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Abstract 

 

Syftet med denna studie är att få en bild av hur före detta elever uppfattade och upplevde in-

kludering/exkludering av funktionsnedsatta elever, speciellt i ämnet idrott och hälsa. Vidare 

är syftet att få reda på de före detta elevernas tolkningar av begreppen funktionshinder, funkt-

ionsnedsättning samt inkludering/exkludering. Vi använde oss av en kvalitativ metod i form 

av ostrukturerade intervjuer i fokusgrupper för att genomföra studien.  

 

Med hjälp av våra teoretiska perspektiv, Foucaults maktteori samt stigmatisering, har vi ana-

lyserat empirin. De teoretiska perspektiven vi använde oss av var stigmatisering samt 

Foucaults maktteori. Resultatet i vår studie visade att intervjupersonerna inte upplevde sig 

själva som exkluderade. Det var istället de elever med en funktionsnedsättning som intervju-

personerna upplevt exkluderade. Resultatet visade att pedagogens roll hade en del i varför det 

blev exkluderande situationer i ämnet idrott och hälsa. Förståelsen för elever med en funkt-

ionsnedsättning var en annan del i varför elever blev exkluderade. Studiens resultat tyder på 

att det var normen om vad som ansågs normalt som bestämde vem som blev inkluderad eller 

exkluderad.    
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1. Inledning 

 

Hittills under vår utbildning till lärare i idrott och hälsa har vi läst och lärt oss mycket om hur 

viktigt det är att få alla elever delaktiga i undervisningen. Som lärare i idrott och hälsa ska 

man ge eleverna förutsättningar att delta och lyckas utifrån sin egen förmåga (Skolverket, 

2011). Det som intresserade oss, och som ligger till grund för denna uppsats, är hur inklude-

ring av elever med funktionsnedsättning påverkar de övriga eleverna i klassen och deras del-

tagande under lektionstid. 

 

Inkludering av elever med behov av särskilt stöd blir allt vanligare. I och med Salamanca de-

klarationen som antogs 1994, skulle elever i behov av särskilt stöd gå i skolan och få lika ut-

bildning tillsammans med elever utan behov av särskilt stöd. Utbildningen ska då utformas på 

ett sätt som gör att alla elever oavsett egenskaper och förutsättningar, ska kunna delta på lika 

villkor (Svenska Unescorådet, 2006). 

 

Vi som skriver denna uppsats har olika erfarenheter av inkludering i undervisningen. En av 

oss har en fysisk funktionsnedsättning. Den andra har inte någon funktionsnedsättning men 

har haft klasskamrater med funktionsnedsättning. Det gör att vi har väldigt olika erfarenheter 

kring inkludering i ämnet idrott och hälsa. Eftersom vår utbildning tagit upp hur viktigt det är 

att få med de funktionsnedsatta i undervisningen valde vi därför att välja det andra perspekti-

vet. Vi ville helt enkelt få ett annat perspektiv på vad personer utan funktionsnedsättning an-

såg om inkludering av funktionsnedsatta elever i ämnet idrott och hälsa. 
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2. Syfte och frågeställningar 

 

2.1 Syfte 

Syftet med den här undersökningen är att se hur före detta elever utan funktionsnedsättning, 

som haft en klasskompis med en funktionsnedsättning, ser på begreppen funktionsnedsätt-

ning, funktionshinder samt inkludering/exkludering. Vidare är syftet att få reda på hur de upp-

fattade inkludering/exkludering i skolan. Till sist vill vi även se hur de upplevt inklude-

ring/exkludering i det specifika ämnet idrott och hälsa.  

 

2.2 Frågeställningar 

Utifrån vårt syfte formulerar vi följande tre frågeställningar: 

 

 Vilka uppfattningar har de före detta eleverna av de olika begreppen funktionsnedsätt-

ning, funktionshinder och inkludering/exkludering? 

 Hur uppfattade före detta elever inkludering/exkludering i skolan? 

 Hur har före detta elever upplevt inkludering/exkludering av funktionsnedsatta i idrott 

och hälsa? 
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3. Bakgrund  

 

I följande kapitel kommer utvecklingen av begreppen funktionsnedsättning och funktionshin-

der beskrivas. Kapitlet innehåller också begreppsdefinitioner av normer, inklude-

ring/exkludering, styrdokumenten samt pedagogens roll. 

 

3.1 Utvecklingen av begreppen funktionsnedsättning och funktionshinder 

Begreppet funktionsnedsättning har förändrats mycket mellan åren 2000-2014. Idag används 

begreppen sjukdomar, funktionsnedsättning samt funktionshinder (Humana, 2014). Sjukdo-

mar är något som är en övergående fas medan en funktionsnedsättning är en varaktig sjukdom 

eller skada hos en individ. Funktionshinder är istället något som har med miljön att göra. Det 

är inte individen som är funktionshindrad utan det är miljön som gör den funktionsnedsatta 

individen funktionshindrad (Humana, 2014; Klasén McGrath, 2013). Går man tillbaka till år 

2000 var det andra begrepp som användes. Dammert (2000) skriver då om ungefär samma 

uttryck men med andra innebörder. Då användes begreppet funktionshinder istället för funkt-

ionsnedsättning. Hade man någon varaktig sjukdom var man funktionshindrad och inte funkt-

ionsnedsatt, som vi säger idag. Dammert (2000) skriver vidare om att samhället skapade pro-

blem för den funktionshindrade som då gjorde individen ”handikappad”. Jämfört mellan åren 

2000 och 2014 har begreppen ändrats. En individ ses inte längre som handikappad, utan är 

istället funktionshindrad på grund av att samhället eller omgivningen har brister. Att ha en 

varaktig sjukdom gör inte längre att individen blir funktionshindrad utan istället funktions-

nedsatt. Den varaktiga sjukdomen eller skadan gör inte individen hindrad om inte omgivning-

en sätter stopp för det (Dammert, 2000).  

