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Abstract 

Studien syftar till att undersöka idrottslärares kunskaper kring inkludering och om de inkluderar 

rörelsehindrade elever. Syftet är att utreda om dessa tankar skiljer sig åt mellan de idrottslärare 

med erfarenheter av att inkludera rörelsehindrade elever och de som inte har dessa erfarenheter.

I forskningsbakgrunden beskrivs exempelvis historik, vilka fördelar som finns med inkludering 

samt hur idrottsundervisningen för rörelsehindrade elever kan se ut. Tio idrottslärare valdes ut 

för intervju. Resultatet av vår kvalitativa studie presenteras utifrån fyra teman; begreppet 

inkludering, inkludering i ämnet idrott och hälsa, styrdokument- lika värde, samma möjligheter, 

och miljö och hjälpmedels påverkan på inkluderingen. Studien har inte kunnat finna några 

markanta skillnader mellan urvalsgrupperna mer än att de erfarna lärarna kände sig mer 

förberedda inför en inkludering. Alla informanter utom en definierade begreppet inkludering 

med att alla elever ska ges samma möjligheter. Resultatet visar också att enbart fyra av tio 

informanter kände sig förberedda inför att inkludera rörelsehindrade elever i undervisningen. 

Dock kan slutsatsen dras att majoriteten av informanterna faktiskt har inkluderat eller skulle 

inkludera rörelsehindrade elever. Informanterna arbetar på de sätt som forskarna förespråkar; 

individanpassad undervisning, gemensam planering av lektionen samt att inte särbehandla den 

rörelsehindrade eleven.  

 

Ämnesord: Inkludering, lika värde, rörelsehinder, individanpassad och idrottslärare  
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Förord 
Vi vill tacka alla lärare som tagit sig tid att ställa upp på våra intervjuer och bidragit med sina 

tankar och idéer kring inkludering. Det är ni som gjort studien möjlig. Vi vill även tacka våra 

handledare Göran Friberg och Anna Flyman Mattsson på Högskolan i Kristianstad, som har 

varit till stor hjälp och stöttat oss.      
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1. Inledning  
 ”Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov” (Lpo 94 2001, s. 

10). Läroplanen är klar och tydlig när det gäller individanpassning av undervisningen. Alla 

elever ska ha samma möjligheter och få utvecklas utifrån sin utvecklingsnivå. Även 

Emanuelsson (2004) poängterar att alla elever ska ha samma rätt till att delta i undervisningen 

med tanke på att alla människor har samma värde och rättigheter i samhället. En skola för alla 

är ett myntat begrepp i skolvärlden, läraren ska individanpassa sin undervisning. Under 

lärarutbildningen påpekas det ständigt hur viktigt det är att läraren inkluderar alla elever. 

Enligt vår bedömning tvistas det dock om eleverna får den möjligheten ute i skolorna och om 

idrottslärarna besitter den kunskap som behövs när dagens yrkesverksamma lärare utbrister en 

förtvivlan över att inte räcka till i klasserna, tiden räcker inte. Idrott och hälsa är ett fysiskt 

ämne och frågan är också om det alltid går att individanpassa ämnet till att möta alla elever. 

 

1.1. Bakgrund  
Cirka 90 procent av de elever som har någon form av rörelsehinder väljer att gå inkluderat 

(Rabe och Hill 1996). Då majoriteten av de rörelsehindrade eleverna faktiskt väljer denna 

sortens skolgång är det en förutsättning att inkluderingen fungerar. I skolverkets skrift På 

andras villkor- skolans möte med elever med funktionshinder (2000); Handikapp i skolan 

(2005) beskriver olika elever hur de har upplevt inkluderingen. Undersökningen visar att 

många av eleverna har med sig negativa erfarenheter. Linds och Scherströms (1998) 

undersökning visar att verksamma lärare ser tiden som ett stort hinder för att få en inkludering 

att fungera. Denna tidigare forskning har lett fram till vår studies riktning att undersöka om 

idrottslärare i praktiken inkluderar rörelsehindrade elever och i sådana fall på vilket sätt.  

 

1.2 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka idrottslärares kunskaper kring inkludering och om dessa 

lärare inkluderar rörelsehindrade elever. Studien syftar även till att utreda om dessa tankar 

skiljer sig åt mellan de lärare som har erfarenheter av att inkludera rörelsehindrade elever från 

dem som inte har de erfarenheterna och hur förberedda lärarna egentligen är inför mötet med 

en rörelsehindrad elev. Genom undersökningen hoppas vi kunna bidra till ökad kunskap om 

hur idrottslärare inkluderar elever med rörelsehinder och vad som påverkar inkluderingen.  
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1.3 Styrdokument  
I Skollagen kapitel 1 § 2 står det: ”Alla barn och ungdomar skall, oberoende av kön, 

geografiskt hemvist samt sociala och ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning 

i det offentliga skolväsendet” (s. 55). Skollagen lyfter även fram vikten av att skolan ska visa 

hänsyn till elever med särskilt behov.  

  

I Läroplanen för grundskolan, Lpo 94, beskrivs det på ett flertal ställen vikten av att 

undervisningen individanpassas. ”Undervisningen skall anpassas till varje elevs 

förutsättningar och behov” (2001, s. 10). Det är lärarens uppgift att se till att undervisningen 

anpassas med utgångspunkt från elevernas tidigare bakgrund och erfarenheter för att ett 

fortsatt lärande och en kunskapsutveckling ska kunna ske hos eleverna. Man ska som lärare 

stärka elevens vilja att lära och få eleverna att skapa en tillit till sin egen förmåga. I Lpo 94 

står det vidare att ett gott samarbete med hemmet förordas.  

 

”Det finns med andra ord tydligt utskrivet i svenska skolans styrdokument att alla elever - 

oavsett funktionsförmåga - skall ges rätt till idrott och fysisk aktivitet” (Fors 2004, s.38). I de 

övergripande kursplanerna för idrott och hälsa står det dock inget uttalat om elever med 

funktionshinder.  

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att styrdokumenten klart och tydligt pekar mot en 

skola för alla. Alla ska ha samma rätt till utbildning, och på läraren vilar ett stort ansvar att 

individanpassa undervisningen så att även barn med särskilda behov erbjuds utbildning utifrån 

sina förutsättningar. Eleverna ska få uppleva tillfredsställelse av att utvecklas och skaffa sig 

nya kunskaper.  

 

1.4 Disposition 
Studien fortsätter med en forskningsbakgrund där tidigare forskning presenteras angående 

hjälpmedel, historik och vilka fördelar som finns gällande en inkludering av en 

rörelsehindrad. Även en definition av begreppet rörelsehinder samt hur idrottsundervisningen 

för en rörelsehindrad elev kan se ut belyses. Vidare redovisas metodologiska utgångspunkter 

där fördelarna med en kvalitativ intervjumetod beskrivs. Tio informanter har intervjuats och 

tillvägagångssättet både vid första kontakten men även vid själva intervjun beskrivs i 

uppläggning och genomförande. Därefter presenteras resultatet där informanternas åsikter 
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sorteras in i fyra olika teman; begreppet inkludering, inkludering i ämnet idrott och hälsa, 

styrdokument- lika värde, samma möjligheter, och miljö och hjälpmedels påverkan på 

inkluderingen. En diskussion följer där det bland annat tas upp om det finns någon skillnad 

mellan tankarna hos de idrottslärare med erfarenheter av att inkludera rörelsehindrade elever 

mot dem som inte har dessa erfarenheter. I diskussionen analyseras även litteraturdelen och 

resultatdelen och hur en positiv inkludering bör gå tillväga beskrivs. Studien avslutas med en 

sammanfattning där de huvudsakliga delarna och syftet knyts samman. Läsaren får där ta del 

av en sammanfattning av vad idrottslärarna ute på fältet och forskarna anser viktigt gällande 

inkludering av rörelsehindrade elever.   

 

2. Forskningsbakgrund 
I detta avsnitt kommer tidigare forskning gällande inkludering av rörelsehindrade elever i 

grundskolan att presenteras. De delar vi har valt att belysa är en definition av begreppet 

rörelsehinder, hur inkluderingen sett ut historiskt och vilka hjälpmedel som finns att tillgå.  

Vidare presenteras idrott för rörelsehindrade och lärarens roll i en inkludering.  

 

2.1 Definition av begreppet rörelsehinder 
Ett rörelsehinder är en form av funktionshinder som är ett samlingsbegrepp för olika 

funktionsnedsättningar. Övriga nersättningar kan till exempel vara synskada, hörselskada och 

utvecklingsstörning (FUNKIS- funktionshindrade elever i skolan 1998:66). Ett rörelsehinder 

består av en missbildning eller en skada på rörelseorganen vilket leder till att kroppen inte har 

full rörlighet (Lundmark 2006). Det kan dessutom ha varierad svårighetsgrad och behöver inte 

enbart innebära att förmågan att gå är drabbad, rörelseförmågan kan även påverka armar, 

händer, bål, ansikte och talförmågan (Hellström 1994). Rörelsehindrade är inte en homogen 

grupp utan funktionshindren är väldigt varierande i sin utformning (Hilmersson m.fl. 1991). 

Även Bille och Olow (1992), och Jerlinder (2005) poängterar rörelsehindrade elever som en 

heterogen grupp, det enda som är gemensamt för de rörelsehindrade är att deras motoriska 

förmåga är nedsatt. Utöver den likheten är de rörelsehindrades förmågor och deras 

personlighet helt varierande. De rörelsehindrade brukar delas upp i två grupper. Antingen har 

funktionshindret uppstått på grund av en hjärnskada eller på grund av annan orsak 

(Hilmersson m.fl. 1991). Den vanligaste orsaken till rörelsehinder är Cerebral Pares, vilket 

innebär en hjärnskada. Cp-skadan stör musklernas funktion. Hjärnskadan uppstår under 

fosterstadiet eller vid förlossningen (Handikapp- Vad är det? 1993). Rörelsesvårigheterna 
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består ofta av förlamning och att musklerna antingen blir för spända eller för slappa, vilket 

bidrar till svårigheter att styra sina rörelser (Hellström 1994). 

