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Sammanfattning 

 

Studiens grund ligger i att ämnet idrott hälsa behandlas ur ett specialpedagogiskt perspektiv 

med fokus på rörelsehinder. För barn med rörelsehinder kan idrottsämnet upplevas 

problematiskt eftersom kroppen och dess rörelser har en central roll i undervisningen men 

samtidigt ska undervisningen vara inkluderade och att det är skolans uppgift att se till att 

skapa pedagogiska miljöer som är lämpliga, där alla kan delta utifrån sina egna 

förutsättningar. Syftet med studien var att kartlägga fyra idrottslärares uppfattningar, från fyra 

skolor, kring inkludering av elever med rörelsehinder i den obligatoriska grundskolans 

undervisning i ämnet idrott och hälsa. Utifrån en kvalitativ forskningsansats genomfördes fyra 

intervjuer med idrottslärare som haft olika erfarenheter av rörelsehinder. Det gemensamma 

för idrottslärarna var deras positiva inställning till inkludering av elever med rörelsehinder. De 

ansåg b.la att alla elever har rätt till fysisk aktivitet oavsett förutsättningar och att det ligger i 

lärarnas ansvar att inkludera alla. I resultaten lyftes även idrottslärarnas uppfattningar om hur 

inkludering av elever med rörelsehinder bör gå till, t.ex. att en lärare ska vara lyhörd och 

flexibel, läraren lyssnar och anpassar övningar utifrån elevernas idéer och förslag. I slutsatsen 

presenteras att lärarna i min studie anser att viljan hos elev och lärare påverkar inkluderingen. 

De menar att det mesta ligger i dina egna händer, dvs. lärarens.  
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Inledning 
 

Centrala begrepp i studien och i skolan är inkludering i en skola för alla. I den dagliga 

skolvärlden är skolans uppgift att skapa pedagogiska miljöer, anpassade efter alla elevers 

sociala bakgrund, individuella förutsättningar eller andra faktorer (Hjörne & Säljö 2009). I 

läroplanen för grundskolan kan vi även se att det ges uttryck åt ambitionen om en skola med 

utgångsläge i elevers olika förutsättningar, bakgrund, tidigare vanor och kunskapsnivå (Lgr 

11).  

 

”Alla barn och ungdomar skall, oberoende av kön, geografisk hemvist samt 

sociala och ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning inom 

det offentliga skolväsendet. Utbildningen skall inom varje skolform vara 

likvärdig, varhelst den anordnas i landet. ... ... 

I utbildningen skall hänsyn tas till elever i behov av särskilt stöd. 

” (Skolverket 2005, sid. 9). 

 

Enligt lagstiftning och förordning har numera alla elever som behöver särskilt stöd ovillkorlig 

rätt att få det. De hjälpmedel eleverna får ska i första hand kunna ges inom klassens ram, 

samtidigt som särskilda undervisningsgrupper får arrangeras (skolverket 2005). Som blivande 

idrottslärare ser jag det väldigt intressant att fördjupa mig i inkluderingsperspektivet i 

förhållande till ämnet idrott och hälsa. 

 

 En av beräkningarna som socialstyrelsen gjort påvisar att omkring 45 000 barn och ungdomar 

i Sverige har en eller flera funktionsnedsättningar (Socialstyrelsen, 2007). Det uppges att i 

Sverige finns ca 7 000 barn med rörelsehinder under 16 år (Landstinget Uppsala Län 2010). 

Rörelsehinder är en nedsättning i form av kroppsfunktion, d.v.s. begränsad motorisk förmåga. 

Många skador och sjukdomar orsakar rörelsehinder, de kan antingen vara medfött eller 

uppkomma senare i livet (Specialpedagogiska skolmyndigheten 2010).  Ett rörelsehinder kan 

ha olika svårighetsgrader, det kan variera allt från att ha svårt att röra på ben, förflytta sig eller 

alltid vara i behov av personlig assistent i allt som rör det vardagliga livet (Dammert 2005).  

 

Att anpassa idrottsundervisningen till elever med rörelsehinder, d.v.s. att 

funktionsnedsättningen inte blir ett funktionshinder, anser jag som en utmaning i mitt framtida 

yrke som idrottslärare. Jerlinder (2010) skriver i sin avhandling att det finns ett antal rapporter 
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och studier som under den senaste tiden tyder på att kunskapen om skolsituationen för elever 

med funktionsnedsättning måste ökas. Socialstyrelsen (2007) lyfter även betoningen av en 

funktionsnedsättning så som nedsatt fysisk, psykisk eller förståndsmässig förmåga, vilket 

endast uppstår som ett funktionshinder om omgivningen gör det till. Trots strävan mot en 

undervisning lämpad efter alla elevers behov, visar studier från b.la 

Barnombudsmannen(2002) att det ibland sker exkludering av rörelsehindrade elever i 

idrottsundervisningen. Eleverna med rörelsehinder utestängs från den ordinarie 

idrottsundervisningen och får som alternativ promenera med sin assistent. 

 

Bakgrund 

 

Alla elever med eller utan funktionsnedsättning ska ges möjlighet att gå i samma skola, 

eventuellt med stöd eller specialklass. ”Undervisningen ska ta hänsyn till att barn är olika och 

har olika behov.” (Jerlinder, 2005, s. 27). Mycket av studien kommer att handla om elever 

med rörelsehinder har samma förutsättningar att delta i idrottsundervisningen som elever utan 

rörelsehinder. Eftersom begreppen rörelsehinder/rörelsehindrad nämns i studien är det viktigt 

att belysa att det inte är en specifik skada eller sjukdom utan att begreppet innefattar många 

olika skador och sjukdomar. När ordet rörelsehinder/rörelsehindrad används i studien menas 

det helt enkelt de som har svårigheter för att ta sig fram på ett eller annat sätt. Jag har inte 

tänkt lägga fokus på att förklara eventuella skador och sjukdomar som kan tänkas orsaka 

rörelsehinder varken i teorigenomgången eller vid intervjuerna med lärarna, utan mitt fokus 

riktas snarare mot sociala och pedagogiska aspekter på hur lärarna arbetar med (att inkludera) 

elever med rörelsehinder i idrottsundervisningen.   

En rapport enligt regeringen 2001 från Barnombudsmannen (BO) för att uppmärksamma barn 

och ungdomars situation i skolan. Rapporten inriktar sig på barn med funktionshinder 

eftersom BO vid tidigare undersökningar upptäckt att det är en grupp som ofta blir utestängda 

från aktiviteter. Resultatet i rapporten grundar sig på en enkätundersökning där 280 barn i 

åldrarna tio till femton år med funktionshinder deltog, av dessa barn hade 103 rörelsehinder. 

Resultatet visar att 64 % av barnen med rörelsehinder inte är med i alla ämnen i skolan. 