 

Funktionsnedsättning och funktionshinder är begrepp som ifrågasätts. En av dem som ifråga-

sätter det är Isaksson (2009) och han menar att begrepp som funktionsnedsatt får en negativ 

ton. Alla är funktionsnedsatta någon gång i livet.  Det finns alltid någon som kastar eller 

springer snabbare och en hörande person får problem i ett samtal med döva som talar tecken-

språk. För att ta den hörande personen som ett exempel. Den hörande personen har ingen var-

aktig sjukdom eller skada, och är därför inte funktionsnedsatt. Personen skulle däremot vara 

funktionshindrad då omgivningen innebär problem för personen.  
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3.2 Funktionsnedsättning 

Det finns många olika definitioner på vad funktionsnedsättning är. Söder (2005) beskriver 

funktionsnedsättning som när något system i kroppen inte fungerar som det ska. Sjukdomar 

som olika hjärtsjukdomar, astma, allergier, rörelsehinder och personer med nedsatt syn och 

hörsel är bara några exempel på vad Häll och Skjöld (2003) klassar som funktionsnedsätt-

ningar. För att ännu mer visa vilket svårt begrepp funktionsnedsättning är att en annan definit-

ion beskriver sjukdomar och funktionsnedsättningar som två olika former (Humana, 2014; 

Klasén McGrath, 2013). Den första är den fysiska formen som främst innefattar rörelsehinder, 

syn- och hörselskador, astma eller allergi. Den andra formen är den kognitiva formen, där de 

vanligaste funktionsnedsättningarna är läs- och skrivsvårigheter (Klasén McGrath, 2013). 

Alla funktionsnedsättningar som vi här har tagit upp kommer inte vara aktuella i vår under-

sökning men det är viktigt att förstå hur komplext begreppet funktionsnedsättning är. 

     

3.3 Funktionshinder  

Under de senaste åren har funktionshinder inte handlat om individen. Funktionshinder är istäl-

let något som uppkommer p.g.a. omgivningen (Klasén McGrath, 2013; Söder, 2005). När 

omgivningen omkring en individ saknar vissa resurser, som t.ex. information, brist på trans-

portmedel eller chans till vidareutbildning, skapar det ett funktionshinder (Klasén McGrath, 

2013). 

 

3.4 Normer 

Normalisering innebär att majoriteteten av en grupp bestämmer vad som ska anses vara nor-

malt eller onormalt i olika situationer (Nilsson, 2008). Hur majoriteten klär sig, vilken 

kroppsbyggnad som är mest representerad eller vilket beteende man ska ha, är alla exempel 

på saker som en grupp kan väntas att normalisera. Kommer en person in utifrån med an-

norlunda kläder än vad gruppen använder kan de annorlunda kläderna göra personen onormal 

(Nilsson, 2008). Även Bergström (1990) beskriver en norm som godtagna beteenden i en 

social grupp.    

3.5 Inkludering/exkludering 

De flesta barnen i Sverige går i grundskolan. Det är inte sagt att barn är inkluderade bara för 

att de befinner sig i grundskolan. Nilholm säger: ”Inkludering handlar förstås inte, i första 

hand, om en fysisk placering av barn” (Nilholm, 2006, s.8). Inkludering i skolan handlar om 
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mer än så. Enligt Haug (2004) är det också skillnad på ideal och verklighet i inkluderande 

processer inom skolan. Alla elever ska ha rätt till att delta i det sociala livet i skolan, eleverna 

ska ha rätt att göra sin röst hörd och påverka sin utbildning, eleverna ska ges rätten att vara 

delaktiga utifrån sina individuella förutsättningar samt att eleverna ska få ett kunskapsmässigt 

och socialt utbyte av skolan. Enligt Corbett och Slee (2000) betyder begreppet inkludering 

just att skolan ska organiseras efter att barn är olika. Skolan ska med andra ord inte ”sätta in” 

barn i en organisation där det från början inte är tänkt att barn har rätt till att vara olika. Lära-

ren har här ett viktigt uppdrag då läraren inte ska undervisa alla elever på samma sätt. Enligt 

Skolverket (2011) kan inte undervisningen göras lika för alla. För att göra undervisningen 

rättvis krävs det att man bemöter alla olika (Larsson & Meckbach (red.) 2012). 

 

När inte skolan är gjord för att barn ska vara olika byggs föreställningar upp om vad som är 

normalt eller onormalt. Det som är onormalt anses vara mindre värt än det normala. Grupper 

som blivit symboler för det onormala är t.ex. kvinnor, funktionshindrade eller främlingar 

(Nilholm, 2006). När dessa föreställningar och normer byggs upp skapas omedvetet en inklu-

dering eller exkludering på vad som är normalt eller onormalt. Sandahl (2005) beskriver före-

ningsidrotten som ett exempel. Lärare i ämnet idrott och hälsa har oftast ett intresse i någon 

förening. Det har i sin tur påverkan på innehållet under lektionerna vilket i sin tur leder till att 

normer skapas. Elever som är delaktiga i föreningslivet blir de normala och inkluderande me-

dan de som inte har intresse i föreningslivet blir onormala och exkluderade (Sandahl, 2005). 

 

3.6 Styrdokumenten 

I skolan har alla elever rätt till att få den ledning och stimulans som den enskilde eleven be-

höver för att utvecklas utifrån sina förutsättningar. Elever som når kunskapskraven ska ges 

stimulans att nå nästa kunskapskrav för att ständigt utvecklas (Skolverket, 2011). 

 

I skolans värdegrund står det bland annat att ingen elev på skolan ska utsättas för någon form 

av diskriminering, varken på grund av till exempel kön, sexuell läggning, funktionsnedsätt-

ning eller annan kränkande behandling. Skolan ska se till att varje elev visar respekt för andra 

människor oavsett olika livsvillkor, historia, kultur, språk eller religion eleven har. Eleverna 

ska lära sig att kunna förstå andra människors situation och vilja handla utifrån deras bästa. 

När det gäller syftet för idrott och hälsa så ska undervisningen utformas så att alla elever kan 

delta utifrån sina egna förutsättningar (Skolverket, 2011). Det som elever i grundskolan ska 
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lära sig och utvecklas i under lektioner i idrott och hälsa är bland annat rörelser i vatten, mu-

sik och att kunna vistas och röra sig i utemiljö. Det finns dock särskilda skäl som gör att vissa 

elever inte behöver nå upp till det här som till exempel Undantagsbestämmelsen (Skolverket, 

2013). 