 

En annan vanlig orsak till rörelsehinder är ryggmärgsbråck. Ryggmärgsbråck är inte en 

hjärnskada utan en medfödd missbildning i ryggrad och ryggmärg. Missbildningen leder till 

förlamning av olika grad i ben, urinblåsa och tarm. Ytterligare orsaker till rörelsehinder kan 

vara nerv- och muskelsjukdomar på grund av ämnesomsättningsrubbningar, trafikolyckor, 

hjärtfel, skelett eller ledsjukdomar (Hellström 1994). Rörelsehinder är vanligt bland 

utvecklingsstörda. Människor med rörelsehinder har ofta problem med den motoriska 

färdigheten. De kan även ha svårigheter som har en direkt påverkan på skolsituationen som 

till exempel försvagat minne, språk och tal (FUNKIS- funktionshindrade elever i skolan 

1998:66). Elever med rörelsehinder har ofta andra funktionsnedsättningar såsom 

hörselnedsättning, synsvårigheter, språksvårigheter, försämring av den motoriska färdigheten 

och att eleven kan få epileptiska anfall som kan leda till kraftiga kramper (Hilmersson 

m.fl.1991). 

 

Den rörelsehindrades försämrade perceptionsförmåga kan bero på en medfödd hjärnskada 

men även att rörelsehindret blir en begränsning för barnets förmåga att fritt röra sig i 

omgivningen och kunna undersöka olika föremål från olika vinklar. En följd av detta kan då 

bli att barnet får en försämrad förmåga att förhålla sig till sin omgivning. Piaget hade tankar 

kring hur viktigt det är att de rörelsehindrade barnet får träna upp sin motoriska färdighet. 

Brister detta kan talet och språket i framtiden bli lidande (Hellström 1994). 

 

2.2 Från en skola för vissa till en skola för alla 
Barn och ungdomar som inte kunde gå i vanliga klasser på 1800-talet fick så kallad 

abnormundervisning på särskilda institut (Nationalencyklopedin 2000). Kyrkan hade under 

denna tid makten över skolan och tog avstånd från de barn som avvek från det normala. 

Kyrkan ansåg att det var övernaturliga krafter som gjort att barnet fått dess funktionshinder 

och att funktionshindret gav negativa konsekvenser för barnets omgivning (Lang 2004).  I 

slutet på 1800- talet instiftades obligatorisk skolgång för döva men någon liknade lag för 

rörelsehindrade elever fanns inte (FUNKIS- funktionshindrade elever i skolan 1998:66). I 

början på 1900-talet startade diskussioner huruvida man kunde integrera elever som tidigare 

gått i specialskolor i folkskolans undervisning. Denna integrering fick dock inte leda till att 
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kunskapsnivån på utbildningen blev lidande. Man ansåg att detta kunde leda till ett hinder för 

samhällsutvecklingen (Emanuelsson 2004). Antalet specialklasser ökade under 1940-och 50 

talen och var fördelade på bland annat klasser för rörelsehindrade (Nationalencyklopedin 

2000). Begreppet integrering började användas, vilket innebar att de barn som förut inte hade 

varit en del av skolan nu skulle ingå. ”I slutet av femtiotalet började barn med 

funktionshinder, framför allt rörelsehindrade, att lämna institutioner och internat för att gå i 

samma skolor som andra barn” (Blom och Sjöberg 1999, s.101). Även FUNKIS- 

funktionshindrade elever i skolan (1998:66) styrker detta och betonar att på femtiotalet skulle 

de funktionshindrade ges ett så normalt bemötande som möjligt och då integreras i skolan på 

hemorten. Emanuelsson (2004) betonar dock att begreppet integrering inte användes speciellt 

ofta, utan den stora debatten skedde först på 60-talet då grundskolan bildades. Behovet av 

specialundervisning med speciallärare ökade markant under denna period för elever med 

funktionshinder. Under denna tid skapades gärna olika klasser där elever som ansågs vara 

avvikande kunde få sin undervisning (Ahlberg 2001). Denna sorts exkludering skedde 

framförallt med elever som hade rörelsehinder och för dessa elever skapades skolor i 

anslutning till sjukhus, styrda av lanstinget (Jerlinder 2005).  

 

År 1962 lagstadgades att barn med rörelsehinder skulle ha rätt till grundskolestudier. (Lang 

2004) Lgr 69 blev en vändpunkt, då den förespråkade en ökad integration av elever med 

funktionshinder. Elever med behov av individualiserad hjälp skulle få det av en speciallärare i 

klassrummet. Dock fanns det i slutet på 70-talet inte något som visade på att en integration av 

funktionshindrade hade skett (FUNKIS- funktionshindrade elever i skolan 1998:66).  

Begreppet integrering har mist sin ursprungliga mening, vilket var en väl fungerande 

gemenskap. Begreppet hade istället blivit ett åtgärdstänkande. Integrering sågs ofta inte som 

hela skolans uppgift, utan det var en uppgift för specialläraren (Emanuelsson 2004). 

 

När Lgr 80 kom byttes begrepp som specialundervisning ut mot specialpedagogiska metoder 

där man skulle fokusera på elevernas kunskaper och inte som tidigare elevens brister  

(FUNKIS- funktionshindrade elever i skolan 1998:66). På 80-talet började skolorna även få 

allt mer kunskap angående elever med rörelsehinder, vilket ledde till att man började förstå 

vilka svårigheter som finns för en rörelsehindrad och vilka åtgärder skolan kunde göra för att 

underlätta integreringen (Hilmersson m.fl. 1991). 
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Salamancadeklarationen bildades 1994. Då samlades 92 representanter från olika regeringar 

och 25 internationella organisationer. Salamancadeklarationen uppmanade:  
 

alla regeringar att förbättra utbildningssystemen så att de kan ta emot alla barn, oavsett 
individuella skillnader eller svårigheter. Alla barn skall undervisas i den ordinarie skolan om 
det inte finns tvingade skäl till något annat. (Blom och Sjöberg 1999, s. 101). 
 

1994 myntades begreppet inkludering istället för integrering och skolan skulle arbeta för att 

läraren skulle bli mer kompetent och kunna svara för alltmer av det specialpedagogiska 

arbetet. ”Att vara inkluderad ska innebära att man är medräknad från början” (a.a. s.102). 

Lärare idag är mer villiga till att arbeta med elevgrupper med en varierad samansättning av 

elever (På andras villkor -  skolans möte med elever med funktionshinder 2000). 

 

2.3 Inkluderad eller exkluderad 
Alla elever har samma rätt till delaktighet med tanke på att alla har samma värde och kan 

därför inte stängas ute. En inkludering innebär: ”… en gemenskap där alla har sin naturliga 

tillhörighet och med ansvar för att forma helheten” (Emanuelsson 2004 s.105). Alla 

människor har lika värde och rättigheter i samhället. En särbehandling beror oftast på 

okunskap och en intolerant miljö där man stänger ute de som inte passar in (Fors 2004). Det 

råder emellertid delade meningar angående arbetet med inkludering. Vissa hävdar att detta är 

ett arbete som enbart sker halvhjärtat medan andra menar att syftet att få alla elever 

inkluderade i undervisningen har gått alldeles för långt (Tössebro 1999). Inkludering av ett 

rörelsehindrat barn i grundskolan är ett första steg i riktning mot att inkludera barnet i 

samhället. Det är viktigt att läraren aldrig hindrar eleven från att delta i undervisningen (Kunc 

1983). I Sverige finns en ambition att skolan skall vara till för alla. Vissa elever behöver dock 

särskilt stöd för att kunna delta i undervisning och kamratskap utifrån sina förutsättningar 

(Blom och Sjöberg 1999). Rabe och Hill (1996)  skriver:  

 
Skolans uppgift är att motverka att svårigheter uppkommer, dvs. förändra villkoren för den 
sammanhållande gruppens gemenskap så att den ska ge bättre möjlighet till helt och fullt 
deltagande för alla elever (s. 17). 
 

Som lärare bör man se olikheter hos eleverna som en tillgång och inte som ett hinder 

(Tössebro 2004). Elevernas olikheter är något naturligt och undervisningen ska planeras och 

genomföras utifrån detta (Fors 2004).   
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I Handikapp i skolan (2005) belyses en utredning som gjordes 1997 på uppdrag av regeringen 

om bemötandet av funktionshindrade personer. Där visade det sig att många elever kände sig 

särskilda, till besvär och att resurserna inte alltid fanns. Handikapp i skolan (2005) skriver:  
Barn med funktionshinder ska inte längre vara med på nåder, skolan är också deras. Men de 
är fortfarande barn med funktionshinder, de behöver stöd för att kunna delta i 
undervisningen och kamratlivet på sina villkor. (s.45) 

 

Skånberg (2004) belyser även problematiken med att elever och då framförallt de med ett 

lättare rörelsehinder ofta känner sig utanför gemenskapen. De har oftare svårare att skaffa 

kompisar då de oftast är ensamma på skolan med sitt funktionshinder.  

 

För att en inkludering ska lyckas behöver skolan utveckla ett inkluderingsprogram, enligt 

Walter Eigner (Jensen och Ohlsson 1991). Ett inkluderingsprogram innebär att när en 

funktionshindrad elev ska börja i skolan ska detta förberedas i god tid, både när det gäller den 

fysiska miljön men även den pedagogiska situationen. Frågan är om en sådan förberedelse 

sker vid en inkludering av en funktionshindrad elev i skolan (a.a). I Skolverkets skrift På 

andras villkor- skolans möte med elever med funktionshinder (2000) poängterar många 

elever att denna förberedelse inte alltid sker. En elev beskriver det så här: ”Jag och pappa 

började tjata ett år innan jag skulle börja den nya skolan. Men när jag började hade man 

knappt ordnat hälften. Det fanns inte ens en toalett som jag kunde gå på” (a.a. s.46). 