Resultaten visar att barnen svarar att det är främst gymnastiken som de inte deltar i 

(Barnombudsmannen, 2002). 
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Fine L (2010) påpekar att skolor inte vet vad de kan och bör göra för att inkludera elever med 

funktionshinder inom idrotten. Cirka 56 % av barn med funktionshinder deltar inte i någon 

fysisk aktivitet, och bara 23 % av barnen med funktionshinder är aktiva i minst 30 minuter tre 

eller flera gånger i veckan, detta enligt uppgifter från National Center for Health Statistics. 

Fine argumenterar för att det är oerhört viktigt att elever med funktionshinder ingår i alla 

skolaktiviteter och att skolor har den information de behöver för att ge dessa barn den bästa 

upplevelsen. (Fine, L 2010, s. 4).  

Om skolor ska inkludera elever med rörelsehinder behöver skolgången för dessa elever 

utvecklas, i form av fortutbildningar (Curtin and Clarke, 2005 s. 7).  

Många gånger talar lärare om hur viktigt det är att anpassa undervisningen till en nivå där alla 

kan vara delaktiga trots funktionsnedsättningar eller rörelsehinder. För elever med 

rörelsehinder kan idrottsämnet upplevas problematiskt eftersom kroppen och dess rörelser har 

en central roll i undervisningen och andra sidan förekommer en ambition att alla elever bör 

vara inkluderade och att det är skolans uppgift att se till att skapa pedagogiska miljöer där alla 

kan delta utifrån sina egna förutsättningar (Blom & Sjöberg 1999, s. 6).  

 

Funktionshinder 
Ett perspektivskifte har skett vad gäller begreppen funktionshinder respektive handikapp. Till 

en början har en funktionsnedsättning upplevts som ett hinder av individens förmåga, detta 

perspektiv har sedan i början av 1970-talet stegvis förskjutits mot att identifiera hinder i den 

omgivande miljön (skolverket 2005, sid.13). Människor med ett funktionshinder möter, pga. 

en skada eller sjukdom, svårigheter i det dagliga levnadssättet som en följd av brister i 

samhället. Definitionen som beskrivs ovan innebär inte någon exakt avgränsning av begreppet 

handikapp. Det är också viktigt att vid förklaringen skilja funktionshindret från själva skadan, 

sjukdomen eller funktionshindret (Dammert 2003). ”Handikapp är inte någon egenskap hos 

den enskilde- utan ett förhållande mellan individ och omgivning”(Dammert 2003, s. 6).  

 

Socialstyrelsen (2007) förklarar att begreppet handikapp numera inte används som ett begrepp 

och termen avråds även som synonym till både funktionsnedsättning och funktionshinder. 

Socialstyrelsen beskriver bland annat att funktionshinder består av ett eget specialuttryck som 

definieras som en: ”begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation 
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till omgivningen” (Socialstyrelsen 2007 sid. 1). Svårigheten i detta kan bland annat vara att 

individen inte klarar sig i det vardagliga livet så som arbetssysslor mm.  

 

Hur ett funktionshinder uppstår kan belysas på följande sätt. T.ex. en rullstolsburen person 

som inte kan ta sig fram via trappor, från ett våningsplan till ett annat våningsplan i en 

byggnad utan hiss. Tittar vi på det ur en annan synvinkel; om byggnaden hade haft hiss skulle 

funktionshindret inte existera. Ger samhället tillgång till vissa anpassningar skulle inte 

funktionshindret ses som ett större hinder vare sig för individen själv eller omgivningen. 

Skadan är något som existerar, medan svårigheterna som skadan medför kan och ska 

minimeras genom åtgärder i den omgivande miljön (Dammert 2003). 
. 

Historisk tillbakablick av funktionsnedsattas situation 
 

På 1800-talet förklarades en funktionsnedsättning med sjukdom. Människor kategoriserades 

efter deras funktionsnedsättning, tanken var att på så sätt kunna underlätta vilken behandling 

de ska få. Som mål med behandlingen ville man bota funktionsnedsatta. Följden blev att 

människor med funktionsnedsättningar inte hade möjlighet till samma valfrihet som övriga 

medborgare. Det blev allt svårare för funktionsnedsatta att hitta rätt yrke eftersom synen i 

samhället bedömde vilket yrke som passade. Det var tveksamt för dem att t.ex. få arbeta inom 

tjänstemannasektorn, eftersom befolkningen ansåg det som opassande för människor med 

funktionsnedsättning (Dammert 2003). 

 

Historiskt har barn med funktionshinder fram till modern tid varit utestängda och samtidigt 

instängda. Dessa barn har gömts undan i hemmen eller på institutioner och de har även nekats 

till skolundervisning. Situationen började förändras för dessa barn från och med slutet av 60-

talet då handikapprörelsen påstod funktionshindrade medborgares rätt till delaktighet i 

samhället. Integrationen fick en betydelsefull målsättning inom många verksamheter som 

vänder sig till unga med eller utan funktionshinder. Skolintegreringen blev ett nytt synsätt för 

barnen. Trots förbättringar för barn med funktionshinder är de tyvärr fortfarande osynliga i 

vårt samhälle, det är sällan vi ser dem ute på gator, kaféer, butiker eller på bussar 

(Barnombudsmannen, 2002).  
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Konsekvenserna för människor med funktionsnedsättning blev inte bara problem i 

arbetsmarknaden, utan också på skolor förblev många funktionsnedsatta elever eftersatta. I 

mitten av 1800-talet var det t.ex. väldigt ovanligt att elever med svåra funktionsnedsättningar 

antogs i skolan. Andra sidan fick elever med lite mildare funktionsnedsättningar som t.ex. 

rörelsehinder tillträde till skolan. Under den här tidsperioden var det ytterst vanligt med 

kategorisering då skolan placerade om elever efter deras intelligensnivå eller 

funktionsnedsättning. Specialskolor formades för olika sorters funktionsnedsättningar även 

elever med rörelsehinder inkluderades ofta i en klass med andra funktionsnedsatta elever 

(Rosenqvist 2000). Det blev allt vanligare att funktionsnedsatta elever blev sidosatta från 

övriga elever. det formades även ”idiotskolan” i Göteborg 1866 med avsikten att avskilja de 

funktionsnedsatta eleverna från resten av befolkningen.  

 

Det fanns ingen tydlig strategi under den här epoken om hur undervisningen för elever med 

funktionsnedsättning skulle gemomföras. Det fanns heller ingen specialundervisning, utan 

samma undervisning gällde för alla elever. Men under 1879 i Norrköping skapades något i 

form av hjälpklasser som började accepteras i hela Sverige 1913 (Rosenqvist 2000). 

