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Abstract 

Syftet med studien var att undersöka vilka ställningstaganden gymnasielärare i ämnet idrott och 

hälsa gör för att inkludera funktionsnedsatta elever i den ordinarie ämnesundervisningen. 

Studien genomfördes med hjälp av en kvalitativ forskningsmetod i form av semistrukturerade 

intervjuer. Studiens deltagare bestod av fyra idrotts- och hälsalärare verksamma vid fyra olika 

gymnasieskolor i södra Sverige. I resultatet framkom det att det är viktigt att alla elever 

inkluderas i den ordinarie ämnesundervisningen, oavsett om eleverna har en 

funktionsnedsättning eller inte. Resultatet visade att det finns resurser för lärare i idrott och 

hälsa att inkludera elever med funktionsnedsättningar i ämnesundervisningen. Studiedeltagarna 

förklarade följaktligen att en idrotts- och hälsalärare måste vara kreativ. Slutligen påvisade 

resultatet att omständigheterna med att inkludera funktiosnedsatta elever i den ordinarie 

undervisningen, handlar om anpassning av undervisningen lektionsinnehållet så att det passar 

samtliga elever och andra elevers beteende. Studiedeltagarna berättade att elever som är 

”störiga” försvårar inkluderingsprocessen. Resultat analyserades med utgångspunkt i Foucaults 

begrepp: subjektets konstituering och hans idéer om makt. Analysen visade bland annat att det 

som förr antagligen betraktades som det ”normala” beteendet under lektionerna i ämnet, numera 

räknas som avvikande. 

 

 

 

 

Nyckelord: Inklusion, idrott och hälsa, elever med funktionsnedsättningar, 

gymnasielärare, Foucault. 
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1.  Inledning/Bakgrund 

Enligt en undersökning av Statistiska Centralbyrån (SCB) framkommer det att barn med 

funktionsnedsättningar har sämre hälsa än övriga barn (Nyman & Samuelsson, 2013). I en 

studie av Eggertz Forsmark m. fl. (2013) påvisar resultatet att mer idrott och hälsa i skolan i 

skolan minskar ohälsa. Detta belyser vikten av att individer med funktionsnedsättningar 

inkluderas i undervisningen i idrott och hälsa. Denna studie kommer följaktligen handla om 

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

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) belyser att en funktionsnedsättning kan ge 

konsekvenser för en individs lärande. På grund av det är valet av pedagogiska strategier etc. 

avgörande för elevens delaktighet i undervisningen (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 

2012). Vidare menar Skolverket (2011) att den svenska utbildningen ska främja elevers 

utveckling och deras vilja till livslångt lärande. Detta är förenligt med vad den svenska 

skollagen säger: utbildningen i Sverige ska understödja samtliga elevers utveckling och lärande 

och därutöver en livslång lust till att lära (SFS 2010:800). Skolverket (2011) understryker att 

undervisningen dessutom ska vara anpassat till och ta hänsyn till alla elevers behov. Utöver det 

ska barn och elever få det stöd och den stimulans de behöver få för att på så vis kunna utvecklas 

så långt som möjligt. Utbildningens mål kan uppnås genom olika sätt, och därför ska speciell 

uppmärksamhet ges till elever som på grund av diverse anledningar upplever svårigheter med 

att nå dessa mål (Skolverket, 2011). Skolverket (2011) betonar att skolorna i Sverige har ett 

speciellt ansvar gentemot elever med funktionsnedsättningar. I enlighet med statens 

restriktioner för den svenska skolan ska därför en strävan i den vara att uppväga skillnader i 

barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen (SFS 2010:800). 

Samtliga elever i Sverige, med eller utan funktionsnedsättningar, har rätt till utbildning i 

enlighet med de svenska styrdokumenten (Skolverket, 2011) samt den svenska lagstiftningen 

(SFS 2010:800). 

Valet av att undersöka funktionsnedsatta elevers villkor i ämnet idrott och hälsa när det 

kommer till den (inkluderande) ordinarie undervisningen, har vuxit fram genom tidigare kurser 

på lärarutbildningen. Dessa kurser har inbegripit specialpedagogik, sociala relationer och 

konflikthantering. Fokus för kurserna har varit på barns och ungas olikartade förutsättningar för 

lärande på grund av exempelvis funktionsnedsättningar. Därutöver har jag skrivit en c-uppsats 

i ämnet engelska där syftet med den var att undersöka hur specialpedagoger arbetar med 

dyslektiska elever som inte når målen för ett godkänt betyg i ämnet engelska. Vidare har 
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intresset för det specifika problemområdet även uppkommit då jag har erfarenheter av att arbeta 

med funktiosnedsatta individer. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka vilka ställningstaganden gymnasielärare i ämnet idrott och 

hälsa gör för att inkludera funktionsnedsatta elever i den ordinarie ämnesundervisningen. För 

att kunna undersöka syftet har jag två frågeställningar till min hjälp: 

 

 Vilka resurser upplever gymnasielärare i idrott och hälsa att de har respektive behöver 

i arbetet med inkludering av elever med funktionsnedsättningar?  

 Vilka omständigheter menar gymnasielärare i idrott och hälsa påverkar arbetet med 

inkludering av elever med funktionsnedsättningar i undervisningen? 

1.2 Definitioner 

För att klargöra vad syftet handlar om definieras några för studien betydelsefulla begrepp. 

1.2.1 Inklusion 

För att få en bättre förståelse för vad inklusion betyder och handlar om kommer här en 

förklaring om barns rättigheter i enlighet med barnkonventionen. De Förenta Nationernas (FN) 

konvention om barnets rättigheter (med andra ord: barnkonventionen) innehåller bestämmelser 

om mänskliga rättigheter för barn. Barnkonventionen handlar om att alla barn är lika mycket 

värda och har samma rättigheter: inget barn får diskrimineras, alla barn har rätt till bland annat 

utveckling, samtliga barn har rätt att behålla sin identitet. Dessutom har ett barn med 

funktionsnedsättning rätt till ett fullvärdigt och anständigt liv och hjälp att delta i samhället på 

lika villkor. Varje barn har därtill rätt till utbildning enligt barnkonventionen (Unicef [www]). 

Inklusion kan betyda olika saker i olika situationer (se bl.a. Herbert 2011; Ainscow m.fl. 

2006) och kan även referera till flera olika grupper av individer, såsom pojkar och flickor med 

eller utan specialpedagogiska behov eller andra svårigheter. Inklusion kan ibland räknas som 

en del av agendan för de mänskliga rättigheterna och också som ett verktyg att använda för att 

uppnå vad de mänskliga rättigheterna står för (genom vad som på engelska kallas the social 

engineering function of schooling) (Herbert, 2011). Det är viktigt att förklara vad begreppen 

integration och exklusion handlar om när det kommer till förståelsen för termen inklusion. 

Integration betyder att sammansluta, medan exklusion handlar om utanförskap (Synonymer, 

2016). Dessa två begrepp hänger samman med inklusion och vad termen egentligen handlar 

om, eftersom inklusion och integration är sina likheter då dessa begrepp i det stora hela innebär 
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att inbegripa någon eller något (se bl. a. Herbert 2011; Synonymer 2016). Exklusion och 

inklusion är däremot varandras motsatser eftersom det förstnämnda begreppet handlar om att 

utesluta någon eller något (Synonymer, 2016). Detta betyder att integration och exklusion är i 

tät anslutning till inklusion. Integration och exklusion är dock inte några centrala begrepp i 

denan studie, utan de belyses enbart för vidare förståelse för vad studien handlar om.  

Inklusion i relation till undervisning är något som Herbert (2011) tar upp i samband med 

inclusive teaching som på svenska blir inkluderande undervisning (min översättning). 

Författaren anser att inkluderande undervisning inte betyder att lektioner handlar om åtskilda 

aktiviteter för eleverna, utan hon håller före att inkluderande undervisning kan innebära att 

lektioner blir anpassade så att alla elever får en möjlighet att delta (Herbert, 2011). Hon menar 

att när lärare syftar till att göra deras undervisning tillgänglig för nästan alla elever nästan hela 

tiden, minimerar de också behovet av att specialutveckla aktiviteter för eleverna i behov av 

särskilda stöd. Detta leder således till att lärarna inkluderar samtliga individer i sin undervisning 

(Herbert, 2011). I linje med Herbert (2011) menar Smith m. fl. (2012) att stöttning från föräldrar 

och lärare mot inklusion är mycket viktigt när det kommer till inkluderande undervisning. 

Lärare måste ha förmågan att vara en rådgivare samt att, på ett lämpligt vis, interagera med de 

funktionsnedsatta elevernas föräldrar. Lärare måste därutöver kunna individanpassa 

instruktionerna för eleverna med funktionsnedsättningar (Smith m.fl., 2012). Exempel på 

tillvägagångssätt som ökar möjligheterna för samtliga individer att lära sig, och som på så vis 

kommer underlätta inklusion i relation till undervisningen, är flexibla gruppuppsättningar, 

samarbetsövningar, positiva lärar-elevrelationer samt elev-elevrelationer. En hög förväntan av 

läraren på sina elevers prestationer, och en lärares positiva attityd mot inkludering, ökar också 

chanserna för inklusion och lärande för samtliga individer i undervisningen (Herbert, 2011). 

Herbert (2011) menar att dessa tillvägagångs – och även förhållningssätt, ökar elevernas 

motivation till sitt eget lärande.  

1.2.2 Funktionsnedsättning 

Definitionen av funktionsnedsättning är: en nedsättning av en fysisk, intellektuell eller psykisk 

funktionsförmåga (se bl. a. Folkhälsomyndigheten 2013; Diskrimineringsombudsmannen 

2016). En funktionsnedsättning är med andra ord något som en individ har, och därför inte 

något som han eller hon är (Diskrimineringsombudsmannen, 2016). Orsakerna till en 

funktionsnedsättning kan vara till följd av en sjukdom, men även på grund av ett annat tillstånd 

(Folkhälsomyndigheten, 2013). En funktionsnedsättning kan dessutom uppkomma till följd av 

en medfödd eller förvärvad skada (se bl. a. Folkhälsomyndigheten 2013; 

Diskrimineringsombudsmannen 2016). Folkhälsomyndigheten (2013) menar att sådana 



9 

tillstånd (sjukdomar eller skador) kan vara bestående eller av övergående natur, medan 

Diskrimineringsombudsmannen (2016) framhåller att tillfälliga begränsningar av en individs 

funktionsförmåga inte är en funktionsnedsättning i diskrimineringslagens mening. I denna 

studie kommer dessa skillnader, om vad som definieras som en funktionsnedsättning, emellertid 

inte spela någon betydande roll. 

1.2.3 Stödinsatser och undantagsbestämmelsen 

Termen special needs på engelska har i denna studie översatts till begreppen extra anpassningar 

och i behov av särskilt stöd. Det är viktigt att betona att de som är i behov av särskilt stöd eller 

extra anpassningar i undervisningen inte är en homogen grupp, och i enlighet med det finns det 

följaktligen inte någon enskild lärandestrategi som passar för varje elev i behov av särskilt stöd. 

Elever som är i behov av särskilt stöd kan ha mindre såsom större problem. Exempelvis kan 

elever som har svårigheter med att läsa en text högt vara i behov av särskilt stöd, på samma sätt 

som en elev som har en fysisk funktionsnedsättning (Sellman, 2012). I dagens skolor är det 

många elever som är i behov av särskilt stöd, och detta skapar problem för skolorna. Det finns 

emellertid en positiv aspekt av detta: lärare kommer att vara tvungna att beakta varje enskild 

elev utefter hans eller hennes egen förmåga för att lärande ska kunna ske, och därefter också 

skapa olika förutsättningar för lärande för samtliga elever i sina undervisningar. Detta beror på 

det faktum att fler och fler elever har idag olika typer av funktionsnedsättningar. Med andra ord 

får alla elever, genom detta faktum, en chans att bli sedda, och undervisningen blir därigenom 

individanpassad inte bara för de i behov av särskilt stöd utan även för resterande elever (Smith 

et al., 2012). 

Skolan har en uppgift att förse samtliga elever den ledning och stimulans som de behöver 

i sin personliga utveckling och i sitt lärande, för att de utifrån sina egna förutsättningar ska 

kunna utvecklas så långt som möjligt enligt målen med utbildningen (SFS 2010:800). Därutöver 

säger skollagen (SFS 2010:800) också att en elev som till följd av en funktionsnedsättning har 

svårt att uppfylla de olika kunskapskrav som finns, ska ges stöd som syftar till att så långt som 

möjligt motverka funktionsnedsättningens konsekvenser. Detta innebär att eleven ska få stöd, 

fastän hon eller han når de kunskapskrav som minst ska uppnås (Skolverket, 2014). Skulle det 

emellertid finnas särskilda skäl får det vid betygssättningen bortses från enstaka delar av 

kunskapskraven. Särskilda skäl avses vara funktionsnedsättning eller andra liknande personliga 

förhållanden som inte är av tillfällig natur, och som utgör ett direkt hinder för att eleven ska 

kunna nå ett visst kunskapskrav. Trots denna bestämmelse finns det kunskapskrav som dock 

alltid ska uppfyllas. Dessa är de som rör säkerhet och de som hänvisar lagar, förordningar eller 

myndigheters föreskrifter (SFS 2010:800). Utöver detta framhäver Skolverket (2014) att 
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verksamheten ska organiseras på individ-, grupp- och skolnivå så att eleverna får förutsättningar 

att utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.  

