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Sammanfattning
I denna uppsats behandlar vi ämnet idrott och hälsa ur ett specialpedagogiskt perspektiv med fokus 

på rörelsehinder. Idrottsämnet kan för rörelsehindrade elever vara problematiskt eftersom kroppen 

och dess rörelser har en central roll i undervisningen. Däremot finns det en ambition att alla elever 

ska vara inkluderade och det är skolans uppgift att skapa pedagogiska miljöer där alla kan delta 

utifrån sina egna förutsättningar.

Syftet  med  vår  studie  är  att  undersöka  fyra  idrottslärares  uppfattningar  om  inkludering  av 

rörelsehindrade elever i idrottsundervisningen. För att ta reda på detta utgick vi från en kvalitativ 

forskningsansats med halvstrukturerade intervjuer som metod. Vi genomförde fyra intervjuer med 

idrottslärare som har olika erfarenhet av rörelsehinder. 

I resultatet framkommer det att idrottslärarna är positivt inställda till inkludering av rörelsehindrade 

elever.  De anser att  alla elever har rätt  till  fysisk aktivitet  oavsett  förutsättningar  och att  det är 

lärarens ansvar att inkludera alla. Inkluderingen kan emellertid ske på olika sätt. Det framkommer 

även att läraren ska vara lyhörd och flexibel, till exempel att läraren lyssnar och anpassar övningar 

utifrån elevens idéer.  

Vår slutsats är att lärarna i vår studie anser att viljan hos elev och lärare påverkar inkluderingen. De 

menar att ingenting är omöjligt, bara den positiva inställningen finns. 

Nyckelord: inkludering, rörelsehinder, idrottsundervisning, idrottslärare, fysisk aktivitet



Förord
Vi båda läser lärarprogrammet med inriktning mot idrott och hälsa. Markus har specialpedagogik 

som andra inriktning, medan Ida har läst en termin specialpedagogik. Med tanke på vår utbildning 

och framtida läraryrke anser vi det relevant att skriva en c- uppsats som behandlar ämnet idrott och 

hälsa ur ett specialpedagogiskt perspektiv.

Under idrottsutbildningen har vi stött på och utbildat oss inom något som kallas AFA, anpassad 

fysisk  aktivitet.  AFA  kan  förenklat  beskrivas  som  ett  pedagogiskt  tankesätt  som  betonar  en 

idrottsundervisning anpassad efter olika individers särskilda behov. Individers särskilda behov är ett 

brett begrepp som kan innefatta mycket, men i denna studie fokuserar vi på rörelsehinder. Under 

idrottsutbildningen har vi i utbildningssyfte fått genomföra idrottsaktiviteter där vi fått prova på att 

vara rörelsehindrad, till exempel att vara rullstolsburen eller spela basket med en arm. Upplevelsen 

av att vara rörelsehindrad i ett ämne där kroppen och dess rörelser är centrala har etsat sig fast hos 

oss båda. Att anpassa idrottsundervisningen för rörelsehindrade elever ser vi som en utmaning i vårt 

kommande yrke.

Tidigare studier inom ämnet, bland annat Kajsa Jerlinder (2010), påpekar idrottslärarens viktiga roll 

i samband med inkluderingen av rörelsehindrade elever i idrottsundervisningen. Idrottslärarens egen 

inställning och attityd är av stor vikt för om rörelsehindrade elever inkluderas eller exkluderas i den 

ordinarie idrottsundervisningen. Därför finner vi det intressant att fördjupa oss i ämnet utifrån ett 

lärarperspektiv.

Vi  vill  tacka  idrottslärarna  som tog  sig  tid  och  ställde  upp  på  att  bli  intervjuade.  Utan  deras 

deltagande hade  inte  studien varit  möjlig.  Vi  vill  även passa på att  tacka  vår  handledare  Kjell 

Gustavsson och våra studiekamrater Erik Celander och Martina Mattsson som fungerat som ett stöd 

under uppsatsens gång. 
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1. Inledning
Inkludering  och  en  skola  för  alla  är  två  centrala  begrepp  som  figurerar  inom  skolans  värld. 

Begreppen  har  fungerat  som  en  ledstjärna  och  en  ambition  att  sträva  mot  under  de  senaste 

årtiondena. I dagens skolvärld är det den enskilda skolans uppgift att skapa pedagogiska miljöer, 

anpassade efter alla elevers förutsättningar och behov (Hjörne & Säljö 2009). Ambitionen om en 

skola  med  utgångspunkt  i  elevers  olika  förutsättningar,  bakgrund,  tidigare  erfarenheter  och 

kunskapsnivå, uttrycks också i läroplanen för den svenska grundskolan, Lpo94;

Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den 
skall med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och 
kunskaper främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling (Lpo94, 
s 4).

Med tanke  på  vårt  blivande  yrke,  som idrottslärare,  finner  vi  det  intressant  att  fördjupa  oss  i 

inkluderingsperspektivet i förhållande till ämnet idrott och hälsa. Idrottsämnet är till skillnad mot 

andra skolämnen annorlunda då kroppen får en central roll i undervisningen. I Sverige finns det 

ungefär  7000 rörelsehindrade  barn  under  16 år  (Landstinget  Uppsala  län  2010).  Vad är  då  ett 

rörelsehinder?  Nedan  följer  en  definition  av  hur  begreppet  kommer  användas  i  vår  studie. 

Rörelsehinder innebär begränsad motorisk förmåga. Orsaken kan vara en skada eller sjukdom, som 

är  medfödd  eller  har  uppkommit  senare  i  livet  och  lämnar  ett  resttillstånd  i  form  av  nedsatt 

rörelseförmåga  (Specialpedagogiska  skolmyndigheten  2010).  Graden  av  ett  rörelsehinder  kan 

variera mellan att ha svårt att röra en arm, förflytta sig eller alltid behöva personlig assistans i det 

vardagliga livet (Dammert 2005). 

Socialstyrelsen  (2007)  betonar  att  en  funktionsnedsättning,  vilket  kan  innebära  nedsatt  fysisk, 

psykisk  eller  intellektuell  förmåga,  endast  uppstår  som  ett  funktionshinder  i  relation  till 

omgivningen.  Trots  ambitionerna  om  en  undervisning  anpassad  efter  elevers  särskilda 

förutsättningar och behov, visar tidigare studier från bland annat Barnombudsmannen (2002) att det 

förekommer exkludering av rörelsehindrade elever i idrottsundervisningen. Istället  för att delta i 

den  ordinarie  undervisningen  får  de  aktivera  sig  med  något  alternativt,  till  exempel  promenad 

tillsammans med sin assistent. Att anpassa idrottsundervisningen till elever med rörelsehinder, så att 

funktionsnedsättningen inte blir ett funktionshinder, ser vi som en utmaning i vårt framtida yrke.
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2. Bakgrund
I detta kapitel presenteras litteratur och texter som kan relateras till rörelsehinder på olika sätt. Detta 

med avseende att ge läsaren en introduktion i ämnet. 

2.1  Funktionsnedsattas situation ur ett historiskt perspektiv 
Detta avsnitt är tänkt som en kort historisk bakgrund för att beskriva hur samhället i stort, men 

främst hur skolan sett på elever med funktionsnedsättningar. Hur har skolan från mitten av 1800-

talet tills nu organiserats för att stötta de elever som av någon anledning skiljt sig från mängden? I 

detta inledande avsnitt  kommer vi inte enbart  fokusera på rörelsehindrade människors situation, 

utan även behandla olika funktionsnedsättningar mer allmänt. Detta på grund av att litteraturen ofta 

behandlar  funktionsnedsättningar  mer  allmänt.                   

Under  1800-talet  förknippades  funktionsnedsättningar  med  sjukdom.  Olika  sorters 

funktionsnedsättningar delades upp för att kategorisera människor, för att på så sätt kunna ge rätt 

behandling. Målet med behandlingen var att bota de funktionsnedsatta. Kategoriseringen gjordes 

även för att man trodde att de funktionsnedsatta skulle kunna hitta ett yrke och därmed minska 

fattigdomen  i  samhället  (Olsson  &  Qvarsell  1998).  Detta  ledde  till  att  människor  med 

funktionsnedsättningar  inte  hade  samma  valfrihet  som  övriga  medborgare.  Synen  i  samhället 

avgjorde vilket yrke som passade, vilket innebar att det var problematiskt för dem att få arbete inom 

till  exempel  tjänstemannasektorn,  då  det  ansågs  som  ett  olämpligt  yrke  för  människor  med 

funktionsnedsättning enligt övriga befolkningen (Olsson 2004).                                     

Synen på människor med funktionsnedsättning som annorlunda fick inte enbart konsekvenser på 

arbetsmarknaden, utan även i skolan blev många funktionsnedsatta elever åsidosatta. Under mitten 

av 1800-talet var det till exempel ytterst ovanligt att elever med grava funktionsnedsättningar  togs 

emot i skolan. Däremot fick elever med milda funktionsnedsättningar, till exempel rörelsehinder, 

tillgång till skolan. Dock var kategorisering vanligt förekommande under den här tidsperioden och 

eleverna  delades  upp  och  placerades  i  en  särskild  klass  beroende  på  intelligensnivå  eller 

funktionsnedsättning.  Bland annat bildades specialskolor  för olika sorters funktionsnedsättningar 

och  en  rörelsehindrad  elev  blev  ofta  placerad  i  en  klass  med  andra  funktionsnedsatta  elever. 

(Rosenqvist 1998). Det var vanligt att funktionsnedsatta elever blev avskärmade från övriga elever 

och  till  exempel  bildades  “idiotskolan”  i  Göteborg  1866,  just  med  avsikt  att  skilja  de 

funktionsnedsatta från övriga befolkningen. Skolan inrättades för att minska spridningen av defekta 
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arvsanlag (Olsson & Qvarsell  1998).                                                         

Under  den  här  tidsperioden  fanns  det  ingen  uttalad  strategi  för  hur  undervisningen  skulle 

genomföras för de elever som inte kunde ta till sig den ordinarie undervisningen. Det fanns ingen 

specialundervisning,  utan  alla  elever  fick  samma  undervisning.  Däremot  bildades  det  1879  i 

Norrköping något som kallades hjälpklasser, men det dröjde ända till 1913 innan det blev accepterat 

i hela Sverige (Rosenqvist 1998). Någon gång mellan 1940 och 1952 kom även specialklasser, som 

blev den vanligaste lösningen för elever med särskilda behov. Det var vanligt att elever med olika 

behov placerades i samma specialklass och rörelsehindrade elever fick gå i specialklass oavsett om 

de hade intellektuella problem eller inte. 1962 fastställdes en ny läroplan, Lgr62, vilket inte innebar 

någon förändring i undervisningen av funktionsnedsatta elever (Rosenqvist 1998). Även nu var det 

vanligt  med  specialklasser  (Läroplan  för  grundskolan  1962).                        

Däremot ändrades synen på specialundervisning i samband med 1969- års läroplan. När 1969-års 

läroplan inrättades, infördes särskild eller samordnad specialundervisning, vilket innebar att elever i 

behov  av  särskilt  stöd  inte  längre  behövde  gå  i  en  speciell  klass,  utan  de  skulle  få 

specialundervisning några timmar  i  veckan (Rosenqvist  1998).  I  och med Lgr69,  började även 

rörelsehindrade att uppmärksammas i skolan, till exempel ansågs det att elever med rörelsehinder 

skulle gå färdigt skolan i en vanlig klass. Idrottsundervisningen ansåg man vara en viktig del för 

rörelsehindrade  elever.  De  skulle  om  möjligt  vara  med  på  den  vanliga  undervisningen.  Vid 

inrättandet av Lgr80 (Läroplan för grundskolan 1980) hade än mer fokus lagts på inkludering och 

bland annat skulle idrottsundervisningen anpassas så att även elever med funktionsnedsättningar 

skulle kunna delta 

2.2   Rörelsehindrades rättigheter till fysisk aktivitet 
I förhållande till föregående avsnitt, som avslutades med Lgr69 och Lgr80:s intentioner om att ha 

en idrottsundervisning anpassad för alla, kommer vi i detta avsnitt presentera utdrag ur tre politiska 

styrdokument som påvisar rörelsehindrade elevers rättigheter till  fysisk aktivitet i skolan. Skolan 

ska utformas utifrån dessa styrdokument och varje enskild svensk skola ska arbeta mot att uppnå 

styrdokumentens intentioner. I avsnittet kommer vi redogöra för utdrag ur följande styrdokument; 

FN:s konvention om lika rättigheter för personer med funktionsnedsättning, Lpo94 och kursplanen 

i  idrott  och hälsa.  I  samband med att  vår  studie påbörjades skedde det  ett  läroplansskifte,  den 

svenska  grundskolan  inrättade  en  ny  läroplan,  Lgr11.  Vi  valde  ändå   att  redogöra  för  Lpo94 
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eftersom Lgr11 endast var i inledningsfasen då studien påbörjades och eftersom det är den våra 

intervjuade lärare har arbetat utifrån.  