 

Själva rörelsehindret är ofta inte det som är avgörande för vilken skolform föräldrarna väljer, 

utan det är graden på de övriga funktionsnedsättningarna hos den rörelsehindrade eleven som 

avgör detta (Bille och Olow 1999). De flesta elever med rörelsehinder väljer dock att gå i 

skola på sin egen hemort (Hilmersson m.fl.1991). Argumenten mot en inkludering är att 

eleven då inte erbjuds specialutbildad personal och inte kan få de hjälpmedel som eleven 

skulle behöva. Inkluderingen får inte leda till att elevens rätt till en god utbildning fråntas (På 

andras villkor- skolans möte med elever med funktionshinder 2002). Jensen och Ohlsson 

(1991) ifrågasätter om en inkludering leder till en ökad acceptans och tolerans samt ger ett 

ökat självförtroende hos den inkluderade eleven. För att en inkludering ska ske hävdar 

författarna att det inte räcker att fysiskt placera eleven i klassen utan den måste få bli en del av 

den sociala gemenskapen. Författarna slår fast att eleven till och med kan ta skada av att 

tvingas vara med i en grupp. ”… en placering av ett barn med funktionshinder i en klass där 

de flesta inte är funktionshindrade innebär inte integrering om barnet inte betraktas som en 

naturlig del av klassen” (Brodin och Lindstrand 2004 s.69). Begreppet integrering har blivit 
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misstolkat och är idag en benämning på olika åtgärder som görs för att placera en individ i 

den ”vanliga” skolan. Ska skolan vara till för alla måste den göras om så att den kan hantera 

olika individer och deras olika grundförutsättningar (Tössebro 1999). 

 

Problematiken med inkluderingen är inte att människor är olika och har olika förutsättningar. 

Problematiken ligger i vårt sätt se på olikheterna och vårt sätt att fokusera på det avvikande. 

Detta leder till att inkluderingen blir problematisk och dessa elever blir betraktade som mindre 

värda (Emanuelsson 2004). Problematiken är kvarhängande från 1800-talet då man skulle 

tycka synd om och ta hand om de rörelsehindrade. Detta leder till att vi har en segregerad 

miljö (Fors 2004). Föräldrarna behandlar ofta det rörelsehindrade barnet som något ömtåligt 

och ger det inte möjlighet att upptäcka världen då den betraktas som farlig. Barnet segregeras 

då och ges inte möjlighet att utveckla vissa egenskaper (Bengtsson 2006). 

 

I Marcel (1993) beskrivs intervjuer med föräldrar till rörelsehindrade elever. En förälder 

ansåg att barnet lättare kunde knyta kontakter med sin närmiljö om barnet gick i den 

närliggande skolan. Hon påstår att barnet mister mer av den sociala kontakten mot vad det 

skulle vinna i att gå i en specialskola. Cirka 90 procent av de elever som har någon form av 

rörelsehinder väljer att gå inkluderat (Rabe och Hill 1996; Bille och Olow 1992). Inkludering 

av elever med rörelsehinder anses mindre problematiskt än elever med annat funktionshinder 

(Rabe och Hill 1996). 

 

2.4 Hjälpmedel i undervisningen  
Det är landstingen som bär ansvar för att betala de personliga hjälpmedlen och kommunen för 

de pedagogiska hjälpmedlen (Blom och Sjöberg 1999). Kommun och landsting bör i allra 

högsta grad samarbeta så att eleven kan ta del av alla de hjälpmedel som finns (Hilmersson 

m.fl. 1991). Kommunerna är emellertid dåliga på att ge de hjälpmedel som eleverna behöver 

och väntetiden för att få resurserna är långa. Många landsting har beslutat sig för att inte låna 

ut fritidshjälpmedel gratis utan mot en viss kostnad. Men vad räknas som fritid för ett barn då 

de utvecklas hela tiden? (Blom och Sjöberg 1999). Med tanke på att de olika funktionshindren 

är så varierande behövs olika medicinska och pedagogiska hjälpmedel till varje enskild 

individ (Hilmersson m.fl. 1991).   
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Skolor kan få hjälp gällande framtagande av pedagogiska hjälpmedel genom att kontakta 

Statens institut för hjälpmedel (SIH).  Idrottsläraren kan ta kontakt med SIH och därigenom få 

kompendier på tips och idéer över hur man kan bedriva idrottsundervisning för elever med 

rörelsehinder. Några av de uppgifter de tillhandahåller är: ”- ge skolans personal information 

och råd om arbetssätt, metodik, läromedel, tekniska hjälpmedel och behov av assistent” 

(Hilmersson m.fl.1991, s.12). SIH anordnar även information och fortbildningskurser för 

skolpersonal. Läraren har ett oerhört ansvar då den tillsammans med specialläraren bär 

ansvaret för elevens undervisningssituation. Idrottsläraren är ofta den person som bär ansvaret 

gällande att tillsätta stödåtgärder, om den rörelsehindrade eleven skulle behöva det i sin 

idrottsundervisning (Forsberg och Svendsen 1990). Lärarna som Lind och Schefström (1998) 

intervjuat förklarar att de tekniska hjälpmedel som finns att tillgå är användarvänliga och man 

kan själv konstruera materialet så att det passar den rörelsehindrade.     

  

2.4.1 Personliga hjälpmedel  
Det är viktigt att skolledningen får information gällande eleven via föräldrar, förskolan och 

habiliteringen. Genom denna kontakt med habiliteringen kan man få bra tips på vad som kan 

göras för att tillgodose sig elevens behov. Under skoltiden behöver den rörelsehindrade oftast 

möta andra specialister för att utvecklas i största möjliga grad. Sjukgymnast är av stor vikt för 

att utveckla den motoriska färdigheten och för elever med tal- och språksvårigheter är 

logopeden ett bra hjälpmedel att ta till. Det kan vara positivt att under skoltid planera in dessa 

träningstillfällen, då det annars tar mycket av elevens lediga tid. Vissa övningar kan även 

tränas parallellt med det vanliga skolarbetet (Hilmersson m.fl.1991). Har skolan ett väl 

fungerande samarbete med habiliteringen så är det ett steg i riktning mot en positiv skolgång, 

som i sin tur gynnar inkluderingen (Bille och Olow 1992). Forsberg och Svendsen (1990) 

betonar vikten av ett väl fungerande samarbete mellan habiliteringspersonal och 

idrottsläraren.  

 

Det är viktigt att den rörelsehindrade eleven får sin fysiska hjälp. Under skolans 

idrottslektioner kan en personlig assistent vara avgörande för om eleven kan delta i 

undervisningen (Skånberg 2004, s.9). Den personliga assistenten är den rörelsehindrade 

elevens viktigaste resurs, då denne är medveten om både elevens fysiska som psykiska behov 

och är till positiv hjälp för den rörelsehindrade (Lind och Schefström 1998). Idrottsläraren bör 

i förväg informera assistenten om upplägget av lektionen (Krop och Groeneveld 2003). 
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Jerlinder (2005) har gjort en undersökning där en idrottslärare belyser vikten av att ha en 

assistent med på idrottsundervisningen, det på grund av att denna person har en bättre insikt i 

vilka begränsningar som den rörelsehindrade eleven har. Assistenten skapar även en trygghet 

för den rörelsehindrade eleven.  

 

2.4.2 Den fysiska miljön 
Idag bygger kommunerna skolor utan att inse att där kanske någon gång i framtiden ska gå en 

elev med rullstol. Det saknas framförhållning då skolorna inte byggs handikappsanpassade, 

vilket kostar kommunerna oerhörda summor (Blom och Sjöberg 1999). När det idag byggs 

nya skolor skall de enligt plan- och bygglagen vara anpassade till elever med nedsatt 

rörelseförmåga. Samma regler gäller vid ombyggnader av skolor. Detta ska finansieras av 

fastighetsägaren, vilket oftast är kommunen (Hilmersson m.fl. 1991).  

 

I dagens samhälle kan vi inte acceptera att rörelsehindrade elever enbart har tillgång till en 

skola i kommunen, på grund av att just den skolan är handikappsanpassad. Då är eleverna 

definitivt inte inkluderade. ”Det är alltså omöjligt att tala om en skola för alla innan landets 

skolor är tillgängliga för alla” (Blom och Sjöberg 1999 s.104). Även På andras villkor- 

skolans möte med elever med funktionshinder (2000) konstaterar brister gällande tillgången av 

skolor för rörelsehindrande elever. Av de fyra undersökta kommunerna ansåg enbart två 

kommuner att de rörelsehindrade eleverna hade samma möjligheter som övriga elever i 

kommunen att fritt välja skola.  

 

Rörelsehindrade individer är inte mer handikappade än vad miljön kräver. Utifrån hur miljön 

ser ut påverkas de funktionshindrades sociala förmåga (Carlsson m.fl. 2000). Den fysiska 

miljön kan vara ett hinder för att en inkludering ska ske (Lang 2004). Linds och Schefströms 

(1998) undersökning visar att lärare ser den fysiska miljön som det största hindret för en 

inkludering. Miljön begränsar eleven och gör framkomligheten svår. En lärare beskrev det så 

här: ”Ett steg i att bli så självständig som möjligt, är att ha tillgänglighet till allt” (s.10). Som 

idrottslärare ska man kontrollera att den fysiska miljön är anpassad till den rörelsehindrade 

eleven, är så inte fallet är det viktigt att se till att dessa åtgärder vidtas. Detta gäller inte enbart 

framkomligheten utan även att omklädningsrum med dusch och toalett är anpassade (Forsberg 

och Svendsen 1990). Rörelsehindrade elever får ibland ta en annan väg till exempel en 

bakdörr för att komma in till matsalar och idrottshallar. Detta leder till att eleverna skils från 
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sina klasskamrater och missar en del av samhörigheten (Tamm m.fl. 1999).  Det är viktigt 

med en väl fungerande fysisk miljö för att inkludering ska kunna ske. Genom att skolan är 

anpassad minskar den rörelsehindrade elevens behov av särskilt stöd. ”…det är skolan som 

ska förändras så den passar alla elever, inte att eleverna ska anpassas till skolan” (Jerlinder 

2005, s.71). 

  

2.5 Idrott för rörelsehindrade 
Alla elever ska vara med i idrottsundervisningen utifrån sin nivå. Vissa elever är bättre på 

bollsporter, andra på löpning. Detta innebär dock inte att de inte skulle få möjlighet att 

medverka i de andra momenten. Samma princip bör tillämpas på rörelsehindrade då det enda 

som skiljer är att denna elev har en försvagad kapacitet (Kunc 1983). Alla elever i 

idrottsundervisningen ska ges möjlighet att delta utifrån sin kunskapsnivå.  