 Som nämnt ovan finns det två typer av stödinsatser: extra anpassningar och särskilt stöd. 

Det finns elever som behöver ytterligare stöd, förutom den ledning och stimulans som ges i den 

ordinarie undervisningen, för att på så vis utvecklas i riktning mot kunskapsmålen. Det är trots 

allt viktigt för skolan att först undersöka hur organisationen omkring eleven ser ut innan några 

stödinsatser sätts in. En sådan undersökning kan handla om att se över hur den aktuella 

elevgruppen fungerar, hur elevens lärmiljöer är organiserade, hur resurser fördelas, och vilka 

pedagogiska metoder som används. Vid vissa tillfällen räcker förändringar i organisationen 

omkring eleven för att skapa förutsättningar för utveckling. En elev kan till exempel vara i 

behov av mer individinriktade stödinsatser. Dessa kan sättas in i form av extra anpassningar – 

inom ramen för den ordinarie undervisningen, eller som särskilt stöd – vilket oftast sker utanför 

klassrummet och den ordinarie undervisningen (Skolverket, 2014). 

Extra anpassningar innebär att en elev med vissa svårigheter, till exempel på grund av en 

funktionsnedsättning, för det mesta får sina stödinsatser i lektionssalen med de andra eleverna. 

Detta är en stödinsats av mindre ingripande karaktär som normalt är möjlig att genomföra för 

lärare och övrig skolpersonal inom ramen för den ordinarie undervisningen (ibid. 2014). Till 

skillnad från extra anpassningar handlar stödinsatser i form av särskilt stöd om insatser av mer 

ingripande karaktär som normalt inte är möjliga att genomföra för lärare eller annan 

skolpersonal inom ramen för den ordinarie undervisningen (Utbildningsdepartementet, 2014). 

Insatser i form av särskilt stöd kan vara elevassistent, placering i särskild undervisningsgrupp 

eller enskild undervisning, eller till sist anpassad studiegång (SFS 2010:800). Skolverket (2014) 

menar att det är insatsernas varaktighet eller omfattning, eller både varaktighet och omfattning, 

som skiljer särskilt stöd från det stöd som ges i form av extra anpassningar.  

När det handlar om särskilda stödinsatser är formen: extra anpassningar mer relevant för 

studien eftersom detta är en stödinsats som (oftast) tillämpas som en hjälpform i den ordinarie 

undervisningen (ibid. 2014). Fokus för denna studie är nämligen att undersöka inkludering av 

funktionsnedsatta gymnasieelever i den ordinarie undervisningen. Det är dock viktigt att betona 

de båda stödinsatserna i relation till inklusion av elever med funktionsnedsättningar i 

ämnesundervisningen. Detta är på grund av att stödinsatsen särskilt stöd under vissa 

omständigheter även kan tillsättas inom ramen för lektionsundervisningen med resterande 

klasskamrater (ibid. 2014). 
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1.2.4 Salamancadeklarationen 

Salamancadeklarationen är av betydelse när det kommer till funktionsnedsatta elevers 

förutsättningar till lärande i en inkluderande undervisning. Denna deklaration handlar om 

principer, inriktning och praxis vid undervisning av elever i behov av särskilt stöd (Svenska 

Unescorådet, 2006). Genom Salamancadeklarationen framkommer det bland annat att: 

 varje barn har en grundläggande rätt till undervisning och de måste därmed få en möjlighet 

att uppnå och bibehålla en acceptabel utbildningsnivå, 

 varje barn har unika intressen, egenskaper, fallenheter och inlärningsbehov, 

 utbildningssystemen ska utformas och utbildningsprogrammen ska genomföras på sådant 

sätt att den stora mångfalden av dessa egenskaper och behov tillvaratas, 

 elever i behov av särskilt stöd måste ha tillgång till ordinarie skolor som ska tillgodose dem 

inom en pedagogik som sätter barnet i centrum och som kan tillgodose dessa behov, 

 ordinarie skolor med en integrationsinriktning som denna är det effektivaste sättet att 

bekämpa diskriminerande attityder, att skapa en välkomnande närmiljö, att bygga upp ett 

integrerat samhälle och åstadkomma skolundervisning för alla; detta ger dessutom flertalet 

barn en funktionsduglig utbildning och förbättrar kostnadseffektiviteten och slutligen 

också hela utbildningssystemet (Svenska Unescorådet, 2006). 

1.2.5 Barnombudsmannen  

Barnombudsmannen är en statlig myndighet och har i uppdrag att företräda barns och ungas 

rättigheter och intressen utifrån barnkonventionen – alltså FN:s konvention om barns 

rättigheter. Det är med andra ord Barnombudsmannens uppgift att bevaka hur 

barnkonventionen efterlevs i samhället genom att driva på genomförandet i kommuner, 

landsting/regioner och myndigheter. Barnombudsmannen ska uppmärksamma brister i 

tillämpningen av barnkonventionen och föreslå förändringar i förordningar och lagar om det 

behövs. Enligt lag ska denna specifika myndighet informera och bilda opinion i angelägna 

frågor som rör barns och ungas rättigheter och intressen. Barnombudsmannen har regelbunden 

dialog med barn och unga för att få kunskap om deras villkor och vad de tycker i aktuella frågor. 

Dessa dialoger sker framför allt med barn och unga i utsatta situationer, såsom exempelvis med 

dem som har funktionsnedsättningar. Detta är en del av de skyldigheter som myndigheten har 

(Barnombudsmannen, 2015). 

Utöver detta har Barnombudsmannen, genom deras fördjupningsarbete för år 2016, 

inriktat sig på funktionsnedsatta barns och ungas upplevelser om det stöd de får i samhället. I 

denna årsrapport kommer det fram att barn och unga med funktionsnedsättningar vill mötas 
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med förväntningar, de vill få vara delaktiga, de vill slippa fördomar; kränkningar och våld, och 

de vill få information. De vill få leva i trygghet och få den respekt som de begär och förtjänar. 

Resultatet av fördjupningsarbetet visar följaktligen att när det kommer till funktionsnedsatta 

barn och unga är samhällets stöd är mycket lågt. Barnombudsmannens slutsats om detta är 

således att det krävs genomgripande förändringar i attityder, kunskap och lagstiftning om 

barnkonventionen ska förverkligas för barn och unga med funktionsnedsättningar. 

Funktionsnedsatta barn och unga har samma rätt till sin egen identitet, till utveckling och till 

skydd som alla andra barn, och Barnombudsmannen menar att det är det som det i grunden 

handlar om (Barnombudsmannen, 2016). 

2.Tidigare forskning 

I detta kapitel kommer tidigare forskning att redovisas utifrån fyra teman. Dessa teman är 

Inkludering, Exkludering, Förutfattade meningar och Utmaningar och svårigheter. Kapitlet 

kommer att avslutas med en sammanfattning av vad tidigare forskning, kring mitt valda 

problemområde, har kommit fram till. 

2.1 Inkludering  

I studier med individer med funktionsnedsättningar, framkommer det att graden av deltagande 

i idrottsundervisningen hänger ihop med idrottslärares attityd mot, vilja av och motivation till 

att anpassa aktiviteterna för funktionsnedsatta elever (se bl. a. Apelmo 2014; Haegele & 

Sutherland 2015; Jerlinder 2010). Studier påvisar att idrottslärare förändrar och anpassar 

undervisningen för att på så vis inkludera elever med funktionsnedsättningar i den (se bl. a. An 

& Meaney 2015; Hodge m.fl. 2010; Jerlinder 2010; Smith 2004; Haegele & Sutherland 2015). 

Dessa förändringar kan handla om att ändra instruktionerna, att tänka på hur 

undervisningsmiljön ser ut, samt att se över utrustningen (An & Meaney, 2015).  

 Andra sätt att tänka kring inkludering, när det kommer till undervisningen i idrott och 

hälsa, är att exempelvis förändra aktiviteterna, ändra reglerna av ett specifikt spel, omvandla 

storleken på planen eller förändra antalet spelare för att således underlätta en inkluderande miljö 

för eleverna med funktionsnedsättningar (Hodge m.f.l., 2010). I en studie av Hodge m.fl. (2010) 

visar resultatet att en lyckosam inklusion av funktionsnedsatta elever i undervisningen, 

likaledes handlar om att idrottsläraren måste vara informerad och kreativ. Resultatet visar att 

det bästa sättet att bemästra hinder i idrottsundervisningen med funktionsnedsatta elever, är 

genom att vara kreativ (Hodge m.fl., 2010). Detta kan ställas i relation till Jerlinders (2010) 

studie som visar att lite påhittighet och kreativitet, utöver samarbete mellan ämneslärare, är 
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viktiga faktorer för att skapa förutsättningar för delaktighet för elever som har 

funktionsnedsättningar. Även kompensatoriska åtgärder i form av pedagogiska anpassningar – 

vilket exempelvis kan vara en elevassistent, identifiering av funktionsnedsatta elevers speciella 

behov och en generell respekt för elever med funktionsnedsättningar, leder till en lyckosamt 

inkluderande idrottsundervisning (Jerlinder, 2010). Resultatet från en studie av Qi och Ha 

(2012), påvisar att elevhandledning och användningen av modellen Cooperative Learning 

underlättar inkluderingen av elever med funktionsnedsättningar under lektionerna i ämnet idrott 

och hälsa.  

 Positiva konsekvenser av en inkluderande undervisning i idrott och hälsa är att inklusion 

av elever med funktionsnedsättningar, leder till att resterande elever blir medvetna om sina 

klasskamraters svårigheter (Foley m.fl., 2007). I sin studie får Qi och Ha (2012) fram att icke-

funktionsnedsatta elevers lärande inte påverkas negativt när elever med funktionsnedsättning 

inkluderas i undervisningen i idrott och hälsa. Det framkommer till och med att det som är bra 

för elever i behov av särskilt stöd, är även bra för alla elever (European Agency for 

Development in Special Needs Education, 2003). Resultatet i Qis och Has (2012) studie 

indikerar emellertid att även om elever med funktionsnedsättning kan uppleva vinster av den 

sociala interaktionen som följer den inkluderande undervisningen i idrott och hälsa, så känner 

de ändå en form av social isolering i ämnesundervisningen. 

2.2 Exkludering  

I en studie av Apelmo (2014) med funktionsnedsatta flickor mellan 15 – 28 år, framkommer 

det att studiedeltagarna kände och känner sig exkluderade från undervisningen i idrott och hälsa. 

Denna exkludering från den ordinarie undervisningen, handlar delvis om att de fick träna på 

sina egna träningsprogram som deras sjukgymnaster gett dem (Apelmo, 2014). Dessutom visar 

resultatet i en årsrapport av Barnombudsmannen (2016) med funktiosnedsatta barn, att 

studiedeltagarna känner sig exkluderade i skolan. Apelmo (2014) beskriver exklusion som en 

oförståelse och brist på nyfikenhet och intresse hos lärare. I Barnombudsmannens rapport 

(2016) framkommer det att deltagarna i studien tycker att lärare bör utveckla sina kunskaper 

när det kommer till olika funktionsnedsättningar och till de olika behov som funktionsnedsatta 

elever kan behöva – såsom teckenspråkskommunikation, för att således bemöta eleverna på ett 

så bra sätt som möjligt. Eleverna i studien uttrycker en frustration över att inte bli förstådda 

(Barnombudsmannen, 2016). 

 Paulsson (2009) menar att barn med funktionsnedsättningar tidigt får lära sig att de inte 

kan vara med på allt i skolan, vilket beror på hur skolan ser ut idag. När det kommer till bland 
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annat idrott, anser inte ens hälften av lärarna i Paulssons (2009) studie, att funktionsnedsatta 

elever alltid kan delta. Hennes undersökning visar ett skolväsende som inte tycker att det är 

självklart att funktionsnedsatta elever ska kunna delta i den vardagliga verksamheten på 

likvärdiga villkor som resterande elever. Genom studien framkommer det också att skolan har 

misslyckats med att göra barn och unga med funktionsnedsättningar, fullt delaktiga i den 

ordinarie undervisningen (Paulsson, 2009). Trots detta framkommer det att svenska 

idrottslärare generellt sett är positiva till inkluderande idrottsundervisning med 

funktionsnedsatta elever, men de upplever emellertid svårigheter med att implementera 

inklusion i praktiken (Jerlinder, 2010). 