 

3.6.1 Undantagsbestämmelsen 

Om det finns särskilda skäl till, om eleven har en funktionsnedsättning eller andra per-

sonliga förhållande som inte är någon tillfällighet, så har lärarna möjlighet att bortse 

från delar av kunskapskraven när de ska göra en bedömning. Denna bestämmelse kal-

las för undantagsbestämmelsen. Detta för att skapa lika förutsättningar för de elever 

som inte har någon chans till att nå ett visst betyg. De som omfattas av just denna be-

stämmelse är elever som inte klarar av att nå vissa kunskapskrav då de hindras av sin 

funktionsnedsättning. Om en elev med funktionsnedsättning kan nå kunskapsmålen 

med någon form av särskilt stöd så gäller inte undantagsbestämmelsen. När läraren ska 

ta ett beslut så bör hen ta kontakt med rektorn på skolan och ibland kan man även be-

höva ta kontakt med en specialist för att kunna göra en riktig bedömning. Det är svårt 

att definiera exakt i vilka fall som denna bestämmelse är lämplig eller inte då funkt-

ionsnedsättningar är olika från person till person. Om undantagsbestämmelsen tilläm-

pas så får detta inte framgå i betygsdokumentet att läraren gjort något undantag (Skol-

verket, 2013). 

 

3.7 Pedagogens roll 

Pedagogen är ansvarig för vad som ska ske under lektionstid och kan inte överlåta ansvaret 

till en eventuell assistent eller annan vuxen på skolan. Alla elever, oavsett om de har någon 

funktionsnedsättning eller inte ska bli bemötta med respekt (Hammar & Johansson, 2008). Att 

ha en ömsesidig respekt mellan varandra som lärare och elev är även det betydelsefullt (An-

nerstedt, 2007). Det finns tyvärr många vuxna som tycker det är svårt att bemöta elever med 

funktionsnedsättning då man inte vet hur man ska göra och bete sig. Dessvärre får många ele-

ver i rullstol vara med om att lärarna/vuxna vänder sig till deras assistent istället för att tala 

direkt till dem om vad som ska göras. Hur man som pedagog bemöter eleverna kan vara en 

avgörande roll för om de känner sig delaktiga under lektionen eller inte. Det kan också ha stor 

betydelse för deras möjligheter i att lyckas med skolan i stort och deras relationer med klass-

kamraterna. Utöver att visa elever respekt är det också viktigt att man som pedagog skapar en 
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trygg miljö med struktur och tydliga instruktioner. Hur man som pedagog ska tydliggöra sa-

ker beror på vilka elever i klassen man har att göra med (Hammar & Johansson, 2008). Man 

bör som lärare skapa struktur tillsammans med eleverna. Exempel på sådan struktur kan vara 

att gå igenom tillsammans med eleverna vad de får och inte får göra innan lektionen påbörjas 

(Annerstedt, 2007). Pedagoger måste vara flexibla och ha koll på hur eleven mår så eleven får 

möjlighet till att utvecklas. Det är viktigt att pedagogen inte bara ser en massa hinder utan ser 

möjligheter istället och att man vågar testa på olika lösningar och idéer. En annan sak som 

kan vara avgörande för hur en elev med funktionsnedsättning ska få de bästa förutsättningar 

är att de får rätt stöd eller anpassning. Det är viktigt att man är medveten om att detta stöd kan 

och måste se olika ut från person till person. För att pedagogerna ska kunna planera och ge-

nomföra sin undervisning på bästa sätt krävs det att man har förståelse och kunskap om just 

sina elevers förutsättningar. Att informera både pedagoger och klasskamraterna om eventuella 

svårigheter och konsekvenser kan vara en bra idé för att underlätta inte minst för eleven med 

funktionsnedsättning (Hammar & Johansson, 2008). 
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4. Tidigare forskning 

 

Tidigare forskning om hur elever utan funktionsnedsättning upplever inkludering av funkt-

ionsnedsatta personer är begränsad. Däremot finns ett brett utbud av forskning om hur funkt-

ionsnedsatta personer känner inför inkludering i skolan samt i ämnet idrott och hälsa. I det här 

kapitlet har vi tagit ett urval från forskningen om inkludering av funktionsnedsatta. Vi kom-

mer också visa ett urval om den forskning som finns om lärarens roll i att inkludera eller ex-

kludera elever.  

 

4.1 Lärarens dilemma med inkludering i idrott och hälsa 

Det vilar ett tungt ansvar på lärarna för att få inkludering i ämnet idrott och hälsa. Både 

Åström (2013) och Jerlinder (2010) beskriver vilken viktig roll läraren har i arbetet för inklu-

dering i ämnet idrott och hälsa. Åström (2013) ifrågasätter, i sin avhandling om inkludering i 

ämnet idrott och hälsa, om lärarna verkligen använder styrdokumenten när de planerar och 

genomför lektioner i ämnet idrott och hälsa. Det är genom observationer och intervjuer med 

lärarna Åström (2013) ifrågasätter användandet av styrdokumenten. När styrdokumenten inte 

används blir innehållet under lektionerna istället styrda av lärarens personliga intressen. Lära-

ren väljer oftast aktiviteter denna känner sig säker på, och har gjort förut. Det i sin tur kan 

skapa en situation där elever jämför sina resultat med varandra då läraren lyfter resultat inför 

hela klassen. Åström (2013)  visar det här problemet med ett exempel. Under en lek var alla 

elever aktiva under första omgången men när läraren sen frågar hur många ”skatter” varje lag 

har tagit ändrar sig det här. Nästa runda börjar lagen fuska och de elever som inte hade samlat 

flest påsar vill inte längre vara med. Det skapas då en normalisering, vilket menas att eleverna 

börjar jämföra ”skatter” och de som inte kan fånga tillräckligt många måste i slutet visa upp 

sitt resultat. De som inte fångat tillräckligt med ”skatter” hamnar då utanför det som majorite-

ten i klassen tycker är normalt och eleverna kan då känna sig exkluderade. Jerlinder (2010) 

menar på, i sin avhandling om social rättvisa i inkludering i ämnet idrott och hälsa, att lärarna 

i dessa fall saknar erfarenhet och kunskap om hur dessa situationer ska lösas. Med hjälp av 

litteraturstudier, intervjuer av lärare samt observationer kunde Jerlinder (2010) se att lärare 

som har mer erfarenheter av sådana situationer är också mer positiva av inkludering i under-

visningen. Lärare som inte har erfarenhet och kunskap är också positiva till inkludering men 

vill ha hjälp med hur de ska göra (ibid).   
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Apelmo (2013) tar i sin avhandling upp tio elever, med fysiska funktionsnedsättningar, och 

deras tankar om undervisningen i ämnet idrott och hälsa. De här eleverna känner sig exklude-

rade i undervisningen i idrott och hälsa. Det gör de trots att de är framgångsrika inom sina 

idrotter. Dessa tio elever tycker inte att deras lärare är tillräckligt intresserade eller nyfikna på 

deras kunnande och vad de faktiskt kan göra. Några av eleverna protesterar genom att inte 

vara delaktiga i undervisningen medan en av eleverna protesterar genom att visa upp sina me-

daljer för att visa att de verkligen kan om den får chansen (ibid). Det här är ett problem som 

Åström (2013) likväl beskriver i sin avhandling. Åström (2013) menar att lärare sätter in ele-

ver i olika fack och på det sättet påverkas också förväntningarna på eleverna. Har någon elev 

något problem eller är omotiverad sänks då lärarens förväntningar på eleven.  