 
En elev med funktionshinder behöver individualiserad undervisning precis som alla andra. 
Skolan ska bedriva undervisning utifrån elevens olika behov, oavsett motoriska eller 
intellektuell förmåga och oavsett funktionsförmåga. En elev med något funktionshinder är 
helt enkelt en elev bland alla de andra i skolan (Fors 2004 s. 25). 

 

Idrottsundervisningen ska anpassas och organiseras så att alla elever oavsett kunskapsnivå och 

funktionshinder kan delta i idrottsundervisningen (Forsberg och Svendsen 1990). Den 

rörelsehindrade elever ska inte hindras från att delta i idrottsundervisningen. Ämnet består 

inte enbart av olika aktiviteter där kondition tränas, utan under dessa lektioner ges även 

möjlighet att ta del av kamratskap och få känna en samhörighet (Hilmersson m.fl. 1991). Om 

den rörelsehindrade eleven inte kan delta i en fysisk aktivitet, kan eleven erbjudas att var 

domare eller lekledare då detta leder till att eleven får känna samhörighet och delaktighet 

(Jerlinder 2005).  

 

Friluftsdagar kräver ofta noggrann planering för att den rörelsehindrade eleven ska kunna 

delta i aktiviteten och inte känna sig utanför. Tiden upplevs av verksamma lärare som ett stort 

hinder för att få inkluderingen att fungera (Lind och Scherström 1998). Idrottsundervisningen 

fungerar oftast inte som den ska för en rörelsehindrad elev. Dels finns praktiska problem, 

eleven kommer inte ens in i idrottshallen, dels uppstår dilemmat att skolan ger eleven tillstånd 

att inte medverka under idrotten. Detta synsätt är förkastligt och skolan ska låta alla elever få 

vara med utifrån sina förutsättningar och kunskaper. Den fysiska aktiviteten har en stor 

betydelse för att förbättra livsvillkoren för en fysiskt funktionshindrad person (Bengtsson 
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2006). Får eleven inte delta i idrottsundervisningen blir rörelsebehovet inte tillfredställt, vilket 

kan leda till aggressioner (Forsberg och Svendsen 1990).  

  

Elever med rörelsehinder har ibland olika perceptionssvårigheter som måste tas hänsyn till. 

De svårigheter som perceptionssvårigheter kan ge är:  

 
Kroppsuppfattning - ger bl.a. svårigheter med balans, hållning och jämvikt. 
 
Motorik - grovmotoriska svårigheter ger fumlighet, tafatthet och klumpighet i rörelserna.  
Finmotoriska svårigheter ger problem med t.ex. skrivning, klippning och klistring. 
 
Koordination - framförallt vid öga-hand och öga-fotkoordination (Hilmersson m.fl.1991, 
s.4).  
 

De rörelsehindrade eleverna har ofta brister gällande grov- och finmotoriska färdigheter. 

Idrottsundervisningen är då ett perfekt tillfälle för eleven att träna upp dessa färdigheter. De 

brister som finns i finmotoriken leder till att saker som av- och påklädnad, duschning med 

mera tar betydligt längre tid för den rörelsehindrade eleven. Detta leder till att eleven känner 

sig stressad och kan där igenom få en negativ inställning till ämnet idrott och hälsa (Forsberg 

och Svendsen 1990). Det är viktigt att skolan ges information angående övriga 

funktionsnedsättningar så att undervisningen kan göras rättvis för eleven (Hilmersson m.fl. 

1991).  

 

I rapporten På andras villkor- skolans möte med elever med funktionshinder (2000) framförs 

att vissa rörelsehindrade elever har blivit illa bemötta och utstötta av sina klasskamrater i 

idrottsundervisningen på grund av att de inte klarat samma saker som övriga elever. Kunc 

(1983) skriver att under idrottslektionen blir även funktionshindret synliggjort på flera olika 

sätt än under andra ämnen, till exempel på grund av klädseln. Det råder en större motvilja hos 

idrottslärare att integrera elever med fysiska funktionshinder än hos övriga lärare inom skolan.  
 

Hur kommer det sig att när en handikappad ber att få vara med så tror en del lärare att de 
måste sluta upp med att vara lärare och bli barnvakter? Eleven är där för att integreras 
integreringen är hans jobb och inte ert. Som lärare ansvar ni för att ge råd, pröva och 
bedöma, inte barnvakta. (Kunc 1983, s.110) 

 

Det är viktigt att få den rörelsehindrade eleven att se möjligheter men även kunskap angående 

sina begränsningar (Forsberg och Svendsen 1990). I På andras villkor- skolans möte med 

elever med funktionshinder (2000) beskriver många rörelsehindrade elever att de har upplevt 

idrottsundervisningen som väldigt problematisk, detta på grund av att undervisningen inte har 
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anpassats till deras nivå. Eleverna upplever också att idrottslärarna inte tar deras 

funktionshinder på allvar. Elever med samma funktionshinder har ofta helt olika berättelser 

om skolans bemötande. De flesta av eleverna ser dock sin skoltid som ett misslyckande. 

Orsaken till detta menar eleverna inte alltid ligger hos skolan utan även hos dem själva. Lind 

och Schefström (1998) påstår till skillnad från Kunc (1983) och På andras villkor- skolans 

möte med elever med funktionshinder (2000) att många idrottslärare är duktiga på att anpassa 

undervisningen så att den rörelsehindrade eleven kan vara med i aktiviteten på samma villkor 

som de övriga eleverna. Författarna har genomfört en studie som styrker detta.  

Tamm m.fl. (1999) visar i sin rapport att när de andra eleverna hade idrottslektioner ute eller 

var på friluftsdagar fick den rörelsehindrade eleven ofta göra någon annan aktivitet inomhus 

med assistenten. En pojke berättar hur han under en friluftsdag fick sitta och titta på när de 

andra åkte skidor. Han erbjöds inte någon annan aktivitet.  

 

2.5.1  Lärarens roll 
Elever med rörelsehinder känner sig oftast inte tillgodosedda när det gäller 

idrottsundervisning. Läraren bör få eleven att se möjligheter och inte hinder, detta för att 

eleven ska inse allt som denne faktiskt klarar av. Ett sådant tankesätt är bättre än det gamla då 

man fokuserade på det som eleven inte klarade av (Fors 2004). Det är viktigt att fokus inte 

läggs på elevens brister utan att undervisningen planeras utifrån hela gruppens styrkor och 

kunskaper (Jerlinder 2005). 

 

Läraren bör ha planerat lektionen i förväg och reflekterat över alla händelser som kan inträffa. 

Ett sådant arbetssätt är ett steg i riktningen för att eleven ska känna sig inkluderad. 

Småjusteringar behövs dock göras fortlöpande under lektionen för att undervisningen ska bli 

så bra som möjligt (Fors 2004). Läraren måste i förväg ha tänkt igenom vilka risker och 

orosmoment som kan finnas med aktiviteten (Krop och Groeneveld 2003). Undervisningen 

bör planeras gemensamt med den rörelsehindrade eleven. I planeringen är det viktigt att utgå 

från elevens starka sidor, detta för att stärka individens motivation och vilja att fortsätta lära 

(Forsberg och Svendsen 1990). Läraren ska inte särbehandla den rörelsehindrade eleven. 

Samma krav bör ställas på den rörelsehindrade eleven som på övriga elever. Orättvisa krav 

kan annars leda till segregation och den rörelsehindrade eleven kanske inte blir accepterad 

bland de övriga eleverna. Andra orsaker till att eleven inte blir accepterad kan vara att 

klasskompisarna inte har tid att vänta, då allting oftast tar längre tid för den rörelsehindrade 
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eleven (Lind och Schefström 1998). Forsberg och Svendsen (1990) håller med om 

resonemanget att undervisningen ska ske på samma villkor. 

 

Läraren ska inte behöva vara ensam i arbetet med inkluderingen, utan det är flera personer 

som tillsammans måste arbeta för att nå bästa resultat (Kunc 1983). Om läraren inte klarar av 

situationen ska denne inte vara rädd för att tillkalla annan personal så som kurator, 

skolsköterska, psykolog etc. (Hilmersson m.fl. 1991). Läraren bör dock ha med sig mycket 

kompetens ifrån utbildningen: ”Om skolans verksamhet ska leda fram till att de 

kunskapsmässiga, sociala och värderelaterade målen uppnås, är det nödvändigt att lärare 

överlag har kompetens att verka för att möta alla elevers behov” (Ahlberg 2001, s.147). Ute i 

skolorna anser dock många elever enligt På andras villkor- skolans möte med elever med 

funktionshinder (2000) att lärare borde ha bättre kunskap och förståelse för deras 

funktionshinder. Som lärare har man ett ansvar att inkludera den rörelsehindrade eleven i den 

sociala gemenskapen. Idrottsläraren ges även ett allt större ansvar gällande den fysiska 

träningen för eleven, då habiliteringsträningen ofta minskar vid skolstart på grund av tidsbrist 

(Bille och Olow 1992). 

 

Skolsituationen för rörelsehindrade elever blir sämre när de kommer upp i årskurserna. De 

rörelsehindrade eleverna anser att lärare och övriga elever inte längre bemöter dem på samma 

sätt (På andras villkor- skolans möte med elever med funktionshinder 2000; FUNKIS- 

funktionshindrade elever i skolan 1998:66). De rörelsehindrade eleverna får från högstadiet 

och uppåt ofta svårare att hänga med i undervisningen vilket författarna menar beror på att 

lärarna inte individanpassar undervisningen i lika stor utsträckning och även att möjligheten 

till speciallärares hjälp försämras (Skånberg 2004). Som lärare bör man stärka den 

rörelsehindrade elevens självuppfattning då eleven ofta har en negativ självuppfattning som 

försämras genom åren. Inkludering i den vanliga skolan innebär att eleven får en större 

medvetenhet om sitt funktionshinder, men även att eleven får kunskap angående andra 

personliga egenskaper (Rabe och Hill 1996).   