Specialklasser kom att bli allt vanligare mellan 1940 och 1952- talet, det blev den bästa 

lösningen för elever med skärskilt stöd. Normalt blev det också att placera elever med olika 

behov i en och samma specialklass, samt att de eleverna med rörelsehinder fick gå i 

specialklass även om de hade förståndsmässiga problem eller inte. Under 1962 konstaterades 

den nya läroplanen Lgr62, men det medtog inte någon omställning i undervisningen av 

funktionsnedsatta elever (Rosenqvist 2000).  

 

Det var 1969-års läroplanen som ändrade synen på specialundervisning. När den nya 1969-års 

läroplanen kom så började även särskild eller koordinerad specialundervisning införas, vilket 

betydde att elever i behov av särskilt stöd inte skulle behöva vara tvungna att gå i en special 

klass, istället anordnades specialundervisning några få timmar i veckan för de som behövde 

det (Rosenqvist 2000).  

 

Tack vare Lgr69 fick skolor upp synen för elever med rörelsehinder i skolan, det beslöts 

därefter att elever med rörelsehinder skulle få gå färdigt skolan i en ordinarie klass och 

idrottsundervisningen blev också en viktig del för elever med rörelsehinder. Det hade lagts 

mer fokus på inkludering när Lgr80 (Läroplan för grundskolan 1980) infördes, b.la skulle 
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idrottsundervisningen anpassas för alla elevers behov samt elever med 

funktionsnedsättningar. 

Utifrån en likvärdig utbildning skriver dem två senaste läroplanerna om att undervisningen 

skall 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. Gemensamt för läroplanerna är också att ingen skall i 

skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder eller för annan kränkande behandling 

(Skolverket 2011, Skolverket 94). 

Tydligt kan vi konstatera att läroplanerna har gjort mer anpassning efter varje elevs behov 

genom att lpo94 upplyser om att ”Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika 

anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig 

utformas lika för alla” (Skolverket 94 S. 4)  

 

Integrering och inkludering 
Integrering och inkludering har vuxit sig allt starkare i svensk utbildningspolitik nu sedan mer 

än hundra år tillbaka. Förr användes begreppet integrering men nu används 

inkluderingsbegreppet mer i debatten angående svenska skolan (Tossebro 2004). Dessa 

begrepp kan komma att användas som synonymer, vilket Tossebro (2004) anser det som 

felaktigt, eftersom begreppen har två olika betydelser.  

Begreppet inkludering har sedan under 1900-talet introducerats som ett alternativ till 

integrering (Blom & Sjöberg, 1999). Ordet inkludering innebär att alla har rätt till att vara 

delaktig i den förenade kulturen det vill säga att vara inräknade. Skillnaden mellan dessa 

begrepp är att integrering kräver att man placerar in till exempel en elev som tidigare varit 

utanför medan inkludering involverar alla från början (Nylén, 2004).  

Samtidigt påpekar Egelund, Haug och Persson att integrering inte enbart handlar om att 

placera elever som tidigare varit någon annanstans i den vanliga skolan eller i vanliga klasser. 

De menar att integreringens princip innebär att hela skolan förändras i en integrerande 

riktning så att elevernas olikheter blir till resurser i den dagliga gemenskapen (Egelund m fl. 

2006).   
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Med integrering menar Tossebro (2004) att alla elever har rätt till att inkluderas i den 

ordinarie undervisningen. Även Sherrill och Myers (2001) skriver att inkludering av elever 

med särskilda behov ska ske i samband med den ordinarie skolmiljön. Det sker inga särskilda 

anpassningar efter elevernas särskilda förutsättningar. Syftet med placeringar i den ordinarie 

undervisningen är att den förenade klassrumsmiljön ska vara tillfredsställande för fortsatt 

utveckling. Svårigheten med integreringen är att det inte går att säkerställa om alla elever blir 

delaktiga i undervisningen, endast för att de är delaktig i den ordinarie undervisningen. Fors 

(2004) vill tydligt påpeka att integrering inte leder automatiskt till inkludering (Fors 2004). 

 

Tidigare studier påvisar bl.a. idrottslärarens viktiga roll i samband med inkludering av elever 

med rörelsehinder i idrottsundervisningen. Idrottslärarens inställning och attityd är avgörande 

om elever med rörelsehinder ska inkluderas eller exkluderas i den ordinarie 

idrottsundervisningen (Kajsa Jerlinder 2010). 

Vidare påpekar Sherrill och Myers (2001) att ”Gynnsamma lärares attityder är avgörande för 

ett framgångsrikt införande av elever i behov av särskilt stöd inom ämnet idrott och hälsa” 

(Sherril C & Myers B, 2001, sid.7). Även aktiviteten i sig är en betydande faktor som 

påverkar inkluderingen Morleys m fl. (2005). 

 

I skandinavisk politik har integrering av funktionshindrade varit en målsättning i mer än 30 år. 

Enligt Emanuelsson, I. (2001) Skriver Nylén att integrering kan ha två betydelser, den ena står 

för ideologiskt motiverad målsättning och de andra handlar om utvecklingsprocesser som 

leder fram till målet integration. Detta medför en gemenskap för alla individer att ha en 

naturlig tillhörighet och lika värde. Vidare formulerar Nylén enligt Högberg, B. (1996) att 

integrering är sammankopplat med delaktighet och gemenskap som därmed förknippas 

samman med principer som inflytelse och jämlikhet Emanuelsson, I. (2001), Högberg, B. 

(1996), (Nylén, 2004). 

Individuell anpassning sammankopplas flitigt med begreppet inkludering. Skolor som lägger 

mycket vikt på inkludering strävar också mot en individ anpassad skolgång och därmed en 

undervisning som är anpassad efter elevers särskilda behov. Den största skillnaden mellan 

begreppen är att individualiseringen inställer sig endast på förberedelser som syftar till att 
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möta dessa elever på den nivå de själva befinner sig i. Individuell anpassning för den enskilda 

eleven har kommit att leda till mycket individuellt arbete, vilket i snarare betyder att eleven 

går miste om möjligheter till att samarbeta med sociala interaktioner tillammans med andra 

elever. Att få möjlighet till att vara med i den sociala omgivningen med klasskamrater och 

lärare är en central beståndsdel för en inkluderande skola. Kärnan med inkludering innebär 

inte bara individualiserad undervisning, utan att skapa goda förmågor till sociala samspel med 

lärare och klasskamrater räknas också som en viktig aspekt i inkluderingstanken (Egelund m 

fl. 2006).  

 

Hjörne och Säljös (2009) syn skiljer sig i denna aspekt eftersom de anser att skolan måste 

omstruktureras och anpassas genom att ta hänsyn till alla elevers behov. Som målsättning vill 

de skapa en skola för att utveckla alla elever men samtidigt kan det vid vissa tillfällen 

innebära att exkluderande undervisningssituationer föredras i och med att det kan skapa bättre 

behov för alla elever. Jerlinder (2005) poängterar även att inkludering kan ske på olika sätt. 