 

4.2 Lösningar på dilemman 

Det största problemet kring inkludering i ämnet idrott och hälsa är inte lärarnas vilja att för-

ändra hur det ser ut. Det är istället deras kunskaper och erfarenheter kring personer med 

funktionsnedsättning. Lärarna är positiva till att ändra sin undervisning för att inkludera alla 

elever men saknar kunskaper i hur de ska göra det (Jerlinder, 2010; Linikko, 2009; Åström, 

2013). Hur lärarna ska få större kunskaper och erfarenheter finns det olika exempel på. Li-

nikko (2009) skriver att lärarna har önskan att få någon form av vidareutbildning. I de flesta 

fall menar dock Linikko (2009) att lärarna får motstånd av skolledningen som inte förstår 

problemet eller som anser att kostnaden blir för stor. Tio elever, som Apelmo (2013) intervju-

ade, lyfte att det behövdes en dialog mellan lärare och elev. Dialogen skulle lyfta elevernas 

synpunkter och ge läraren kunskaper och nya perspektiv hur eleverna såg på undervisningen 

ur ett inkluderande perspektiv. Åström (2013) skriver i sin avhandling om hur viktigt det är 

att läraren utgår ifrån styrdokumenten när hen planerar lektioner och uppgifter. Genom att 

utgå från styrdokumenten, och påpeka varför eleverna ska göra de sakerna de gör, tar läraren 

bort fokus från resultat och jämförelser mellan eleverna. Läraren skapar istället ett fokus på 

varje individs enskilda förmåga och inkluderingen blir då större när det inte mäts i resultat 

eller vad som anses vara normalt i klassen. Åström (2013) skriver även om lärarnas fördomar 

som en lösning. Lärarnas fördomar hindrar dem från att se vissa elevers styrkor i olika situat-

ioner. Skulle läraren släppa på sina egna fördomar, och ta till sig idéer och uppfattningar från 

elever de annars inte lyssnat på, skulle de eleverna på det sättet bli inkluderade. Isaksson 

(2009) beskriver också problemet med att behöva stödinsatser som elev. Eleven behöver visa 

tydliga behov och framhäva sin diagnos för att skolpersonalen ska ta eleven på allvar. Det kan 
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i sin tur leda till att eleven blir exkluderad av gruppen, eftersom eleven sticker ut från gruppen 

den vistas i. Eleven väljer i många fall att inte ta itu med sina problem eftersom eleven är rädd 

för att bli just exkluderad av gruppen. Bergecliff (1999) beskriver i sin avhandling att många 

skolors sätt att sköta stödinsatser är ett exempel på deras brist i att inkludera alla elever.    

 

4.3 Sammanfattning av tidigare forskning 

Majorititeten av lärarna känner själva att de inte har den kunskap eller erfarenheten som 

krävs, för att veta hur de ska gå till väga för att inkludera alla elever i sin undervisning i ämnet 

idrott och hälsa (Jerlinder, 2010; Linikko, 2009; Åström, 2013). Det visar sig tydligt i under-

visningssituationer där lärarna inte utgår från styrdokument, att de lägger fokus på saker som 

inte var planerade att eleverna skulle lära sig eller att lärarens egna tankar styr för mycket 

(Åström, 2013). Fördomar och förväntningar som läraren har, visas för mycket i undervis-

ningen och skapar där ett utanförskap för de elever som inte har samma bakgrund som lära-

ren. Lärarna själva vill lösa situationen men vet inte riktigt hur. De saknar kunskaper och erfa-

renheter och vill därför lära sig mer (Jerlinder, 2010). Vidareutbildning är ett förslag till mer 

kunskap men skolledningen tycker att det är för kostsamt samt att i vissa fall förstår inte skol-

ledningen vilken nytta det skulle ge. Det finns däremot metoder läraren skulle kunna arbeta 

med, utan kostnad eller skolledingens inblandning. Det skulle vara att föra en dialog med ele-

verna, som eleverna eftersträvar, för att få upp ögonen för allas tankar och idéer och på det 

sättet inkludera alla (Apelmo, 2013). Genom att föra en dialog med eleverna skulle även lära-

ren öppna upp för nya idéer och på det sättet också minska sina fördomar och förväntningar 

på eleverna. Till sist så är det viktigt för lärarna att utgå från styrdokumenten och inte mäta 

resultat eller jämföra resultaten inför klassen. Utgår läraren från elevens förmågor och har 

individuella samtal, istället för att gå igenom allting framför klassen, minskar jämförelsen 

mellan eleverna. Det i sin tur gör att eleverna inte lika lätt kan hitta någonting som gör att en 

elev skiljer sig från mängden och därmed blir exkluderad (Åström, 2013).  
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5. Teoretiska perspektiv 

 

Det här kapitlet lyfter två olika teorier. Den ena teorin är stigma och den andra är en maktte-

ori, byggd på Foucaults teorier. De här två teorierna kommer sedan ligga till grund för vår 

analys av resultatet. 

 

5.1 Stigma 

När en person avviker på ett sätt som inte är önskvärt från våra förväntningar besitter hen ett 

stigma. Stigma är ett begrepp som till en början kommer från grekiskan och har betydelsen 

märke eller sticksår. Detta var kroppsliga tecken som antingen skars eller brändes in på en 

människa för att varna andra personer om att den märkta personen var bland annat en slav, 

brottsling, utstött eller helt enkelt en person man måste undvika (Goffman 2011; Nationalen-

cyklopedin, 2014). Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättig-

heter (RFSL, 2014) tar upp två olika exempel på stigman, det synliga och det osynliga stig-

mat. Ett exempel på det synliga stigmat är en fysisk funktionsnedsättning till exempel att man 

är rullstolsburen. Detta stigma är något som inte går att dölja. Personen med ett synligt stigma 

får lära sig att leva med det och att dagligen få höra fördomar i olika situationer. Det osynliga 

stigmat skulle kunna exemplifieras genom personer som är HIV- positiva. Det syns inte utåt 

och personen kan dölja sitt stigma för omgivningen för att slippa konfronteras med det 

(RFSL, 2014). Goffman (2011) i sin tur, menar på att det finns tre olika stigman. De tre är: 

- Kroppsliga stigman, till exempel fysisk funktionsnedsättning. 