 

Idrottsläraren bör få den rörelsehindrade eleven att prova så många idrottsaktiviteter som 

möjligt. Genom att ge eleven kunskap om de olika idrotterna och skapa ett intresse till idrott 

kan det leda till en framtida fritidsaktivitet (Hilmersson m.fl. 1991). Idrottslärare måste ha 

som målsättning att få den rörelsehindrade eleven att hitta en aktivitet som denne sedan kan 
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bedriva under sin fritid. Trots de rörelsehindrade elevernas funktionshinder kan de oftast vara 

med och delta i aktiviteterna precis som de övriga eleverna (Lind och Schefström 1998).  

 

Speciallärare och övrig personal ska aktivt arbeta för en förbättrad situation för eleven och för 

att utveckla den gemensamma kompetensen. Det är viktigt att speciallärare finns med i 

arbetslaget och tillsammans med lärarna är med i planering och genomförande av lektionerna 

för att elever med särskilda behov ska få möjlighet att fungera och känna samhörighet i 

gruppen. Skolpersonalen bör även ges en fördjupad och fortgående fortbildning för att 

situationen för de rörelsehindrade eleverna ska kunna förbättras (Tössebro 2004). Även Lind 

och Schefström (1998) belyser vikten av att ha kompetent personal angående barn med 

rörelsehinder omkring sig. I Hilmersson m.fl. (1991) beskrivs kontakten med kuratorer och 

psykologer som värdefullt då de har goda kunskaper hur arbetet med habiliteringen ser ut.  

 

2.6 Problemprecisering  
Efter forskningsbakgrunden har vi kommit fram till följande frågeställningar: 

 Hur definierar idrottslärare i grundskolan begreppet inkludering? 

 Inkluderar idrottslärare rörelsehindrade elever i grundskolan? I så fall på vilket sätt?  

 Hur förberedda är idrottslärare på att ta emot rörelsehindrade elever? 

 Vilka hjälpmedel finns att tillgå ute i verksamheterna? 

Dessa frågor studeras genom en empirisk undersökning. 

 

3. Empiri 
I detta kapitel kommer den metod som valts till denna kvalitativa studie att presenteras. Valet 

av informanter kommer att belysas. Det primärmaterial som undersökningen har gett kommer 

sedan att presenteras i resultatdelen.   

 

3.1 Metodologiska utgångspunkter 
Precis som Trost (2005) tar upp är det studiens syfte och frågeställningar som ska styra ens 

val av metod i undersökningen. Då vårt syfte är att ingående ta reda på lärarens tankar och 

åsikter angående inkluderande av rörelsehindrade elever passar en kvalitativ undersökning 

bäst. Bjurwill (2001) poängterar även han att om man vill gå djupare in i intervjuobjektets 
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tankar kring en viss fråga är en intervjumetod det bästa alternativet. Intervjuer i 

semistrukturerad form valdes, vilket innebär att intervjuaren har ett antal frågor som denne 

utgår från. Dessa frågor är dock inte helt bundna utan intervjuaren kan ändra ordning på 

frågorna eller ställa följdfrågor. Denscombe (2000) förklarar det så här: ”svaren är öppna och 

betoningen ligger på den intervjuade som utvecklar sina synpunkter” (s. 135). Även Patel och 

Davidson (2003) lyfter upp att intervjun blir mindre strukturerad och frågorna ställs i den 

ordning som förefaller sig bäst under samtalets gång. En nackdel med denna intervjumetod är 

dock att intervjuerna kan se olika ut beroende på att olika frågor ges olika utrymme under 

intervjuerna.  

3.1.1 Urval  
Studiens syfte är att undersöka om idrottslärare inkluderar rörelsehindrade elever och i så fall 

på vilket sätt. Utifrån syftet valdes tio idrottslärare, som alla undervisar i olika grundskolor, ut 

för att intervjuas. Fem av lärarna arbetar eller har tidigare arbetat med inkludering av 

rörelsehindrade elever. De andra fem lärarna har inte stött på någon rörelsehindrad elev i sin 

undervisning. Anledningen till att dessa urvalsgrupper valdes är att studien även syftar åt att 

undersöka om det är någon skillnad i tankesätten mellan de informanter som tidigare 

inkluderat elever med rörelsehinder jämfört med dem som inte har någon erfarenhet av det. 

När man väljer att studera två olika grupper kan detta antal informanter vara lämpligt att 

intervjua (Trost 2005). Anledningen till att vi har valt att ta informanter från två sydskånska 

kommuner var tillgängligheten för intervjuaren. Kontakt med skolorna togs via telefon där 

valet av idrottslärare inte skedde helt slumpmässigt utan med en viss styrning från vår sida. 

Anledningen till att vi själva till viss del styrde valet av informanter var att vi i 

undersökningen ville vara säkra på att få några informanter som tidigare hade arbetat med att 

inkludera rörelsehindrade elever i sin undervisning. Genusperspektivet togs ej hänsyn till vid 

val av informanter.  

 

3.2 Uppläggning och genomförande 
Efter att intervjufrågorna var klara togs det kontakt med olika idrottslärare via telefon där 

studien presenterades, vilket Forskningsetiska principer inom Humanistisk- 

samhällsvetenskaplig forskning (2002) belyser vikten av. Informanterna ska vara medvetna 

om att deras medverkan är frivillig. Syftet med att intervjufrågorna skickades ut i förväg var 

att informanterna skulle ha möjlighet att fördjupa sig i frågorna och därigenom kunna ge ett så 

utförlig svar som möjligt under intervjun. Dock valdes intervjufråga nummer två (se bilaga 1) 
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att inte lämnas ut på grund av att utifrån denna fråga ville vi få informantens kunskapsmässiga 

svar och inte ge dem möjlighet till att ”läsa på” om området.  

 

Intervjuerna delades upp mellan oss på grund av två aspekter, dels på grund av tidsbrist, dels 

för att precis som Trost (2005) tar upp att informanten inte skulle känna sig i underläge. 

Enbart enskilda intervjuer användes. Trost hävdar att det är det bästa alternativet då man i en 

gruppintervju inte ger den tystlåtna personen det utrymme som den behöver för att bidra med 

sina åsikter. Det har även visat sig att det är lättare att få fram informantens åsikter om 

intervjun sker individuellt och inte i grupp, anser författaren. Samtalen ägde rum på skolan 

som informanterna arbetade på. Widerberg (2002) kan se både fördelar och nackdelar med att 

intervjuerna sker på arbetsplatsen. Bland fördelarna är att man får en inblick i hur 

arbetsmiljön ser ut och det blir inte så tidskrävande för informanten. Nackdelarna är att 

intervjun bedrivs under en håltimme eller direkt före eller efter en lektion.  Detta kan leda till 

att informanten känner sig lite trött och inte är fullt fokuserad eller känner en stress inför 

kommande lektioner.  

 

Innan själva intervjun började förklarades att informantens medverkan enbart kom att 

användas för denna studie och att uppgifter som framkommit behandlas konfidentiellt. Patel 

och Davidson (2003); Forskningsetiska principer inom Humanistisk- samhällsvetenskaplig 

forskning (2002) förklarar att detta innebär att uppgifter inte får lämnas till utomstående och 

att i resultatet av studien ska det inte gå att identifiera den enskilda individen. Vikten av 

informanternas medverkan i studien poängterades även innan intervjun påbörjades.  

 

3.2.1 Bearbetning  
Intervjuerna spelades in så att ingenting skulle kunna gå förlorat, men även för att 

uppmärksamhet skulle läggas på informanterna och intervjufrågorna. Det finns många 

fördelar med att intervjun spelas in, en av dem är att svaren blir exakta en annan att man i 

efterhand i lugn och ro kan sammanställa intervjuerna. Bandspelaren kan dock kännas 

hämmande och påverka svaren på frågorna (Patel och Davidson 2003; Ejvegård 2003). En av 

informanterna upplevde ett sådant obehag och hämmande av bandspelaren, så intervjun 

valdes att inte spelas in, utan anteckningar fördes med papper och penna. Efter att intervjuerna 

hade genomförts skrevs samtalen ut ordagrant vilket är en stor fördel när resultatet ska 

analyseras och informanternas svar ska jämföras. ”Att strukturera materialet i en text ger 
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överblick och är i sig början till en analys” (Kvale 1997, s. 155). Transkriptionen är emellertid 

väldigt tidskrävande men ger väldigt mycket då man på ett bättre sätt kan bearbeta 

intervjuerna (Widerberg 2002; Trost 2005).   

 

När data hade samlats in sorterades fakta in i olika teman. Indelningen skedde utifrån vad som 

kommit fram av studien och vad som ansågs viktigt för studiens syfte. Denna analysering av 

resultatet är oftast den delen av intervjuundersökningen som är mest tidskrävande (Kvale 

1997). I samlandet av data valdes ett empirinära förhållningssätt. Då hämtas ”teman från det 

empiriska materialet. Analystrådarna kan då vara det material utifrån vilket de teman vaskas 

fram som sedan exemplifierar med citat från intervjuerna” (Widerberg 2002, s. 145).    

 

3.3 Resultat 
Presentationen av resultatet av vår kvalitativa studie delas upp i fyra olika teman: 

 Begreppet inkludering  

 Inkludering i ämnet idrott och hälsa  

 Styrdokument- lika värde, samma möjligheter 

 Miljö och hjälpmedels påverkan på inkluderingen  

 

I presentationen av resultatet kommer idrottslärare som tidigare inkluderat elever med någon 

form av rörelsehinder benämnas med siffrorna 1-5. De idrottslärare som inte haft någon elev 

med rörelsehinder inkluderad i sin undervisning benämns med bokstäverna A-E.  

 

3.3.1 Begreppet Inkludering  
På frågan hur lärare definierar begreppet inkludering var svaren tämligen entydiga. Alla 

idrottslärarna utom en, som inte visste vad begreppet innebar, anser att inkludering innebär att 

eleven ska ingå i skolan precis som vilken elev som helst och ges samma möjligheter.   

 
Inkludering ska ju vara att de ingår även om de har ett rörelsehinder så ingår de ju i skolan, 
precis som vilken annan elev som helst … Ja, att man ska ingå (Informant 3). 