2.2.1  FN:s konvention om lika rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konventionen om lika rättigheter för personer med funktionsnedsättning inrättades 2008 av FN:s 

medlemsländer.  Artikel  24  i  dokumentet  behandlar  undervisning  för  elever  med 

funktionsnedsättning.  FN  betonar  att  undervisningen  ska  bedrivas  så  att  människor  med  en 

funktionsnedsättning  utvecklar  sin  fulla  potential,  därav  bland  annat  sina  fysiska  egenskaper. 

“Utveckling av personlighet, begåvning och kreativitet hos personer med funktionsnedsättning samt 

av deras mentala och fysiska färdigheter till deras fulla möjligheter” (Ds 2008:23, s.73). De fastslår 

också vikten av individuella stödåtgärder för att  anpassa undervisningen utifrån individers olika 

förutsättningar och behov. 

2.2.2   Lpo94

I Lpo94 (Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet) betonas 

den enskilda lärarens uppgifter, vad läraren ska sträva mot i sin yrkesroll. Det står bland annat att  

läraren ska;

• utgå från varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande (Lpo94, s. 12).

• organisera och genomföra arbetet så att eleven utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt stimuleras att 

använda och utveckla hela sin förmåga (Lpo94, s. 12).

Med detta menas att läraren ska ta hänsyn till  elevernas bakgrund och tidigare erfarenheter och 

utifrån elevernas skilda behov skapa en anpassad undervisning. Lärarna ska även främja elevernas 

fortsatta utveckling (Lpo94). 

I kapitlet ”skolans uppdrag” nämns de uppdrag som de svenska skolorna ska sträva mot att uppnå.  

Ett uppdrag som styrker rörelsehindrade elevers rättigheter till fysisk aktivitet är följande: ”Skolan 

skall  sträva efter  att  erbjuda alla  elever  daglig fysisk aktivitet  inom ramen för hela  skoldagen” 

(Lpo94, s. 5).
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2.2.3  Kursplanen i idrott och hälsa

Vikten av individuell anpassning och skapandet av pedagogiska miljöer, där elever utvecklas utifrån 

sina  egna  förutsättningar,  poängteras  även  i  kursplanen  för  ämnet  idrott  och  hälsa. 

Idrottsundervisningen ska vara till för alla oavsett förutsättningar.  

Ämnets kärna är idrott, lek och allsidiga rörelser utformade så att alla oavsett  
fysiska eller andra förutsättningar ska kunna delta,  erhålla  upplevelser  och 
erfarenheter samt utvecklas på sina egna villkor (Skolverket 2000). 

Att delta och utvecklas utifrån sina egna villkor blir inte bara synligt i tidigare citat, kursplanen för 

idrott och hälsa påpekar även att alla elever ska ges möjlighet till att utveckla sin kroppsuppfattning. 

Ämnet ska inte bara bidra till ökad förståelse om sig själv, det poängteras även att eleverna genom 

ämnet  ska  öka  sin  ”...  förståelse  för  människors  olika  förutsättningar  när  det  gäller  fysiska 

aktiviteter” (Skolverket 2000).
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3. Syfte och forskningsfrågor
Idrottsämnet är som sagt annorlunda till skillnad mot andra skolämnen, då kroppen får en central 

roll i undervisningen. Med tanke på den svenska grundskolan  målsättning och styrdokumentens 

intentioner om att skapa inkluderande undervisning,   anser vi det relevant att fördjupa oss kring 

idrottslärares tankar angående inkludering av rörelsehindrade elever i idrottsundervisningen.

3.1  Syfte
Syftet  med  vår  studie  är  att  undersöka  fyra  idrottslärares  uppfattningar  om  inkludering  av 

rörelsehindrade elever i grundskolans idrottsundervisning. Syftet kommer vi försöka besvara genom 

nedanstående forskningsfrågor. 

3.2  Forskningsfrågor

• Vilken uppfattning har fyra idrottslärare i grundskolan om inkludering av rörelsehindrade 
elever i idrottsundervisningen? 

• Vad anser fyra idrottslärare som viktigt i samband med undervisning av rörelsehindrade 
elever?
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4. Metodologi
I detta kapitel beskriver vi hur vi gått till väga för att besvara vårt syfte och våra forskningsfrågor.  

Vi inleder med att redogöra för vilken forskningsansats vi utgår från i arbetet. Vi presenterar även 

urvalsmetod,  datainsamlingsmetod och hur vi genomförde datainsamlingen.  Därefter  presenteras 

hur det insamlade materialet har bearbetats samt hur vi gått tillväga i litteratursökningen. Slutligen 

redogör vi för de etiska aspekterna vi tagit hänsyn till, förklarar kvalitetsbegrepp och diskuterar våra 

metodval. 

4.1  Kvalitativ forskning 
Vår  studie  utgår  från  en  kvalitativ  forskningsansats  och  syftet  med  kvalitativ  forskning  är  att 

undersöka ett fenomen på djupet (Fejes & Thornberg 2011). Kvalitativ forskning är relevant att 

använda  när  syftet  är  att  studera  människors  uppfattningar,  åsikter  eller  attityder,  vilket  är 

målsättningen med vår studie. Forskningsansatsen utgår från människors personliga erfarenheter av 

ett fenomen (Denscombe 2009) med syfte att framställa data av beskrivande karaktär (Hassmén & 

Hassmén  2008).  Till  skillnad  mot  kvantitativ  forskning  som utgår  från  statistik  med  syfte  att  

försöka förklara något, försöker kvalitativ forskning förstå något (Fejes & Thornberg 2011). I vår 

studie försöker  vi förstå hur respondenterna uppfattar verkligheten. 

4.2  Urval
För att besvara våra forskningsfrågor intervjuade vi fyra idrottslärare som undervisar i grundskolan 

men på olika undervisningsstadium. En närmare presentation av de fyra lärarna görs i inledningen 

av  resultatdelen.  Idrottslärarna  som  deltog  i  studien,  valdes  ut  via  två  steg.  Första  steget  i 

urvalsprocessen kan likna Denscombes (2009) beskrivning av ett bekvämlighetsurval, eftersom vi 

valt  idrottslärare  vi  haft  kontakt  med tidigare.  Däremot  har  vi  utifrån den första  urvalsgruppen 

genomfört ett selektivt urval för att välja ut de fyra personer vi ansåg mest lämpliga i förhållande 

till studiens syfte. I urvalsprocessen har vi valt att beakta faktorer som kön, yrkeserfarenhet och 

vilket undervisningsstadium lärarna undervisar i. Avsikten var att skapa en så varierad urvalsgrupp 

som möjligt.  I  studien har vi  både kvinnliga och manliga  idrottslärare  med olika erfarenhet  av 

rörelsehindrade elever. Lärarna undervisar olika åldrar, två av lärarna i de yngre åren och två i de 

äldre åren. Detta gjordes för att se om det fanns några skillnader mellan lärarna, med tanke på 

undervisningsstadium. 
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Tidigare studier inom ännet, genomförda av bland annat Brent Hardin (2005) och Michael Orlansky 

(1987) poängterar att faktorer som erfarenhet och utbildning påverkar synen på inkludering. Deras 

studier visar även att ju mer utbildning och erfarenheter lärarna har desto positivare blir  de till  

inkludering. Vi har därför valt att intervjua en lärare som ännu inte undervisat någon rörelsehindrad 

elev, för att kunna se om det innebar någon skillnad på synen i jämförelse med lärare med mer 

erfarenhet. 

4.3  Datainsamling
För att besvara våra forskningsfrågor samlade vi in data via intervjuer. Intervjuer är fördelaktigt att 

använda som metod när syftet  är att fördjupa sig i människors uppfattningar  kring ett  fenomen 

(Denscombe  2009).  Vi  använde  halvstrukturerade  intervjuer  som  utgår  från  en  förutbestämd 

intervjuguide bestående av teman som intervjun ska behandla. Målsättningen med halvstrukturerade 

intervjuer är att respondenternas svar och intressen ska styra vad som tas upp inom respektive tema 

(Kvale 1997). Utifrån Denscombe (2009) och Kvale (1997) utformade vi en intervjuguide (se bilaga 

1) som vi använde under intervjuerna.

Vi valde att genomföra personliga intervjuer,  vilket är vanligt i  samband med halvstrukturerade 

intervjuer.  En  personlig  intervju  innebär  att  intervjuaren  personligen  träffar  respondenten  och 

genomför intervjun. En fördel med personliga intervjuer är att de är lätta att organisera, eftersom det 

endast är två personer som behöver komma överens om tid och plats. En annan fördel är att de är 

förhållandevis lätta att styra och en tredje är att informationen kommer från en förstahandskälla. 

Ytterligare en fördel är att intervjuaren kan säkerställa den intervjuades svar (Denscombe 2009). 

4.4  Genomförande
Innan intervjuerna genomfördes tre provintervjuer för att säkerställa relevansen i våra intervjufrågor 

och därmed stärka studiens tillförlitlighet. Det är viktigt att intervjuerna är utformade så att de tar 

reda  på  det  som  är  väsentligt  i  förhållande  till  studiens  syfte  (Hassmén  &  Hassmén  2008). 

Provintervjuerna  genomfördes  på  blivande  idrottslärare,  vilket  vi  ansåg  relevant  eftersom våra 

frågor ska kunna besvaras av idrottslärare oavsett tidigare erfarenheter av rörelsehindrade elever i 

undervisningen. Dessa intervjuer gav oss också möjlighet att  lära oss den tekniska utrustningen 

(mp3-spelare), samt förbättra våra färdigheter i intervjuteknik. 
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Den första kontakten med respondenterna i studien togs genom mail eller telefon. Vi informerade 

om studiens syfte och frågade om de ville ställa upp på en intervju. Intervjuguiden delades inte ut 

till respondenterna innan intervjun, med anledning av att vi inte ville ge respondenterna möjlighet 

att fördjupa sig i frågorna och för att vi ville få spontana svar.

I intervjusituationen utgick vi från vår intervjuguide bestående av fyra övergripande teman som alla 

intervjuerna behandlar.  Vi valde att  konstruera en öppen intervjuguide eftersom våra två första 

provintervjuer, där vi utgick från en mer strikt intervjuguide med förutbestämda frågor, hade en 

tendens till att bli utfrågning. Målsättningen med en mer öppen intervjuguide är att intervjuerna ska 

utspelas  mer  som ett  samtal,  där  respondentens  intressen  och erfarenheter  för  intervjun framåt 

(Kvale 1997). 

Vi inledde samtliga intervjuer på ett liknande sätt med några bakgrundsfrågor, angående utbildning 

och yrkeserfarenhet. Dessa frågor fungerade som en ”uppvärmning” för respondenten och gav oss 

tillgång till relevant information för vår analys. Därefter ställdes en öppen fråga, ”någonting som de 

intervjuade  kan  förväntas  ha  en  genomtänkt  uppfattning  om”  (Denscombe  2009,  s.  256). 

Respondenten skulle då berätta om sina erfarenheter av rörelsehinder, och utifrån respondentens 

svar  fortskred  sedan  intervjun.  Intervjuguidens  olika  teman  togs  därmed  inte  upp  i  samma 

ordningsföljd i de olika intervjuerna.

Att skapa trygghet i intervjusituationen påpekar Denscombe (2009) som en viktig aspekt att beakta i 

samband med intervjuer, vilket vi haft i åtanke i samband med våra intervjuer. Respondenterna fick 

bland annat välja tid och plats för intervjun. Vi valde att intervjua enskilt med anledning av att det 

annars kunde uppstått oklarheter i vem som höll i intervjun. Efter samtycke med respondenterna 

spelades  intervjuerna  in,  vilket  Denscombe  (2009)  ser  som  en  förutsättning  i  samband  med 

kvalitativ forskning. I och med att intervjuerna spelas in, kan forskaren fokusera på intervjun och 

rikta uppmärksamheten åt den som intervjuas.