2.3 Förutfattade meningar 

Enligt Barnombudsmannens (2016) årsrapport, är studiedeltagarnas egna uppfattningar att de 

möts av bristande förståelse i skolundervisningen. Elever i studier förklarar dessutom att de har 

blivit utpekade som avvikande på grund av deras funktionsnedsättningar. De beskriver att lärare 

har betraktat dem och bemött dem på sådana vis som har lett till att de har fått en känsla av att 

inte vara som alla andra. Studiedeltagare förklarar att de känner att lärare har en stereotypisk 

bild av hur mycket en individ med funktionsnedsättning kan klara av, och att lärare därför har 

betett sig och behandlat dem annorlunda. Studiedeltagare berättar att det kan handla om 

kommentarer om deras yrkesframtid, eller kommentarer om deras förmåga att utföra ett 

moment i undervisningen i idrott och hälsa. (se bl. a. Apelmo 2014; Barnombudsmannen 2016). 

2.4 Utmaningar och svårigheter 

I studier med idrottslärare framkommer det att deltagarna tycker att det är problematiskt att 

inkludera elever med funktionsnedsättningar fullt ut i sina undervisningar (se bl. a. An & 

Meaney 2015; Hodge m.fl. 2010). Detta stämmer överens med vad som kommer fram i en 

rapport av European Agency for Development in Special Needs Education (2003): de olika 

förutsättningarna och behoven hos eleverna i en klass utgör en stor utmaning för läraren när det 

kommer till organisationen av undervisningen. Jerlinder (2010) får genom sin studie fram att 

idrottslärare i västvärlden är ambivalenta till inklusion och inkluderande idrottsundervisning. 

Resultatet visar att det inte finns någon fullständig enighet mellan idrottslärare att en 

inkluderande idrottsundervisning är den bästa för elever i behov av särskilt stöd eller för 

funktionsnedsatta elever (Jerlinder, 2010). 

Deltagarna i en studie av An och Meaney (2015) uttrycker att de stöttar idén av att 

inkludera alla elever i idrottsundervisningen. Däremot, för att elever med 

funktionsnedsättningar ska kunna delta i och lära sig under undervisningen, är dock en 
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åtskillnad av eleverna emellanåt oundviklig enligt studiedeltagarna. Vidare kommer det fram 

att studiedeltagarna många gånger var tvingade att ge separata instruktioner i en avskild miljö 

till de elever (vilka har funktionsnedsättningar) för att på så vis kunna möta deras behov (An & 

Meaney, 2015). 

I studier med idrottslärare av Hodge m.fl. (2010) samt Jerlinder (2010) framkommer det 

att deltagarna inte kände sig tillräckligt förberedda för att kunna undervisa funktionsnedsatta 

elever. Studiedeltagarna i Hodges m.fl. (2010) studie uttryckte deras behov av att få lämpliga 

förberedelser, för att exempelvis kunna anpassa sina instruktioner till eleverna med 

funktionsnedsättningar. De berättade att de följaktligen förlitade sig på de icke-

funktionsnedsatta eleverna under deras lektioner – dessa elever fick vara stöttepelare åt sina 

funktionsnedsatta klasskamrater (Hodge m.fl., 2010). I likhet med studien av Hodge m.fl. 

(2010) visar resultatet i en litteraturstudie av Haegele och Sutherland (2015) att stöd i 

samförstånd, i detta fall: elev till elev, var viktigt för studiedeltagarna (vilka utgjordes av elever 

med funktionsnedsättningar) eftersom de inte alltid ville ha hjälp med aktiviteterna. Deltagarna 

i studien uttryckte att de tyckte att det var bra om deras klasskamrater frågade om de behövde 

hjälp istället för att ge dem hjälp direkt (Haegele & Sutherland, 2015). I Haegeles och 

Sutherlands (2015) studie framkommer det att elever med funktionsnedsättningar uppfattade 

klasskompisarna, som gjorde sådana handlingar, som tålmodiga och omtänksamma.  

Tindall (2013) har undersökt om sport, utifrån modellen Sport Education, kan öka 

medvetenheten av funktionsnedsättningar och om sport kan användas för att öka förståelsen för 

inklusion av funktionsnedsatta individer. Resultaten i studien visar att när studiedeltagarna 

deltog i sporter, som var anpassade för individer med funktionsnedsättningar, blev de mer 

medvetna om de fysiska begränsningarna som en funktionsnedsättning kan medföra. Tindall 

(2013) visar att deltagarna dessutom blev insatta i hur man kan inkludera elever med 

funktionsnedsättningar i idrottsundervisningen (Tindall, 2013). Emellertid visar resultatet i en 

studie av Jerlinder (2010), att ett sport- och prestationsinriktat synsätt på idrottsundervisningen 

påverkar idrottslärares inställning till inkluderande idrottsundervisning i en negativ riktning. 

2.5 Sammanfattning 

Tidigare forskning har kommit fram till att läraren i idrott och hälsa är en mycket viktig faktor 

när det kommer till inkludering av funktionsnedsatta elever i ämnesundervisningen (se bl. a. 

An & Meaney 2015; Apelmo 2014, Haegele & Sutherland 2015; Hodge m.fl. 2010; Jerlinder 

2010; Smith 2004). Resultat visar att idrotts- och hälsalärare kan inkludera elever med 

funktionsnedsättning i sin undervisning genom att anpassa och förändra undervisningen på 
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olika sätt (se bl. a. An & Meaney 2015; Hodge m.fl. 2010; Jerlinder 2010; Smith 2004; Haegele 

& Sutherland 2015). Dessutom visar tidigare forskning att elevhandledning och modellbaserat 

lärande (i form av Cooperative Learning) kan leda till funktionsnedsatta elevers inklusion under 

lektionstillfällena i ämnet (Qi & Ha, 2012). Därutöver visar studier att en inkluderande 

undervisning, av funktionsnedsatta elever, har positiva effekter (se bl. a. European Agency for 

Development in Special Needs Education 2003; Foley m.fl. 2007; Qi & Ha 2012). 

Det framkommer samtidigt att, barn och unga med funktionsnedsättningar, upplever att 

de är exkluderade i ämnesundervisningen (se bl. a. Apelmo 2014; Barnombudsmannen 2016). 

I en rapport av Barnombudsmannen (2016) berättar studiedeltagarna om olika saker som de 

tycker att lärare ska utveckla, exempelvis: att lärare ska utbilda sig i teckenspråk, för att bli 

bättre på att inkludera dem i undervisningen. Det kommer fram att elever med 

funktionsnedsättningar, tidigt får lära sig att de inte passar in i skolan med dess struktur 

(Paulsson, 2009). Paulsson (2009) menar att skolan följaktligen uppvisar stora brister. 

Dessutom upplever studiedeltagare, i Aplemo (2014) och Barnombudsmannen (2016), att deras 

lärare har bristande förståelse för deras situation som funktionsnedsatta, eftersom lärare har 

förutfattade meningar om deras tillstånd. 

När det handlar om lärares inställning till inklusion av funktionsnedsatta elever, kommer 

det fram att lärare är osäkra på om det är bra att inkludera dessa elever, eller inte i den ordinarie 

undervisningen (Jerlinder, 2010). Det framkommer att lärare i ämnet idrott och hälsa upplever 

svårigheter med och utmaningar av att inkludera elever med funktionsnedsättningar i 

undervisningen (se bl. a. An & Meaney 2015; European Agency for Development in Special 

Needs Education 2003; Hodge m.fl. 2010). Det visar sig att lärare inte är förberedda på att 

inkludera elever med funktionsnedsättning (Hodge m.fl. 2010; Jerlinder 2010). Relationerna 

mellan eleverna är dessutom mycket viktiga för studiedeltagare i studier av Hodge m.fl. (2010) 

samt Haegele och Sutherland (2015), eftersom de förlitar sig på dessa när de strävar efter att 

inkludera elever med funktionsnedsättning i deras lektioner. Därutöver visar tidigare forskning 

att lärare tycker att en åtskillnad i undervisningen, av elever med och utan funktionsnedsättning, 

stundvis är ofrånkomlig (An & Meaney, 2015). Till sist kommer det fram att sport är av 

betydande art när det kommer till icke-funktionsnedsatta elevers förståelse för 

funktionsnedsatta elevers svårigheter (Tindall, 2013). Jerlinder (2010) menar emellertid att ett 

sport- och prestationsinriktat synsätt leder till att idrottslärare blir negativt inriktade till en 

inkluderande undervisning. 
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3.Teoretiskt perspektiv 

I detta kapitel kommer den teoretiska utgångspunkten för analysarbetet i studien att redovisas. 

Jag har hämtat inspiration från Foucaults idéer om makt och hans begrepp subjektets 

konstituering. Det inledande stycket kommer inbegripa en definition av maktbegreppet, och 

därefter kommer det en beskrivning av vad subjektets konstituering handlar om. Det sista 

avsnittet kommer slutligen att inbegripa en redogörelse för den teoretiska utgångspunktens 

relevans för studien. 

3.1 Definition av maktbegreppet 

Begreppet makt beskrivs antingen som handling i form av maktutövning, eller som förmåga, 

det vill säga maktresurser (Nationalencyklopedin, 2016). Enligt Nationalencyklopedin utövas 

makt direkt när en aktör (A) får en annan aktör (B) att handla enligt A:s vilja fastän handlingen 

strider mot B:s vilja eller intressen. A:s förmåga att utöva makt utgörs i grunden av 

maktresurser, med vilka A kan bestraffa eller också belöna andra individer såsom aktör B (ibid. 

2016). Foucault (1982/2002) har en annan syn på vad makt handlar om. Foucault (1982/2002) 

förklarar att makt existerar där frihet finns – makt kan enbart utövas över ”fria” subjekt. 

Foucault (1982/2002) använder sig av en liknelse, i form av slaveri, för att förtydliga vad han 

menar med detta. Enligt honom är slaveri inte ett maktutövande eftersom (den fastkedjade) 

slaven inte har någon möjlighet att i den situationen handla enligt sin egen vilja. Det skulle 

däremot existera en maktrelation mellan de båda parterna (slaven och den som styr över honom 

eller henne), om slaven skulle kunna få välja att fly eller att stanna kvar. Det vill säga: det finns 

ingen maktrelation om inte individer själva kan välja att handla och reagera utefter sina egna 

intressen och sin egen vilja (Foucault, 1982/2002).  

Foucault ser inte makt som liktydigt med en viss institution eller struktur. Han menar att 

makt inte existerar genom en institutions, eller en strukturs, auktoritativa överlägsenhet 

gentemot samhällets medborgare. Det är således inte möjligt att säga att makt endast skulle 

utgöras av förslagsvis staten (se bl. a. Lindgren 2015; Markula & Pringle 2006). Definitionen 

av en maktrelation är att det är en serie av handlingar som inte direkt agerar på andra individer 

(såsom i exemplet med slaven) eftersom det istället agerar på deras handlingar (Foucault, 

1982/2002).” […]an action upon an action, on possible or actual future or present actions.” 

(Foucault 1982/2002, s. 340).  

Med detta menar Foucault att det enda som finns när det kommer till maktbegreppet, är 

en mångfald maktrelationer. Det vill säga att makt enbart utgörs av en relation mellan 

människor. På det sättet är makten oformlig eftersom den inte existerar mer än i relationer 
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mellan oss individer (Hörnqvist, 1996). Makt är på det viset synonymt med en enkel och 

grundläggande kraft som är inneboende i alla existerande sociala relationer (Lindgren, 2015). 

Det är emellertid viktigt att belysa att makt inte är någonting som förvärvas, fråntas eller delas 

(se bl. a. Hörnqvist 1996, Markula & Pringle 2006). Det är inte någonting som en individ 

behåller eller låter sig gå ur händerna. En förklaring är att makt utövas från otaliga håll och i ett 

växelspel av ojämlika och rörliga relationer (Hörnqvist, 1996). Makt är heller inte en förmåga, 

ett resursinnehav eller ett privilegium som vissa personer eller sociala grupper är utrustade med 

(se bl. a. Hörnqvist 1996; Lindgren 2015). Maktrelationer ska därför inte ses som något som 

enbart utövas av individer när det handlar om politiska eller klassrelationer (Lindgren, 2015).  

3.2 Subjektets konstituering 

Foucault strävar efter att förstå vårt förhållande till sanningen för att vi på så vis ska kunna 

förskjuta och förändra våra tankeramar, modifiera etablerade värden för att tänka annat, göra 

annat och bli andra än vi är. På liknande sätt måste vi också acceptera metoder som uppvisar 

luckor, osäkerhet och brister, och som kanske just därför leder oss till nya överväganden och 

som dessutom låter nya fenomen framträda (Beronius, 1986). Beronius (1986) antyder att detta 

bör uppfattas som en vilja att skapa större öppenhet i samhället. Foucault använder arkeologins 

metod för att gräva fram (det rör sig dock inte om fysiska utgrävningar, utan det handlar om en 

liknelse till arkeologers sätt att arbeta på), utfråga och problematisera den historiska 

framställningen av vansinnet, sexualiteten, brottet, avvikelsen, vetandet och makten, och inte 

minst människan som subjekt. Det framgår att Foucault anger historien, om de olika sätt varpå 

individer blir subjekt i vår kultur, som essensen i sina arbeten (Lindgren, 2015). 