Undervisningen tar sin grund först och främst i att möta elevers olika behov samtidigt som 

läraren kontinuerligt anpassar undervisningen med tanke på varje enskild elev.  

 

Tossebro (2004) förklarar inkluderingsbegreppen i tre olika perspektiv, socialt, rumsligt och 

didaktiskt. Han föreslår att det ska ligga en mening bakom planeringen så att elever direkt kan 

inkluderas då skolgången är planerad med utgångspunkt i de tre perspektiven.  

Med rumslig inkludering menar Tossebro (2004) att eleven är i det ursprungliga klassrummet 

som sina klasskamrater och är delaktig även i samma aktiviteter. Social inkludering innebär 

att eleven är delaktig i sociala samspel. Det sista perspektivet, didaktisk inkludering som 

betyder anpassad undervisning efter elevers behov. Det vill säga att eleverna är inkluderade 

till hundra procent men endast om skolan från början tillsammans med personal planerat 

skolgången med hänsyn till dessa tre perspektiv.  

 

Inkludering utifrån ett lärarperspektiv 

 
När det gäller inkluderingsprocessen har idrottsläraren ett stort ansvar för elever med 

rörelsehinder. En enkätstudie som Jerlinder (2010) genomfört med 221 idrottslärare har 

påvisat tydligt att lärarens attityd och inställning är avgörande för om eleven med 

rörelsehinder ska inkluderas eller exkluderas i idrottsundervisningen.  Tidigare kunskaper och 
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erfarenheter av att möta elever med rörelsenedsättning, samt vilken utbildning idrottslärarna 

hade visade sig vara viktiga aspekter för idrottslärarnas uppfattning om inkludering av elever 

med rörelsenedsättning (Jerlinder 2010).  

 

Detta bekräftas b.la av Michael Orlansky (1979), då lärare hade fått möjlighet till att bredda 

sina erfarenheter om fysiska funktionsnedsättningar. Genom utbildningen fick lärarna lyssna 

på föreläsningar om ämnet funktionsnedsättning samt fick de sätta sig in i rollen av att ha en 

fysisk funktionsnedsättning.  Utbildningen verkade positivt på deltagarna och det ändrade 

även deras attityder till elever med funktionsnedsättning. Grundskolelärares upplevelser har 

undersökts utifrån inkludering av elever med allvarliga funktionsnedsättningar i den reguljära 

undervisningen. Ett antal lärare berättade om deras missnöje när det kom till 

inkluderingsprocessen, då de ansåg att det krävdes mer erfarenhet för uppgiften.  Under tiden 

förändrades lärarnas uppfattningar, ju mer kunskap de fick av hur man inkluderar dessa elever 

desto positivare blev de till inkludering (Stukat, 2000).  

 

Syfte och forskningsfrågor 

Syfte 
Syftet med studien är att få en bild av hur fyra idrottslärare tänker om inkludering av elever 

med rörelsehinder i idrottsundervisningen. För att besvara syftet används nedstående 

forskningsfrågor.  

 

Forskningsfrågor 
Vilken uppfattning har fyra idrottslärare i grundskolan om inkludering av elever med 

rörelsehinder inom idrottsundervisningen?  

 

Vad anser dessa lärare vara det viktigaste att tänka på i samband med idrott och hälsa 

undervisningen och elever med rörelsehinder?  
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Teoretiskt perspektiv 
Asp-Onsjö (2006) använder sig av begreppen Rumslig, social och didaktisk aspekt för att belysa 

inkludering som begrepp. Utifrån den rumsliga aspekten avses den plats som den rörelsehindrade 

eleven fördriver sin tid på ihop med grundskoleeleverna. Det kan vara allt från idrottshallen, 

skolgården eller i matsalen. Den sociala aspekten förklarar interaktioner och sampel mellan lärare 

och andra elever i grundskolan. Den didaktiska aspekten förklarar huruvida förutsättningar är 

anpassade till eleven med rörelsehinders lärande så att dem kan utvecklas positivt tillsammans 

med andra elever.  

 

Asp-Onsjö (2006) har som utgångspunkt att se hur eleven fungerar i sin praktik samt de möten 

som sker mellan individen och dess omgivning. Hon anser att inkludering kan ses som en 

oavbruten process och inte som ett konstant tillstånd. Tanken är att utifrån indelningarna belysa 

inkluderingsbegreppet ur olika infallsvinklar. Asp-Onsjökallar dessa begrepp rumslig, social och 

didaktisk aspekt. Med rumslig inkludering innebär den tid som eleven befinner sig i samma klass 

som övriga elever. Den sociala inkluderingen förklarar författaren att eleven ska vara delaktig i ett 

socialt sammanhang tillsammans med andra elever och personal. Didaktiska inkluderingen 

baserar på att de didaktiska förutsättningarna anpassas för elevens lärande för att på så vis få en 

positiv utveckling. Asp-Onsjö syfte med dessa tre aspekter är att kunna utnyttja det som ett 

redskap för att ta reda på i vilka avseenden en elev uppfattas vara inkluderad i sin skolsituation.  

Författaren anser att fokus i detta fall flyttas från organisatoriska åtgärder till pedagogiska 

åtgärder som skapar möjlighet till inkludering utifrån de olika aspekterna. Författarens synpunkter 

i studien är att elever skulle kunna vara inkluderade i samtliga aspekter eller exkluderad i den ena 

eller andra aspekten. Vidare påpekar hon att när inkluderingsbegreppets används utifrån en 

ideologisk mening kan vissa betydelsefulla aspekter komma att bli osynliga men kan upptäckas 

med det tredelade inkluderingsbegreppet.  

 

Metod 
Studien utgår ifrån en kvalitativ forskningsansats. Med tanke på att studiens syfte är att 

undersöka andras uppfattningar, åsikter, inställning och attityder är kvalitativ forskning den 

mest väsentliga forskningsansatsen.  

Urval 
För att spara så mycket tid som möjligt till att besvara forskningsfrågor valdes fyra 

idrottslärare utifrån bekvämlighetsurvalet, med tanke på att jag haft kontakt med idrottslärarna 
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sen tidigare. Bekvämlighetsurvalet kan komma att likna Denscombes (2009) urvalsprocesser. 

Intervjuerna består av fyra idrottslärare som undervisar i olika åldrar, två av lärarna 

undervisar i de yngre åren och två i de äldre åren. Tanken var att skapa en så varierad 

urvalsgrupp som möjligt d.v.s. med lika många män som kvinnor, men i detta fall var det fler 

av mina kontakter män med erfarenhet av att undervisa elever med rörelsenedsättning. En 

utav idrottslärarna hade minst erfarenhet av att undervisa elever med rörelsehinder, 

anledningen till att han valdes var för att se om det medförde någon större skillnad på synen i 

jämförelse med lärarna med mer erfarenhet.  