4.5  Bearbetning och analys
Direkt efter intervjuerna transkriberades materialet. Vi valde att transkribera intervjuerna ordagrant 

för att vara säkra på att inte missa något viktigt. Däremot noterade vi inte pauser, stakningar och 

ljud som ”hm” och ”eh”, eftersom vi ansåg det irrelevant utifrån vårt syfte. Detta med anledning av 

att vi i analysen inte kommer lägga fokus på till exempel pausernas innebörder. Kvale (1997) menar 
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att det inte finns någon uttalad strategi för hur en forskningsintervju ska transkriberas. Syftet med 

studien avgör hur forskaren väljer att  skriva ut intervjuerna.  Antingen transkriberas intervjuerna 

ordagrant eller så väljer forskaren att enbart skriva ut det som är relevant för studien. Dessa frågor 

bör forskaren fundera kring innan transkriberingen påbörjas. 

 

När  transkriberingen  var  klar  påbörjade  vi  en  kvalitativ  innehållsanalys,  vilket  ofta  används  i 

samband med analys av intervjuer. En kvalitativ innehållsanalys utgår från olika steg. Först läser 

forskaren  igenom  det  transkriberade  materialet  för  att  bekanta  sig  med  texten  och  skapa  en 

helhetsbild. Sedan väljer forskaren ut de stycken som är relevanta utifrån studiens forskningsfrågor. 

Då dessa stycken har valts ut från vardera intervju kategoriseras styckena, för att därefter placera  

kategorierna under teman (Elo & Kyngäs 2008).  Vi kommer nedan presentera hur vi gått tillväga i 

vår analys.

Vi började med att läsa igenom transkriberingarna. Sedan valde vi de stycken som var relevanta 

utifrån  studiens  syfte  och  forskningsfrågor.  Därefter  kategoriserade  vi  utdragen  ur  intervjuerna 

utifrån våra teman i intervjuguiden. Detta gjorde vi för att underlätta för det fortsatta analysarbetet. 

Efter  kategoriseringen  försökte  vi  hitta  gemensamma teman i  intervjuerna  för  att  lättare  kunna 

strukturera  upp  resultatdelen.  Denscombe  (2009)  förespråkar  att  forskaren  försöker  finna 

återkommande teman som är centrala i flera av intervjuerna. Han menar att tillförlitligheten ökar 

om  informationen  kommer  från  flera  källor,  än  om  det  bara  kommer  från  en  källa.   De 

gemensamma  temana  vi  kom  fram  till  är:  positiv  inställning,  gruppens  inverkan,  vilja  och  

motivation, materialet på skolorna, egenskaper och dialog.

4.6  Litteratursökning 
Litteraturen vi använder i uppsatsen har vi sökt fram via Libris och EBSCO:s databaser. Dessutom 

har  Googles  sökmotor  använts.  Sökorden  vi  använt  är  idrott  och  hälsa/  physical  education,  

rörelsehinder/physical  disability,  inkludering/inclusion,  exkludering/exclusion,  

funktionsnedsättning/handicap  och  funktionshinder/handicap.  I sökningen har vi kombinerat flera 

av sökorden. Vi har även valt  relevant  litteratur  till  vårt  uppsatsämne utifrån kurslitteratur  från 

tidigare delkurser.

Vi använder främst svensk litteratur, då det känns mest relevant i förhållande till vårt syfte. Detta 

med tanke på att vi undersöker idrottslärare i Sverige. Den svenska forskningen i ämnet domineras 

till stor del av Kajsa Jerlinder. Hon skriver mycket om ämnet och en stor del av övrig forskning i  
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ämnet  refererar  till  hennes  studier.  För  att  få  ett  bredare  spektra  och  se  fenomenet  ur  olika 

perspektiv använder vi i avsnittet ”tidigare forskning” därför även några utländska vetenskapliga 

texter. 

4.7  Etiska aspekter 
Vetenskapsrådet (2003) presenterar fyra huvudkrav som den vetenskapliga forskningen ska utgå 

ifrån.  De  fyra  kraven  är:  informationskravet,  samtyckeskravet,  konfidentialitetskravet  och 

nyttjandekravet.  

• Informationskravet innebär att forskaren ska informera deltagarna om studien och vilken 

uppgift de har i studien.

• Utifrån samtyckeskravet ska deltagarna informeras om att deltagandet är frivilligt och att de 

har rätt att avbryta sitt deltagande.

• Enligt  konfidentialitetskravet ska  uppgifter  om  deltagarna  i  undersökningen  behandlas 

anonymt och eventuella personuppgifter får ingen annan än forskaren ta del av. 

• Nyttjandekravet  innebär  att  forskningsuppgifterna  endast  får  användas  i  samband  med 

studien.

(Vetenskapsrådet 2003).

 Dessa krav har vi haft i åtanke under studiens gång. Informationskravet tog vi hänsyn till eftersom 

vi  redan i  samband med den första  kontakten  informerade  om studiens  syfte.  Samtyckeskravet 

uppfyllde  vi  då  vi  innan  intervjuerna  informerade  respondenterna  om  deras  rättigheter,  att 

deltagandet  är  frivilligt  och  att  de  har  rätt  att  avbryta  sin  medverkan  i  studien.  Utifrån 

konfidentialitetskravet  nämns  inte  respondenternas  identitet  i  arbetet  utan  namnen  i  studien  är 

fiktiva. I samband med datainsamlingen samlade vi inte in några personuppgifter då detta inte var 

relevant för vår studie. Med tanke på nyttjandekravet har det insamlade materialet bara använts i 

vårt arbete och efter studien kommer det att raderas. 

4.8  Kvalitetsbegrepp

Denscombe (2009) påpekar några begrepp som är viktiga att ha i åtanke vid kvalitativ forskning. I  

samband med vår studie har vi främst fokuserat på tre av dessa; trovärdighet, tillförlitlighet och 

generaliserbarhet. 
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Trovärdighet innebär att datan som samlas in ska vara ett resultat utifrån forskarens syfte. ”Frågan 

här gäller i vilken utsträckning kvalitativa forskare kan visa att deras data är exakta och träffsäkra” 

(Denscombe  2009,  s.  380).  Däremot  finns  det  inom  kvalitativ  forskning  inget  bestämt 

tillvägagångssätt för att visa att det forskaren kommer fram till stämmer överens med verkligheten. 

För  att  öka  studiens  trovärdighet  är  det  därför  viktigt  att  redogöra  för  sina  metodval  och 

tillvägagångssätt för att övertyga läsaren att resultaten är grundade i trovärdiga forskningsmetoder. 

Ytterligare en faktor som kan bidra till ökad trovärdighet i samband med kvalitativa studier är att 

forskaren  kan säkerställa sitt resultat med respondenterna, för att se om forskaren förstått rätt. Detta 

utnyttjade vi i samband med våra intervjuer, då vi försäkrade oss genom att fråga om vi förstått  

respondenterna rätt.  En tredje  faktor  som kan öka trovärdigheten  inom kvalitativ  forskning  är 

triangulering, vilket innebär att två eller flera insamlingsmetoder kombineras för att öka resultatets 

träffsäkerhet.  Om flera metoder  påvisar samma resultat  är  det större chans att  resultat  stämmer 

överens med verkligheten (Denscombe 2009).

Tillförlitlighet inom kvalitativ forskning innebär att studien ska vara pålitlig och utgår från frågan; 

”Om någon annan utför forskningen, skulle han eller hon då få samma resultat och komma fram till 

samma  slutsatser?”  (Denscombe  2009,  s.  381).  Det  är  därmed  viktigt  med  en  tydlig 

metodgenomgång, för att ge läsaren en möjlighet att kunna återskapa studien.

Generaliserbarhet kan enligt Denscombe (2009) ses som ett mått på hur resultat från studien kan 

överföras till en större population. I kvalitativ forskning som ofta undersöker mindre grupper, kan 

det  bli  problematiskt  att  generalisera  resultatet.  Denna  problematik  undviker  vissa  kvalitativa 

forskare genom att påstå att syftet med deras studier inte är att generalisera resultatet. Däremot kan 

kvalitativa  forskare  öka  möjligheten  till  generaliserbarhet  genom att  ge läsaren tillräckligt  med 

information om till exempel den grupp eller skola man undersöker. Detta för att läsaren ska ges en 

möjlighet att jämföra och själv ta ställning till om resultatet kan generaliseras (Denscombe 2009).

4.9  Metoddiskussion

Vi använde halvstrukturerade intervjuer eftersom vi ville  att  respondenternas svar och intressen 

skulle  styra  själva  intervjun,  vilket  Kvale  (1997)  ser  som  en  fördel  med  halvstrukturerade 

intervjuer. Till en början tänkte vi använda ostrukturerade intervjuer eftersom det möjliggör att gå 

ännu mer på djupet. Ostrukturerade intervjuer har inga fasta ramar utan respondentens svar och 

intressen formar intervjun (Denscombe 2009). Kvale (1997) påpekar dock att denna typ av intervju 
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kräver en god vana hos intervjuaren för att styra intervjun i rätt riktning. Med anledning av detta 

valde vi halvstrukturerade intervjuer. I och med valet av halvstrukturerade intervjuer berörde alla 

intervjuer samma ämnen, vilket hade kunnat vara svårt för oss att styra om vi valt ostrukturerade 

intervjuer. 

Vår ovana av intervjuer blev i vissa fall synligt, då vi inte riktigt fick det djup vi önskat. Efter  

transkribering av intervjuerna uppmärksammade vi att fler följdfrågor hade varit att föredra. I vissa 

fall fick vi en känsla av respondenternas uppfattningar, men när transkriberingen genomförts syntes 

inte uppfattningarna lika tydligt och det blev svårt att skriva ut det i resultatet. Detta anser vi kan ha 

sänkt  studiens  trovärdighet.  Trots  det  är  vi  nöjda med vårt  val  av halvstrukturerade  intervjuer. 

Helstrukturerade  intervjuer  och  enkäter  som vi  först  funderade  på,  hade  gett  mindre  djup  och 

därmed blivit svåra att använda i förhållande till våra forskningsfrågor.

Vi valde att intervjua en och en på grund av tidsmässiga och trygghetsmässiga skäl. Genom detta  

val sparade vi tid eftersom vi kunde genomföra intervjuer samtidigt. Därmed fick vi mer tid som vi 

istället kunde lägga på analys och bearbetning av det insamlade materialet. Med trygghetsmässiga 

skäl menar vi att respondenten ska veta vem som ställer frågan, men även att  han/hon inte ska 

känna sig underlägsen. Att det kan skapas en ”två mot en-situation”. Det som hade varit positivt  

med att vara två i samband med intervjuerna är att vi hade kunnat samarbeta med varandra och 

därmed kunnat få djupare reflektioner. Det som den ena inte hade någon följdfråga på kunde den 

andra följt upp. I samband med att vi valde att intervjua enskilt, kan studiens tillförlitlighet minskat. 

Men i   och med att vi följde intervjuguiden och att vi på förhand utifrån våra provintervjuer hade 

kommit överens om tänkta följdfrågor anser vi att denna problematik minskade. Att vi valde att inte 

ta med våra följdfrågor i intervjuguiden innebär att studiens tillförlitlighet även här kan minska, 

eftersom det blir svårt för någon annan att göra om samma studie.

Det var inte bara utifrån intervjuerna vi tog hänsyn till tidsaspekten i vårt arbete, utan även i vårt val 

av  insamlingsmetod  hade  vi  tiden  i  åtanke.  Att  till  exempel  kombinera  intervjuer  med 

observationer,  triangulering,  är  vanligt  förekommande  i  kvalitativa  studier.  Fördelen  med  att 

kombinera dessa två metoder är att det som sägs i intervjun kan jämföras med verkligheten, vilket  

ökar  studiens  trovärdighet.  Blir  resultaten  likvärdiga  från  två  olika  metoder  ökar  chansen  att 

resultatet  är  korrekt  (Denscombe  2009).  I  och  med  att  vi  haft  ungefär  tio veckor  på  oss  att 

genomföra hela arbetet, valde vi att endast fokusera på en insamlingsmetod och genomföra den med 

kvalité istället för att kombinera flera. Visserligen kan det vara så att någon av våra respondenter 
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påverkades  av  intervjusituationen  och  svarade  annorlunda  i  förhållande  till  vad  som  händer  i 

praktiken.  Detta  försökte  vi  undvika  genom att  utforma  intervjun mer  likt  ett  samtal,  där  inga 

åsikter  och  tankar  värderas  som rätt  eller  fel.  I  förhållande  till  vårt  syfte  ansåg  vi  det  utifrån 

tidsaspekten också tillräckligt med intervjuer, då det var uppfattningarna bland dessa idrottslärare vi 

ville undersöka, inte vad som genomfördes i praktiken.  