Foucault betraktade makt som en serie av relationer (vilket också nämns tidigare i 

kapitlet) och det är i dessa som individer interagerar med varandra. En konsekvens av detta är 

att individer blir till subjekt genom dessa maktrelationer (Markula & Pringle, 2006). För 

Foucault har begreppet subjekt flera olika innebörder. Det har delvis betydelsen av ett 

handlande subjekt – en aktör på en historisk scen. Viktigare är dock subjektet i betydelsen: 

någon som underordnas/underkastas en given ordning och makt, och subjektet med meningen: 

ett jag eller själv som görs till föremål för empirisk observation och introspektion. Foucault 

benämner tre olika historiskt avgörande processer genom vilka människan skapat sig själv som 

kunskapsobjekt och på det sättet konstituerat sig som subjekt (Lindgren, 2015). Den första 

historiskt avgörande processen är användandet av nya undersökningsmetoder – vilket är 

empirisk observation, och ackumulerandet av ett nytt vetande som tilldelats vetenskaplig status 

– med andra ord: de vetenskaper som har människan och hennes beteende som sitt 
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kunskapsområde. Foucault beskriver den andra processen som åtskiljande praktiker. Det 

betyder att vissa subjekt skiljs åt från andra subjekt genom gränsdragningar och uteslutningar. 

Denna sociala utskiljningsprocess följs av en inre självomvandling. Den tredje och sista 

historiskt avgörande processen (när det kommer till människans skapande av ett själv som 

kunskapsobjekt, som därigenom leder till subjektets konstituering) handlar om olika slags 

självregleringstekniker. Dessa tekniker har medfört att människor själva, genom ett aktivt och 

frivilligt handlande, kan omvandla sig (ibid. 2015). Foucault såg subjektet som möjligt att 

forma. Han menade att en individ kan förändra sin identitet, och att en sådan förändring är 

beroende av det kulturella sammanhanget som han eller hon befinner sig i (Markula & Pringle, 

2006). Enligt Foucault konstitueras därmed ett subjekt i förhållande till sociala praktiker (den 

första processen), i förhållande till andra subjekt (den andra processen) och i förhållande till 

den egna existensen (den tredje och sista processen) (Lindgren, 2015). Foucault menar att det 

som står på spel i samhället delvis är en bildning och kultivering av individer (Beronius, 1986). 

Subjektet kan följaktligen sammanfattas som en historisk och kulturell styrd produkt (se bl. a. 

Beronius 1986; Lindgren 2015). En tolkning, i enlighet med vad som framkommer i Lindgren 

(2015), är att Foucault i detta fall pratade om sociala konstruktioner av personligheter.  

3.3 Den teoretiska utgångspunktens betydelse 

Foucaults idéer om subjektets konstituering och makt möjliggör en bredare insikt om och en 

djupare förståelse för vad som anses vara exempelvis avvikande i relation till det alldeles 

”normala” vardagssamhället (Lindgren, 2015) vilket blir speciellt intressant i denna studie. I 

kommande avsnitt kommer jag att beskriva den teoretiska utgångspunktens betydelse för 

studien när det gäller analysarbetet av resultatet. 

När det kommer till Foucaults maktperspektiv, förekommer begreppet den normaliserade 

sanktionen. Begreppet degraderar eller befordrar. Detta gör den genom att relatera handlingar 

till en norm, skilja ut individerna med normen som utgångspunkt, samt genom att skapa 

konformitet som anger det onormalas yttre gräns (Lindgren, 2015). Det är betydande att nämna 

att det, med hjälp av vad som kännetecknas som den normaliserade sanktionens funktion, är 

möjligt att kunna förklara huruvida funktionsnedsatta gymnasielever inkluderas eller inte 

inkluderas i undervisningen i idrott och hälsa eller inte. Ifall det framkommer att 

funktionsnedsatta elever inte blir inkluderade i ämnesundervisningen, skulle en möjlig 

resultatanalys i sådana fall kunna vara att det då råder en normaliserad sanktion under 

lektionerna i idrott och hälsa.  
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Det framkommer att en maktrelation är en serie av handlingar som inte direkt agerar på 

andra eftersom relationen existerar först när den agerar på individers handlingar (Foucault, 

1982/2002). Öhman (2007) har tolkat denna definition på ett vis som är viktigt för mig när det 

kommer till användandet av maktbegreppet i mitt analysarbete av resultatet. Hon menar att när 

en elev handlar så gör den det i relation till de handlingar som framstår som tänkbara och 

rimliga, exempelvis i relation till vanan att göra på ett visst sätt, andra tidigare handlingar, vilka 

aktiviteter som pågår i en viss situation eller i relation till de specifika kunskaper och sanningar 

som är accepterade som självklara i verksamheten (skolan i detta fall) (Öhman, 2007). Vidare 

beskriver Öhman (2007) att om elever exempelvis erbjuds vissa specifika budskap och 

kunskaper om hur man bör vara som människa, vad kroppen är eller bör vara, vad som är ohälsa 

och hälsa, har grunden för möjliga framtida handlingar skapats, inte minst möjligheten att tänka 

om sig själv, världen och andra individer på vissa specifika sätt. Genom Öhman (2007) 

möjliggörs det ett sätt varpå jag kan försöka förstå huruvida idrotts- och hälsalärares inkludering 

av funktionsnedsatta gymnasieelever, genom lärarnas förhållningssätt och kunskapsförmedling 

samt förmedling av världen etc., kan påverka dem i deras identitetsskapande. 

Slutligen är subjektets konstituering av avgörande art när det kommer till analysarbetet 

av mitt resultat. Eftersom konstitueringen av subjektet kan jämföras med en social konstruktion 

av en personlig identitet (Lindgren, 2015), är det således möjligt att använda begreppet för att 

undersöka hur ämneslärare i idrott och hälsa kan komma att påverka funktionsnedsatta elevers 

skapande (konstituering) av sina personliga identiteter. 

4.Metod och material 

I detta kapitel kommer den kvalitativa forskningsmetoden ihop med ett stycke om 

genomförandet och bearbetningen av mitt insamlade resultat, en beskrivning av urvalsmetoden, 

ett avsnitt kring tillförlitlighet och äkthet, samt ett stycke om de forskningsetiska aspekterna att 

redovisas. 

4.1 Vald metod 

Den valda metoden för denna studie var av kvalitativ art. En kvalitativ forskningsmetod har en 

kunskapsteoretisk ståndpunkt som kan beskrivas som tolkningsinriktad. En kvalitativ 

forskningsstrategi brukar vara mer inriktad på ord än på siffror. I den här studien är inte ”hur 

många” relevant (se bl. a. Bryman 2011; Gratton & Jones 2009), utan det är istället vilka 

uppfattningar och tolkningar som kommer ur studiedeltagarnas utsagor (Bryman, 2011). 

Således var en kvalitativ forskningsmetod den mest fördelaktiga för studien eftersom den är 
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konstruktionistisk och tolkande till sin art, och på grund av att den lägger fokus på subjektiva 

åsikter (Bryman, 2011). Målet med en kvalitativ forskningsstrategi är att fånga eller tillvarata 

meningar eller kvaliteter som inte är kvantifierbara såsom exempelvis känslor, erfarenheter, 

tankar med mera. Insamlat resultat av den här arten är associerad med tolkande ansatser, som 

därefter analyseras för att kunna beskriva och förstå olika koncept (Gratton & Jones, 2009). 

Genom att använda en forskningsmetod som har fokus på specifikt tolkningar och 

uppfattningar, och som därmed inte är inriktad på det kvantitativa (se bl. a. Bryman 2011; 

Gratton & Jones 2009), möjliggörs en fördjupad bild av vad studiedeltagarna egentligen menar 

med sina utsagor. En fördel med den kvalitativa forskningsmetoden, och som även ledde till 

valet att använda den för insamlandet av resultat till denna studie, är att forskare kan (med hjälp 

av denna metod) studera samma data flera gånger för att hitta rimliga förklaringar på 

studiedeltagares svar (Bryman, 2011). En kvalitativ forskningsansats ger mig därigenom 

möjligheten att söka efter ytterligare förståelse i studiedeltagarnas uttalanden. Detta är av stor 

relevans för mig då syftet med studien var att undersöka vilka ställningstaganden 

gymnasielärare i ämnet idrott och hälsa gör för att inkludera funktionsnedsatta elever i den 

ordinarie ämnesundervisningen. 

4.1.1 Semistrukturerade intervjuer 

Den kvalitativa forskningsstrategin inrymmer flertalet mycket olikartade metoder, som till 

exempel kvalitativa intervjuer, språkbaserade metoder, fokusgrupper med mera (Bryman, 

2002), vilket leder till ett brett utbud av möjliga metoder för att samla in resultat till en studie. 

En bedömning var att en kvalitativ forskningsmetod i form av semistrukturerade intervjuer var 

den mest passande formen när det gällde insamlandet av data. Fördelarna med att använda 

intervjuer är att en forskare kan undersöka uppfattning, känslor, åsikter och erfarenheter – för 

att förstå deltagarna på djupet, vilket kan kopplas till syftet för denna studie. Med intervjuer 

kan forskaren dessutom undersöka komplexa frågor. Detta betyder att forskaren koncentrerar 

sig på komplicerade saker som kräver ingående förståelse av hur saker exempelvis fungerar 

(Denscombe, 2016).  

Semistrukturerade intervjuer valdes i denna studie, eftersom intervjuer av 

semistrukturerad art hjälper en forskare att undersöka attityder och frågor i detalj (Denscombe 

2016, sid. 265). Målet med undersökningen var nämligen att få en djupare förståelse för vilka 

känslor, erfarenheter och tankar som gymnasielärare i idrott och hälsa har när det kommer till 

inkludering av funktionsnedsatta elever i den ordinarie undervisningen. Semistrukturerade 

intervjuer är baserade på en så kallad intervjuguide som inbegriper ämnen och frågor som ska 

behandlas under intervjun. En intervjuare kan emellertid frångå sin intervjuguide under en 
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intervju, om personen han eller hon intervjuar lyfter andra intressanta synvinklar av ett ämne. 

Till följd därav behöver därför inte en intervjuguide, vid semistrukturerade intervjuer, följa 

frågornas ursprungliga ordning. Intervjuaren kan vara flexibel när det handlar om vilken 

struktur intervjuerna kan ha, eftersom det gäller att låta intervjupersonerna utveckla sina tankar 

och tala mer utförligt om de ämnen som de tar upp (Denscombe, 2016). Bryman (2011) 

framhåller att en intervjuare, vid semistrukturerade intervjuer, kan ställa frågor till 

intervjupersonerna som inte ingår i intervjuguiden, om intervjuaren anknyter till något som den 

intervjuade personen har sagt. Jag valde att konstruera en intervjuguide med likvärdiga frågor 

på egen hand för att därigenom få den specificerad mot studien med dess syfte och 

frågeställningar samt teoretiska utgångspunkt. Strävan att få ta del av intervjupersonernas egna 

upplevelser men också uppfattningar, ledde till valet av forskningsmetod som gjorde att jag 

kunde gå utanför ramarna för att på så vis locka fram ännu mer tillfredställande svar för min 

studie.  

4.2 Genomförande och bearbetning 

Jag tog kontakt med idrotts- och hälsalärare via mejl och telefonsamtal för att fråga dem om de 

hade möjlighet att delta i undersökningen. I mejlen och telefonsamtalen redogjorde jag för de 

forskningsetiska principerna som undersökningen utgick ifrån. Sammanlagt blev det fyra 

intervjuer, som genomfördes i olika lokaler. Mitt krav var att intervjuerna skulle ske i en ostörd 

miljö med hänsyn till de intervjuade och kvaliteten av röstinspelningarna. Intervjuerna varade 

från cirka 25 till ungefär 50 minuter, eftersom några studiedeltagare valde att uttrycka sig mer 

utförligt än somliga andra. Syftet med att spela in intervjuerna var för att jag i lugn och ro 

därmed skulle kunna fokusera på vad den intervjuade berättade för mig. När en intervjuare 

spelar in intervjun, minskar dessutom risken för att missa värdefulla data som kommer till 

uttryck i den. Röstinspelningarna gjordes med hjälp av en iPhone vid tre tillfällen, och med en 

dator vid det sista tillfället. All insamlad data från intervjuerna finns således i dessa apparater. 