Datainsamling 
 

Data samlades in via intervjuer för att besvara forskningsfrågorna. Jag informerade alla lärare 

via mail, där jag b.la skrev att jag vill genomföra personlig intervju.  

Genomförande 
 

De intervjuade kontaktades via mail och telefon och efter att de informerats om studiens syfte 

tillfrågades de om de var villiga till att ställa upp på en intervju som skulle ta ca 30 minuter, 

vilket samtliga tillfrågade tackade ja till. Vissa av lärarna frågade vilka typer av frågor det 

gällde, men jag valde att inte svara djupt på den frågan då jag endast förklarades studiens 

syfte, av den anledningen för att respondenterna ska kunna ge så spontana och ärliga svar som 

möjligt på intervjun. För att få med allt respondenterna säger valdes inspelning på mobilen. 

Inspelningen på mobilen renskrevs direkt efter intervjuerna. 

 

Intervjuerna inleddes med studiens syfte. Därefter fick respondenterna besvara några 

bakgrundsfrågor kring utbildning och yrkeserfarenhet. Dessa frågor gör det enklare för den 

som intervjuas att slappa av samtidigt som det ger studien en väsentlig information om dem 

som intervjuas.  

Vidare skulle respondenterna berätta om sina erfarenheter angående rörelsehinder och utifrån 

deras svar flöt intervjun in på de djupa frågorna. Intervju frågorna togs fram utifrån studiens 

syfte, samt att de delades in i fyra delar; Presentation av min studie, presentation av 

respondenternas bakgrund, fördjupning utifrån studiens syfte samt eventuella tillägg från 

respondenterna. Respondenterna fick på egen hand bestämma när det gäller val av tid och 

plats, detta för att underlätta intervjun för dem.  Med respondenternas godkännande spelades 

alla intervjuer in även Holme och Solvang (1997) anser att inspelning kan ses som en 
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förutsättning i förhållande till kvalitativ forskning. De menar att fördelen med att spela in den 

som intervjuas, är att fokusen kan riktas mot respondenten och inte anteckningsblocket.  

Bearbetning och analys 
 

Efter intervjuerna transkriberades all insamlat material. Transkriberingen i den här studien 

gjordes ordagrant för att inte missa något som skulle kunna vara viktigt, däremot valdes 

stakningar bort i form av ”ehh” och ”hm”, eftersom fokus i analysen inte låg på pausernas 

innebörder.   

 

Efter att all transkribering var klar inleddes en kvalitativ innehållsanalys. Innehållsanalys 

innebär att forskaren utgår från olika steg (Holme &Solvang 1997).  Enligt Holme och 

Solvang (1997) är första steget i en sådan analys att läsa igenom det renskrivna materialet för 

att bekanta sig med texten vilket också gjordes och därmed skapa en sammanfattande resultat. 

Sedan valdes de delar som anses vara till nytta med utgångspunkt i studiens forskningsfrågor 

(ibid).  Slutligen försökte jag hitta gemensamma grundtankar utifrån alla intervjuer för att 

underlätta strukturen för resultatdelen.  

 

Etiska aspekter 
 
Utifrån vetenskapsrådet (2003) introduceras fyra etiska huvudkrav som vetenskapliga 

forskningen skall utgå ifrån. De fyra huvudkraven är följande: informationskravet, 

nyttjandekravet, samtyckeskravet och konfidentialitetskravet.  

  

Informationskravet tog jag hänsyn till vid kontakt av idrottslärarna via mail och telefon där 

jag berättade om studiens syfte samt vad deras uppgift och villkor var (Informationskravet).  

Samtyckeskravet uppfylldes när jag på mail och via telefon förklarade för respondenterna 

om vilka rättigheter det har som att t.ex. avbryta medverkan i studien precis när dem vill 

(Samtyckeskravet). 

Konfidentialitetskravet: I resultatdelen nämns inte respondenternas riktiga namn utan de är 

fiktiva, även skolornas namn är ersatte med olika områden i Stockholm samt att all insamlad 

material har lagrats på så vis att ingen obehörig kunnat ta del av den (konfidentialitetskravet). 
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Nyttjandekravet: I samband med nyttjandekravet används insamlade material enbart för 

studiens arbete och raderas när studien är genomförd (Nyttjandekravet).  

(Vetenskapsrådet 2003). 

Resultat 
I resultatdelen sammanförs den data som jag anser är väsentligt i förhållande till mitt syfte och 

mina forskningsfrågor. Resultatet kommer skrivas i citat som är omskrivet från talspråk till 

skriftspråk, vilket även Kvale (1997) rekommenderar. Skillnaden mellan skrift och talspråk är 

stor därför anser Kvale att texten får bättre flyt om man har skriftspråk. I detta stycke inleds 

en presentation av de intervjuade idrottslärarna.  

Kort presentation av respondenterna 
 

Namnen på respondenterna är fiktiva. 

 

Peter är utbildad idrottslärare och sjukgymnast, han har jobbat som idrottslärare i ca arton år. 

Han undervisar grundskolans tidigare år på en skola norr om Stockholm. Han har undervisat 

elever med rörelsehinder i många år, därför har han också stora erfarenheter i och på det här 

området. Han har dock inte genomgått någon speciell utbildning kring rörelsehinder förutom 

idrottslärarutbildningen.  

 

Tina har jobbat som idrottslärare i snart trettiosju år. Hon undervisar i grundskolans tidigare år 

i en skola väster om Stockholm. Hennes erfarenheter av elever med rörelsehinder är ganska 

stora då hon för några år sedan undervisade flera elever i behov av extra stöd exempel 

rullstolsburna.  

 

Carl är utbildad i tre ämnen; idrott, matematik samt No. Han undervisar sitt 11:e år inom 

ämnet idrott och hälsa. Han undervisar från 6 års verksamhet till och med årskull 9 på en 

skola belägen söder om Stockholm. Erfarenheten av rörelsehinder är inte speciellt stora då 

han endast haft en rullstolsburen elev som valde att inte komma på idrottsundervisningarna av 

olika omständigheter.  

Chris är utbildad lärare inom idrott och matematik. Han har jobbat inom yrket i ca 11, 5 år. 

Han undervisar från årskurs 4 till och med 9 på en skola i mellersta Sverige. Chris har under 
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de senaste två åren haft drygt 30 % av hans tjänst i särskolan där han haft som uppgift att 

inkludera dessa elever i den vanliga grundskolan.  

Lärarnas tolkningar om inkludering av elever med rörelsehinder i 
idrottsundervisningen 

 

Peter talade om att anpassningar för fysiska funktionsnedsättningar var enklare att hantera än 

psykiska. Bristerna blir tydligare och därmed enklare att ta hänsyn till. Han berättar att han 

tidigare var med om en elev som satt i rullstol inte kunde ta sig in i idrottshallen av praktiska 

skäl. Tina ansåg att det är lättare genomföra anpassningar med en rörelsehindrad elev som 

älskar att röra på sig eftersom de är specialister på vad de kan klara av och inte. Elever med 

psykisk funktionsnedsättning kan ofta ha det jobbigt med att klargöra sina behov samt att 

behoven i sig vara svåra att ta hänsyn till.  