- Karaktärsstigman, till exempel homosexualitet och alkoholism. 

- Gruppstigman, till exempel ras och religion. 

 

När en person med ett stigma hamnar i en situation med en grupp människor känner sig per-

sonen ifrågasatt och osäker på hur de övriga kommer att se på hen. Hen kommer i denna situ-

ation antingen hålla sig undan för att inte avslöja sig, eller ta plats och försöka passa in i 

gruppen. Det är inte ovanligt att personer med ett stigma anstränger sig för att inte stigmat ska 

bli för uppenbart, detta kallas för skylning. Ibland går det inte att undvika ett avslöjande. 

Detta har i det enskilda fallet kanske inte så stor betydelse, men en upprepning av detta dag 

efter dag kan få stor betydelse (Goffman, 2011). 
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5.2 Foucaults maktteori 

Foucault beskriver här ett sätt att se på vad makt är; ”att makt inte är någonting som låter sig 

förvärvas, fråntas eller delas, någonting som man behåller eller låter sig gå ur händerna; makt 

utövas från oräkneliga håll och i ett växelspel av ojämlika och rörliga relationer.” (Foucault, 

2002, s.104). Foucault (2002) skriver vidare att varje social situation av människor har sin 

egen typ av makt som alltid är föränderlig. Nilsson (2008) ger ett exempel på det här, i sitt 

försök att tolka Foucault, genom relationen mellan lärare och elev. Det är en situation där 

makten ändras beroende på erfarenheter, ålder och kunskaper m.m. I början har läraren myck-

et mer kunskap än eleven men ju mer eleven lär sig, ju mer förändras makten i form av att 

kunskapen ändras. 

 

Foucault (1993) beskriver också begreppet diskurs som en kärna inom makten. Begreppet 

diskurs beskriver Foucault på följande sätt; ”Alla vet att man inte får säga allt, att man inte 

kan tala om vad som helst när som helst och, slutligen, att inte vem som helst får tala om vad 

som helst.” (Foucault, 1993, s.7). Den här beskrivningen har innebörden att olika grupper har 

olika värden på vad som är normalt i olika sammanhang och situationer. Vad Foucault här 

menar med normalt, beskriver Nilsson (2008) i sin egen tolkning av Foucaults teori, är en 

vetenskaplig fråga. Saker som går att mäta som t.ex. kroppslängd, vikt eller en persons bete-

ende spelar in i vad som anses normalt. De som inte har rätt kroppslängd, vikt eller beteende 

som majoriteten av gruppen blir då onormala i den gruppen. Det normala bestämmer därmed 

de med makt då de anses ha rätt kunskaper i just den situationen (Nilsson, 2008).  
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6. Metod 

 

I det här kapitlet visar vi på hur vi har arbetat för att uppnå vårt syfte samt hur vi arbetat för 

att besvara våra frågeställningar. Vi beskriver varför vi valt den metoden vi gjort och hur vår 

arbetsprocess har sett ut, från hur vi samlade in vår data till hur vi analyserade resultatet. Vi 

tar även upp etiska aspekterna samt tillförlitlighetsfrågor. 

 

6.1 Val av metod: 

Vår studie har en kvalitativ ansats där fokus ligger på individernas känslor, tankar och erfa-

renheter. Vårt beslut om att välja en kvalitativ ansats beskrivs här av Krane; “In many cases, 

rare experiences are no less meaningful, useful, or important than common ones. In some cas-

es, the rare experience may be the most enlightening one.” (Krane, 1997, s.215). Det var de 

unika erfarenheterna vi valde att koncentrera oss på och därför valde vi den kvalitativa ansat-

sen. Vi var inte ute efter hur många som tyckte vad, vilket en kvantitativ ansats hade besvarat 

bättre (Bryman, 2011). 

 

6.2 Intervjuer  

För att vårt syfte skulle uppnås på bästa sätt, beslutade vi att använda oss av fokusgrupper. 

Enligt Bryman (2011), är fokusgrupper en form av gruppintervju som med fördel används när 

en viss frågeställning eller ett visst tema ska diskuteras. Då vår studie lyfter ett speciellt tema 

och har en frågeställning ansågs fokusgrupper som den bästa metoden. Fokusgrupper valdes 

också för att det är en kvalitativ metod där deltagarna får möjlighet att diskutera sina känslor, 

tankar och erfarenheter.  

 

I fokusgrupperna valde vi ett ostrukturerat tillvägagångssätt framför ett strukturerat tillväga-

gångssätt. Det valet gjordes för att det ostrukturerade tillvägagångssätet gav deltagarna större 

frihet i sina diskussioner, jämfört med vad ett strukturerat tillvägagångssätt hade gjort (Bry-

man, 2011). En annan anledning till varför vi valde att använda oss av fokusgrupper var sam-

spelet mellan individerna i de olika grupperna. Genom att individerna berättade om sina erfa-

renheter, tankar och känslor reflekterade de andra i gruppen på vad som sades och svaren blev 

mer utförliga än om vi hade valt enskilda intervjuer (ibid). 
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6.3 Utformning av teman i fokusgrupper 

För att få den frihet och det ostrukturerade tillvägagångssättet vi sökte, valde vi tre teman. Vi 

var också medvetna om att för att få det ostrukturerade tillvägagångssätt som Bryman (2011) 

beskriver, skulle ordningen på de tre olika temana kunna komma att ändras under intervjun. 

Även andra frågor kunde komma att tas upp om vi som intervjuledare anknyter till något del-

tagaren sa innan. Vissa begrepp i de teman vi valt, förklarades för deltagarna innan intervjun 

för att motverka personliga tolkningar av de begreppen samt att de inte skulle misstolkas av 

deltagarna. 