Vår urvalsprocess har vi under studiens gång reflekterat kring. Vi valde att intervjua de lärare vi 

sedan tidigare varit i kontakt med, främst på grund av två orsaker. För det första hade några av 

lärarna redan under den verksamhetsförlagda utbildningen meddelat  att  de gärna tar  sig tid och 

deltar och hjälper till, om vi någon gång i framtiden skulle skriva en uppsats som behandlade ämnet 

idrott och hälsa. För det andra spelade tidsaspekten in även här, då det var lättare att få kontakt med 

idrottslärare  man kände sen tidigare.  Dessutom anser  vi  att  valet  av personer  i  vår  närhet  inte 

förringar studiens resultat i vårt fall, då syftet inte är att dra några övergripande slutsatser, generella 

för hela  idrottslärarkåren.  Det vi  däremot ser som ett  problem är att  vi  endast intervjuade fyra  

personer.  För  att  underlätta  i  analysarbetet  hade  fler  intervjupersoner  varit  att  föredra,  då  det 

eventuellt hade förenklat att dra tydligare slutsatser. Kvale (1997) påpekar att intervjuantalet är ett 

vanligt problem inom kvalitativ forskning, antingen intervjuas för få eller för många. Vid för få 

intervjuer blir det svårt att se skillnader mellan respondenterna, vilket vi också upplevde. Det var 

svårt  att  upptäcka  skillnader  på  idrottslärarnas  uppfattningar  beroende  på  erfarenheter  och 

undervisningsstadium. För att öka studiens trovärdighet hade fler respondenter varit att föredra.

En annan problematik vi stött på i samband med vår studie är att forskningen inom vårt ämne är 

begränsad i Sverige. Vi använde därför den forskning som fanns att tillgå och i vissa fall använde vi 

därför  litteratur  som  vi  inte  skulle  valt  om  det  hade  funnits  flera  alternativ.  Rapporter  och 

granskningar  från Barnombudsmannen och Skolinspektionen är exempel  på källor  som använts 

trots att dessa inte rekommenderas i samband med c-uppsatser. Vi valde dessa eftersom vi ansåg 

dem som relevanta.  Bristen på tidigare forskning i Sverige innebär att  Jerlinders studier fått  en 

central roll i vårt arbete. Vi har försökt hitta annan svensk forskning inom ämnet, men utan resultat. 

Genom att använda utländsk litteratur har vi försökt komma runt problemet med bristen på svensk 

forskning. 

14



5. Teoretiskt ramverk
Syftet  med  vår  studie  är  att  undersöka  fyra  idrottslärares  uppfattningar  om  inkludering  av 

rörelsehindrade elever i grundskolans idrottsundervisning och utifrån detta kommer vi nedan att 

presentera litteratur och granskningar som är av betydelse för vårt syfte. 

5.1  Rörelsehindrade elevers situation i ämnet idrott och hälsa  
Idrott och hälsa är ett ämne som skiljer sig åt i jämförelse med andra ämnen. Kroppen och dess 

rörelser är centrala, vilket innebär att rörelsehindren lätt synliggörs (Jerlinder 2010). Vi kommer nu 

presentera hur rörelsehindrade elevers situation i samband med idrottsundervisningen beskrivs i 

Barnombudsmannens (2002) och Skolinspektionens (2009) granskningar,  samt Jerlinders (2005) 

studie. 

I Barnombudsmannens (2002) undersökning om rörelsehindrade elevers skolsituation framkommer 

det att många rörelsehindrade elever utesluts från flera ämnen i skolan, bland annat i idrott och 

hälsa.  Vanligt  förekommande  bland  de  rörelsehindrade  eleverna  i  studien  är  att  de  anser  att 

undervisningen och aktiviteterna sällan anpassas utifrån deras förutsättningar, och de tvingas ofta 

sysselsätta sig med något alternativt. En av eleverna i studien beskriver hur idrottsundervisningen 

kan se ut: ”En av lektionerna åker jag och min assistent och rider. Det är min gympa. Den andra 

lektionen brukar jag och min assistent gå på promenad” (Barnombudsmannen 2002, s. 32).  Att 

behöva sysselsätta sig med något annat i samband med idrottsundervisningen framkommer även i 

skolinspektionens (2009) granskning av rörelsehindrade elevers skolvardag. En rörelsehindrad elev 

i  studien påpekar tillgängligheten till  idrottshallen som ett  stort problem, vilket innebär att  hon 

istället  för  att  delta  i  den  ordinarie  undervisningen  sysselsätter  sig  med  simning  under 

idrottslektionerna. Denna form av exkludering från den ordinarie idrottsundervisning påpekas också 

av en annan elev i samma granskning som påpekar att idrottslektioner och friluftsdagar ofta ersätts 

av andra aktiviteter. Eleven uttrycker att han till  en början närvarade på friluftsdagarna, men då 

aktiviteterna sällan var anpassade efter hans behov blev han sittandes bredvid. I samspråk med sin 

assistent sysselsätter sig de därför med något alternativ istället,  till exempel att gå och fika på stan.  

Vikten  av  anpassade  övningar  uttrycks  också  av  en  annan  elev  i  skolinspektionens  (2009) 

granskning  som  beskriver  att  idrottslektionerna  blivit  mer  tillgängliga  och  roligare  efter  att 

idrottsläraren inlett ett samarbete med habiliteringen; 
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Tidigare var det jättetråkigt när vi skulle ha idrott för läraren visste inte vilka 
övningar jag kunde klara av så jag fick mest sitta och titta på. Men nu har 
läraren fått tips från habiliteringen om övningar som jag kan vara med på så 
nu är det mycket roligare (Skolinspektionen 2009, s. 17).

Denna positiva syn på idrottsundervisningen framkommer även i Jerlinders (2005) fallstudie,  då 

hon genom intervjuer och observationer har studerat en rörelsehindrad tioårig pojke. Han är positivt 

inställd  till  ämnet  och  är  aktiv  på  fritiden.  Han  deltar  i  undervisningen  utifrån  sina  egna 

förutsättningar. Det innebär att han inte alltid gör samma övningar som de andra i klassen, men han 

närvarar alltid i den ordinarie undervisningen.

 

5.2  Pedagogiska perspektiv

I föregående avsnitt framkommer det att rörelsehindrade elever kan bli åsidosatta i samband med 

idrottsundervisningen (Barnombudsmannen 2002), trots skolans ambitioner om inkludering (Hjörne 

och Säljö 2009). I detta avsnitt kommer vi redogöra begreppet inkludering och hur idrottsläraren 

kan arbeta för att inkludera alla. 

5.2.1  Inkludering och integrering 

Inkludering och integrering är två begrepp som figurerat i skolans värld, då strävan mot en skola för 

alla har varit central under de senaste årtiondena. Integreringsbegreppet var det som gällde tidigare, 

men nu används inkluderingsbegreppet mer flitigt i debatten kring den svenska skolan (Nilholm 

2007) Begreppen används ofta som synonymer, vilket Nilholm (2007) anser felaktigt, då begreppen 

har  olika  innebörder.  Vi  kommer  nu  att  beskriva  integrering  och  inkludering  för  att  klargöra 

skillnaden mellan begreppen. 

Integrering innebär att alla elever ska närvara i den ordinarie undervisningen. Detta sker dock utan 

att  särskilda anpassningar  görs efter  elevernas  särskilda behov.  Eleven placeras  i  den ordinarie 

undervisningen med förhoppning om att den gemensamma klassrumsmiljön ska vara tillräcklig för 

fortsatt  utveckling.  Problematiken  med  integrering  är  att  det  inte  är  säkert  att  alla  elever  blir 

delaktiga  i  undervisningen,  bara  för  att  de  deltar  i  den  ordinarie  undervisningen  (Fors  2004). 

“Integrering leder alltså inte automatiskt till inkludering” (Fors 2004, s 24). 

Inkludering,  vilket  är  det  begrepp  vi  kommer  att  använda  fortsättningsvis,  är  ett  mångtydigt 

begrepp.  Vi  kommer  försöka  att  konkretisera  inkludering  genom  att  redogöra  för  hur  några 

författare uppfattar begreppet. Då begreppet är mångtydigt gör vi ett medvetet val att att presentera 
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olika perspektiv på begreppet, eftersom vi anser att det i kapitlet analys och diskussion kan vara 

relevant att jämföra respondenternas uppfattningar om inkluderingsbegreppet i förhållande till de 

olika författarnas tolkningar.

 

Inkludering innebär till skillnad mot integrering att skolan ska anpassas för eleverna, istället för 

tvärtom (Egelund,  Haug  & Persson  2006).  Detta  påpekas  även  av  Claes  Nilholm (2006)  som 

uttrycker;  ”I  ett  skolsammanhang  betyder  då  inkludering  att  skolan  (som  en  helhet)  ska  vara 

organiserad utifrån det faktum att barn är olika” (Nilholm 2006, s.14).  Till skillnad mot integrering 

utgår inkludering från att anpassningarna ska ske på gruppnivå, där elevers olikheter bör ses som 

styrkor (Fors 2004).  

Individuell anpassning förknippas ofta med begreppet inkludering. En inkluderande skola strävar 

mot  en  individanpassad  skolgång,  med  undervisning  anpassad  efter  elevers  särskilda  behov. 

Individualisering är alltså ett tillvägagångssätt i en inkluderande skola, begreppen bör däremot inte 

ses  som  synonymer.  En  väsentlig  skillnad  mellan  begreppen  är  att  individualiseringen  enbart 

inriktar sig på åtgärder som syftar till att möta eleverna på den nivå de befinner sig för tillfället.  

Fokuseringen  på  den  enskilda  eleven  leder  ofta  till  mycket  individuellt  arbete,  vilket  i  sin  tur 

innebär att elever går miste om tillfällen till samarbete och sociala interaktioner med andra. Att vara 

delaktig  i  sociala  sammanhang  med  klasskamrater  och  lärare  är  en  viktig  komponent  för  en 

inkluderande  skola.  Inkludering  innebär  alltså  inte  bara  en  individualiserad  undervisning,  utan 

möjligheter till sociala interaktioner med klasskamrater och lärare är också en nödvändig aspekt i 

inkluderingstanken (Egelund m fl. 2006).

I detta avseende skiljer sig Hjörne och Säljös (2009)  syn, då de anser att skolan bör omstruktureras 

och anpassas för att tillgodose alla elevers behov. Målsättningen är att skapa en skola där alla elever 

utvecklas, vilket i vissa fall kan innebära att exkluderande undervisningssituationer är att föredra 

eftersom det kan skapa bättre förutsättningar för alla. De påpekar dock att målsättningen är att dessa 

åtgärder ska kunna ske inom ramen för den ordinarie skolverksamheten, tillsammans med övriga 

klassen, men att det i de fall det är nödvändigt med exkluderande undervisningsformer också skall 

finnas möjligheter till det.

Att inkludering kan ske på olika sätt påpekas även av Jerlinder (2005). Undervisningen ska grunda 

sig i elevers olika förutsättningar,  och lärarens roll blir att försöka anpassa undervisningen med 

hänsyn till varje enskild elev. Lisa Asp – Onsjö (2008) delar upp inkluderingsbegreppet i tre olika 
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perspektiv nämligen rumsligt, socialt och didaktiskt. Hon påpekar att det ska finnas en tanke bakom 

planeringen och att  eleven är inkluderad då skolgången är planerad utifrån de tre perspektiven. 

Rumslig inkludering innebär att eleven är i samma klassrum som sina klasskamrater och deltar i 

samma aktiviteter. Med social inkludering menas att eleven deltar i sociala interaktioner, med både 

lärare och klasskamrater. Det tredje perspektivet, didaktisk inkludering, innebär att undervisningen 

är anpassad efter elevens förutsättningar. Eleven är helt inkluderad, om skolan och dess personal 

har planerat elevens skolgång utifrån dessa tre perspektiv. Att vara inkluderad behöver därmed inte 

alltid betyda att alla gör likadant.  

I och med detta kommer vi nedan presentera pedagogiska tankesätt för att inkludera rörelsehindrade 

elever i idrottsundervisningen. 

5.2.2  Pedagogiska tankesätt för att inkludera rörelsehindrade elever

Läraren har en betydande roll för inkluderingsprocessen av elever med rörelsehinder. Att som lärare 

planera,  reflektera  och  regelbundet  utvärdera  undervisningen  med  syfte  att  skapa  inkluderande 

miljöer,  påpekar  Nilholm  (2006)  som  viktiga  komponenter  för  att  inkludering  ska  uppnås.  I 

samband med en inkluderande idrottsundervisning är det enligt Håkan Larsson (2007) viktigt att 

eleverna alltid får delta utifrån sina egna förutsättningar. 