Efter insamlingen av empirin, valde jag att transkribera intervjuerna. Det betyder att de 

ordagrant skrevs ner för att därmed underlätta analysarbetet av svaren. Dessa transkriptioner 

gav mig en möjlighet att reflektera över vad studiedeltagarna hade sagt. Därefter bearbetade jag 

transkriptionerna genom att läsa dem flera gånger om, för att på så vis kunna hitta olika teman 

som stämde överens med frågeställningarna i studien. Med andra ord sökte jag efter teman som 

skulle hjälpa mig att besvara syftet med studien. Dessutom sökte jag efter teman som kunde 

ställas i relation till den teoretiska utgångspunkten i studien. De teman som följaktligen uppkom 

var: Alla ska vara med, Kreativitet, Anpassning och Alla vill ju bara köra på. I tabell 1 redovisas 
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ett exempel på hur bearbetningen av transkriptionerna för att få fram relevanta teman, kunde se 

ut. Genom studiedeltagarnas intervjuer sökte jag efter sammanhang som kunde relateras till 

bland annat Foucaults begrepp den normaliserade sanktionen och subjektets konstituering. Det 

är emellertid viktigt att betona att när jag talar om den normaliserade sanktionen och subjektets 

konstituering, menar jag att de är en del av Foucaults maktbegrepp då dessa begrepp 

huvudsakligen handlar om huruvida individer, med hjälp av maktrelationer, väljer att handla 

(Foucault, 1982/2002).  

För att underlätta läsningen av uppsatsen, och för att det skulle vara enklare att hålla isär 

deltagarna i studien, försågs samtliga studiedeltagare med ett nummer. De fick varsin siffra 

mellan numren 1–4 och bokstaven S (för Studiedeltagare) framför: S1, S2, S3 samt S4. 

 

Tabell 1. Exempel - tematisering   

Språkliga mönster Tolkning Huvudteman 

[…] alla ska va me liksom, de är 

bara de som gäller. (S1) 

 

 

 

 

[…] i skolan tycker ja inte att de 

ska va så, att där ska dom ju 

känna att dom é precis som alla 

andra, spelar ju ingen roll om 

man har nån handikapp eller om 

man ser ut på nåt speciellt sätt 

eller om man är på nåt speciellt 

sätt. Utan man ska ju behandlas 

på samma sätt. (S2) 

Alla elever, oavsett 

om de har en 

funktionsnedsättning 

eller inte, ska delta i 

undervisningen i 

idrott och hälsa 

 

 

I skolan är det viktigt 

att alla ska vara med 

oavsett hur de ser ut, 

hur de är, om de har 

en funktions-

nedsättning eller 

inte. 

Alla ska vara med. 

4.3 Urval 

Jag valde att intervjua fyra lärare i ämnet idrott och hälsa verksamma på olika gymnasieskolor 

i södra Sverige, eftersom jag studerar för att bli gymnasielärare i just idrott och hälsa. Urvalet 

bestod av fyra stycken lärare i idrott och hälsa på grund av att jag inte fick tag på fler deltagare 

för studien. Studiedeltagarna valdes ut genom ett så kallat bekvämlighetsurval, eftersom jag 

hade begränsat med tid och resurser för att inbegripa studiedeltagare genom en annan 
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urvalsform. Ett bekvämlighetsurval beskrivs som enkelt, snabbt och billigt (Denscombe, 2016) 

Bekvämlighetsurval innebär att forskaren väljer ut personer till studien på grund av praktiska 

skäl. Det kan emellertid också vara med anledning av bekvämligheten, till exempel i form av 

personernas tillgänglighet och/eller deras lokaliseringar (Gratton & Jones, 2009). För denna 

studie valdes studiedeltagarna således ut på grundval av deras geografiska tillgänglighet. 

4.4 Tillförlitlighet och äkthet 

I den kvalitativa forskningen finns det så kallade alternativa kriterier för bedömning av 

kvalitativa undersökningar, istället för kriterierna reliabilitet och validitet som används flitigt 

inom den kvantitativa forskningen. De sistnämnda begreppen utgör viktiga kriterier för en 

kvantitativt inriktad forskare när det gäller att få en bild av kvaliteten i en undersökning. Därför 

har flertalet kvalitativa forskare diskuterat hur pass relevanta begreppen är för kvalitativa 

undersökningar (Bryman, 2011). Lincoln och Guba (1985), och Guba och Lincoln (1994) i 

Bryman (2011) menar att det är nödvändigt att specificera termer och metoder för att etablera 

och bedöma kvaliteten i kvalitativ forskning som utgör alternativ till det som reliabilitet och 

validitet står för. Därmed föreslår författarna två grundläggande kriterier för bedömning av en 

kvalitativ undersökning: tillförlitlighet och äkthet (Bryman, 2011). De alternativa kriterierna 

har stått i förgrunden när det kommer till insamlandet av relevant data till studien. 

Begreppet tillförlitlighet handlar exempelvis om hur trovärdigt resultaten av en 

vetenskaplig undersökning är. Äkthet inbegriper bland annat frågan om undersökningen ger en 

tillräckligt rättvis bild av de olika åsikter och uppfattningar som finns i den grupp individer som 

har studerats (ibid. 2011). Genom att utgå från en egenkonstruerad intervjuguide för alla 

intervjuerna, ökade jag chanserna för att få studien tillförlitlig och äkta. Med hjälp av en 

intervjuguide, som jag själv utformade och som inbegriper likvärdiga frågor för samtliga 

studiedeltagare, ökade möjligheterna för att intervjuerna skulle bli överensstämmande. Min 

förhoppning var att studiedeltagarna, utefter de likvärdiga frågorna, skulle delge mig vidare 

reflektioner kring deras ställningstaganden om inklusion av elever med funktionsnedsättningar 

i den ordinarie ämnesundervisningen. Det var betydande att jag var trovärdig i 

sammanställningen av resultatet, i enlighet med studiedeltagarnas utsagor, för att på så vis få 

studien tillförlitlig. Dessutom var detta viktigt för att få studien äkta, eftersom äkthet handlar 

om förmågan av att kunna ge en tillräckligt rättvis bild av de tankar och känslor med mera som 

studiedeltagare delger forskaren under en intervju (ibid. 2011). Möjligheterna för att få denna 

studie äkta och tillförlitlig, ökade genom att jag spelade in alla intervjuer, eftersom jag då kunde 

lyssna på dem om och om igen. Detta gjorde att studiedeltagarnas yttranden troligtvis kom fram 
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på ett tydligare vis än om jag enbart hade tagit anteckningar under intervjuernas gång. En fördel 

med att spela in intervjuerna och sedan lyssna på dem flertalet gånger efteråt, istället för att bara 

anteckna vad studiedeltagare säger under intervjuerna, är att intervjuaren därmed får en 

möjlighet att lyssna på hur studiedeltagarna säger något och inte bara vad de säger. 

4.5 Forskningsetik 

Forskningsetik är förenligt med forskningens kvalitet (Bryman, 2011). Det framkommer 

dessutom att forskningsetik inte går att välja, eftersom det är ett grundläggande inslag i all god 

forskning (Denscombe, 2016). Detta gör forskningsetiken mycket viktig att förhålla sig till när 

det kommer till forskning. Vidare handlar forskningsetik om att skydda de, i undersökningen, 

inkluderade människornas och gruppernas intressen. I och med detta var forskningsetiken 

mycket viktig i studien då det kom till studiedeltagare och det resultat som framkom genom 

deras utsagor. Studien utgick från de forskningsetiska principerna som inbegriper att skydda 

deltagarnas intressen; att garantera ett frivilligt deltagande som är baserat på ett informerat 

samtycke; att undvika falska förespeglingar och att forskningen bedrivs med vetenskaplig 

integritet; och till sist att följa den nationella lagstiftningen (ibid. 2016). Nedan kommer en 

förklaring på de olika etiska principerna och hur jag gick tillväga när jag vidtog dessa i studien: 

 Informationskravet handlar om att forskaren ska informera berörda personer om den 

aktuella undersökningens syfte. Detta innebär till exempel att studiedeltagarna ska veta att deras 

deltagande är frivilligt och att de har rätt att avsluta sin medverkan i studien om de vill. Utöver 

detta ska de även få reda på vilka moment som ingår i undersökningen. Samtyckeskravet innebär 

att deltagare i en undersökning har rätt att själva besluta över sin medverkan i den. Med 

konfidentialitetskravet menas att man som forskare måste behandla uppgifter om alla de 

personer som medverkar i undersökningen, med största möjliga konfidentialitet. Detta betyder 

att personuppgifter måste förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan komma åt dem. Till 

sist är det nyttjandekravet som ska tas i beaktning vid (svensk) forskning. Detta krav betyder 

att de uppgifter som samlas in om enskilda individer får enbart användas för ändamålet med 

forskningen (Bryman, 2011).  

 Deltagarna i studien informerades via mejl och telefonsamtal (innan intervjuerna) och 

även muntligt vid intervjutillfällena, att syftet med denna studie är att undersöka vilka 

ställningstaganden gymnasielärare i ämnet idrott och hälsa gör för att inkludera 

funktionsnedsatta elever i den ordinarie ämnesundervisningen. De fick även information om att 

deras medverkan i studien är frivillig, och att de kan avbryta den när som helst. Emellertid 

framhöll jag att jag självklart uppskattar om de vill fortsätta vara en del av studien, eftersom de 
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är oerhört viktiga komponenter i den. Därutöver berättade jag att de är anonyma och att deras 

uppgifter inte kommer att bevaras där andra kan komma åt dem. Till sist förklarade jag för 

studiedeltagarna att de material som jag samlar in genom intervjuerna med dem, enbart kommer 

att användas för att uppnå syftet med studien. 

5.Resultat 

I detta kapitel kommer studiedeltagarnas svar att redovisas utifrån två olika teman med 

underrubriker, som är baserade på studiens frågeställningar och utifrån det teoretiska 

perspektivet som står i fokus för studien. Underrubrikerna är tematiseringar som uppstod i 

bearbetningen av det insamlade materialet. Kapitlet kommer att avslutas med en kort 

sammanfattning. Frågeställningarna i studien är som tidigare nämnt: 

 

 Vilka resurser upplever gymnasielärare i idrott och hälsa att de har respektive behöver 

i arbetet med inkludering av elever med funktionsnedsättningar?  

 Vilka omständigheter menar gymnasielärare i idrott och hälsa påverkar arbetet med 

inkludering av elever med funktionsnedsättningar i undervisningen? 

5.1 Resurser för en inkluderande undervisning 

5.1.1 Alla ska vara med 

Studiedeltagarna är positiva till inkludering av funktionsnedsatta elever i den ordinarie 

undervisningen i idrott och hälsa. De nämnde att det skulle vara tråkigt om dessa elever, som 

ingår i olika klassuppsättningar med klasskompisar, inte får lov att vara en del av sin klass och 

vara tillsammans med sina kompisar när det gäller undervisningen i ämnet. Det kommer också 

fram, genom intervjuerna med idrotts- och hälsalärarna, att de inte skiljer på sina elever utifrån 

deras förmågor att kunna delta i undervisningen. De beskrev att alla elever ska vara med på 

lektionerna i idrott och hälsa, oavsett om de har eller inte har en funktionsnedsättning.  

 

[…] alla ska va me liksom, de är bara de som gäller. (S1) 

 

Studiedeltagarna förklarade att de tycker att det är viktigt att inkludera elever med 

funktionsnedsättningar i lektionerna i ämnet, eftersom de tycker att de pekar ut dessa elever 

som annorlunda om de utesluter dem från undervisningen. Det framkom att studiedeltagarna 

antar att de funktionsnedsatta eleverna dessutom också väldigt gärna vill vara med på 

lektionerna i ämnet, eftersom eleverna vill känna sig som och dessutom vara med alla de andra 
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eleverna i klassen. Därutöver kom det även fram att det är viktigt att elever, som på något vis 

känner sig annorlunda på grund av exempelvis en funktionsnedsättning, måste inkluderas i 

skolan och därmed i undervisningen i idrott och hälsa. 

 

[…] i skolan tycker ja inte att de ska va så, att där ska dom ju känna att dom é precis 

som alla andra, spelar ju ingen roll om man har nån handikapp eller om man ser ut på 

nåt speciellt sätt eller om man är på nåt speciellt sätt. Utan man ska ju behandlas på 

samma sätt. (S2) 

 

I studiedeltagarnas utsagor framkom det att de inkluderar elever med funktionsnedsättningar i 

undervisningen så långt det går och utifrån elevernas egna förutsättningar, förmågor och behov. 

Genom intervjuerna visade det sig därmed att studiedeltagarna har ett likstämmigt tänk när det 

kommer till inkludering av funktionsnedsatta elever, och att det är lärarens uppgift att skapa 

möjligheter så att de funktionsnedsatta eleverna kan delta på lektionerna i ämnet.  

5.1.2 Kreativitet 

Genom intervjuerna kom det fram att det gäller att ”tänka till lite” när de handlar om inklusion 

av funktionsnedsatta elever i den ordinarie ämnesundervisningen. Deltagare i studien nämnde 

att en lärare i idrott och hälsa måste vara kreativ och fantasifull för att det ska gå att inkludera 

samtliga sina elever som har och som inte har funktionsnedsättningar. Det är lärarens uppgift 

att skapa möjligheter för eleverna att kunna lösa de olika momenten som undervisningen 

inbegriper. Det handlar om att tänka på alla moment som ska utföras under lektionen, och sedan 

tänka ur de funktionsnedsatta elevernas perspektiv för att möjliggöra ett undervisningspass där 

alla kan delta utefter sina förmågor och villkor. 