 

Informanterna belyser att den rörelsehindrade eleven ska vara med i undervisningen så 

mycket som är möjligt.  
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Inkludering, vara med i skulle jag nog säga eller vara delaktig i skulle jag nog vilja säga. 
När vi pratar i detta sammanhang eller? Deltaga, tillsammans med att få vara med 
(Informant A).  
 

 
Det var enbart Informant A som tog upp skillnaden på begreppen integrering och inkludering. 

Informanten ansåg att integrering handlar om att till exempel få en invandrare att komma in i 

klassen medan inkludering innebär att man ska vara medräknad från början. 

 

3.3.2 Inkludering i ämnet idrott och hälsa  
När det gäller tillvägagångssätt för att inkludera den rörelsehindrade eleven väljer två 

informanter (4 och C) att inte göra någon skillnad. Eleven är med på samma villkor. Två 

informanter (E och 5) hade haft enskild tid med den rörelsehindrade eleven, antingen som 

lektionstillfälle eller planering. Fem informanter (1, 2, 3, A och B) hade anpassat situationen 

och utgått från individen. Informant D vet inte riktigt på vilket sätt hon hade gjort för att få 

den rörelsehindrade eleven inkluderad i undervisningen. Troligen hade informanten ändrat en 

hel del i sin undervisning.  

 

De flesta informanter klarlägger också betydelsen av att man inte ska särbehandla de 

rörelsehindrade eleverna. Man ska ge dem samma möjlighet till utveckling utifrån deras egen 

situation. Sympatiserar man som lärare med den rörelsehindrade eleven gör man den eleven 

en björntjänst.  

 

För att inkludera den rörelsehindrade eleven är informanterna, oavsett om de har haft 

rörelsehindrade eller ej, överens om att eleverna kan vara med i de flesta aktiviteterna. Det 

gäller att se möjligheter och inte hinder. Alla informanter såg några aktiviteter som svårare 

än andra att inkludera den rörelsehindrade i. De aktiviteter som nämndes mest frekvent var 

redskapsgymnastik och friidrott. Men även om samtliga informanter uppfattade dessa 

svårigheter kunde de likväl ge exempel på hur de kunde anpassa undervisningen så att alla 

kunde delta.  

 
Då hade det inte varit att man kört en lektion med bara höjdhopp utan haft ett par tre 
stationer. Med två stationer som varit anpassade för den eleven kanske mer och en 
höjdhoppsstation för de andra (Informant 3). 
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Informant E ansåg att utevistelse kunde ses som ett bekymmer. Informant 3 anser dock att 

har man sådana aktiviteter ska denna elev vara med. Man ska vara med så mycket man bara 

kan.  

 

En viss tendens visar sig hos vissa av informanterna (C och D) att eleven skulle få en hel del 

frihet om en inkluderingssituation uppstod. Det är eleven som bestämmer var dennes 

begränsningar ligger och hur undervisningen ska anpassas. Informant D säger: 

 
Det beror helt på hur de är som personer vad de tycker är roligt (Informant D). 

 

De informanter som däremot har erfarenhet av inkludering i sin undervisning menar att krav 

även bör ställas på eleven med rörelsehindret. 
 

Man ska inte vara rädd för att ställa krav på de som är handikappade. De är precis som vi, 
de vill också höja sin ribba hela tiden (Informant 5). 

 

På frågan om det är skillnad att inkludera en rörelsehindrad elev i ämnet idrott och hälsa 

jämfört med teoretiska ämnen var alla informanterna överens att det finns skillnader. Under 

idrottslektionen blir funktionshindret tydligare än vad det är i andra ämnena eftersom idrott 

bygger på rörelse vilket är något som den rörelsehindrade eleven har en nersatt förmåga i.   
 

Här handlar det mer om att röra sig och då sätter rörelsehindret hinder ivägen. Inga 
omöjliga, men det är dock svårigheter med det (Informant 1).   
 

Många av informanterna ser inte ett problem med inkluderingen enbart i ämnet idrott och 

hälsa utan även i de andra praktiska ämnena.  

 

Två informanter, 3 och 5, anser att ett syfte med idrott och hälsa är att intressera den 

rörelsehindrade för en fritidsaktivitet. I undervisningen bör det ges tillfälle att få prova på så 

många olika aktiviteter som möjligt och även ett bra samarbete med föreningslivet är av stor 

betydelse. 

 
Det känns som att jag ser idrotten som ett medel att skapa ett intresse för fritiden och kan 
man då med hjälp av de föreningar som finns runt omkring få hjälp med det, så är det 
toppen (Informant 3). 
 

Det råder delade meningar om hur väl förberedda de informanter som tidigare har 

jobbat/jobbar med rörelsehindrade elever kände/känner sig inför inkluderingsarbetet. Två 
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ansåg att de inte kände sig väl förberedda (1 och 3) medan de andra tre (2, 4 och 5) ansåg att 

de var förberedda. Informant 4 berättar: 

 
Ja, jag fick åka på en endagskurs som hölls av Malmö eller Lunds sjukhus. Där de enbart 
pratade om elever med just ryggmärgsbrock (Informant 4). 
  

Informant 1 kände sig inte förberedd inför inkluderandet av den rörelsehindrade eleven men 

anser att om han skulle få en rörelsehindrad elev idag så skulle det nog inte vara några 

problem med tanke på att han idag har mer erfarenheter än vad han hade vid det tillfället.  

De informanter som inte haft någon rörelsehindrad elev inkluderad i sin undervisning är 

osäkra på hur förberedda de egentligen är. Informant D nämner dock att mycket behövs 

förberedas både praktiskt men även undervisningsmässigt innan en inkludering sker. Enbart 

informant B känner sig förberedd utifrån de kunskaper han har med sig från utbildningen.   

 

Man kan tydlig se att skolorna inte erbjuder lärarna någon fortbildning. Alla informanter 

utom en (informant 4) har inte blivit erbjuden någon fortbildning.  

 
Vi ville ha fortbildning inne på högskolan när ni ändå får utbildningen men det gick inte 
eftersom ni inte hade det i er utbildning (Informant B). 
 

Informant 1 och 3 tror sig kunna få fortbildning inom ämnet om de hade velat eftersom läraren 

har eget ansvar att hitta fortbildning som skolan sedan godkänner eller avslår.  

 

3.3.3 Styrdokument- lika värde, samma möjligheter  
Hela åtta informanter anser sig inte ha någon uppfattning om vad som står i styrdokumenten 

och kursplanen angående elever med särskilda behov.  

 
Det var som sagt ett tag sedan, skulle jag få en elev som har problem så skulle jag ju få 
sätta mig in i det. Men det har ju inte känts som att det varit något större behov av det 
eftersom jag inte haft det på länge (Informant 1). 

 

Emellertid belyser sju av informanterna under intervjuns gång att skolan ska ge alla elever 

möjlighet att var med så mycket som möjligt och bli behandlade på samma sätt som de 

övriga eleverna i klassen. Informant 5 säger sig veta vad som står i kursplan och 

styrdokument: 

 
Alla ska få samma chans att vara med, oavsett om man är handikappad eller inte (Informant 
5). 
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Den andra läraren (informant E) berättar att i styrdokumenten och i kursplanen står det att 

man ska utgå från elevens förutsättningar och få eleven att utvecklas därifrån.  

 

Alla informanter kan se fler fördelar än nackdelar med en skola för alla. Det anses vara det 

optimala att inkludering sker. Den mest förekommande fördelen som tas upp är att både den 

rörelsehindrade och de övriga eleverna lär sig mycket av varandra. 

 
Skolan ska väl vara till för alla? Det tycker jag! (Informant 5). 
 
Det positiva är ju att eleverna inkluderas och att det kan bidra till en större förståelse för 
samtliga människors förutsättningar (Informant D). 
 

Alla informanter kan likväl även se nackdelar med inkludering. Svårigheter som kan uppstå 

är utanförskap, att den funktionshindrade aldrig får känna sig bäst på något, att eleven inte 

klarar av vissa aktiviteter eller miljön. Informant A tar även upp bristen på resurser som en 

del av exkluderingen. Informant 2 hävdar att fastän det kan vara bra för klassen att få den 

rörelsehindrade eleven inkluderad, så innebär inte alltid detta att det är positivt för eleven. 

Den rörelsehindrade eleven kanske inte känner att denne klarar av alla moment och får aldrig 

känna sig duktig vilket eleven hade gjort om den hade haft idrottsundervisning med elever 

som har liknande funktionshinder. 

 

3.3.4 Miljö och hjälpmedels påverkan på inkluderingen   
Alla informanter utom en (informant D) anser att den fysiska miljön på skolan till viss del är 

handikappsanpassad. Exempel som tas upp är dörröppnare, hissar, trösklar och toaletter.  

 
Generellt sätt tycker jag att det ha lagts mycket pengar på att förbereda inför elever med 
speciella handikapp. Alltså vad det gäller trappor och hissar och allting. Så det kan jag säga 
varit hundraprocentigt på båda de skolor jag har jobbat på. Inte minst för att skolan i sig har 
krav på sig att det ska uppfyllas vissa krav (Informant 3). 
 

Informant A och E berättar dock att det saknas handikappsanpassade duschar på deras skolor 

och de tror inte detta kommer att åtgärdas innan skolan ställs inför problematiken.   

 

Endast en informant, 5, vet vad det för finns för hjälpmedel att tillgå för att underlätta för den 

rörelsehindrade elevens tillvaro.   

 

 26



Det finns olika rullstolar för friidrott och till basket med mera, så hjälpmedel finns det och 
det finns en hjälpmedel central här som serverar hela …. Län med hjälpmedel (Informant 
5). 

 

Informant 1 säger att om han skulle börja undersöka saken är han övertygad om att han skulle 

finna olika hjälpmedel. Informant A, 2 och 4 poängterar vikten av att ha en hjälplärare eller 

en assistent i undervisningen för att underlätta för den rörelsehindrade eleven. Informant 4 

har arbetat med assistent under idrott och hälsa lektionerna men assistenten är då enbart med 

och hjälper till när eleven byter om.  
 