Ur  ett  didaktiskt  perspektiv  handlar  inkluderad  undervisning  i  idrott  och 
hälsa helt enkelt om att alla elever ska kunna delta på sina egna villkor. Det 
behöver inte betyda att alla elever ska kunna delta i alla aktiviteter, men att 
det  måste  finnas  en  plan  för  att  alla  ska  kunna  utveckla  sin  kroppsliga 
kompetens under lektionerna (Larsson 2007, s 248). 

Progressionsprincipen och förenklingsprincipen är två pedagogiska tillvägagångssätt som utgår från 

individens förutsättningar. Principerna möjliggör för läraren att uppnå Larssons (2007) målsättning 

med  en  idrottsundervisning  där  alla  elever  deltar  på  sina  egna  villkor. Progressionsprincipen 

innebär att  undervisningen stegras från lätta  till  mer  avancerade övningar.  Ett  exempel är inom 

gymnastiken där eleverna börjar med att lära sig en motorisk grundform för att sedan kombinera två 

grundformer och till slut sätta samman flera grundformer till en hel övning. 

Förenklingsprincipen  utgår  från  att  läraren  delar  upp  en  övning  i  olika  delar  utifrån  vad  som 

upplevs svårt. För en elev som känner sig otrygg med att falla från hög höjd kan läraren via ett 

upphöjt  mattberg  minska  fallhöjden och därmed förenkla  för  eleven (Nyberg  & Sterner  2007). 

Förenklingsprincipens syfte är att “… övningar som eleven trodde skulle vara omöjliga att göra 

plötsligt  blir  möjliga”  (Nyberg  & Sterner  2007,  s.  96).  Progressions-  och  förenklingsprincipen 
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möjliggör att eleven lyckas och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar, vilket läraren bör sträva 

mot (Nyberg & Sterner 2007). 

Anpassad fysisk aktivitet (AFA) är ytterligare ett pedagogiskt tankesätt, som möjliggör för läraren 

att  anpassa  idrottsundervisningen  efter  elevers  förutsättningar.  AFA  bygger  på  att 

idrottsundervisningen ska planeras och genomföras utifrån ett pedagogiskt perspektiv som syftar till 

allas  möjlighet  att  delta,  till  exempel  via  tydliga  instruktioner  och  tillgängliga  miljöer 

(Specialpedagogiska skolmyndigheten 2010). Det är viktigt att se möjligheterna istället för hindren. 

Hinderbanor är en aktivitet som går att anpassa utifrån AFA. För att förenkla och hitta alternativa 

vägar som passar alla, ska banan för en rullstolsburen elev till exempel byggas på plan mark med 

hinder  som går  att  ta  sig  under.  En möjlighet  med  alternativa  vägar  är  att  alla  elever,  oavsett 

funktionsnedsättning eller inte, kan finna ett alternativ som passar. Att lyssna och få feedback från 

de  elever  som  har  en  funktionsnedsättning  kan  tillföra  läraren  mycket  kunskap.  De 

funktionsnedsatta eleverna kan ofta själva komma med förslag på hur en aktivitet kan anpassas, så 

att  även  de  kan  vara  med  (Fors  2004).  I  de  fall  som dessa  anpassningar  genomförts  och  det 

fortfarande innebär svårigheter  för den rörelsehindrade eleven att  delta,  går det att  aktivera den 

rörelsehindrade eleven i en alternativ roll, som ändå möjliggör delaktighet i undervisningen. Eleven 

kan till exempel agera lekledare eller domare (Jerlinder 2005).

5.3  Den fysiska aktivitetens betydelse  
I föregående avsnitt har vi presenterat hur läraren kan gå till väga för att inkludera rörelsehindrade 

elever i idrottsundervisningen. I detta avsnitt redogör vi varför fysisk aktivitet är viktigt. 

Rekommendationen för svenska barn och ungdomar är minst  60 minuter  daglig fysisk aktivitet 

(Folkhälsoinstitutet  2010).  "Fysisk  aktivitet  definieras  som  all  typ  av  rörelse  som  ger  ökad 

energiomsättning" (Folkhälsoinstitutet 2010). För barn och ungdomar bör den fysiska aktiviteten 

några  gånger  varje  vecka  dessutom  bestå  av  pulshöjande  aktiviteter.  Att  vara  fysiskt  aktiv  är 

livsnödvändigt,  då  fysisk  inaktivitet  ökar  risken  för  sjukdomar,  som  till  exempel  hjärt-  och 

kärlsjukdomar, fetma och typ 2 - diabetes (Folkhälsoinstutet 2010). 

Rörelseglädje, umgänge med andra och fysisk träning, är viktiga faktorer som kan uppnås via fysisk 

aktivitet (Jerlinder 2005). Dessvärre får många elever med funktionsnedsättning inte möjlighet att 
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uppnå behovet av daglig fysisk aktivitet, då tillräckliga anpassningar inte genomförs. I vissa fall 

prioriteras även annat istället för fysisk aktivitet, eftersom det anses viktigare (Fors 2004). 

Hälsa och fysisk aktivitet är inte bara viktigt för de som är aktiva på fritiden, alla oavsett nivå kan 

utifrån sina förutsättningar dra nytta av den fysiska aktivitetens fördelar (Rønholt 2005). Fysisk 

aktivitet  har  flera  positiva  effekter  för  en  individs  utveckling.  Det  stimulerar  hela  barnets 

utveckling, inte bara de fysiska aspekterna (Engström 2005). Att vara fysiskt aktiv ger tillfälle att se 

på världen ur olika perspektiv, till exempel genom att klättra högt upp eller åla på golvet. Genom 

detta kan vi även lära oss att bedöma avstånd och hastighet, vilket i sin tur skapar möjligheter till att 

förstå hur vi kan utnyttja rummet. Fysisk aktivitet kan alltså även utveckla det intellektuella (Langlo 

Jagtøien, Hansen och Annerstedt 2002).

Genom fysisk aktivitet  kan även den sociala  förmågan utvecklas.  Langlo Jagtøien m fl.  (2002) 

påpekar vikten av sociala  interaktioner:  ”Människan är en social  varelse.  Vi tycker  om att  vara 

tillsammans  med andra om vi kan vara tillsammans  i  situationer  som ger positiva upplevelser” 

(Langlo Jagtøien m fl 2002, s. 132). Lagidrotter, dans och lek är aktiviteter som kan bidra till dessa 

positiva upplevelser, vilket i sin tur kan utveckla samarbetsförmåga och social  kompetens. Med 

social kompetens menas att eleverna kan följa regler, gör sitt bästa för att aktiviteten ska fungera, 

visar hänsyn och respekterar övriga gruppen (Langlo Jagtøien m fl. 2002). 

Att lyckas utföra något med kroppen innebär positiva effekter för en individs självbild. Att behärska 

sin kropp och hantera den i samband med olika rörelser ökar självförtroendet (Åhs 2005).  Personer  

med god fysik har oftast  bättre själv- och kroppsuppfattning än de som har dålig  fysik.  Fysisk 

styrka och kroppsfettprocent är två faktorer som kan kopplas till självuppfattning. Till exempel har 

det visat sig att pojkar i tonåren som är fysisk svaga kan ha sämre självuppfattning än de som är 

fysiskt starka (Duesund 1996).  

Vid fysisk aktivitet  sätts kroppen igång. Flera olika saker händer i kroppen, bland annat frisätts 

endorfiner vilket gör att du lättare kan känna dig tillfredsställd. I och med att du rör på dig ökar 

blodcirkulationen och detta gör att cellerna kan ta upp mer syre. Vilket i sin tur gör att kroppen kan  

ta hand om bland annat stresshormoner. Därav minskar belastningen på hjärtat och det förbättrar 

både humör och sömnkvalitet. Även minnet, inlärningen och koncentrationsförmågan kan förbättras 

genom fysisk aktivitet annan (McArdle, Katch & Katch 2005). Fysisk aktivitet gör det enklare för 
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kropp och själ att bli redo att anta intellektuella utmaningar och vi får lust att arbeta både fysiskt 

och psykiskt (Langlo Jagtøien m fl. 2002).

Att  träna  och  utveckla  sina  fysiska  egenskaper  har  stor  betydelse  för  personer  med  fysisk 

funktionsnedsättning.  Förbättrad  kroppslig  kompetens  kan  innebära  ökad  livskvalitet  och 

självständighet, då det underlättar i de vardagliga sysslorna. Ökad rörlighet i muskler och leder, kan 

för  en  rörelsehindrad  elev  till  exempel  innebära  att  av-  och  påklädning  kan ske  utan  assistans 

(Jerlinder 2010).
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6. Tidigare forskning 
Utifrån  vårt  syfte,  som  är  att  undersöka  fyra  idrottslärares  uppfattningar  om  inkludering  av 

rörelsehindrade  elever  i  grundskolans  idrottsundervisning,  kommer  vi  i  detta  kapitel  presentera 

tidigare  studier  som behandlar  lärares  uppfattningar  om inkludering  och vad lärarna  anser  som 

viktigt i samband med inkludering. Eftersom forskningen inom vårt ämne är begränsad har vi även 

valt att använda studier som behandlar övriga lärares uppfattningar  om inkludering av elever med 

funktionsnedsättning. Alla studier är därför inte bara inriktade på idrottslärares uppfattningar om 

inkludering av rörelsehindrade elever.  

6.1  Inkludering ur ett lärarperspektiv

Idrottsläraren har en viktig  roll  i  inkluderingsprocessen för elever  med rörelsehinder.  Jerlinders 

(2010) enkätstudie med 221 idrottslärare visar att den enskilda lärarens attityd och inställning, till 

stor del avgör om den rörelsehindrade eleven inkluderas eller exkluderas i idrottsundervisningen. I 

Sverige är majoriteten av idrottslärarna positivt inställda till inkludering av rörelsehindrade elever 

(Jerlinder  2010).  En  liknande  bild  framkommer  i  en  brittisk  intervjustudie  genomförd  på  43 

idrottslärare,  där  lärarnas  åsikter  kring  olika  funktionsnedsättningar  undersökts.  Idrottslärarna  i 

studien  upplever  det  mindre  problematiskt  att  inkludera  fysiskt  funktionsnedsatta  elever  i 

idrottsundervisningen, än till exempel elever med psykiska funktionsnedsättningar (Morley, Bailey, 

Tan, Jon & Cooke 2005). 

Utbildning  och  tidigare  erfarenheter  är  faktorer  som påverkar  idrottslärarens  uppfattningar  om 

inkludering  av  rörelsehindrade  elever  (Jerlinder  2010).  Detta  styrks  även  av  bland annat  Karl-

Gustaf Stukát (2000) som hänvisar till studier av Michael Orlansky (1979), där lärare och blivande 

lärare fick tillfälle att utöka sina kunskaper om fysiska funktionsnedsättningar. De fick till exempel 

lyssna  på  föreläsningar  om  ämnet  och  praktiskt  sätta  sig  in  i  hur  det  är  att  ha  en  fysisk 

funktionsnedsättning.  Utbildningen  förändrade  deltagarnas  attityder  till  elever  med 

funktionsnedsättning, i positiv riktning. Vikten av erfarenheter påvisas även av Michael Giangreco, 

Ruth Dennis, Chigee Cloninger, Susan Edelman och Richard Schattman (1993), då de undersökt 

grundskolelärares  upplevelser  av  inkludering  av  elever  med  svåra  funktionsnedsättningar  i  den 

ordinarie  undervisningen.  Flera  lärare  i  studien  uttryckte  missnöje  i  inledningen  av 

inkluderingsprocessen,  eftersom  de  inte  kände  sig  tillräckligt  erfarna  för  uppgiften.  Däremot 

förändrades lärarnas uppfattningar under tiden, och ju mer erfarenheter lärarna fick desto positivare 

blev de till inkludering. 
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Brent Hardin (2005) har gjort en studie med idrottslärare, där de fått genomgå ett projekt för att 

förbättra kunskaperna kring undervisning av elever med funktionsnedsättning. För att ta reda på 

detta har det gjorts intervjuer med fem av lärarna med frågor som riktade in sig på deras utbildning, 

nuvarande undervisningserfarenheter och hur säkra de känner sig inför att undervisa och inkludera 

elever  med  funktionsnedsättning.  Sedan  observerades  de  under  två  veckor  för  att  sedan  bli 

intervjuade igen.  I intervjuerna valdes delar ur lektionerna ut för diskussionsunderlag. I studien 

kommer  Hardin (2005) fram till  att  lärarna anser att  det  är  viktigt  med speciell  utbildning och 

erfarenhet av undervisning av elever som behöver anpassad fysisk aktivitet. Bland annat jobbar en 

manlig lärare på en specialskola för elever med funktionsnedsättning och menar att det till en början 

kändes ganska obekvämt, men att du med tiden blir säkrare på hur du ska agera i olika situationer. 

