en slutsats med förslag till fortsatt forskning inom ämnet 

inkludering.  

 

8.1 Problem med inkludering 

8.1.1 Betydelsen av att känna till sitt uppdrag 

Lärarna hade inte bara svårigheter med att definiera skillnaderna mellan integrering och inkludering 

utan också vad skillnaden mellan funktionshinder och funktionsnedsättning var. Genom att lärarna 

har svårigheter att se skillnad på begreppen funktionshinder och funktionsnedsättning kan det 

utgöra en svårighet när de väl ska inkludera i undervisningen i idrott och hälsa. Säger läraren att 
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eleven har ett funktionshinder ser läraren att det är en elev med ett hinder men genom att säga att 

eleven har en funktionsnedsättning gör det att läraren inte ser eleven som problemet utan miljön 

(Folkhälsomyndigheten, 2014; Socialstyrelsen, 2014; Vårdguiden, 2014). Lärarna i studien sa att en 

funktionsnedsättning var när en elev hade ett hinder som gör att han eller hon inte kunde delta i 

undervisningen. Om lärarna istället uttryckte att eleven hade en nedsättning som gör att läraren 

måste anpassa miljön för att inte eleven ska hindras delta. Det här är även ett problem som syns i 

samhället, framförallt i media, där de ofta talar om en funktionshindrad person när de i själva verket 

menar att en person har en funktionsnedsättning. När personer väljer att säga funktionshinder kan 

det spegla deras attityder eller deras okunskap om specialpedagogik. Detta leder till att 

funktionsnedsatta personer blir diskriminerade i samhället då personer utan funktionsnedsättningar 

inte ser miljön som problemet utan funktionsnedsättningen som ett problem.  

 

8.1.2 Kvinnliga och manliga lärare 

Alla lärare i studien ser inkludering som något positivt och något som är värt att sträva efter. Men 

hur bra inkluderingen i en klass är kan också påverkas av om läraren är kvinnlig eller manlig. 

Studier visar nämligen att kvinnliga lärare är mer positiva till att inkludera elever med 

funktionsnedsättningar i ämnet idrott och hälsa än vad manliga lärare är (Doulkeridou m.fl., 2011; 

Hutzler, 2012; Meegan & MacPhail, 2006; Papadoupolou m.fl., 2004). Dock visar överlag de 

manliga lärarna i den här studien en mer positiv attityd till inkludering än vad de kvinnliga lärarna 

gjorde. Det kan bero på, det som andra studier visar, att lärare med mer erfarenhet och utbildning är 

mer positiva till att inkludera elever med funktionsnedsättningar i idrott och hälsa. Att de känner ett 

större självförtroende till att bemöta och anpassa undervisningen för alla elever (Avramidis, Bayliss 

& Burden, 2000; Avramidis & Kalyva, 2007; Hammar, 2010; Jerlinder, Danemark & Gill, 2010; 

Meegan, Mannathoko & Kuyini, 2013), men det kan även bero på att könsroller förändras och det 

är nu mer accepterat för män att vara omhändertagande. Trots att de manliga lärarna är mer positiva 

till inkludering och vikten av att alla elever kan känna sig delaktiga var det även de som såg mest 

svårigheter med att inkludera elever med funktionsnedsättningar i undervisningen. Detta eftersom 

de hade provat på det de lärt sig teoretiskt i praktiken och då hade stött på dessa svårigheter vilket 

de lärare med mindre erfarenhet inte hade gjort (Doulkeridou m.fl., 2011; Meegan & MacPhail, 

2006). Avramidis & Kalyva (2007) skriver:  

 

... teachers may not hold ‘negative attitudes’; rather they may not see solutions they feel are outside thier 

competence or control. Consequently, if teachers are guided and supported through careful and well-planned 

training courses, then it can be anticipated that considerable attitude change can be obtained (Avramidis & Kalyva, 

2007, s. 385).  
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8.1.3 Förändra traditioner för att lättare inkludera alla elever 