 

Ja får ju liksom använda då all…hitta på saker, kreativitet, allt kreativt man kan 

komma på så att säga för att få me dom då. (S4) 

 

De e ju att tänka på alla moment man ska göra, å försöka tänka ur det perspektivet 

”Kommer den här personen, eller behövs de nån special…asså göra nåt speciellt kring 

de här så att alla kan va me?” Vissa moment som jag kanske kör med andra klasser, 

funkar ju inte å köra me en klass me den här för att det går helt enkelt inte. Då får man 

ju hitta andra utvägar å göra. (S2) 

 

När studiedeltagarna pratade om betydelsen av detta kom det fram att det är viktigt att anpassa 

sina lektioner så att de är utformade för eleverna. Det vill säga de med funktionsnedsättningar 
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och de utan, för det visade sig att studiedeltagarna inte heller i denna fråga skiljer på sina elever. 

Det är så enkelt som att alla ska vara med. För att få till ett sådant arrangemang krävs 

anpassningar, vilket leder in kapitlet på nästa undertema. 

5.2 Omständigheter för en inkluderande undervisning 

5.2.1 Anpassning 

Det kom fram att det är lättare att anpassa undervisningen idag än vad det var för några år sedan, 

eftersom läroplanen för gymnasieskolan (med andra ord: LGY11) tillåter idrottslärare att tänka 

fritt och på det sättet själva skapa den undervisningsram de vill ha utifrån hur de tolkar 

lagtexten. Studiedeltagare tre, med lång erfarenhet av yrket, förklarade att lärare i ämnet har 

stora möjligheter att anpassa undervisningsinnehållet till just de specifika elevgrupperingar de 

har på grund av den rådande ämnesplanen. Med Lgy11 får idrotts- och hälsalärare själva avgöra 

vilka rörelseaktiviteter de vill att deras undervisning ska bestå av, förutsatt att de kan motivera 

sina val utifrån styrdokumentets text kring ämnet. Studiedeltagaren berättade att det inte förhöll 

sig på detta sätt förr i tiden eftersom ämnet då bestod av en i förväg bestämd uppsättning av 

aktiviteter som undervisningen skulle utgöras av. Lgy11 öppnar därmed upp möjligheter för 

lärare i idrott och hälsa att fritt kunna anpassa sin undervisning så att den kan fungera för de 

funktionsnedsatta eleverna. Citatet nedan förtydligar detta:  

 

Nu har man ju inte så väldigt styrd undervisning. […] som de va förr i världen […] 

Så man kan ju lägga upp den ganska mycke på egen hand, me rörelser på de viset eller 

på de viset.[…] En gång i världen när elva huvudmoment ”Ni måste åka skidor, ni 

måste ha friidrott, ni måste göra de…” (S3) 

 

För att få en inkluderad undervisning där samtliga elever är med, krävs det att lektionerna i 

idrott och hälsa anpassas för samtliga individer i en klass. Studiedeltagare berättade att när 

undervisningen planeras så måste alla elever tas eftersom nivåerna (som handlar om elevernas 

färdigheter, förmågor och behov) ser väldigt olika ut oavsett om eleven har eller inte har en 

funktionsnedsättning. Anpassningarna kunde se ut på olika vis. Orienteringsmomentet kunde 

exempelvis anpassas på så vis att det byggs upp flera olika typer av banor med kontroller som 

har olika typer av svårighetsgrader. Detta för att ge elever som har problem med att ta sig fram 

i terräng, möjligheter att klara av målet med undervisningen. Det är viktigt att poängtera att det 

inte enbart är funktionsnedsatta elever som behöver denna form av anpassning när det kommer 

till orientering, utan elever som inte har någon funktionsnedsättning kan likväl behöva denna 

anpassningsform. Dessutom visade det sig att det är vitalt att inte göra några 



29 

specialarrangemang för de funktionsnedsatta eleverna, eftersom detta skulle kunna leda till att 

de känner sig mycket avvikande. När det handlar om bollspelet volleyboll finns till exempel 

specialgjorda bollar som egentligen inte är inköpta med specialpedagogiska skäl i åtanke. De 

är istället inköpta på grund av att de är bättre gjorda för elever i en skolklass, eftersom volleyboll 

anses vara en svår sport och då nivån på spelet är lågt i skolan. Dessa bollar underlättar för alla 

elever, med eller utan funktionsnedsättningar. Det kom även fram att det är viktigt, som lärare 

i idrott och hälsa, att hitta lämpliga övningar för samtliga sina elever. Studiedeltagare nämnde 

dock att det också är betydande att ha förmågan att kunna förändra undervisningssituationen på 

olika vis så att den gagnar eleverna med och utan funktionsnedsättningar.  

 

Ja man får ju försöka anpassa då, kanske gruppstorlekarna å så vidare, å de man håller 

på me…de e mycke de. Å sen kamraterna, att man ser till…ja vet ju vilka som e 

hennes kompisar som hjälper henne då om de nåt hon inte förstår eller hör eller 

uppmärksammar så får ju dom va…om de e nåt bollspel så delar man in dom i samma 

grupp så att säga. (S4). 

 

Genom intervjuerna visade det sig dessutom att studiedeltagare har så kallade ”para-lektioner” 

med sina elever, där de bland annat spelar rullstolsvolleyboll, mattcurling och goalball. De 

berättade att syftet med dessa aktiviteter är för att ge de icke-funktionsnedsatta eleverna en 

insyn i hur det kan vara att ha en funktionsnedsättning. 

5.2.2 Alla vill ju bara köra på 

Under intervjuerna visade det sig att en svårighet med att inkludera funktionsnedsatta elever i 

den ordinarie undervisningen i idrott och hälsa, handlar om vilken grupp eleverna med 

funktionsnedsättningar är en del av. Studiedeltagare pratade om ordet ”tillåtande” i relation till 

de klassuppsättningar med olika elever som de undervisar, när det kom till inklusion av 

funktiosnedsatta elever i ämnet idrott och hälsa. Det framkom att det finns grupper med elever 

där eleverna, utan funktionsnedsättningar, inte visar någon respekt mot de resterande 

klasskompisarna (speciellt inte mot de som har en funktionsnedsättning). Dessa elever, som 

bara vill köra på, beter sig således på ett vis som inte är förenligt med skolämnet idrott och hälsa 

menar studiedeltagarna. De förklarade att dessa elevers beteende mer står i likhet med vad som 

är ett accepterat agerande inom föreningsidrotten. 

 

Ja de beror på hur pass tillåtande dom e då i den gruppen. En del elever é ju väldigt 

tävlingsinriktade, å dom tror att gympan é bara då att man ska jaga tider å liksom tävla 

å springa som en dåre å sparka bollen i mål.[…] Man får skilja på skolidrott å 
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föreningsidrott va, de e två helt skilda saker.[…] de e en del som har väldigt svårt att 

förstå de att idrott i skolan é inte alls samma sak som idrott utanför skolan. (S4) 

 

Vid sådana här tillfällen uttryckte studiedeltagare att de kan få dåligt samvete över eleverna 

med funktionsnedsättningar, eftersom de känner att de inte har kunnat tillgodose deras behov 

under de ”stökiga” lektionerna. Vilket därför har lett till att studiedeltagare mer eller mindre 

har bett de funktionsnedsatta eleverna om ursäkt. Citatet nedan är ett utdrag ur intervjun med 

studiedeltagare nummer ett: 

 

[…]man har tillfällen där man kan må nästan lite dåligt[…]vi kan ha en stökig grupp 

[…]och så kör man igång å då har jag glömt vissa saker[…]”Åh det här skulle jag tatt 

upp innan jag gjorde den här övningen, men nu hände det här innan”[…]då vill jag ha 

feedback från dom[…]För jag vänder mig oftare till dom just på grund av att dels 

ibland kan det va för att i stort sett kanske då be om ursäkt. (S1) 

 

Det framkom att det, under sådana förhållanden, gäller att få de ”stökiga” eleverna att börja 

respektera och visa hänsyn till den funktionsnedsatta eleven/de funktionsnedsatta eleverna i 

klassen, för det handlar om att få med alla i undervisningen. Genom intervjuerna kom det även 

fram att detta problem kan stävjas genom att få eleverna att börja arbeta med varandra, genom 

att ”tajta” ihop gruppen under hela den första terminen, så att den sedan kan fungera 

tillsammans under resterande terminer med ämnet. När det kommer till elever med exempelvis 

nedsatt hörsel kan det också handla om att få deras klasskompisar att lugna ner sig, lyssna på 

varandra, vända sig mot personen som de pratar med, visa tydlig mimik och använda sig av 

uttryck som är lätta att uppfatta för den som har en hörselskada. 

5.3 Sammanfattning 

Studiedeltagarna berättade att det är självklart att alla elever ska vara med i undervisningen 

oavsett om de har en funktionsnedsättning eller inte. Genom intervjuerna kom det dessutom 

fram att en lärare i idrott och hälsa måste tänka till lite extra när det kommer till en inkluderande 

ämnesundervisning med elever som har en funktionsnedsättning. Studiedeltagare beskrev också 

att det är viktigt att vara kreativ, och det är betydelsefullt att använda fantasin när det kommer 

till planeringsarbetet för en lektion med en klass där det går elever med funktionsnedsättningar. 

När det gäller utformningen av en undervisning med elever som har, men som också inte har 

en funktionsnedsättning, visade det sig att det är viktigt att anpassa undervisningen så att den 

passar alla elever i den. Svårigheten med en inkluderad undervisning visade sig emellertid vara 
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vid de tillfällen då det finns elever som inte respekterar och tar hänsyn till deras klasskompisar 

som har funktionsnedsättningar. Dessa elever vill bara köra på, vilket leder till en ”stökig” 

situation där studiedeltagare känner att eleverna (som har en funktionsnedsättning) försummas 

och inte blir tillgodosedda med en, för dessa elever, adekvat utbildning. 

6.Analys 

I detta kapitel analyseras resultatet med inspiration från den teoretiska utgångspunkten vilken 

är Foucaults idé om vad begreppet makt innebär, samt hans begrepp subjektets konstituering. 

Analysen struktureras på samma vis som föregående kapitel, vilket betyder att temana från 

resultatet: alla ska vara med, kreativitet, anpassning och alla vill ju bara köra på, utgör 

rubrikerna i detta kapitel. Den enda skillnaden är att temana kreativitet och anpassning, är 

sammansatta till en rubrik i kapitlet eftersom en tolkning är att de passar bra att analysera ihop 

med varandra. Denna struktur förtydligar således för läsaren vad det är som kommer härnäst. 

6.1 Alla ska vara med 

Resultatet visar att alla elever oavsett om de har en funktionsnedsättning eller inte, ska vara 

med i undervisningen. Studiedeltagarna berättade att undervisningen i ämnet idrott och hälsa 

ska vara utformad för samtliga elever, eftersom de menade att det är en lärares uppgift att 

inkludera sina elever utefter vilka förutsättningar de har. De förklarade att detta är en viktig 

aspekt. Det kom fram att det finns en föreställning, bland studiedeltagare, att funktionsnedsatta 

elever inte vill separeras från sin klass för att få särundervisning i idrott och hälsa. 

Studiedeltagare förklarade att det därför skulle vara ett felaktigt beslut att då skilja dem åt från 

sina klasskompisar, eftersom detta hade pekat ut dem som avvikande. Resultatet visar att det är 

viktigt att alla elever, med eller utan en funktionsnedsättning, behandlas på samma sätt i skolan. 

Genom att inkludera funktiosnedsatta elever i undervisningen i idrott och hälsa, förändrar 

och förskjuter studiedeltagarna de tankeramar som finns om funktionsnedsatta elevers förmåga 

att delta i den ordinarie undervisningen i idrott och hälsa. Denna handling kan således leda till 

att funktionsnedsatta och icke-funktionsnedsatta elever tillämpar nya sätt att betrakta sig själva 

och andra på. En tolkning är därmed att nya förståelser för omvärlden kan utvecklas med en 

inkluderande undervisning, på grund av att den föreskriver ett sammanhang där alla olika 

sorters individer ska vara med. Öhmans (2007) tolkning av maktbegreppet handlar om att det 

finns vissa specifika budskap och kunskaper som leder till elevers sätt att tänka om sig själva 

och andra på, samt om världen i stort. Detta betyder att studiedeltagarna, genom användandet 

av begreppet inklusion i relation till funktionsnedsatta elever och den ordinarie undervisningen 
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i idrott och hälsa, därmed vidareförmedlar specifika budskap och kunskaper som kan förändra 

elevers syn på vad en funktionsnedsatt elev faktiskt kan utföra i ämnesundervisningen. När det 

kommer till subjektets konstituering, beskriver Beronius (1986) att Foucault strävar efter att 

människan ska förstå sitt förhållande till sanningen. Foucault menar att detta gör vi människor 

genom att förändra och förskjuta våra tankeramar, ändra etablerade värden för att tänka annat, 

göra annat och bli andra än vi är. Det här hänger ihop med att individer måste visa öppenhet 

genom att acceptera metoder som uppvisar luckor, osäkerhet och brister, som därmed skulle 

låta nya fenomen framträda (Beronius, 1986). 