4. Diskussion  
Syftet med studien är att undersöka idrottslärares kunskaper kring inkludering och om de 

inkluderar rörelsehindrade elever. Vidare undersöks hur väl förberedda idrottslärare är inför 

mötet med en rörelsehindrad elev. Utifrån syftet intervjuades fem idrottslärare som arbetar 

eller har arbetat med inkludering av rörelsehindrade elever och fem lärarna som inte har stött 

på någon rörelsehindrad elev i sin undervisning. Syftet var att urskilja om deras arbetssätt och 

tankar skiljer sig åt beroende på om idrottslärarna har erfarenhet eller ej av inkludering av 

rörelsehindrade. Undersökningen visade dock inga större skillnader mellan dessa två grupper, 

vilket förvånade oss en hel del. Vi förmodade att den erfarenhet de informanter som har 

inkluderat rörelsehindrade elever har, skulle synas tydligare i resultatet av studien. Emellertid 

skiljer sig urvalsgrupperna åt på vissa punkter. Undersökningen visar att enbart fyra av tio 

informanter känner sig väl förberedda inför att få en elev med rörelsehinder i sin 

undervisning. De informanter som inte har stött på inkluderade rörelsehindrade känner sig 

mer osäkra och mindre förberedda, än de som har inkluderat dessa elever. Det kan tolkas som 

att det är en del av människans natur, att man känner sig mer osäker på det man inte är van 

vid.  

 

Ytterligare en skillnad som syntes i resultatet är att informant C och D, som inte har inkluderat 

rörelsehindrade i sin undervisning, skulle ge den rörelsehindrade eleven mer frihet över sin 

undervisning. Detta menar vi stjälper eleven mer än det hjälper. Ska man vara inkluderad ska 

man ha samma krav som andra elever, inte bara vara med när det är roligt. Undervisningen ska 

ske på samma villkor då orättvisa krav leder till exkludering (Lind och Schefström 1998; 

Forsberg och Svendsen 1990), se avsnitt 2.5.1. Dock ska kraven utgå från individens 

förutsättningar vilket gäller för samtliga elever. Rörelsehindret ska inte vara något att skylla på 

för att inte medverka i det man tycker är mindre intressant eller roligt som en av informanterna 
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sa. Läraren måste veta hur mycket och hur lite denne kan pressa eleven för att göra framsteg. 

För att detta ska vara möjligt måste det finnas kunskaper om eleven och funktionshindret.   

 

Svaret på frågan hur informanten definierar begreppet inkludering visade en entydighet. Alla 

informanter utom en hade en klar uppfattning om vad inkludering innebar och denna 

uppfattning stämmer väl överens med vad forskarna anser. ”Att vara inkluderad ska innebära 

att man är medräknad från början” (Blom och Sjöberg 1999, s.102). Vi anser att en klar 

definition av begreppet är en grundläggande del i en inkluderingsprocess. En av 

informanterna visste inte alls vad begreppet innebär. Läroplanen pekar åt en skola för alla där 

undervisningen ska anpassas utifrån elevens förutsättningar och behov. För en utbildad lärare 

i dagens samhälle bör definitionen av inkludering vara en grundläggande kunskap. 

 

En fungerande inkludering bör planeras i god förväg och ett inkluderingsprogram bör 

genomföras (Jensen och Olsson 1991). Någon sådan planering tas inte upp bland 

informanterna, enbart informant D nämner att man behöver förbereda mycket, både praktiskt 

men även undervisningsmässigt. Emellertid inkluderar faktiskt majoriteten av informanterna 

elever med rörelsehinder i sin undervisning. Två av informanter gör inte någon skillnad i sin 

undervisning, vilket innebär att den rörelsehindrade elev är med på samma villkor som de 

övriga eleverna i klassen. Detta resonemang håller såväl Lind och Schefström (1998) som 

Forsberg och Svendsen (1990) med om. De skriver att läraren inte ska särbehandla den 

rörelsehindrade eleven. Samma krav bör ställas på den rörelsehindrade eleven som på övriga 

elever. Två informanter har haft enskild tid med den rörelsehindrade eleven där de 

tillsammans har suttit ner och planerat undervisningen, vilket även Krop och Groeneveld 

(2003) belyser vikten av. Undervisningen bör planeras gemensamt med den rörelsehindrade 

eleven, då detta stärker individens motivation och vilja att fortsätta lära (Forsberg och 

Svendsen 1990), se vidare avsnitt 2.5.1. Fyra informanter har eller skulle anpassa situationen 

och utgå från individen. Informant 2 metod kan dock ifrågasättas. Informanten planerar inte 

utifrån att den rörelsehindrade eleven är med i klassen utan istället ändrar denne planeringen 

för den rörelsehindrade eleven i efterhand. Då anser vi att en inkludering blir svårare än vad 

det behöver vara. Läraren bör ha en grundinställning att elevernas olikheter är något naturligt 

och undervisningen bör planeras och genomföras utifrån detta (Fors 2004). Inkludering 

innebär ju också precis som Blom och Sjöberg (1999) tar upp att man är medräknad från 

början. Informant D vet inte riktigt på vilket sätt hon hade gjort för att få den rörelsehindrade 

eleven inkluderad i undervisningen, troligen ändrat en hel del i sin undervisning. Det kan 
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upplevas som motsägelsefullt att trots att informanterna inte känner sig väl förberedda inför 

att inkludera elever med rörelsehinder så gör majoriteten av informanterna faktiskt det. Vi 

drar slutsatsen att informanterna inte alltid anser att den kunskapen de har räcker och de vill 

lära sig mer. Dock går det inte alltid att känna sig fullärd utan man lär sig i situationen. 

Rörelsehindrade elever är individer och varje elev har sina krav/förväntningar som läraren lär 

sig av. 

 

1980- och 90-talens debatter om en skola för alla, se avsnitt 2.2, har slagit väl ut då alla 

informanter ser det som en självklarhet. Skolan ska vara till för alla, som en informant 

uttrycker det. Läraren har i sin yrkesutövning krav på sig att följa styrdokumenten. Dessa 

dokument visar tydligt att det är ett krav att undervisningen är individualiserad och den ska 

kunna möta alla elever utifrån sin kunskapsnivå. Forsberg och Svendsen (1990) konstaterar att 

idrottsundervisningen ska anpassas och organiseras så att alla elever oavsett kunskapsnivå och 

funktionshinder kan delta i idrottsundervisningen. Forskare betonar att idrottsundervisningen 

och inkluderingen är en viktig del i den sociala gemenskapen (Hilmersson m.fl. 1991; Jerlinder 

2005), se avsnitt 2.5. Tvärtom anser vissa av studiens informanter att en nackdel med 

inkluderingen kan vara socialt utanförskap. En tolkning är att funktionshindrade är annorlunda 

och kommer alltid att vara det. Ibland kanske det är skönt att vara i en grupp där alla faktiskt 

förstår vad det innebär att ha ett funktionshinder utan att eleven behöver förklara sig. 

 

Informanterna är helt övertygade och enade i att det är mer annorlunda och komplicerat att 

inkludera en rörelsehindrad elev i ämnet idrott och hälsa jämfört med teoretiska ämnen. Både 

undersökningen i På andras villkor- skolans möte med elever med funktionshinder (2000) och 

Kunc (1983) visar att det är så. Många elever har upplevt idrottsundervisningen som 

problematisk eftersom den inte har anpassats till deras nivå. Funktionshindret blir också mer 

synliggjort under idrottslektionen mot andra ämnen. Våra informanter anser sig anpassa 

undervisningen till elevens nivå. Läraren bör först börja med att få eleven att känna sig 

bekväm i idrottsmiljön, vilket gäller alla elever. Idrott är ett utsatt ämne eftersom alla runt 

omkring faktiskt får ta del av resultatet. Under en matte- och engelsklektion och så vidare 

förblir provresultaten den enskilde elevens.  

 

Idrottsläraren ska försöka få den rörelsehindrade eleven att prova på så många 

idrottsaktiviteter som möjligt för att få den rörelsehindrade eleven att hitta en aktivitet som 

denne sedan kan bedriva under sin fritid (Hilmersson m.fl. 1991, och Lind och Schefström 

 29



1998). Detta syfte med idrottslektionerna ser även informant 3 och 5. Skapandet av ett 

intresse och få elever att aktivt röra sig på sin fritid menar vi är en av idrottslärarens absolut 

viktigaste målsättning med sin undervisning. För att uppnå det målet är det viktigt att ha en 

variation i sin undervisning. Lind och Schefström (1998) och informanterna konstaterar att 

den rörelsehindrade eleven oftast trots sitt funktionshinder klarar av att vara med och delta i 

de flesta aktiviteterna. 

 

En väl planerad fysisk miljö är en förutsättning för inkludering. ”Det är alltså omöjligt att tala 

om en skola för alla innan landets skolor är tillgängliga för alla” (Blom och Sjöberg 1999, 

s.104), se avsnitt 2.4.2. Flertalet av informanterna anser att skolorna är bra 

handikappsanpassade och ser inga större hinder i miljön för en rörelsehindrad elev. En av 

informanterna menar att den rörelsehindrade kanske inte hade kommit in genom huvudentrén 

på grund utav trösklar men hade då istället kunnat gå in genom nödutgångsdörren på 

baksidan. Att bli tvingad till att gå bakdörrar skapar enbart exkludering (Tamm m.fl. 1999). 