Ett problem gällande inkludering är den övriga klassens acceptens men även lärarnas och elevernas 

bild av vad undervisningen i idrott och hälsa ska innehålla. I studien anser lärarna att de övriga 

klasskamraterna till en början visade stor förståelse och acceptens till hur undervisningen 

genomfördes men att eleverna tröttnade efter ett tag och önskade traditionell undervisning. Det 

visar att lärarna inte riktigt lyckats med inkluderingen då undervisningen ska anpassas till en nivå 

som passar alla elever och inte bara den funktionsnedsatta eleven. För att det ska vara inkludering 

ska eleverna känna att undervisningen ligger på en lämplig nivå för dem alla och att 

undervisningens innehåll är varierat och givande (Skolverket, 2011). Men att lärarna inte lyckats 

inkludera fullt ut och att övriga klassen inte accepterar den anpassade undervisningen kan bero på 

att ämnet följer gamla traditioner. Ämnet idrott och hälsa planeras ofta utifrån traditionella 

föreningsidrotter och tävlingsidrotter som exempelvis fotboll, basket, innebandy, dans och 

orientering, vilket leder till att både elever och lärare har förväntningar på vad undervisningen ska 

innehålla och således blir besvikna om innehållet inte motsvarar deras förväntningar. Flera lärare i 

studien ändrade inte på den givna aktiviteten i de fiktiva casen, utan när de skulle inkludera en 

eleven med funktionsnedsättning i de fiktiva casen försökte de i några fall anpassa eleven efter 

undervisningen och inte tvärtom. I caset där en elev hade en synnedsättning och skulle inkluderas i 

fotboll, hade lärarna kunnat välja att inte kalla aktiviteten för fotboll utan döpa om den till 

exempelvis konboll eller blindboll. Det här hade således gjort att eleverna inte förväntade sig att få 

spela traditionell fotboll och det hade lett till en bättre inkludering för alla elever. Genom att inte 

använda traditionella namn på aktiviteter får alla elever en variation i undervisningen som utmanar 

dem och eleverna får även en förståelse för att människor lär sig på olika sätt och har olika 

förutsättningar (Hammar & Johansson, 2013; Skolverket, 2011). Forskning visar att ju mer 

utbildning och erfarenhet lärare har desto större självförtroende fick de att bemöta elever med 

funktionsnedsättningar och anpassa undervisningen för alla elever (Avramidis, Bayliss & Burden, 

2000; Avramidis & Kalyva, 2007; Avramidis & Norwich, 2010; Forlin, 1995; Jerlinder, Danemark 

& Gill. 2009; Meegan, Mannathoko & Kuyini, 2013).  

 

8.2 Avslutande tankar och förslag till fortsatt forskning 

Syftet med studien var att undersöka vilka upplevelser och strategier grundskollärare ger uttryck för 

gällande inkludering av elever med funktionsnedsättningar i ämnet idrott och hälsa. 

Studien visar att lärare i idrott och hälsa behöver mer utbildning, kunskap och tid i att inkludera 

elever med funktionsnedsättningar, men även att det finns stora oklarheter hos lärare i viktiga 
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begrepp inom specialpedagogik och vad skollagen respektive läroplanen tar upp gällande 

inkludering. Inkludering är något som inte bara ska gälla i klasser där det finns elever med 

funktionsnedsättningar utan det ska belysa hela skolans undervisning inom varje ämne. Att jobba 

med inkludering på hela skolan bidrar till att alla elever känner sig delaktiga och att de tillhör en 

gemenskap. Inkludering är en väldigt viktig faktor för att skolan ska kunna följa sitt mål, en skola 

för alla. 

 

Vidare studier inom inkludering kan vara att observera lärare i praktiken för att se hur de arbetar 

med att inkludera elever med funktionsnedsättningar i den ordinarie undervisningen i idrott och 

hälsa, men också att intervjua elever med funktionsnedsättningar och elever utan 

funktionsnedsättningar för att höra med dem hur de upplever inkluderande undervisning. Det skulle 

också vara intressant att göra en större studie av denna studie för att se om resultatet som framkom 

stämmer överens med andra ställen. 
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Bilaga 1 

Missivbrev till lärarna  

 

Hej! 

 

Vi heter Karin Holmer och Anna Törnqvist och studerar till lärare i idrott och hälsa vid Umeå 

universitet. Nu i höst läser vi vår sista termin på lärarprogrammet där vi skriver vårt examensarbete 

med inriktning mot just ämnet idrott och hälsa och vi hoppas att du vill hjälpa oss i vår studie! 