En uppfattning är att inkluderingsprocessen skulle kunna vara en sådan metod när det 

gäller vad mitt resultat visar: att alla elever (oavsett om de har en funktionsnedsättning eller 

inte) ska inkluderas i den ordinarie undervisningen i idrott och hälsa. En tolkning är att elever 

får möjligheter att visa öppenhet i undervisningssituationen genom att acceptera inklusion av 

funktionsnedsatta elever som en metod som uppvisar luckor, osäkerhet och brister. Följaktligen 

kan elever, genom inkluderingsprocessen, till exempel bli medvetna om hur funktionsnedsatta 

elever påverkas av sina funktionsnedsättningar. Detta betyder att de, på grund av inkluderingen 

av deras funktionsnedsatta klasskompisar, kan komma att visa öppenhet mot de individer som 

har funktionsnedsättningar. Beronius (1986) beskriver att detta låter nya fenomen att framträda, 

och ett sådant nytt fenomen skulle, i relation till denna studies resultat, vara att elever med 

funktionsnedsättningar ska vara en del av undervisningen i idrott och hälsa. När elever med 

funktionsnedsättningar inkluderas i den ordinarie ämnesundervisningen, kan elever med och 

utan funktionsnedsättningar komma att tänka annorlunda om funktionsnedsatta individers 

verkliga förmågor att delta i olika situationer. Det här skulle kunna betyda att funktionsnedsatta 

och icke-funktionsnedsatta elever därför kan bli medvetna om att alla individer ska vara 

accepterade för den dem är, och just därför också vara inkluderade i alla olika typer av 

sammanhang. För att återkoppla till subjektets konstituering innebär det att samtliga elever, tack 

vare inkluderingen av funktionsnedsatta elever i undervisningen, kan förändra och förskjuta de 

tankeramar som de har om funktionsnedsatta individers möjligheter att klara sig i 

undervisningssituationen i idrott och hälsa. Därutöver kan de också komma att ändra sina 

etablerade värden för att på så vis tänka annat och göra annat, och således bli andra än de är. 

Detta gäller elever som har och som inte har funktionsnedsättningar. En slutsats är således att 

eleverna kommer att konstituera sina subjekt i enlighet med att elever med 

funktionsnedsättningar, ska inkluderas under de ordinarie lektionerna i idrott och hälsa. 
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6.2 Kreativitet och anpassning 

Resultatet visar att det gäller, som lärare i idrott och hälsa, att tänka kreativt för att kunna 

inkludera elever med funktionsnedsättningar i den ordinarie undervisningen. Det framkom att 

studiedeltagarna tycker att det är betydelsefullt att noga tänka på de olika moment som de vill 

att undervisningen ska innehålla. De berättade att det är viktigt att därefter försöka tänka ur de 

funktionsnedsatta elevernas perspektiv när de utformar lektionerna så att det blir så bra som 

möjligt för dem. Studiedeltagarna tycker också att det är viktigt att anpassa lektionerna i idrott 

och hälsa på ett sätt som passar alla deras elever (med eller utan funktionsnedsättningar). 

Studiedeltagarna förklarade att det viktigaste när det gäller anpassad undervisning, är att inte 

peka ut de funktionsnedsatta eleverna som annorlunda genom att göra specialarrangemang för 

enbart dem. 

Öhman (2007) tolkar maktbegreppet som så: att elever handlar utefter de handlingar som 

de uppfattar som rimliga och tänkbara i relation till vanan att agera på ett visst sätt i en viss 

kontext. Hon beskriver att de även handlar i relation till tidigare handlingar, till specifika 

kunskaper och sanningar som är accepterade som självklara i skolan, samt i relation till vilka 

aktiviteter som pågår i en viss situation (Öhman, 2007). En slutsats är att studiedeltagarna anser 

att det är mycket viktigt att inbegripa de funktionsnedsatta eleverna i undervisningen i idrott 

och hälsa. Genom att anpassa undervisningen för alla elever, visar studiedeltagarna för eleverna 

att det är av betydande art att alla individer, oavsett funktionsförmåga, är med i undervisningen. 

Detta kan i det långa loppet också kopplas till det större sammanhanget: genom en anpassad 

undervisning får eleverna insikten om att alla individer (trots funktionsnedsättningar) ska vara 

en del av det svenska samhället. Med sina sätt att agera på visar studiedeltagarna följaktligen 

att funktionsnedsatta elever har lika stor rätt i samhället, samt lika stort värde, som alla andra 

individer. Det här blir en viktig aspekt när det kommer till funktionsnedsatta elevers 

identitetsskapande. Studiedeltagarna medverkar till att dessa elever kan konstituera subjekt 

utifrån perspektivet att de är lika mycket värda som alla andra och att deras deltagande påverkar 

sammanhanget (alltså undervisningen i idrott och hälsa) till något bättre. Ett subjekt 

konstitueras beroende på det historiska och kulturella sammanhang som individen befinner sig 

i (se bl. a. Beronius 1986; Lindgren 2015; Markula & Pringle 2006). Därutöver kan subjektets 

konstituering också sägas handla om sociala konstruktioner av personligheter (Lindgren, 2015). 

Därför blir studiedeltagarnas agerande oerhört betydande när det kommer till vilka subjekt 

eleverna, med funktionsnedsättningar, konstituerar under undervisningen i idrott och hälsa. 
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6.3 Alla vill ju bara köra på 

Under intervjuerna berättade studiedeltagare att en omständighet, när det kommer till att 

inkludera funktionsnedsatta elever i den ordinarie ämnesundervisningen, handlar om ”stökiga” 

elever (som inte har någon funktionsnedsättning). Studiedeltagarna uttryckte att det är 

omständligt eftersom dessa elever inte fogar sig efter vad som är ”tillåtet” i en undervisning i 

idrott och hälsa med funktionsnedsatta elever. Studiedeltagare förklarade att de då måste lugna 

ner dessa elever så att de inte springer runt och härjar genom att sparka jättehårt på bollar i mål, 

räkna poäng på allt som ska utföras och så vidare. De berättade att ämnesundervisningen är en 

slags jakt på de bästa tiderna för dessa elever, och att allt därför handlar om tävlan för dem när 

det kommer till lektionerna i idrott och hälsa. Det framgick att studiedeltagare försöker få de 

specifika eleverna att inte vara så vilda och tävlingsinriktade, eftersom det försvårar momentet 

att inkludera deras klasskompisar (som har funktionsnedsättningar) i undervisningen. Resultatet 

visar att det finns olika sätt varpå studiedeltagare försöker förhindra sådana beteenden. Ett 

exempel är att de utformar uppgifter där eleverna ska arbeta tillsammans, för att således skapa 

förutsättningar för att dessa elever bättre ska förstå sina klasskamrater med 

funktionsnedsättningar. Genom intervjuerna framkom det att det är oerhört viktigt att elever 

med funktionsnedsättningar ska vara en del av ämnesundervisningen, och då gäller det att stävja 

det ”störiga” beteendet menar studiedeltagare. 

Detta kan kopplas till vad studiedeltagare betraktar som det ”rätta” och det ”felaktiga” 

agerandet i deras ämnesundervisning. Med hjälp av den normaliserade sanktionen är det 

möjligt att klargöra att de icke-funktionsnedsatta eleverna som beter sig på ett ”vilt” sätt, agerar 

på ett vis som inte räknas som korrekt under lektionerna. Studiedeltagares sätt att hantera denna 

situation på (att de försöker stävja deras beteenden) bidrar till att det skapas en norm som säger 

att det är fel att bete sig så som de specifika eleverna gör, eftersom beteendet leder till att det 

skapas störande moment för de funktionsnedsatta eleverna under lektionerna. Till följd därav 

skiljer studiedeltagarna ut dessa elever på grund av att de inte följer normen för 

undervisningssituationen. Studiedeltagarna har därför också skapat en konformitet som anger 

det onormalas yttre gräns (Lindgren, 2015). Det betyder att det har blivit ”onormalt”, eller 

avvikande, att handla på det sättet som de ”stökiga” eleverna gör, vilket är ett beteende som 

studiedeltagare relaterar till föreningsidrotten och som stärker uppfattningen om att det skulle 

vara det ”rätta” beteendet i den givna kontexten. Emellertid visar resultatet att normen säger att 

det är de funktionsnedsatta elevernas beteenden som är det normala, och att det är efter dessa 

elever som sättet att vara på ska efterlevas. 



35 

7.Diskussion 

Detta kapitel består av en diskussion om den valda forskningsmetoden, och därefter av en 

diskussion kring resultatet från studien som ställs mot tidigare forskning och lagtexter. I 

resultatdiskussionen lyfts även tankar kring resultatet samt förslag på vidare forskning. 

7.1 Metoddiskussion 

Den valda metoden för att samla in data till denna studie, var av kvalitativ art i form av 

semistrukturerade intervjuer. Målet med studien har varit att undersöka vilka ställningstaganden 

gymnasielärare i ämnet idrott och hälsa gör för att inkludera funktionsnedsatta elever i den 

ordinarie ämnesundervisningen. Fokus för mig var följaktligen att samla in data baserade på 

känslor, tankar och erfarenheter vilket en kvalitativ forskningsmetod står för (Gratton & Jones, 

2009). Den kvalitativa forskningsmetoden är dessutom tolkande och konstruktionistisk. 

Därutöver inriktar den in sig på subjektiva åsikter (Bryman, 2011). Detta avgjorde valet att 

använda en kvalitativ forskningsansats i studien. Emellertid kan aspekterna, att metoden är 

konstruktionistisk, tolkande och inriktad på subjektiva åsikter, leda till en nackdel när det 

kommer till användandet av den. Svårigheten uppstod när det var dags att sammanställa det 

insamlade materialet. Det var svårt för mig att exakt veta vad studiedeltagarna egentligen 

menade med sina utsagor. Problemet med forskningsmetoden ligger därav i svårigheten att 

tolka studiedeltagarnas utsagor i enlighet med deras faktiska uttalanden. Min uppfattning är 

följaktligen att det, med den kvalitativa forskningsmetoden, kan ske en del feltolkningar som i 

sin tur kan komma att påverka resultatet negativt. Ytterligare en nackdel, och därmed även en 

svaghet, med att använda sig av en kvalitativ forskningsansats är att bearbetningen av ett 

kvalitativt insamlat material är mycket tidskrävande. 

Även om det emellertid kan uppstå felaktiga bedömningar i tolkningarna av 

studiedeltagares utsagor, och trots att det är en tidsödande process att bearbeta kvalitativt 

insamlat material, skulle jag ändock använda mig av en kvalitativ forskningsansats i form av 

semistrukturerade intervjuer om studien skulle göras om igen. Det finns flera fördelar med 

denna forskningsmetod som är av betydande art när det kommer till denna studie. Genom 

semistrukturerade intervjuer, får studiedeltagarna stora friheter att utveckla sina svar på de sätt 

som de själva vill. Denna frihet beror på att intervjuaren utgår ifrån en intervjuguide med 

förhållandevis specifika teman som gör det möjligt för denne att inte enbart ställa förutbestämda 

frågor (Bryman, 2011). Med hjälp av semistrukturerade intervjuer får dessutom studiedeltagare 

möjligheten att prata om deras egna erfarenheter med deras egna ord. Därutöver kan de också 

få tillfällen att utveckla sina resonemang kring områden som är av särskilt intresse för just dem 
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(Gratton & Jones, 2009). Följaktligen kändes det avgörande att använda intervjuer av 

semistrukturerad art i denna studie, eftersom studiedeltagarna då skulle kunna få en möjlighet 

att på ett avslappnat vis berätta om hur de ser på inkludering av elever med 

funktionsnedsättningar i den ordinarie ämnesundervisningen. Studiedeltagarna skulle också få 

tillfällen att fritt beskriva och förklara hur de menar, utan att jag skulle bryta av deras 

resonemang på grund av att jag behöver hålla mig till ett specifikt intervjuschema med bestämda 

frågor. Med en semistrukturerad intervjuguide, skulle djupet på studiedeltagarnas svar inte 

behöva begränsas på grund av att jag som intervjuande skulle vara tvungen att hålla mig till 

förutbestämda frågor. Målet med intervjuerna var att försöka få studiedeltagarna att berätta så 

mycket som möjligt, och det var därför semistrukturerade intervjuer passade bra att använda i 

denna studie.  