 

6.4 Urval 

I studien var det personer som tagit studenten som deltog. I urvalet av dessa var också ett kri-

terium att de skulle haft ämnet idrott och hälsa tillsammans med en funktionsnedsatt person 

under deras skolgång. Vår tillgång på tid och begränsade resurser gjorde att vi valde intervju-

personer i vår omgivning, ett så kallat bekvämlighetsurval som Bryman (2011) beskriver. Ett 

annat skäl att vi valde personer i vår omgivning var att Bryman (1997) beskriver hur viktigt 

det är att komma intervjupersoner nära för att få en större förståelse för intervjupersonernas 

syn. Eftersom vi endast träffade intervjupersonerna vid ett tillfälle hade det här inte varit möj-

ligt om vi inte hade haft en tidigare relation med intervjupersonerna (Bryman, 1997). De som 

senare valdes ut var de som matchade våra kriterier, de som tagit studenten samt haft under-

visning i ämnet idrott och hälsa med en funktionsnedsatt person, och de som var villiga att 

ställa upp i vår undersökning. Vi valde att använda oss av fem olika fokusgrupper med sam-

manlagt tretton intervjupersoner. De här tretton intervjupersonerna delades in så de blev allt 

mellan två till fyra stycken i varje fokusgrupp. Vi valde att utforma fokusgrupperna så att in-

tervjupersonerna kände de andra deltagarna. Detta gjorde vi för att det sociala samspelet mel-

lan intervjupersonerna är viktigt (Bryman, 2011).  

 

Medvetenheten fanns att respondenterna inte svarade för alla personer i samma urvalsgrupp 

(Bryman, 2011). Bakgrund, värderingar och olika situationer kunde vara olika från respondent 

till respondent. Avsikten var därför inte att dra någon generell slutsats utan istället ge en för-

djupad bild på de frågeställningarna vår studie tog upp.  
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6.5 Tillvägagångssätt 

Enligt Patel och Davidson (2011) bör den som ska genomföra intervjuerna vara tränad inför 

den intervju som ska göras. Den intervjuform vi använde oss av var fokusgrupper där vi som 

intervjuledare både spelade in intervjuerna samt förde anteckningar på vad respondenterna 

diskuterade. Vi valde att spela in intervjuerna för att det är viktigt att höra hur respondenterna 

svarar och inte bara vad de svarar (Bryman, 2011). För att samtidigt föra anteckningar under 

intervjun krävs träning, enligt Patel och Davidson (2011). Den träningen fick vi genom att 

föra anteckningar på ett inspelat tv-program.  

 

De respondenter som medverkade i våra fokusgrupper tog vi kontakt med via telefon eller 

personliga möten. När vi tagit kontakt med tretton personer som var frivilliga till att bli våra 

respondenter bestämdes tid och plats för fokusgrupperna att äga rum. Vi gav respondenterna 

fem olika tidpunkter att välja på eller att skriva i en annan tidpunkt om de inte var tillgängliga. 

Det visade sig att tidpunkterna föll väl ut och att vi kunde använda de tretton respondenterna i 

fem olika fokusgrupper som vi först hade planerat. När respondenterna var indelade i grupper 

bestämde vi med varje grupp var intervjun skulle äga rum. Trost (2010) skriver att det är vik-

tigt att respondenterna själva får bestämma plats för att de ska känna sig trygga och inte bli 

störda under intervjun av yttre störningsmoment. För att öka tryggheten och få en avslappnad 

stämning under intervjun, valde vi också att bjuda på fika. 

 

Varje intervju tog mellan 25-50 minuter att genomföra och innan varje intervju frågade vi 

respondenterna om de accepterade inspelning, vilket inte var något problem för någon.   

 

6.6 Tillförlitlighetsfrågor 

Patel och Davidson (2011) beskriver reliabiliteten genom att jämföra kvalitativ och kvantita-

tiv metod. I den kvantitativa metoden skulle det ge låg reliabilitet om intervjupersonen skulle 

ändra sina svar under pågående intervju eller i en senare intervju. I en kvalitativ intervju är 

inte det fallet. I den kvalitativa metoden kan ett ändrat svar betyda att intervjupersonen har 

fått större insikt eller lärt sig någonting nytt (ibid). Det här var vi medvetna om när vi beslu-

tade att använda oss av fokusgrupper som metod samt när vi genomförde fokusgrupperna. I 

flera fall var det diskussioner i grupperna som gjorde att intervjupersonerna ändrade uppfatt-

ning. Istället för att då förkasta intervjupersonens nya tankar såg vi det som att intervjuperso-

nen lärt sig någonting nytt under intervjun. Gratton (2010) skriver också om att de är viktigt 
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att tänka på vilka som gör intervjuerna. Gratton (2010) menar på att olika intervjuledare leder 

på olika sätt och att det kan påverka svaren. Därför valde vi samma arbetssätt på varje fokus-

grupp. Vi var alltid samma intervjuledare och samma person som förde anteckningar för att 

förutsättningarna för intervjupersonerna skulle bli så likvärdiga som möjligt. 

Validiteten, förklarar Gratton (2010), handlar om att metoden man väljer att använda sig av i 

studien ska vara rätt metod för att få svar på de frågeställningarna studien har. Ett sätt att veta 

det är att ha en kompetent person som kritiskt kan granska metoden (Gratton, 2010). Det har 

vi då vi har haft en dialog med vår handledare. Vi hade även opponering där metoden kunde 

kritiseras och ifrågasättas. Patel och Davidson (2011) beskriver också validiteten som något 

som ska vara löpande genom hela studien för att den kvalitativa studien ska vara kvalitativ. 

Det har vi tänkt på under hela vår process. Vi har följt Patel och Davidson (2011) riktlinjer 

genom att förklara våra frågeställningar och syfte, vilken teoretisk kunskap vi har samlat och 

hur den spelats in, urvalet av intervjupersoner, vart och när intervjuerna har ägt rum, hur vi 

har samlat in vår information och hur vi transkriberade den, visat hur analysen genomförts 

samt hur resultatet har redovisats. En extra stor vaksamhet togs när transkriberingen skedde. 

Vi var då väldigt noga med att verkligen få med vad som hände under intervjun. Vi ville inte 

hitta på egna meningar, som Patel och Davidson (2011) beskriver som en vanlig händelse när 

man transkriberar talspråk till et skrivande språk. 

 

6.7 Bearbetning av data 

Vi valde att transkribera varje intervju direkt efter intervjun ägt rum. Detta gjordes därför att 

transkribera alla intervjuer kan vara tidskrävande. Det gjordes även för att ha den icke- ver-

bala konversationen färskt i minnet för att förstå på vilket sät intervjupersonen svarade och 

inte bara vad intervjupersonen svarade (Bryman, 2011). När alla intervjuer var transkriberade 

lästes de igenom av oss båda för att på det sättet skapa en helhetsförståelse för intervjuerna. 

När vi bildat oss en förståelse började vi leta efter skillnader och likheter mellan svaren. 