En annan lärare anser att man inte får vara rädd för att prova olika saker eller prata med eleven med 

funktionsnedsättning för att det ska fungera.  Det framkommer även att en av de viktigaste källorna 

till ökad kunskap är andra lärare med erfarenhet, men att många lärare är rädda för att fråga. Efter 

det genomförda projektet, känner sig alla lärare mer självsäkra när det gäller att undervisa elever 

som behöver anpassad fysisk aktivitet. I studien gjord av Morley m fl. (2005) påpekar lärarna att 

samarbete  och  att  dra  nytta  av  varandras  egenskaper  som  viktiga  komponenter  i  arbetet  med 

funktionsnedsatta barn. Lärarna anser att det erbjöds för lite utbildning från skolans håll, och i vissa 

fall till och med ingen utbildning överhuvudtaget. Lärarna fick istället samla in nödvändig kunskap, 

via samtal med kollegor och andra lärare i liknade situationer. Utbytet av varandras erfarenheter 

led, enligt lärarna i studien till mer säkerhet och inspiration i arbetet med barn i behov av särskilt 

stöd.

Morley  m  fl.  (2005)  poängterar  att  själva  aktiviteten  är  ytterligare  en  påverkande  faktor  för 

idrottslärares  uppfattningar  för  inkludering  av  elever  i  behov  av  särskilt  stöd  i 

idrottsundervisningen. Lärarna i studien upplever det mer problematiskt att inkludera elever i behov 

av särskilt stöd i lagspel, än individuella aktiviteter. Till skillnad mot individuella aktiviteter, där de 

individuella behoven lättare kan tillgodoses, ställs idrottsläraren i en svår situation i samband med 

lagspel. Hur ska aktiviteten anpassas, så den lämpar sig väl, i förhållande till hela gruppen. 

Vi  finner  inte  några  studier  som  behandlar  vad  som  krävs  av  idrottsläraren  i  samband  med 

inkludering av rörelsehindrade elever i idrottsundervisningen, däremot har Göran Nygren (2008) 

genom en etnologisk studie fördjupat sig i rörelsehindrade elevers skolvardag. Studien utgår främst 

från ett elevperspektiv; hur de rörelsehindrade eleverna upplever sin skolvardag, men via intervjuer 

och observationer av lärare blir lärarens roll och vad som krävs av lärarna också framträdande i 
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studien. Nygren (2008) konstaterar att personalen är positivt inställda till inkludering i teorin men 

att det krävs mycket från skolan och lärarnas sida för att inkluderingen ska bli väl genomförd i 

verkligheten.  För  att  individualisera  skolsituationen  och  undervisningen  utifrån  varje  individs 

behov, krävs bland annat ett flexibelt förhållningssätt och att man som personal inom skolan intar 

ett  elevperspektiv.  Att  vara lyhörd och uppmärksam på elevers reaktioner i samband med olika 

lösningar, poängterar Nygren (2008) som viktiga faktorer i arbetet med rörelsehindrade elever, då 

han följaktligen uttrycker; 

Skolvardagen  innehåller  en  mängd  svårläsbara  situationer  med  utan  på 
förhand givna lösningar; såväl inkluderandes om exkluderande åtgärder kan 
upplevas som positiva eller negativa av eleverna. Det avgörande för dem är 
hur deras uttryckta behov uppfattas och tillgodoses inom skolorganisationen, 
och  inte  nödvändigtvis  om  lösningen  är  av  särskiljande  eller 
sammanbindande karaktär (Nygren 2008, s. 9).

En viktig aspekt för läraren blir därmed enligt Nygren (2008) att finna lösningar, där eleven känner 

sig respekterad samtidigt som behoven tillgodoses. 

Vi har nu presenterat tidigare studier inom vårt ämne, vilka uppfattningar lärare  har om inkludering 

och vad som krävs av lärare i samband med inkludering.  I  nästa kapitel  kommer vi presentera 

resultatet utifrån våra intervjuer. 
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6. Resultat
I resultatdelen presenterar vi den data som vi anser är relevant i förhållande till vårt syfte och våra 

forskningsfrågor.  Citaten  som framförs  är  omskrivna  från  talspråk  till  skriftspråk,  vilket  Kvale 

(1997) förespråkar. Han menar att det är stor skillnad på skrift- och talspråk och att det blir bättre 

flyt om man använder skriftspråk.  

Detta kapitel inleds med en presentation av respondenterna. Därefter redogör vi för det centrala i 

intervjuerna  och  presenterar  likheter  och  skillnader  mellan  respondenternas  uppfattningar. 

Resultatet  presenteras  utifrån  temana  vi  anser  vara  centrala  i  intervjuerna:  positiv  inställning,  

gruppens inverkan, vilja och motivation, materialet på skolorna, egenskaper och dialog.  Däremot 

presenteras  temana  löpande  i  texten.  Rubrikerna  i  resultatet  utgår  från  huvudtemana  i  vår 

intervjuguide,  men  vi  valde  att  lägga  möjligheter  och  svårigheter  under  avsnittet  lärarnas  

uppfattningar om inkludering  av rörelsehindrade elever.  Detta  med tanke på att  dessa rubriker 

berörde samma saker. 

6.1  Presentation av respondenterna
Utifrån konfidentialitetskravet valde vi att göra respondenternas namn i studien fiktiva. Namnen på 

respondenterna är påhittade och kan inte kopplas till deras riktiga namn. 

Stina är utbildad idrottslärare och har jobbat i ca tio år. Hon undervisar på grundskolans senare år 

på en skola belägen i södra Norrland. Hennes erfarenhet av rörelsehindrade elever är relativt stor. 

Hon  har  undervisat  någon  rörelsehindrad  varje  år.  Däremot  har  hon  inte  fått  någon  speciell 

utbildning kring rörelsehinder utöver idrottslärarutbildningen. 

Kajsa har jobbat som idrottslärare i tre år och har varit ledare inom olika idrotter. Hon är utbildad  

förskolelärare, men har kompletterat med enskilda kurser i idrott och hälsa för att få behörighet till 

att  undervisa  i  grundskolans  tidigare  år.  Hon  jobbar  på  en  skola  belägen  i  mellersta  Sverige. 

Erfarenheten av rörelsehinder är liten, då hon varken undervisat någon rörelsehindrad elev eller fått 

någon utbildning. 

Patrik är utbildad idrottslärare och har 22 års erfarenhet av yrket. Han undervisar på grundskolans 

senare  år  på  en  skola  belägen  i  mellersta  Sverige.  Trotts  sina  22  år  inom yrket  har  han  inte 
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undervisat särskilt många rörelsehindrade och har heller inte fått någon speciell undervisning utöver 

idrottsutbildningen. 

Berit är en erfaren idrottslärare som arbetat i 34 år. Hon är utbildad idrottslärare och undervisar på 

grundskolans  tidigare  år.  Hon  arbetar  på  en  skola  i  mellersta  Sverige.  Hon  har  stött  på 

rörelsehindrade elever i undervisningen.

6.2  Lärarnas uppfattningar om inkludering av rörelsehindrade elever 
De  intervjuade  lärarna  uttrycker  sina  funderingar  kring  fysiska  och  psykiska 

funktionsnedsättningar. Patrik anser att anpassningar till fysiska funktionsnedsättningar var lättare 

att genomföra än psykiska. Behoven blir synligare och därmed lättare att tillgodose. Som exempel 

nämner han att det blir väldigt synligt när en rullstolsburen elev  inte kan ta sig in i idrottshallen av 

praktiska skäl och därmed blir anpassningarna lättare att göra. Stina menar bland annat att det är 

lättare att genomföra anpassningar med en rörelsehindrad elev eftersom de oftast är experter på vad 

de kan och inte kan. En elev med en psykisk funktionsnedsättning kan ha svårare att förklara sina 

behov och behoven i sig kan vara svåra att tillgodoses. 

Lärarnas  positiva  inställning till  inkludering  av  rörelsehindrade  elever  framkommer  inte  bara  i 

relation till psykiska funktionsnedsättningar. Den positiva inställningen är något som följer genom 

alla intervjuer; 
Allt är möjligt egentligen. Har det varit en varm och solig sommar kan man 
till och med bedriva orientering i elljusspåren med en bra rullstol. Annars är  
det bara att ha stadsorientering. Man får inte begränsa sig själv i planeringen 
även om det kanske kan ta en timme extra (Stina). 

Alla elever ska få vara med och känna sig delaktiga med resten av klassen. 
Man ska försöka anpassa med syfte att alla ska kunna vara med. Det gäller att 
se möjligheterna istället för svårigheterna (Berit). 

Det är viktigt att alla är närvarande och deltar samtidigt (Patrik). 

De rörelsehindrade eleverna bör få vara med i samma grupp som de andra 
(Kajsa). 

Gemensamt för tidigare citat är lärarnas positiva inställning till rörelsehindrade elevers möjligheter 

till  deltagande.  Detta  framkommer  ofta  under  intervjuerna  som en väsentlig  del  i  arbetet  med 

rörelsehindrade elever. Respondenternas uppfattningar kan sammanfattas av Berits beskrivning;
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Inkludering av rörelsehindrade elever i idrottsundervisningen är viktigt. Jag 
vill  få  in  dem  i  undervisningen  så  mycket  som  möjligt,  de  ska  få  vara 
delaktiga i gruppen. Funktionsnedsatta elever ska också ges möjligheter att 
lära sig nya saker och ha roligt tillsammans med de andra i gruppen (Berit).

Lärarna anser  alltså  att  alla  elever  ska få möjlighet  till  att  lära  sig nya  saker utifrån sina egna 

förutsättningar  och  att  alla  ska  få  vara  delaktiga  i  undervisningen.  Däremot  finns  det  skilda 

uppfattningar mellan lärarna när det gäller vilket sätt delaktigheten ska uppnås. Patrik och Berits 

uppfattningar  om  inkludering  av  rörelsehindrade  elever  i  den  ordinarie  idrottsundervisningen 

uttrycks enligt följande;
Det är viktigt med en aktivitet, där alla kan delta samtidigt. Om man kan få  
till aktiviteter där alla kan närvara och ha roligt tillsammans, då är det lyckat. 
Någon gång ibland kan man eventuellt ha någon sidoaktivitet, men det mest 
lyckade är aktiviteter där alla elever blir delaktiga samtidigt (Patrik).

Det är viktigt att anpassa aktiviteter. Att utgå från eleven, och försöka hitta 
vägar  som funkar  för  dem är  viktigt.  Många  saker  går  att  anpassa.  I  till 
exempel  redskapsbanor,  går  det  att  ha  alternativ.  Alla  behöver  inte  göra 
samma saker, fast man sysslar med samma aktivitet. Det behöver inte bara 
gälla  rörelsehindrade  elever,  det  kan  finnas  andra  elever  som  inte  gillar 
höjder,  då  kan  banan  byggas  med  ett  lägre  alternativ,  så  man  kan  välja 
(Berit). 

Patrik  och Berit  strävar  alltså  alltid  mot  att  försöka  finna  aktiviteter,  där  alla  elever  kan  delta 

samtidigt utifrån sina behov. Patrik strävar även efter att genomföra aktiviteter anpassade efter den 

rörelsehindrade elevens förutsättningar, till exempel rullstolsbasket. Detta ser han som en möjlighet 

för de övriga i klassen att öka sin förståelse för hur det är vara rörelsehindrad. Kajsa anser däremot 

att  en uppdelning ibland är att  föredra.  Rörelsehindrade elever bör till  viss del vara delaktiga i 

undervisningen med övriga gruppen, men till viss del också genomföra särskild undervisning, mera 

anpassad efter sina förutsättningar. Detta påpekar även Stina, då hon menar att det inte alltid är 

meningsfullt för den rörelsehindrade eleven att vara med på samma aktiviteter som övriga elever. 

Ibland utövar de aktiviteter som inte är praktiskt genomförbara för den rörelsehindrade eleven och 

då kan det vara nödvändigt att han/hon får göra något annat eller göra det han/hon klarar av. Elever  

som har en habiliteringsplan behöver ibland arbeta med den och då blir de exkluderade. Detta anser 

hon vara okej om det är okej för eleven. Hon anser även att undervisningen bör anpassas åt båda 

håll.  Aktiviteterna  i  idrottsundervisningen  ska  inte  alltid  vara  enbart  anpassade  utifrån  den 

rörelsehindrade  elevens  behov,  utan  ibland  är  det  kanske  att  föredra  en  sidoaktivitet  för  den 

rörelsehindrade eleven, så att de andra eleverna får möjligheter att utvecklas;
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Det får inte bli fjantiga aktiviteter. De måste känna att det är på riktigt. Ju 
äldre eleverna blir desto mer krav ställs det i och med betygsättning. Så det 
går  inte  bara  att  anpassa  åt  ett  håll.  Utifrån  den  rörelsehindrade  elevens 
behov. Då missar de andra eleverna också otroligt mycket. Men är alla bara 
införstådda på vad som gäller brukar det gå bra (Stina).