Nu i efterhand skulle jag emellertid ha strävat för att ha ännu fler studiedeltagare delaktiga 

i studien. Min tolkning är att det skulle ha gjort studien mer trovärdig, eftersom jag då skulle 

ha fått fler nyanser av idrotts- och hälsalärares resonemang kring vilka ställningstaganden de 

gör när det kommer till inkludering av funktionsnedsatta elever i den ordinarie 

ämnesundervisningen. 

7.2 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att undersöka vilka ställningstaganden gymnasielärare i ämnet idrott och 

hälsa gör för att inkludera funktionsnedsatta elever i den ordinarie ämnesundervisningen. 

Resultatet från studien påvisar att studiedeltagarna var positivt inställda till inkludering av 

elever med funktionsnedsättningar i den ordinarie ämnesundervisningen i idrott och hälsa. 

Under intervjuerna förklarade de följaktligen att samtliga elever, oavsett om de har en 

funktionsnedsättning eller inte, ska vara med på lektionerna i ämnet. Detta kan ställas i likhet 

med vad tidigare forskning, kring inkludering av funktionsnedsatta elever i ämnet idrott och 

hälsa, visar. I en studie av Jerlinder (2010) framkommer det att lärare i idrott och hälsa (generellt 

sett) är positiva till en inkluderande undervisning i idrott och hälsa med elever som har 

funktionsnedsättningar. 

Emellertid visar tidigare studier att idrotts- och hälsalärare upplever svårigheter när det 

kommer till inkludering av de funktionsnedsatta eleverna i den ordinarie ämnesundervisningen 

(se bl.a. An & Meaney 2015; European Agency for Development in Special Needs Education 

2003; Hodge m.fl. 2010; Jerlinder 2010), vilket även framkommer genom resultatet i studien. 

Tidigare forskning påvisar att det bland annat finns en oenighet mellan lärare i idrott och hälsa 

om det är så att en inkluderande undervisning är det mest fördelaktiga alternativet för 
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funktionsnedsatta elever när det gäller undervisningen i ämnet (Jerlinder, 2010). En studie av 

An och Meaney (2015) visar dessutom att idrottslärare tycker att en åtskillnad mellan eleverna, 

med och utan funktionsnedsättningar, är ett måste när det handlar om de funktionsnedsatta 

elevernas deltagande och lärande i ämnet. I detta avseende skiljer sig dessa resultat från vad 

resultatet i denna studie visar. Studiedeltagarna klargjorde för mig att en åtskillnad mellan 

eleverna kommer att missgynna de med funktionsnedsättningar, eftersom de därmed kommer 

att bli utpekade som avvikande. Genom studien kom det även fram att studiedeltagare ansåg att 

funktionsnedsatta elever förmodligen inte vill bli separerade från sina klasskamrater eftersom 

de vill känna sig som alla andra, och därför inte skiljas från dem. Detta resonemang stärks då 

tidigare studier visar att barn och unga känner sig utanför på lektionerna i ämnet när de inte får 

lov att vara med på samma villkor (med andra ord, utifrån deras egna behov och förutsättningar) 

som deras klasskamrater (se bl. a. Apelmo 2014; Barnombudsmannen 2016). 

Därutöver visar både denna studie och tidigare forskning att det som är bra och fungerar 

för funktionsnedsatta elever under lektionerna i idrott och hälsa, är även bra och fungerar för 

eleverna utan funktionsnedsättningar (European Agency for Development in Special Needs 

Education, 2003). I studien klargörs detta när det kommer fram att det används specialgjorda 

volleybollar vid volleybollspel i undervisningen, som egentligen inte är inköpta på grund av 

specialpedagogiska skäl, utan i själva verket för att dessa bollar underlättar spelet för samtliga 

elever. Dessa resultat öppnar upp för tolkningen att det inte är särskilt givande att särskilja på 

eleverna med eller utan funktionsnedsättningar i undervisningen i idrott och hälsa, då samtliga 

elever drar fördelar av att ha undervisning ihop där ”specialpedagogiska anpassningar” råder. I 

likhet med detta visar resultat ur tidigare studier att idrottslärare anpassar sina undervisningar 

på olika vis, för att således kunna skapa en inkluderande undervisning för elever som har 

funktionsnedsättningar (se bl. a. An & Meaney 2015; Hodge m.fl. 2010; Jerlinder 2010; Smith 

2004; Haegele & Sutherland 2015). Detta går i linje med vad som framkommer i mitt resultat: 

studiedeltagarna berättade att de behöver anpassa undervisningen för att på så vis få samtliga 

elever inkluderade i undervisningen. Emellertid framhöll de även vikten av att anpassa 

lektionerna i ämnet efter alla sina elevers behov och förutsättningar, så att samtliga får 

möjligheter att delta på samma villkor i undervisningen. 

En slutsats är följaktligen att studiedeltagarna i denna studie inte särskiljer sina elever 

beroende på om de har eller inte har någon funktionsnedsättning. De förklarade nämligen att 

det är viktigt att se alla elever, och därför försöka tillmötesgå samtliga individers olika behov 

när det kommer till undervisningen i ämnet. I skolans värdegrund och uppgifter i Skolverket 

(2011), står det skrivet att utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga 
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rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar 

på. Var och en som verkar inom skolan ska dessutom främja aktning för varje människas 

egenvärde (Skolverket, 2011). Detta kan kopplas till studiedeltagarnas beteende. En tolkning är 

att deras inställning (att alla elever, oavsett om de har eller inte har en funktionsnedsättning, ska 

vara med i undervisningen) och handlingssätt (att de anpassar undervisningen så att samtliga 

elever inkluderas i den) leder till att deras utbildning förmedlar och förankrar respekt för de 

mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska 

samhället vilar på (Skolverket, 2011). Studiedeltagarnas inställning och handlingssätt bidrar till 

att deras elever blir medvetna om att det inte är något fel med att vara annorlunda, och till följd 

därav klargör de för eleverna att de ska visa aktning för varje människas egenvärde. 

Resultatet i denna studie visar emellertid att det finns en del elever utan 

funktionsnedsättningar, som uppför sig respektlöst och hänsynslöst mot sina funktionsnedsatta 

klasskompisar på lektionerna i idrott och hälsa. Dessa elever är bland annat mycket högljudda 

och ser på ämnet som likställt med föreningsidrotten. Studiedeltagare berättade att sådana 

beteenden måste stoppas. Detta öppnar upp för en tolkning som handlar om att det ”normala” 

idrottsbeteendet (att springa runt och skjuta hårt på bollar, och att jaga tider för att tävla om 

vem som är bäst med mera) inte är accepterat i ämnesundervisning i idrott och hälsa idag, 

eftersom det inte blir bra för de funktionsnedsatta eleverna om det är så under lektionerna. 

Därmed skulle det eventuellt vara möjligt att vidare tolka, med utgångspunkt ur mitt resultat, 

att det som troligtvis betraktades som ett accepterat beteende förr i tiden inte är ett okej agerande 

idag då det inte gynnar alla individer i undervisningen. Till följd därav kan det måhända ha 

blivit en förändrad syn på vad som är det normriktiga beteendet när det gäller undervisningen i 

idrott och hälsa. Därför skulle det eventuellt ha kunnat skett en normförskjutning när det gäller 

vad som är det korrekta beteendet i idrottshallen när skolundervisningen bedrivs. Det betyder 

att det förmodligen kan ha infunnit sig nya normer om vad som är rätt och fel under lektionerna 

i ämnet. Med utgångspunkt ur vad mitt resultat pekar på, är en tolkning således att det som förr 

ansågs vara ”onormalt” (med andra ord, att ha en funktionsnedsättning) är nuförtiden betraktat 

som normalt och icke-avvikande när det kommer till undervisningen i idrott och hälsa. Därför 

skulle det vara möjligt att förklara detta som att det ”onormala” idag har blivit det ”normala” 

när det gäller vad normen säger i den ordinarie ämnesundervisningen i idrott och hälsa.  

7.3 Förslag till vidare forskning 

Under intervjuerna med studiedeltagarna kom det fram att det finns en kunskapsbrist i hur man 

som idrotts- och hälsalärare idag ska inkludera nyanlända ensamkommande barn och unga. Det 
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framkom till och med att vissa av dessa individer dessutom har funktionsnedsättningar. 

Studiedeltagare kom flertalet gånger in på denna aspekt när de resonerade kring vilka 

ställningstaganden de gör när det gäller inkludering av funktionsnedsatta elever i den ordinarie 

undervisningen i idrott och hälsa. Därför skulle det behövas vidare forskning som inbegriper 

detta problemområde. Det är ett aktuellt ämne idag då dagens skolor i Sverige kan motta en hel 

del unga individer som ensamma kommer från krigsdrabbade länder. Studiedeltagare berättade 

att de vid höstterminens start (HT16) fick cirka 100 ensamkommande individer och att det bland 

dessa fanns ungdomar med funktionsnedsättningar. De förklarade att de stod handfallna i hur 

de skulle hantera detta, med en inkluderande undervisning i ämnet idrott och hälsa i åtanke. 

Detta påvisar vikten av att studera vidare kring detta problemområde. 
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Bilaga 1 – Intervjuguide 

Först och främst förklarar jag vad syftet med min studie är, och varför jag har valt det 

problemområde som jag har gjort. Sedan går jag igenom de forskningsetiska principerna för 

intervjupersonen, så att han eller hon vet vad som gäller. Innan själva intervjun börjar ställer 

jag några generella frågor (om intervjupersonens bakgrund och utbildning) för att på det sättet 

försöka få en avslappnad stämning. Därefter ställer jag en del frågor som rör inklusion av 

funktionsnedsatta elever i ämnesundervisningen i idrott och hälsa. 

 

Bakgrund och erfarenheter 

o Vad heter du?  

o Vad har du för nuvarande yrke? 

o Vad har du för utbildning? 

o Hur länge har du arbetat som idrotts- och hälsalärare? 

o Hur är det att arbeta som lärare i idrott och hälsa? 

o Har du erfarenheter av att undervisa elever med funktionsnedsättningar? I så fall, vilka? 

 

Utbildning: 

o Ingick det några kurser med specialpedagogiska perspektiv i din lärarutbildning? Tog 

exempelvis utbildningen upp någonting om funktionsnedsättningar och möjligheterna att 

inkludera funktionsnedsatta individer i undervisningen? 

o Har du fått fortbildning (i form av specialpedagogik eller liknande) genom din skola? 

o Har du tidigare utbildning/erfarenheter (innan lärarutbildningen) vad gäller individer med 

funktionsnedsättning? 

 

Undervisning: 

o Vad anser du om inkludering av elever med funktionsnedsättning i den ordinarie 

undervisningen?  
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o Hur kan anpassningar av undervisningen, när det kommer till elever med 

funktionsnedsättning, exempelvis se ut? 

- Hur inkluderar du elever med funktionsnedsättning i undervisningen? 

o Vad är viktigt att tänka på när man planerar en inkluderande undervisning (för samtliga 

elever med och utan funktionsnedsättning)?  

- Upplevda för- och nackdelar? 

o Vilka möjligheter har du att inkludera elever med funktionsnedsättning i den ordinarie 

undervisningen? 

o Vilka fördelar ser du med att ha med elever som har funktionsnedsättningar i den ordinarie 

undervisningen? 

o Vilka nackdelar/svårigheter ser du med att ha med elever som har funktionsnedsättningar i 

den ordinarie undervisningen? 

o Går det att inkludera funktionsnedsatta elever vid alla lektionstillfällen?  

- Om inte, hur kommer det sig? 

- Vad gör eleven istället? 

o Till vilken grad tycker du att undervisningen ska anpassas efter de funktionsnedsatta 

elevernas behov? 

 

Tankar om begrepp: 

o Vad innebär ordet delaktighet för dig? 

o Vad innebär ordet inkludering för dig? 

o När tycker du att en elev deltar kontra inkluderas i undervisningen? 

o Vad innebär inkluderad undervisning för dig? 

 

Organisatoriska aspekter: 
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o På vilka/vilket sätt är specialpedagog och/eller speciallärare delaktig i 

inkluderingsprocessen i ämnet idrott och hälsa när det kommer till funktionsnedsatta 

elever? 

o Vilken typ av hjälp får du/tar du av specialpedagogen och/eller specialläraren för att 

underlätta en inkluderande undervisning i ämnet? 

 

Funktionsnedsatta elevers upplevelse av ämne: 

o Hur tror du att funktionsnedsatta elever upplever undervisningen i ämnet? 

o På vilka/vilket sätt påverkar inkluderingen av funktionsnedsatta elever, resterande elever 

och deras undervisning? 

o Hur tror du att eleverna med funktionsnedsättning påverkas av en inkluderad kontra en 

exkluderad undervisning? 

 

Är det något annat som du skulle vilja berätta för mig, eller något som jag har glömt att fråga 

om tycker du? 

 

 

Då får jag tacka dig så mycket för att du ville vara med! 