 

Lärarna är positivt inställda till inkludering av elever med rörelsehinder. Respondenternas 

positiva inställning återkommer i alla intervjuer,  

 

Det får inte vara ett hinder att delta för de har ett rörelsehinder utan man måste se till att 

alla kan vara med, men man stöter på problem, jag minns mina första år då jag fick ägna 

väldigt mycket tid till hur jag löser det här för att det ska funka för dem. Det får man 

fortfarande göra men man har lite mer erfarenhet. Ibland hittar man till och med lösningar 

som funkar för de barnen utan funktionshinder vilket är nyttigt. Nytta av det även i andra 

sammanhang (Peter).  

 

Att alla ska vara med utifrån sina förutsättningar. Vi har ju ett uppdrag där vi ska 

individualisera och se att varje individ har möjlighet att utvecklas och då gäller det 

rörelsehinder och vad man än har.  

Det gäller bara hitta ett arbetssätt där man inkluderar alla. (Påverkar det undervisningen)?- 

ja det gör de jag måste se till att planera och se vilka alternativa delar som går, det gäller 

även en klass utan svårighetsgrad, men jag försöker verkligen det (Tina).  

 

Alla elever ska få möjlighet till att vara delaktiga tillsammans med resten av klassen 

(Carl). 
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Att man ska försöka att få in de elever med rörelsehinder som klarar det så mycket som 

möjligt i den ordinarie klassen. Men bara i de ämnen som den klarar det i. Det går inte att 

inkludera alla särskoleelever i grundskolan, det är för stora skillnader (Chris).  

Gemensamt för citaten är lärarnas positiva inställning till inkludering av elever med 

rörelsehinder. Gemensamt för lärarna var också att de ansåg att alla elever ska få möjlighet till 

att vara delaktig utifrån deras egna förutsättningar samt att få möjlighet till att lära sig nya 

saker under idrottsundervisningen. Det uppstår även skillnader mellan lärarna när det gäller 

hur man på bästa sätt ska kunna uppnå delaktighet. Peter och Tinas uppfattningar om 

inkludering av elever med rörelsehinder i den gemensamma undervisningen formuleras enligt 

kommande citat,  

 

 

Att skapa en aktivitet där alla får möjlighet till att delta samtidigt är otroligt viktigt.  

Ifall aktiviteter skapas där alla kan närvara och eventuellt känna rörelseglädje, då har 

jag lyckats. Hade vi haft tillgång till större lokal kunde man som alternativ ibland kunna 

ha någon sidoaktivitet, men jag föredrar helst aktiviteter där alla elever kan delta 

samtidigt (Peter).  

 

Anpassade aktiviteter är min första prioritet. Sen utgår jag självklart från eleven 

samtidigt som jag försöker hitta nya möjligheter som funkar för dem. Det mesta kan 

anpassas. Jag föredrar redskapsbanor väldigt mycket, för där finns det alternativ för 

olika grads anpassningar. Exempel att banorna har två olika sätt att ta sig över, det 

behöver inte endast gälla elever med rörelsehinder, det kan även vara underlättande för 

övriga elever (Tina).  

 

Peter och Tina använder sig i princip av samma metod när det gäller att försöka hitta 

aktiviteter där alla elever kan delta oavsett om de har ett rörelsehinder eller inte. Att anpassa 

aktiviteter kan även bidra till övriga elevers utveckling enligt både Peter och Tina. Peter 

arbetar mot att skapa aktiviteter som kan anpassas efter elevens förutsättningar, t.ex. övningar 

där synen kan kopplas bort då man använder ljud bollar eller rullstolsbasket. Peter försöker se 

dessa övningar som en möjlighet för andra elever att öka sin förståelse för hur de elever med 

rörelsehinder har det. Däremot anser Carl att en uppdelning emellanåt är att föredra. Han 

tycker att elever med rörelsehinder bör vara delaktiga till en viss del i den ordinarie 
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idrottsundervisningen, men han anser även att särskild undervisning bör genomföras till en 

viss del som är mer anpassad efter elevernas behov.  

 

I intervjuerna var även vilja och motivation centrala begrepp. Tina menar att allt går att 

genomföra, bara man har eleven med sig. Det största avgörandet är inställningen, eftersom det 

inte är själva rörelsehindret som bestämmer om eleven ska kunna vara med i den ordinarie 

idrottsundervisningen. Tina berättar om en rörelsehindrad elevs inställning till att vilja delta,  

 
 

Jag har en rörelsehindrad elev som är helt tokig i idrott och andra sidan finns det elever 

utan rörelsehinder men som skulle kunna ses mer som elever med rörelsehinder för att 

de varken har viljan eller motivationen (Tina).  

 

Anpassning gäller inte alltid de eleverna med rörelsehinder enligt Peter, där han menar att 

även elever utan ett rörelsehinder behöver anpassning. Han tror enligt hans erfarenheter att det 

är viljan till fysisk aktivitet som är avgörande.  

En annan viktigt faktor som poängteras i alla intervjuer var resurser på skolorna. Lärarna 

menar att resurser i form av materialet på skolorna är dåligt;  
 

Vi har tyvärr inte anpassade material på skolan, därför kan det i vissa fall bli ännu 

svårare att möta elever som behöver det lilla extra (Tina).   

 

Trots att man bett om bättre material på skolan händer det ingenting (Carl).  

 

Bristen på resurser i form av material kan skapa problem i relation med inkludering och det 

blir därmed svårare att anpassa lektionen till den eleven med rörelsehinder. Chris nämner 

också att material har en stor påverkan. Även Peter poängterar att material har en speciell 

inflytande på inkludering 
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Lärarnas viktigaste synpunkter i samband med undervisning 

av elever med rörelsehinder 
 
När det handlar om vad som krävs av en idrottslärare är de intervjuade lärarna eniga. Det 

uttrycks bland annat från Chris och Tinas tankar;  

Det är bland annat väldigt viktigt att se till varje individs behov genom att vara lyhörd 

som lärare. Även flexibilitet kan vara en bra fördel för att kunna göra snabba ändringar 

av det som inte blev bra (Tina).  

Chris konstaterar att vi alla kan göra fel i planeringar, därför är det viktigt att som lärare 

kunna upptäcka det i god tid (Chris)  

Gemensamt anser alla lärare vikten av en bra planering, flexibilitet och lyhördhet är viktigt i 

relation med inkludering. De anser även att det är viktigt med välplanerade lektioner och att 

vara beredd samt att ligga steget före för att på bästa sätt kunna förutse vad som kan gå fel. 