Skillnader och likheter delades sedan in i olika teman, utifrån våra frågeställningar. När teman 

var bestämda läste vi igenom intervjuerna en gång till, med enbart det aktuella temat i åtanke. 

Det här gjordes för att inte missa någon information eller att svaren skulle tolkas fel. En del av 

de svar vi valde att använda oss av kom att användas som citat. Det gjordes för att styrka sva-

ren och öka trovärdigheten i de olika teman vi valde oss av. Använder man citat, följt av 
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kommenterade text, blir det lättare för läsaren att avgöra textens trovärdighet samt att texten 

blir mer levande (Patel & Davidson, 2011). 

 

Vidare ställdes de teman och citat mot våra teoretiska perspektiv i analysen. Vi kopplade här 

svaren till Foucaults (1993, 2002) teorier samt Nilssons (2008) tolkningar av Foucault. Vi 

kopplade även till vårt andra perspektiv, stigmatiseringen, där Goffman (2011), RFSL (2014) 

samt Nationalencyklopedin (2014) stod för förklaringar till begreppet. 

 

6.8 Etik 

När man väljer att intervjua en eller flera personer inför en uppsats eller studie är det några 

saker man bör tänka på. Bryman (2011) och Vetenskapsrådet (2002) tar upp fyra krav som är 

viktigt att ha i baktanke för att skydda den enskilda individen som valt att delta i undersök-

ningen. Informationskravet är det första som tas upp. I samband med att vi frågade de olika 

personerna vi ville ha med i undersökningen, informerade vi vårt syfte med undersökningen 

och hur vi skulle ta vara på den information deras intervju gav oss. Vi var också tydliga med 

att framföra att deras deltagande var helt frivilligt. Det andra kravet är samtyckeskravet, likt 

det första så informerade vi om att det är frivilligt och att de får avbryta sin medverkan om 

och när de ville. Det tredje kravet är konfidentialitetskravet. Innan intervjuerna påbörjades 

talade vi om att inga personuppgifter så som namn eller skolor som kan identifiera de med-

verkande kommer vara åtkomligt för några obehöriga. Det fjärde och sista kravet är nyttjan-

dekravet, där information om enskilda personer enbart får användas för forskningsstudier 

(ibid). Detta informerades de medverkande om i samband med att vi förklarade syftet med vår 

studie. Att de svaren intervjupersonerna lämnade enbart hamnade i vår undersökning och inte 

togs upp någon annanstans.  
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7. Resultat och analys 

 

Nedan kommer vi presentera våra frågeställningar, samt de teman vi kategoriserade in 

under varje enskild frågeställning. Resultaten på de teman vi valt kommer visas med 

hjälp av citat och kommenterade text. Efter varje frågeställning kommer det en analys 

på det resultat frågeställningen gav. 

 

7.1 Frågeställning 1 

Vår första frågeställning är: 

 Vilka uppfattningar har de före detta eleverna av de olika begreppen funktionsnedsätt-

ning, funktionshinder och inkludering/exkludering? 

Den här frågeställningen delades in i två teman efter att ha läst intervjusvaren från intervju-

personerna. De två teman som valdes var: 

 Begreppsdefinitioner 

 Intervjupersonernas erfarenheter av begreppen funktionsnedsättning, funktionshinder 

samt inkludering/exkludering 

 

7.1.1 Begreppsdefinitioner 

Något som var genomgående hos intervjupersonerna var att de till en början inte såg någon 

skillnad mellan begreppen funktionsnedsättning och funktionshinder. De sågs som synony-

mer. Ett citat som är talande för det är: 

 

Jag ser inga skillnader alls, nästan. Jag använder nog bägge begreppen utan 

att tänka på vad jag säger (P1). 

 

När intervjupersonerna sedan gavs tid till att fundera lite var det två uppfattningar som var 

genomgående. Den ena uppfattningen var att funktionsnedsättning var något psykiskt och 

funktionshinder var något fysiskt. Ett citat som beskriver det är: 

 

Funktionshinder är mer fysiskt än funktionsnedsättning, typ lite mer rullstol 

inte ADHD eller nåt sånt (P13). 
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Just rullstol var något som var genomgående i intervjupersonernas tolkningar av funktions-

hinder och ADHD gavs som exempel till funktionsnedsättning. Den andra uppfattningen som 

intervjupersonerna hade var att funktionshinder var något grövre och mer negativt än funkt-

ionsnedsättning. En intervjuperson ger ett svar som är beskrivande för den här uppfattningen. 

Svaret låter så här: 

 

När man pratar om ett hinder så känns det mer negativt än en nedsättning. 

Ett funktionshinder gör att de inte klarar någonting men en nedsättning gör 

att det kanske bara tar lite längre tid men de klarar det ändå (P1). 

 

Det var de här två uppfattningarna som var genomgående för intervjupersonernas svar. Funkt-

ionshinder var något fysiskt och sågs också som något grövre än funktionsnedsättning. 

 

Intervjupersonernas uppfattningar om begreppen inkludering och exkludering var genomgå-

ende samma. Ett citat som beskriver det är: 

 

Inkludering då tänker jag att alla är med i klassrummet oavsett vem det är. 

Och exkluderad då har man någon speciallärare som tar ut nån (P10). 

 

Det var skolan intervjupersonerna reflektera över när de skulle beskriva begreppen inklude-

ring/exkludering. En intervjuperson valde istället att lyfta andra sociala sammanhang och 

grupper när denna talade om inkludering/exkludering. Intervjupersonen gav sitt svar såhär: 

 

När man tänker inkludering/exkludering så tänker jag mer inom grupper, 

som en skolklass, kompisgrupper, fotbollen eller sådär. Att man kan bli ex-

kluderad i olika former av grupper. Nu har vi ju läst om det i skolan så nu 

har man ju en liten annan bild men annars tänker jag nog mer i grupp, att 

man är med eller inte med (P9). 

 

Det här svaret gav fler situationer och sammanhang än de andra svaren. Det som ändå följer 

de andra genomgående svaren är att inkludering/exkludering är att vara med eller inte. 
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7.1.2 Intervjupersonernas erfarenheter av begreppen funktionsnedsättning, funktions-

hinder samt inkludering/exkludering 

Intervjupersonernas tidigare erfarenheter av funktionsnedsatta personer visade sig ha bety-

delse i vissa av intervjupersonernas svar. En av intervjupersonerna beskrev en relation till en 

funktionsnedsatt på det här viset: 

 

Asså när vi sitter ner eller när man inte ser, så ser hon ju ut som en helt van-

lig människa. Det är ju väldigt svårt att se. Men så fort hon sätter sig i en 

rullstol så behandlar folk henne väldigt annorlunda (P1). 