Det sociala är av stor vikt i barn och ungdomars liv, speciellt i tonåren då man vill vara som 

alla andra. Skulle exempelvis klassen gemensamt gå till idrottshallen och när de kommer fram 

skulle den rörelsehindrade eleven vara tvungen att gå bakvägen skapas ett helt onödigt 

utpekande. ”Ett steg i att bli så självständig som möjligt, är att ha tillgänglighet till allt” (Lind 

och Schefström 1998, s.10). Vi anser att kommunen och all personal har en uppgift att inte 

göra situationen svårare än vad den redan är för eleven. Många av eleverna i olika 

undersökningar (Lind och Schefström 1998; På andras villkor- skolans möte med elever med 

funktionshinder 2000; Blom och Sjöberg 1999; Tamm m.fl. 1999) ser den fysiska miljön som 

dåligt handikappsanpassad, dock som vi skrev tidigare upplever de flesta av våra informanter 

att den fysiska miljön är bra anpassad. Slutsatsen vi kan dra av detta är att informanterna 

enbart ser att där finns dörröppnare och handikappsanpassade toaletter, vilket de då anser är 

en handikappanpassad miljö. Informanterna upplever inte de små skillnaderna som den 

rörelsehindrade eleven själv upplever som jobbigt, till exempel att de får ta en annan väg till 

idrottshallen, matsalen eller klassrummet. Denna slutsats kan kopplas till motsägelsen att i 

forskningsbakgrunden framförs i rapporterna På andras villkor- skolans möte med elever med 

funktionshinder (2000) och Handikapp i skolan (2005) att många elever upplever 

inkluderingen som negativ medan vi i vår studie kan enligt informanternas utsagor se att 

majoriteten av lärarna faktiskt inkluderar. Vi anser att det är små detaljer i 

inkluderingsprocessen som avgör om inkluderingen blir lyckad eller ej. Den fysiska miljön är 

en del som är avgörande för om en inkludering eller exkludering sker, redan från första dagen 
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då eleven kommer till skolan. Individen syn på sig själv är också en viktig del, om eleven 

upplever hela situationen som obekväm och känner sig osäker och speciell, så kanske det inte 

spelar så stor roll hur läraren anpassar undervisningen. Utan tvivel finns det också lärare som i 

sitt förmodliga omedvetna handlande faktiskt exkluderar eleven genom att i all väl vilja till 

exempel ge den rörelsehindrade eleven mer frihet.  

 

Skolorna och kommunerna lägger inte största prioritering kring fortbildning om inkludering 

av funktionshindrade. Enbart en av informanterna har blivit erbjuden någon fortbildning. Den 

uppfattning vi har fått stämmer överens med våra informanters åsikt att mycket hänger på 

individens initiativ. I dagens skola är det upp till den enskilde läraren att fortbilda sig inom det 

han/hon känner att denne saknar. Läraren har ett eget ansvar för sitt eget lärande. Vi anser att 

detta är ett sunt tankesätt som ger mycket frihet åt individen. Dock kommer de flesta lärare 

förr eller senare att stöta på elever med någon form av funktionshinder och därför bör det 

finnas betydligt mer av denna del under lärarutbildningen, för att läraren ska känna sig 

förberedd när denne kommer ut i yrkeslivet. Ahlberg (2001) betonar att mycket kompetens 

om inkludering ska finnas hos läraren och i dennes utbildning: ”Om skolans verksamhet ska 

leda fram till att de kunskapsmässiga, sociala och värderelaterade målen uppnås, är det 

nödvändigt att lärare överlag har kompetens att verka för att möta alla elevers behov” (s. 147).  

Överlag finns det dåligt med kunskap om hjälpmedel och varifrån man kan finna hjälpmedel 

hos informanterna. Läraren har ett ansvar när det gäller att tillsätta stödåtgärder om eleven 

skulle behöva det (Forsberg och Svendsen 1990). Vi anser även att kunskap om att till 

exempel SIH finns bör förmedlas under lärarutbildningen. Läraren bör ha kompetens om var 

hjälpmedel finns och hur dessa kan tillgås, vilket enbart en informant hade.  

 

Genom studien har vi uppmärksammat och tagit till oss i yrkesrollen att ämnet idrott och hälsa 

är ett utsatt ämne för den rörelsehindrade. Dock finns det stora möjligheter att inkludera 

rörelsehindrade elever i idrottsundervisningen. Slutsatserna är att det är ingen större skillnad 

gällande kunskaper kring inkludering mellan idrottslärarna med erfarenhet av inkludering av 

elever med rörelsehindrade och dem utan erfarenhet. Ute i verksamheterna finns det en klar 

bild av vad inkludering innebär, då alla informanter utom en kan förklara begreppet. Under 

intervjuerna framgår det att majoriteten av informanterna har eller skulle inkludera de 

rörelsehindrade eleverna. Informanterna arbetar på de sätt som forskarna förespråkar så som 

individanpassad undervisning, gemensam planering av lektionen tillsammans med denna elev 

samt att inte särbehandla den rörelsehindrade eleven.  Ingen av informanterna belyser dock 
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vikten av att genomföra ett inkluderingsprogram för att underlätta och förbereda 

inkluderingsarbetet.  

 

Förslag till vidare forskning är en riktning mot hur övriga elever i klassen upplever 

inkluderingen och lärarens bemötande. 

4.1 Metoddiskussion  
Studien bygger på en kvalitativ undersökning. Genom intervjuerna fick vi en djupare inblick i 

om idrottslärarna inkluderar de rörelsehindrade eleverna mot vad som hade framkommit av en 

kvantitativ undersökning. En risk med intervjuer är dock att man som intervjuare genom sina 

följdfrågor styr och påverkar intervjuobjektet. Objektiviteten kan därför bli ifrågasatt. 

Jacobsen (1993) kan konstatera denna risk med intervjuer och anser att det är något som 

nästan alltid sker omedvetet. En bieffekt kan bli att resultatet inte visar en helt korrekt bild av 

verkligheten. I efterhand kan konstateras att vid en liknande studie hade observationer av de 

informanter som inkluderar elever med rörelsehinder gett en större bredd. Huruvida eleven 

verkligen är inkluderad i undervisningen hade tydligt framkommit, detta för att få fram om det 

som sägs verkligen görs. En annan fråga kan vara om det görs mer än vad som sägs. 

Observationer hade emellertid skapat en omöjlighet att jämföra de informanter som har 

inkluderat elever med rörelsehinder med dem som inte har gjort det. Studien hade i sådana fall 

fått rikta sig mot en speciell urvalsgrupp.   

 

Vi upplevde det positivt att skicka ut intervjufrågorna i förväg till informanterna och anser oss 

ha fått mer uttömmande svar. Borttagande av fråga två gav det resultat vi ville, då vi fick 

objektiva svar. I efterhand kan vi se en fördel med att även undvika att skicka ut fråga tre (se 

bilaga 1), då även denna fråga kan ”läsas på”. Utifrån två aspekter valde vi att dela upp 

intervjuerna, dels på grund av tidsbrist, dels för att den intervjuade inte skulle känna sig i 

underläge. En nackdel med denna intervjumetod är dock att intervjuerna kan se olika ut 

beroende på att olika frågor ges olika utrymme under intervjuerna. Intervjuerna hade 

antagligen även blivit mer lika och liknande följdfrågor hade funnits med i alla intervjuer om 

båda intervjuarna hade medverkat.  
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Sammanfattning 
Studiens syfte är att undersöka idrottslärares kunskaper kring inkludering och om de 

inkluderar rörelsehindrade elever. Studien syftar även till att utreda om dessa tankar skiljer sig 

mellan de lärare med erfarenheter av att inkludera rörelsehindrade elever och de som inte har 

de erfarenheterna. 

 

I forskningsbakgrunden belyses vikten av att alla har samma rättighet till delaktighet i skolan. 

I skollagen kapitel 1 § 2 står det: ”Alla barn och ungdomar skall, oberoende av kön, 

geografisk hemvist samt sociala och ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i 

det offentliga skolväsendet” (s.55). Inkluderingsarbetet får enligt Jensen och Ohlsson (1991) 

inte ske till vilket pris som helst utan man måste se till varje enskild individ och dess behov. 

Emanuelsson (2004) och Fors (2004) säger att problematiken med inkluderingen inte är att 

människor är olika utan det är vårt sätt att se på olikheterna och det avvikande. Författarna 

anser att man bör se elevernas olikheter som en tillgång och utifrån detta planera och 

genomföra undervisningen.  I studien utgår vi ifrån följande problemformuleringar: 

 Hur definierar idrottslärare i grundskolan begreppet inkludering? 

 Inkluderar idrottslärare rörelsehindrade elever i grundskolan? I så fall på vilket sätt?  

 Hur förberedda är idrottslärare på att ta emot rörelsehindrade elever? 

 Vilka hjälpmedel finns att tillgå ute i verksamheterna?  

Tio idrottslärare intervjuades varav fem har eller har haft rörelsehindrade elever inkluderade i 

undervisningen och fem som inte har haft det. Studien är av kvalitativ art. 

 

Studien har inte kunnat visa några större skillnader mellan de informanter som inkluderat 

rörelsehindrade elever och de som inte har, mer än att de erfarna lärarna kände sig mer 

förberedda inför en inkludering. Endast en informant, 5, vet vad det för finns för hjälpmedel 

att tillgå. Informanterna definierar begreppet inkludering med att eleven ska ingå i skolan 

precis som vilken elev som helst och ges samma möjligheter. Slutsatsen är att enbart fyra av 

de tio informanterna känner sig förberedda inför att få en elev med rörelsehinder inkluderad i 

undervisningen. Majoriteten av informanterna har eller skulle inkludera de rörelsehindrade 

eleverna. Informanterna arbetar på de sätt som forskarna förespråkar; individanpassad 

undervisning, gemensam planering av lektionen samt att inte särbehandla den 

rörelsehindrade eleven. En välanpassad fysisk miljö spelar en stor roll för en positiv och 

välfungerande inkludering.  
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Bilaga 1 
 
Intervjufrågor: 

 
1. Har du eller har haft en rörelsehindrad elev i din klass? 

 

2. Har du någon insikt i vad som står i styrdokumenten och kursplaner angående elever med 

särskilda behov? 

 

3. Hur definierar du begreppet inkludering?  

 

4. Kände/känner du dig förberedd inför inkluderandet av en rörelsehindrad elev i din klass? 

 

5. Hur ser den fysiska miljön ut på din skola för en rörelsehindrad elev?  

 

6. Beskriv på vilket sätt du skulle eller du har inkluderat en rörelsehindrad elev i din 

undervisning?  

 

7. Vet du om det finns några hjälpmedel att tillgå för att underlätta inkluderingen av den 

rörelsehindrade, i så fall vilka? 

 

8. Läroplanen pekar tydligt åt att skolan ska bli ”en skola för alla”. Finns det några negativa 

respektive positiva aspekter på det synsättet anser du? 

 

9. Anser du att det är annorlunda att inkludera en rörelsehindrad elev i ämnet idrott och hälsa 

jämfört med ett annat ämne?  

 

10. Har du erbjudits någon fortbildning inom ämnet? I så fall vilken?  
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