Chris talar även om hur viktigt det är med dialog med elever med rörelsehinder för att på så 

sätt kunna finna nya lösningar.  

Att prata med eleven, kan underlätta för både läraren och eleven (Chris)  

 

Genom att föra en dialog med eleven kan de eventuellt påpeka vad dem inte klarar av i 

planeringen etc. Kanske kan justeringar göras efter elevens samtal för att alla ska kunna 

vara med (Tina).  
 

Genom att föra en dialog med elever med rörelsehinder för att ta reda på vad eleven kan klara 

av och inte är en central aspekt i arbetet med elever med rörelsehinder i idrottsundervisningen, 

enligt de intervjuade lärarna.   
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Analys och diskussion 

Lärarnas tolkningar om inkludering av elever med rörelsehinder i 
idrottsundervisningen. 
 
Tina och Chris eftersträvar aktiviteter där alla kan delta utifrån elevernas egna förutsättningar, 

samtidigt som Peter och Carl tycker att exkludering av elever med rörelsehinder kan ibland 

vara bra för att utvidga möjligheterna till individanpassad undervisning. För att en 

rörelsehindrad elev ska få den undervisning den behöver kan de som alternativ arbeta med 

deras habiliteringsplan istället för att vara med på den ordinarie idrottsundervisningen. Denna 

syn kan jämställas med Tossebro (2004) inställning på inkludering. Där han anser om 

inkludering ska fungera utan problem bör undervisningen planeras utifrån tre perspektiv, 

rumslig, social och didaktiskt. Han föreslår att det ska föreligga en mening bakom planeringen 

att man direkt kan inkludera eleverna då skolgången är planerad med utgångspunkt i de tre 

perspektiven.  Begreppet inkludering kan ses från varierande perspektiv. Egelund m fl.(2006) 

förklarar de grundförutsättningarna för inkludering utifrån sociala interaktioner och 

gemensamma deltagandet med klassen, samtidigt påstår Hjörne och Säljö (2009) att 

inkludering emellanåt kan medföra exkludering. Exkluderande arbetsformer kan ibland 

förekomma då skolan arbetar mot att generera pedagogiska miljöer lämpade efter elevernas 

förutsättningar. Även Asp-Onsjö (2006) använder sig av begreppen Rumslig, social och didaktisk 

aspekt för att belysa inkluderings begrepp. 

 

För att inkludering ska inträffa måste inte eleven konstant befinna sig i samma rum som sina 

klasskamrater. Även om lärarna i studien har olika tolkningar om hur inkludering kan utövas 

är de ändå relativt positivt inställda till inkludering av elever med rörelsehinder. De är eniga 

om att elever med rörelsehinder har all rätt till fysik aktivitet och att det ligger i lärarens 

händer att undervisningen blir anpassad efter varje individs behov. Detta påminner om 

Jerlinders (2010) studie som också visar hur viktigt det är att idrottslärare visar en positiv 

inställning till inkludering av elever med rörelsehinder.  

Vad påverkar lärarnas synpunkter? 
 

Aktiviteten är i sig en betydande faktor som påverkar inkluderingen (Morleys m fl. 2005).  
Lärarna i studien resonerar kring hur viktigt det är med att anpassa lektioner efter allas behov, 

och vara flexibel i sitt tänkande men det som slår mig i tankarna är att det gäller lika väl andra 
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ämnen i skolan som idrott och hälsa. Som jag tidigare påpekade, med tanke på min ovana av 

intervjuer tänkte jag inte på att ställa följfrågor som i detta fall hade varit nyttig.  

 

Peter antydde att elever utan rörelsenedsättning kunde påverkas om de hade en rörelsehindrad 

elev i deras lagspel. Det sågs som orättvisa enligt eleverna i samma lag, därför kunde han 

tycka att det är svårare att inkludera elever med rörelsehinder i lagspel än i individuella 

aktiviteter. Resterande lärare anser också att det är svårare att planera samt organisera 

gemensamma aktiviteter för alla, som t.ex. i lagspel, i relation till inkludering.  

 

Respondenterna påpekar alla vikten av att föra en dialog med elever, eftersom det nästan alltid 

går att finna lösningar som fungerar för både läraren och eleven. Peter och Tina påpekade 

även fördelen med anpassad undervisning då de ansåg att det kan bidra till övriga elevers 

utveckling. Att alla elever får möjlighet att t.ex. spela basket i rullstol, kan bidra till ökad 

förståelse för hur de eleverna med rörelsehinder har det. Detta kan även kopplas till det som 

Duesund (1996) förklarar angående hur jobbigt det är att ha känslan av att omgivningen 

fokuserar på det du gör vilket hotar ens självuppfattning och identitet, vilket i detta avseende 

inte händer eftersom alla sysslar med samma aktivitet. Detta finns även i med skolverkets 

(2000)kursplaner där elever bör som mål visa sympati för människor med olika 

förutsättningar i förhållande till fysiskt aktivitet. (Skolverket 2005). 

 

En annan punkt som jag vill diskutera är betydelsen av tidigare erfarenheter och utbildningar. 

Ingen av de intervjuade idrottslärarna hade fått någon speciell utbildning i att undervisa inom 

rörelsehinder, förutom det som ingår i idrottsutbildningen. Tossebro (2004) påpekar att 

utbildning och erfarenheter kan påverka uppfattningar kring inkludering av elever med 

rörelsehinder. Trots att de intervjuade lärarna var positivt inställda till inkludering av elever 

med rörelsehinder anser Tossebro (2004) att ju mer erfarenheter en lärare har desto positivare 

blir man till att inkludera. Lärarna som intervjuades hade olika erfarenheter från att undervisa 

elever med rörelsehinder; varje dag till, enstaka dagar eller till och med varje år. Trots 

lärarnas skillnader var tolkning om inkludering ganska lika.  
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Viktigt att tänka på i samband med undervisning av elever med rörelsehinder? 
 
Fors (2004) hävdar vikten av att se möjligheterna istället för svårigheterna. Socialpedagogiska 

skolmyndigheten (2010) tyder på att idrottslärare måste ha genomtänkta planeringar och ett 

påtagligt syfte med lektionerna då lärarna visar omtanke om de eleverna med rörelsehinder. 

Detta tas även upp av lärarna i intervjun där de framförallt påpekar hur viktigt det är att göra 

en gemensam planering ihop med de eleverna med rörelsehinder. Precis som Fors (2004) 

rekommenderar att dialoger med elever är viktiga, tycker alla lärare i studien med, då de anser 

att genom en dialog kan vi komma åt olika förslag på hur aktiviteten ska utföras utifrån dessa 

elevers förutsättningar.  