Stina anser alltså att anpassningen inte alltid bör göras utifrån den rörelsehindrade elevens behov. 

Det  är  även  viktigt  att  de  andra  i  klassen  får  utvecklas  på  sin  nivå.  Gruppens  inverkan för 

inkluderingsprocessen blir inte bara synligt utifrån Stinas tankar utan är ett vanligt förekommande 

tema i samtliga intervjuer. Alla respondenter påpekar gruppens betydelse, antingen ur en positiv 

eller  negativ  synvinkel.  Berits  erfarenheter  gällande  den  övriga  gruppens  tankar  om  en 

funktionsnedsatt elev är väldigt positiva, vilket uttrycks enligt följande;

Min erfarenhet av inkludering, är att klasskamraterna är väldigt toleranta och 
duktiga på att ta hänsyn till eleven och dess funktionsnedsättning. För min del 
har det bara varit positiva upplevelser av inkludering av rörelsehindrade. Att 
de kan inkluderas i idrottsundervisningen kan de förhoppningsvis även dra 
nytta av som klass, i de övriga skolämnena (Berit).

Berit menar att klasskamraterna oftast är bra på att ta hänsyn till elever med funktionsnedsättningar,  

vilket även Stina påpekar. Hennes erfarenheter är att övriga gruppen oftast är fantastiska på att ta 

hänsyn till och bemöta den funktionshindrade eleven på ett positivt sätt, om eleven är öppen med 

sin funktionsnedsättning.  Däremot påpekar  hon i  samma del  av intervjun att  gruppen även kan 

innebära problem i samband med inkludering av den rörelsehindrade eleven; 

Är den rörelsehindrade eleven öppen och berättar för kompisarna, att det här 
är jag, det här kan jag, det här kan jag inte, det här behöver jag hjälp med, så  
är det enligt min erfarenhet vanligt att gruppen oftast är helt fantastiska på att  
anpassa sig efter eleven. Säger eleven däremot ingenting, eller skäms inför de 
andra, då kommer inte heller eleverna veta hur de ska bete sig i förhållande 
till den funktionsnedsatta eleven. För mig som idrottslärare är det viktigt att  
samtala med den funktionsnedsatta eleven och komma överens om hur vi ska 
förhålla oss till övriga gruppen. I en klass med 10 stycken som älskar att spela 
fotboll, måste jag som idrottslärare ibland eventuellt lyfta ur eleven som inte 
kan  spela  fotboll  som  alla  andra,  så  att  de  som  älskar  fotboll  också  får 
möjlighet att spela på det sätt som de är vana att göra. Men har eleverna en 
bra inställning och stämning med varandra, då är det sällan problem. Det är  
viktigt  att få eleverna att inse att den rörelsehindrade eleven fortfarande är 
samma person på idrotten som på till exempel matten (Stina).

Undervisningen  kan  bli  svår  att  anpassa  utifrån  övriga  gruppens  nivå,  samtidigt  som den  ska 

tillgodose den rörelsehindrades  elevens behov. Denna problematik upplevs även av Patrik.  Han 

nämner likt Stina kontrasten mellan föreningsidrott och anpassad idrott;
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En svårighet med inkludering är att planera undervisningen och anpassa den 
för  alla.  Vissa  elever  vill  fram  och  ha  sin  idrott  på  sitt  sätt  präglat  av 
föreningsidrotten. Där uppstår en skillnad mot rörelsehindrade elevers idrott, 
som är mera anpassad efter deras behov. I idrottens värld tävlar de i olika 
grenar  anpassade  efter  nedsättningen,  till  exempel  rullstolsbasket  men  i 
skolans värld ska det kombineras (Patrik).

Patrik menar  att  det kan uppstå problematik med elever som utövar föreningsidrott.  De är ofta 

inskolade på hur aktiviteten ska genomföras i föreningarna och i samband med anpassningar utifrån 

till exempel en rörelsehindrad elev kan det uppstå en konflikt mellan föreningsidrott och skolidrott. 

Problematiken med att  anpassa till  alla stärks ytterligare av Kajsa som påpekar att  till  exempel 

bollspel  kan  vara  svårare  att  anpassa  än  redskapsbanor,  eftersom  det  blir  lättare  för  den 

rörelsehindrade eleven att göra på sitt sätt när det gäller olika redskap. 

Vilja  och  motivation är  också  centrala  begrepp  i  intervjuerna.  Stina  påpekar  att  ingenting  är 

omöjligt, bara eleven själv vill. Rörelsehindret är inte avgörande för om eleven ska kunna vara med 

i  den  ordinarie  undervisningen,  det  som avgör  är  inställningen.  Att  rörelsehindrade  elever  har 

positiv inställning till att vilja delta har lärarna positiva erfarenheter av, vilket uttrycks av Patrik;

Det finns rörelsehindrade elever som är alldeles tokiga i idrott och det finns 
elever utan rörelsehinder som nästan är mer rörelsehindrade för att de inte har 
viljan (Patrik). 

Patrik uttrycker  att  det  inte  alltid  är den rörelsehindrade eleven som behöver  anpassning. Hans 

erfarenhet är att viljan till fysisk aktivitet är det som avgör. Även Berit poängterar detta då hon 

pratar om en elev med en ovanlig sjukdom. Han var rullstolsburen i vardagen, men i samband med 

idrottsundervisningen tog han sig fram utan rullstol. Det kallar hon järnvilja. 

Ytterligare en faktor som tas upp i samtliga intervjuer var materialet på skolorna. Lärarna anser att 

materialet på skolorna är dåligt;

Vi  har  jättedåligt  med  material  på  den  skolan  jag  arbetar  nu.  Jag  har 
ingenting,  jag  har  i  princip  inget  löst  material,  bara  fasta  saker  och 
innebandyklubbor, väldigt gamla innebandyklubbor. Då blir det ännu svårare 
att möta de elever som behöver lite mer (Stina). 

Brist på material kan alltså bidra till problematik i samband med inkludering och Stina menar att 

det kan bli svårare att anpassa till den rörelsehindrade eleven. Detta stämmer överens med Patriks 

tankar som poängterar att tillgång till material har stor inverkan. Även Berit påpekar att materialet 
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har en viss betydelse. Hon menar att man till viss del kan tillverka material själv, men en del saker 

måste man få möjlighet att köpa. 

6.3   Vad  anser  lärarna  som  viktigt  i  samband  med  undervisning  av 
rörelsehindrade elever? 

När det gäller  egenskaper som krävs av idrottsläraren är de intervjuade lärarna överens på många 

punkter. Detta kan uttryckas utifrån Kajsa och Stinas tankar;

Dels måste du vara väldigt lyhörd och se varje elevs behov. Flexibel är också 
bra  att  vara  för  att  kunna  ändra  något   i  planeringen  som inte  blev  bra 
(Kajsa).

Även  om man gjort  en  jättebra  planering  och  allt  känns  toppen innan  så 
behöver man ibland några gånger på sig som lärare innan man kan räkna ut 
allt steget innan det händer (Stina). 

En  bra  planering,  lyhördhet  och  flexibilitet  påpekar  alla  lärarna  vikten  av  i  samband  med 

inkludering. Patrik antyder likt Stina och Kajsa att det är viktigt med en bra planering och att vara 

förberedd, men även att läraren ska kunna tänka steget före och kunna förutse vad som kan gå fel. 

Berit påpekar även vikten av nytänkande i samband med undervisningen, för att hitta nya lösningar 

är  det  viktigt  att  ha  kontakt  med  den  rörelsehindrade  eleven.  Vilket  även  de  andra  lärarna 

poängterar;
Man måste alltid prata med eleven, det är viktigt (Patrik). 

Det är viktigt med en planering så de kan kolla och säga att det här kan jag 
inte göra. Då säger jag vad kan vi göra, hur lägger vi upp det så du också kan 
vara med (Stina). 

Att föra  dialog med den rörelsehindrade eleven, att ta reda på vad eleven kan och inte kan är en 

central  del i arbetet  med rörelsehindrade elever  i idrottsundervisningen, enligt  lärarna i  studien. 

Patrik påpekar även vikten av att ha en dialog med gruppen och menar att en dialog är nödvändig 

för att gruppen ska fungera. Detta förespråkas även av Stina; 

En dialog med undervisningsgruppen är också viktig, för de måste också få 
göra, de måste få göra aktiviteter de känner att de kommer dit och få lära sig 
något av (Stina). 

För att övriga gruppen ska känna att de får utöva aktiviteter som är utvecklande och meningsfulla är 

det  enligt  Patrik  och  Stina  viktigt  att  föra  en  dialog  med  dem.  Tillsammans  kan  de  skapa  en 

undervisning där allas behov blir tillgodosedda. 
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7. Analys och diskussion
I diskussionen presenteras det mest väsentliga från resultatavsnittet i förhållande till studiens syfte 

och  forskningsfrågor.  Avsnitt  7.1  och  7.2  diskuteras  utifrån  vår  första  frågeställning;  Vilka  

uppfattningar  har  fyra  idrottslärare  i  grundskolan  om inkludering  av  rörelsehindrade  elever  i  

idrottsundervisningen?  Avsnitt  7.3  diskuteras  utifrån  vår  andra  frågeställning;  Vad anser  fyra  

idrottslärare som viktigt i samband med undervisning av rörelsehindrade elever?  Resultatet från 

våra  intervjuer  diskuteras  även  i  relation  till  litteraturen  i  bakgrunden  och  avsnittet  tidigare 

forskning. Avslutningsvis gör vi en kort sammanfattning av studiens slutsatser, ger förslag på vidare 

forskning och till sist några avslutande reflektioner.

7.1  Idrottslärarnas uppfattningar om inkludering av rörelsehindrade 
elever
Inkludering är ett begrepp som kan ses från olika perspektiv. Egelund m fl. (2006) och Nilholm 

(2007) ser sociala interaktioner och deltagande tillsammans med klassen som grundförutsättningar 

för  inkludering,  medan  Hjörne  och  Säljö  (2009)  menar  att  inkludering  ibland  kan  innebära 

exkludering.  Skolan  ska  sträva  mot  att  skapa  pedagogiska  miljöer  anpassade  efter  elevernas 

förutsättningar,  vilket ibland kan innebära exkluderande arbetsformer.  Dessa skillnader visar sig 

även i vår studie. Patrik och Berit strävar efter att alla ska delta i samma aktiviteter utifrån sina egna 

behov, medan Kajsa och Stina anser att exkludering ibland kan vara nödvändigt eftersom det ger 

möjligheter  till  en  mer  individanpassad  undervisning.  I  samspråk  med  en  rörelsehindrad  elev 

planerar läraren att eleven under vissa lektioner får arbeta med sin habiliteringsplan istället för att 

delta i den ordinarie undervisningen. Detta görs för att eleven ska få den undervisning den behöver. 

Detta tankesätt kan jämföras med Asp-Onsjös (2008) synsätt på inkludering. För att inkluderingen 

ska vara fulländad anser hon att undervisningen bör planeras utifrån tre perspektiv, rumsligt, socialt 

och didaktiskt.   Hon påpekar  att  det  ska finnas  en  tanke bakom planeringen och att  eleven är 

inkluderad då skolgången är planerad utifrån de tre perspektiven. Det innebär att eleven till exempel 

inte alltid behöver vara i samma rum som sina klasskamrater för att inkluderingen ska ske. 

Trots lärarnas skilda uppfattningar om hur inkludering kan bedrivas är lärarna i vår studie positivt 

inställda till inkludering. De anser att rörelsehindrade elever ska ha rätt till fysisk aktivitet, precis 

som alla andra, och att det är idrottslärarens ansvar att anpassa undervisningen efter elevens behov. 

Detta  liknar  Jerlinders  (2010)  studie  som  visar  att  idrottslärare  har  en  positiv  inställning  till 

inkludering av rörelsehindrade elever. Hennes studie visar även att lärarens attityd och inställning 
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har stor betydelse om inkluderingen ska bli av eller inte. I båda studierna liknar lärarnas åsikter 

styrdokumentens intentioner; ”Skolan skall sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet 

inom ramen för hela skoldagen” (Lpo94 s.5). Läraren ska även ”skapa förutsättningar för alla att 

delta i olika aktiviteter på sina egna villkor” (Skolverket 2000, s 22).  