 

Syftet med vår studie är att undersöka vilka uppfattningar och strategier grundskollärare ger uttryck 

för gällande inkludering av elever med funktionsnedsättningar i ämnet idrott och hälsa.  

Inom detta område finns det lite studier gjorda utifrån ett lärarperspektiv och därför är dina 

erfarenheter mycket värdefulla! 

Under hela vårt examensarbete kommer du vara anonym och det är endast vi två som kommer 

lyssna igenom och ha tillgång till intervjun.  

 

Själva intervjun kommer bestå av ca 18 frågor som du får utveckla dina svar på. Intervjun kommer 

att ta ca 20 – 30 minuter. För att underlätta för dig kommer vi gärna ut till din skola där du 

arbetar och håller intervjun, om du har lite tid kan vi hålla intervjun med dig via telefon. Om så 

önskas skickar vi gärna frågeguiden till dig innan intervjun.  

 

Vi hoppas att du vill ställa upp och hjälpa oss med vårt examensarbete! 

Vi kommer att höra av oss till dig på telefon under vecka 40 för att höra om du vill vara med i vår 

studie och då bestämmer vi också tid och plats för intervjun. 

  

Om du har några övriga frågor så hör av dig till annatornqvist@live.se eller 073-0288253. 

 

Tack på förhand! 

 

 

Med vänliga hälsningar 

Karin Holmer och Anna Törnqvist 

 

 

mailto:annatornqvist@live.se
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Bilaga 2 

Intervjuguide för lärarna 

 

Bakgrund om intervjupersonen 

 Berätta lite om dig själv (ålder, arbetsuppgifter, arbetslivserfarenhet, utbildning) 

 

Inkludering 

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

 Upplever du någon skillnad på begreppen inkludering och integrering? (Om ja, vilka? Kan 

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

 Vet du om skollagen respektive läroplanen tar upp något gällande inkludering? Kan du ge 

några exempel 

 

Funktionsnedsättning 

 Kan du beskriva hur du vill definiera funktionsnedsättningar? 

 När du gick din lärarutbildning. Hade ni något innehåll om inkludering av elever med 

funktionsnedsättningar? Ge exempel (om nej, hur tänker du kring att ni inte hade det?) 

 Utöver din lärarutbildningen. Har du fått någon annan kunskap och/eller utbildning för 

elever eller personer med funktionsnedsättningar?  

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

funktionsnedsättningar? 

 

Uppfattningar 

 Vilka möjligheter ser du med att inkludera elever som har en funktionsnedsättning? 

Utveckla 

 Vilka svårigheter ser du med att inkludera elever som har en funktionsnedsättning? Utveckla 

 Hur tänker du som lärare i idrott och hälsa att du bör arbeta för att ingen elev ska känna sig 

utpekad och annorlunda i undervisningen?  

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

en funktionsnedsättning? 
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Resurser 

 Vad anser du att det finns för resurser här på din skola gällande elever med 

funktionsnedsättningar? 

 Tycker du att din skola är anpassad för elever med funktionsnedsättningar? 

 

Strategier 

 Hur skulle du, i dessa fiktiva case, arbeta för att inkludera elever med funktionsnedsättningar i 

undervisningen i ämnet idrott och hälsa? 

1. Du har en elev som har cerebral pares, höftproblem och använder då en rullator. Ni har 

kunskapsområdet dans på lektionen med bugg och ringdanser. Hur arbetar du för att inkludera 

eleven? 

2. Du har en elev som har en grav synnedsättning. Ni har kunskapsområdet bollspel på lektionen 

med fokus på fotboll. Hur arbetar du för att inkludera eleven? 

3. Du har en elev som sitter i rullstol. Ni ska ha kunskapsområdet friluftsliv och utevistelse på 

lektionen med fokus på självständig orientering i okänd miljö med karta och kompass. Hur 

arbetar du för att inkludera eleven?  

 

Stöd 

 Vad tycker du att lärare i idrott och hälsa behöver för kunskaper och hjälpmedel för att 

inkludera elever med funktionsnedsättningar i den ordinarie undervisningen? 

 

Allmänt 

 Är det något mer du skulle vilja tillägga? 