 

Gemensamt anser alla lärare vikten av en bra planering, flexibilitet och lyhördhet är viktigt i 

relation med inkludering. Detta liknar en studie av Nylén (2004) där hon poängterar att 

flexibilitet är en viktig aspekt hos skolor och lärare för den elevens skolgång. En annan viktigt 

faktor som Nylén tar upp är att elevers upplevelser om hur skolan bemöter deras behov. I 

detta avseende spelar inte inkludering eller exkludering en central roll utan bara att elevens 

behov tas hänsyn till. Detta tas även upp under studiens intervjuer, efterson lärarna poängterar 

hur viktigt det är att vara uppmärksam på vad eleven själv vill. Genom att sätta elever med 

rörelsehinder i fokus kan vi på så sätt påverka deras självuppfattning eftersom det är en utav 

de mest betydelsefulla faktorer för styrningen av beteende. 

Metoddiskussion 

 

Anledning till valet av kvalitativ studie var på grund av studiens djupa frågor, dessa skulle 

inte kunna besvaras lika bra med kvantitativ studie. Genom detta val hade jag mycket tid över 

som istället kunde läggas ner på analysen och bearbetning av insamlat materialet. Eftersom 

respondenterna kan påverkas av intervjusituationen är det bra att försöka få intervjun mer likt 

ett samtal då inga påståenden kan graderas som rätt eller fel. När det insamlade materialet 

analyserades blev min ovana för intervjuer ganska synlig, eftersom samtalen inte blev djupa. 

Följdfrågor skulle kunna vara till fördel för att sätta sig djupare in i respondenternas tankar. 

Av denna anledning blev det svårt att skriva rent materialet till resultatet.  Men trots detta är 

jag nöjd med mitt val av frågor, men som åtanke till kommande studier måste följdfrågor 

ligga i fokus för att få en så trovärdig studie som möjligt.  
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Anledningen till att fyra lärare intervjuades berodde på tidsaspekten och andra sidan var det 

tillräckligt det med fyra intervjuer för att besvara forskningsfrågorna. Men svårigheten blev 

att hitta skillnader mellan respondenterna.  

 

När bekvämlighetsurvalet tänkte jag ur två punkter, först att de intervjuade lärarna sen 

tidigare hade meddelat att de gärna kan tänka sig ställa upp och hjälpa till att besvara frågor 

som rör ämnet idrott och hälsa. Andra punkten har att göra med tidsaspekten eftersom dessa 

lärare var enklast att få kontakt med. 

Slutsats 
 

Alla intervjuade lärarna i studien har haft en positiv uppfattning om att inkludera elever med 

rörelsehinder i idrottsundervisningen. De anser att det ligger i idrottslärarens händer om 

anpassning av undervisningen sker utifrån eleverna med rörelsehinders förutsättningar. 

Däremot upplever lärarna svårighet i hur undervisningen ska anpassas för att ta hänsyn till 

både behoven hos elever med rörelsehinder och samtidigt som den ska vara anpassad för 

resten av klassen. För att inkluderingen ska bli utan problem måste inställningen både hos 

läraren och eleven vara positiv enligt lärarna i studien. Ett rörelsehinder ska inte kunna avgöra 

om eleven kan delta eller inte.  

Vidare forskning 
 
Studien är inte djupt forskat. Med tanke på att endast fyra intervjuer genomförts har det varit 

svårt att fördjupa sig i ämnet, utifrån ett större perspektiv har studien bara skrapats på ytan. 

Som jag tidigare nämnde fanns det stora svårigheter i att finna skillnader mellan dessa lärares 

uppfattningar kring inkludering, därför skulle man kunna i vidare forskning genomföra 

samma studie men med en större urvalsgrupp samt djupare intervju frågor. En annan aspekt 

skulle som skulle kunna vara intressant för vidare forskning är att se hur elever med 

rörelsehinder upplever ämnet idrott och hälsa.  
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Bilga	1		

Vilka sökord har du använt? 

elever med rörelsehinder/students withdisabilities, idrott och hälsa/ physicaleducation, 

attityder/ attitudes, funktionshinder/ handicap,  inkludering/ inclusion och exkludering/ 

exclusion.  

 

Var har du sökt? 

Google scholar, Stockholms stadisbibliotek och Gihs databaser  

 

 

Sökningar som gav relevant resultat 

Gihsdatabaser: physical education, teacher attitudes, 

Stockholmsstadsbibliotek: inkludering av elever i behov av särskild stöd 

Google scholar: anpassad idrottsundervisning  

 

Kommentarer 

Det var någorlunda lätt att hitta material till min studie. Kajsa Jerlinders avhandlingar gav 
mig ideer på vilka böcker jag ska använda. Även mina sökord har varit till mycket hjälp. 
Handledaren har också givit tips på vilka studier som har varit relevanta att referera till.  
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Bilaga	2	
Intervju frågor 

1. Vad har du för utbildning? 
2. Hur länge har du jobbat inom yrket?  
3. Vad tycker du är det viktigaste med skolidrotten?  

 
4. Vad har du för erfarenheter som lärare i idrott och hälsa av att möta elever i behov av 

särskilt stöd/rörelsehinder?  
 

5. Vilka tankar väcks hos dig när du hör ordet rörelsehinder? 
 
- När anser du att en elev har rörelsehinder?  

 
6. Vilka tankar väcks när du hör ordet inkludering?  

- Och när du hör ”inkludering av elever med rörelsehinder” i idrott och 
hälsaundervisningen?  
 

7. Hur skulle du tolka inkludering av elever med rörelsehinder i idrottsundervisningen  

 
8. Vad är dina viktigaste synpunkter i samband med undervisning 

av elever med rörelsehinder 

 
9. Vilka egenskaper tror du krävs av en idrottslärare för att inkludera elever med 

rörelsehinder i idrottsundervisningen, på ett bra sätt?  
 
- Tycker du att du har dessa egenskaper?  

 
10. På vilket sätt spelar lärarens attityder och inställning någon roll till inkludering av 

rörelsehindrade elever i idrottsundervisningen?  
 

11. Vilka eventuella svårigheter kan det finnas i samband med inkludering av elever med 
rörelsehinder i idrottsundervisningen? 
 

12. Vilka möjligheter finner du med inkludering av rörelsehindrade elever i 
idrottsundervisningen?  
 

13. Finns det tillgång för fortutbildningar för att på bästa sätt undervisa dessa elever?  
 
- Har ni anpassade lokaler för elever med rörelsehinder?  
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14.  Som ensam idrottslärare kan det vara svårt att finns för alla, hur jobbar ni på skolan 

för att ge eleverna de bästa resurserna?  
 
- Finns det t.ex. hjälp i form av arbetslag eller assistenter?  

 
15.  Om du hade fått möjlighet till att ändra något när det gäller inkludering av 

rörelsehindrade elever, vad hade det varit?  
 
FINNS DET NÅGOT SOM DU VILL TILLÄGGA? Annars tackar jag för mig. 
 
Tack för att du ställde upp!   
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