I  vår  studie  påpekar  lärarna  även att  elevens  inställning  är  av  betydelse,  vilket  skiljer  sig  mot 

Jerlinders (2010) studie som påpekar lärarens vilja som den mest betydande faktorn. Lärarna i vår 

studie antyder att om eleven är positiv och vill delta i undervisningen ser lärarna inga problem till 

inkludering.  Är eleven negativt  inställd  och inte vill  delta blir  det däremot ett  problem, oavsett 

lärarens positiva inställning. 

7.2  Vad påverkar lärarnas uppfattningar?
Morleys  m  fl.  (2005)  studie  visar  att  själva  aktiviteten  också  är  en  faktor  som  påverkar 

inkluderingen. Lärarna i studien anser att det var svårare att inkludera i lagspel än i individuella 

aktiviteter.  Även  lärarna  i  vår  studie  påpekar  att  det  är  svårare  att  planera  och  organisera 

gemensamma  aktiviteter,  till  exempel  lagspel,  i  samband  med  inkludering  av  rörelsehindrade 

elever.  En  intressant  aspekt  som  framkommer  i  våra  intervjuer  är  att  lärarna  upplever  det 

problematiskt med föreningsidrott gentemot skolidrott. Många elever håller på med föreningsidrott 

och vill då att skolidrotten ska likna föreningsidrotten. Lärarna vill anpassa undervisningen till den 

rörelsehindrade eleven, men ibland låta den övriga gruppen få spela till exempel fotboll så som det 

görs inom föreningsverksamheten. Hur undervisningen ska genomföras och tillgodose allas behov, 

samtidigt som den är anpassad till den rörelsehindrade eleven såg lärarna som en utmaning. Utifrån 

detta påpekar Stina att om det finns elever i en klass som älskar att spela fotboll bör de få möjlighet  

att göra det på idrottslektionerna ibland, även om det kan innebära att den rörelsehindrade eleven 

får göra en annan aktivitet. Hur ställer sig detta i förhållande till kursplanens mål?

Ämnets kärna är idrott, lek och allsidiga rörelser utformade så att alla oavsett  
fysiska eller andra förutsättningar ska kunna delta,  erhålla  upplevelser  och 
erfarenheter samt utvecklas på sina egna villkor (Skolverket 2000). 

Utifrån ämnets kärna ska idrottsundervisningen alltså bestå av aktiviteter som alla kan delta i. I 

förhållande  till  detta  är  fotboll  ingen  aktivitet  som bör  utövas  under  idrottslektionerna  om det 

innebär att den rörelsehindrade eleven inte kan vara med. Däremot anser vi att Stinas beslut att låta 

övriga elever spela fotboll kan styrkas i samma mening, att de får utvecklas på sina egna villkor.  

Om elever får utöva aktiviteter de gillar ökar troligen deras möjligheter till att utvecklas. Utifrån det 
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faktum att det går att tolka kursplanens mål ur olika perspektiv går det inte att säga om Stinas beslut  

är rätt eller fel. Det går helt enkelt att se det från olika synvinklar. Lärarna påpekar dock vikten av 

att ha en dialog och i de fall en dialog förs går det oftast att komma fram till lösningar där alla blir  

nöjda. Däremot påpekar Patrik och Berit att anpassad undervisning kan bidra till  övriga elevers 

utveckling. Genom att eleverna får prova till  exempel rullstolsbasket kan deras förståelse för att 

vara rörelsehindrad öka.  Detta  förhåller  sig  likt  ett  av kursplanens mål  där  eleven ska få;   ”... 

förståelse för människors olika förutsättningar när det gäller fysiska aktiviteter” (Skolverket 2000). 

Ytterligare en faktor vi vill diskutera är vikten av tidigare erfarenheter och utbildning. Idrottslärarna 

i vår studie har inte fått någon särskild utbildning inom rörelsehinder, förutom eventuella inslag i 

idrottslärarutbildningen.  Utbildning  och  erfarenhet  påpekar  bland  annat  Hardin  (2005)  och 

Orlansky  (1979)  som  viktiga  faktorer  som  kan  påverka  uppfattningen  om  inkludering  av 

rörelsehindrade elever. I dessa studier fick lärarna till exempel uppleva hur det är att ha ett fysiskt  

funktionshinder,  vilket  ledde  till  en  större  förståelse  för  hur  det  är  att  vara  till  exempel 

rörelsehindrad. Utbildning och erfarenhet har enligt Hardin (2005) och Orlansky (1979) inverkan på 

lärarens uppfattning, ju mer erfarenhet lärarna fick desto positivare blev de till inkludering. I och 

med vårt urval där vi valt lärare med varierad erfarenhet har vi fått möjlighet att se om erfarenheten 

haft någon inverkan på våra lärare. Lärarnas erfarenhet varierade från att ha ingen erfarenhet av 

rörelsehinder till att ha undervisat någon/några med rörelsehinder varje år. Trots dessa skillnader 

var  uppfattningen  om inkludering  relativt  lika,  vilket  blir  en  skillnad  mot  Hardin  (2005)  och 

Orlanskys (1979) resultat. 

Tidigare erfarenhet av rörelsehinder är alltså inte något som påverkar lärarnas uppfattning. I och 

med urvalsprocessen, där vi valde två idrottslärare som undervisar i de yngre åren och två lärare 

som undervisar i de äldre åren, fick vi möjlighet att se om uppfattningen skiljde sig åt beroende på 

undervisningsstadium. Lärarna har överlag liknande tankar kring inkludering, men i de fall lärarnas 

uppfattningar skiljde sig åt kan vi inte se några mönster beroende på undervisningsstadium. Kajsa 

och Stina, som undervisar olika åldrar, anser att segregerande arbetsformer ibland är att föredra, 

medan Patrik och Berit som också undervisar olika åldrar förespråkar aktiviteter där alla kan delta 

samtidigt.
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7.3  Vad anser lärarna som viktigt i samband med undervisning av 
rörelsehindrade elever? 

Idrottslärarnas positiva uppfattningar om inkludering genomsyrade intervjuerna och likt Fors (2004) 

poängterar de att det är viktigt att se möjligheterna istället för svårigheterna. Specialpedagogiska 

skolmyndigheten (2010) anser att idrottsläraren ska ha en genomtänkt planering och ett tydligt syfte 

med lektionen där läraren tar hänsyn till den rörelsehindrade elevens behov. Detta poängteras även 

av idrottslärarna i vår studie, då de bland annat förespråkar gemensam planering tillsammans med 

den  rörelsehindrade  eleven.  Likt  Fors  (2004)  som  förespråkar  dialog,  menar  några  av  våra 

intervjuade lärare att dialogen med den rörelsehindrade eleven är viktig och att  eleven ofta kan 

komma med förslag på hur aktiviteten kan genomföras utifrån sina förutsättningar. Eleven vet ofta 

själv vad den klarar av, vilket är viktigt att ta reda på. 

Att  vara  flexibel  och  lyhörd  är  egenskaper  som lärarna  i  vår  studie  anser  vara  viktiga.  Stina 

poängterar att läraren måste vara flexibel och kunna anpassa undervisningen efter vad som händer, 

oavsett om det innebär att man inte följer planeringen. Detta kan jämföras med Nygrens (2008) 

studier,  där  flexibilitet  hos  skola  och  lärare  anses  som  en  nödvändig  aspekt  i  samband  med 

rörelsehindrade elevers skolsituation.  Han anser vidare att det är elevens upplevelser av hur skolan 

möter och tillgodoser behoven som är det viktigaste. Det är inte lika viktigt  om lösningen i sig 

innebär  inkluderande  eller  exkluderande  arbetsformer,  bara  elevens  behov  tillgodoses.  Dessa 

uppfattningar framkommer även bland lärarna i vår studie. De poängterar flertalet gånger under 

intervjuerna att det är viktigt att vara uppmärksam på vad eleven själv vill, framförallt i samband 

med  eventuellt  exkluderande  aktiviteter.  Bland annat  påpekar  Stina  att  det  ibland är  okej  med 

exkluderande arbetsformer, om det är okej för eleven. 

7.4  Sammanfattande slutsatser  
De fyra idrottslärarna i studien har  positiva uppfattningar om inkludering av rörelsehindrade elever 

i idrottsundervisningen. De anser att det är idrottslärarens ansvar att anpassa undervisningen utifrån 

den  rörelsehindrade  elevens  förutsättningar.  Alla  har  lika  rätt  till  fysisk  aktivitet.  Hur 

undervisningen ska anpassas så att  den tillgodoser den rörelsehindrade elevens behov, samtidigt 

som den är anpassad till övriga gruppen, ser lärarna som en svårighet. Däremot har lärarna skilda 

uppfattningar om hur organiseringen ska ske.  Två av lärarna anser att undervisningen även bör 

anpassas med hänsyn till övriga gruppen och inte bara till den rörelsehindrade eleven. 
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Inställningen,  både  hos  elev  och  lärare,  är  för  lärarna  i  vår  studie  en  viktig  faktor  för  att  

inkluderingen ska bli lyckad. Vill eleven vara med, ska de få möjlighet till det. Rörelsehindret ska 

inte avgöra om eleven kan vara med eller inte. Ytterligare en faktor som påverkar undervisningen 

var tillgångarna till material. Lärarna påpekar att om man inte har material blir det ännu svårare att 

anpassa undervisningen. Andra viktiga faktorer som påverkar inkluderingen är lärarens egenskaper 

och bland annat ansåg lärarna att det var bra att vara flexibel och lyhörd. Bland annat kan läraren få 

mycket tips från eleven själv.

En avslutande slutsats vi kan göra är att lärarna anser att ingenting är omöjligt,  bara den 

positiva inställningen finns. 

7.5  Förslag på vidare forskning
Vår studie är inte så omfattande som den skulle kunna vara. Med fyra intervjuer har vi fördjupat oss 

i ämnet,  men i ett  större perspektiv har vi bara skrapat på ytan.  Vi har nått dessa idrottslärares 

uppfattningar om ämnet, men som vi tidigare påpekat går resultaten inte att generalisera till alla. 

Därför skulle man i vidare forskning kunna genomföra samma studie fast på en större urvalsgrupp. 

Detta för att se om faktorer som undervisningsstadium och erfarenheter har betydelse för lärarnas 

uppfattning, vilket vi med så få respondenter inte kan avgöra.

Vår studie liksom tidigare forskning framhäver idrottslärarnas positiva inställning till inkludering 

av rörelsehindrade elever. I förhållande till granskningar av rörelsehindrade elevers skolvardag, där 

idrottsämnet nämns som ett av de ämnen många blir åsidosatta från, anser vi att det vore intressant  

att  följa  upp vår  studie  med  observationer.  I  och  med  detta  skulle  vi  kunna undersöka om de 

positiva uppfattningarna som uttrycks även genomsyras i verkligheten

.

7.6  Slutord
Utifrån våra intervjuer har vi fått ta del av dessa idrottslärares uppfattningar om inkludering, vilka 

var positivt inställda. Lärarnas positiva inställning är något vi kommer ha med oss i vårt framtida 

yrke. Precis som de intervjuade lärarna tror vi att inkludering kan bedrivas på ett positivt sätt om 

viljan och inställningen finns hos både elev och lärare.  Om alla lärare skulle ha denna positiva 

inställning  tror  vi  att  den ofrivilliga  exkluderingen  skulle  minska.  Därför  vill  vi  avslutningsvis 

poängtera att ingenting är omöjligt!   
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Bilaga 1 – Intervjuguide 

Inledning

            - Vi hälsar informanten välkommen 
     - Informerar om studiens syfte
     - Informerar om de etiska aspekterna

Bakgrundsfrågor

- Utbildning?
- Antal år inom yrket?
- Erfarenhet av rörelsehinder? 
- Vad tänker du på när du hör rörelsehinder? 
- Vad tänker du på när du hör inkludering? 

Huvudteman

1. Egenskaper som krävs av en idrottslärare i inkludering av rörelsehindrade elever i 
idrottsundervisningen

2. Lärarens attityd och inställning till inkludering av rörelsehindrade elever i 
idrottsundervisningen

3. A. Svårigheter med inkludering av rörelsehindrade elever i idrottsundervisningen

B. Möjligheter med inkludering av rörelsehindrade elever i idrottsundervisningen

Avslutning

- Har du något övrigt att tillägga?

- Tack för deltagandet!
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