 

I sin beskrivning om vad funktionsnedsättning är säger samma intervjuperson på det här sät-

tet: 

 

Det är någonting som syns. Typ down syndrom eller rullstol (P1). 

 

Här svarar samma intervjuperson att funktionsnedsättning är någonting som syns. Det är 

någonting intervjupersonen själv har med sig i sina erfarenheter.  

 

Ett annat exempel på att erfarenheter spelar roll i intervjupersonernas svar, av hur de tolkar 

begreppet funktionsnedsättning, är svaren intervjuperson P2 ger. P2 säger så här om begrep-

pet funktionsnedsättning: 

 

Det är något som syns (P2). 

 

När intervjuperson P2 sen beskriver en situation ur sin egen gymnasietid ser man exempel på 

att situation spelar in i dennas uppfattning om begreppen. Situationen var följande: 

 

Ja, vi hade en elev på gymnasiet som hade en fysisk funktionsnedsättning. 

Detta va ingenting man tänkte på i början utan det kom först ungefär två 

veckor senare. Då påpekade en annan klasskompis detta och då blev jag först 

förvånad och undrade vad hon menade men så kollade jag och såg det för 

första gången (P2). 
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Innan det här tillfället hade inte intervjuperson P2 sett personens hand och därför inte sett 

personen som funktionsnedsatt. Det var först då intervjuperson P2 såg att den här personen 

hade en funktionsnedsättning. 

 

Det var även de intervjupersoner som inte visade att erfarenheter från människor spelade roll i 

deras uppfattningar av begreppet funktionsnedsättning. En intervjuperson har uppfattningen 

av begreppet funktionsnedsättning på följande sätt: 

 

Nä rullstol är nog det första man tänker. Det är ju oftast det som står i bus-

sarna också, funktionsnedsättning sen en rullstol (P10). 

 

Den här uppfattningen hade intervjuperson P10 utan att ha gått i samma klass som en rull-

stolsburen elev. Intervjupersonen P10 hade istället erfarenheter av kognitiva funktionsned-

sättningar. 

 

Intervjuperson P10 hade alltså inga erfarenheter av personer i rullstol men det var ändå det 

som intervjupersonen uppfattade som funktionsnedsättning. Det var med hjälp av erfarenheter 

från bussar intervjupersonen kunde associera till begreppet funktionsnedsättning. Erfarenheter 

hade även påverkat intervjupersonens uppfattningar, även om det inte var från relationer till 

människor. 

 

7.1.3 Analys 

Svaren vi fick visade att funktionshinder var något som ansågs grövre och mer kroppsligt än 

funktionsnedsättning. När intervjupersonerna fick begreppet inkludering/exkludering att för-

klara, beskrev intervjupersonerna det som att vara med eller inte i gruppen. Överlag syntes det 

att intervjupersonernas erfarenheter hade betydelse hur de uppfattade de olika begreppen.  

 

Utifrån vårt perspektiv om stigma kan vi se att intervjupersonerna ser på ett funktionshinder 

som ett synligt stigma som inte går att dölja. Funktionsnedsättning ser dock intervjupersoner-

na som ett osynligt stigma som går att dölja (RFSL, 2014). Intervjupersonerna menar då att de 

personer som har ett funktionshinder inte kan skyla sitt stigma och blir på det sättet utsatt för 

daglig påminnelse. En person med funktionsnedsättning kan istället dölja sitt stigma och 

slippa bli påmind om det varje dag. En intervjuperson tar upp ett sådant exempel i ett av sva-
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ren. En person med en funktionsnedsatt hand har lyckats dölja sitt stigma men under en situat-

ion blir det ett synligt stigma. Intervjupersonen ser då personen som funktionsnedsatt men 

hade inte gjort det innan situationen med basketkasten. Här visas det på hur makten förändras 

mellan individer under olika situationer (Foucault, 2002).  

 

7.2 Frågeställning 2 

Den andra frågeställningen vi har arbetat med är: 

 Hur uppfattade före detta elever inkludering/exkludering? 

Till den här frågeställningen har vi valt två olika teman. De två olika teman vi valt är följande: 

 Vem blev exkluderad 

 Orsaker till inkludering/exkludering 

 

 7.2.1 Vem blev exkluderad 

Intervjupersonernas svar visade att ingen av dem hade känt sig exkluderad på grund av en 

funktionsnedsatt elev. En intervjuperson säger följande: 

 

Nää, man tänkte nästan inte ens på att dom va med eller att dom va speciella. 

Det tänkte man inte på (P10). 

 

Det här var ett genomgående svar bland intervjupersonerna. De funktionsnedsatta var med 

utifrån sina egna villkor utan att påverka resterande del av klassen. När intervjupersonerna 

diskuterade med varandra om de hade känt sig exkluderade kom det istället fram diskussioner 

om huruvida den funktionsnedsatta personen var inkluderad eller exkluderad. Ett exempel på 

vad en intervjuperson kom fram till var följande: 

 

Det är ju ganska jobbigt för henne att alltid va underlägsen. Att alltid känna 

att ”jag inte ens kan vara medel” (P9). 

 

Ett annat exempel som kom fram genom en liknande diskussion var följande: 

 

I allmänhet tror jag att hon blev lite exkluderad det är tufft att gå i 6an med 

ett gäng tjejer liksom, det är en tuff miljö. Ett tjejgäng i sexan liksom det 
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kanske inte är den mest skonsamma miljön att vara i. Jag kan tänka mig att 

vi nog va dåliga på att vänta. Man fixade sig efter duschen och så gick man 

(P1). 

 

Intervjupersonernas diskussioner om huruvida de själva blev exkluderade slutade genomgå-

ende av att de istället kom in på att det var personer med en funktionsnedsättning som blev 

exkluderade istället. Intervjupersonerna kunde dock känna att de själva orättvist bemötta av 

pedagogerna i vissa tillfällen. Det var flera intervjupersoner som berättade om situationer där 

pedagogen underlättade undervisningen för den funktionsnedsatta personen. Första exemplet 

på en sådan situation är: 

 

Men det kändes som att de ställde lägre krav på han mot vad de gjorde mot 

alla andra. Särskilt typ i simningen. Då klarade han inte av att dyka ner typ 

vad de va, fem meter eller nåt. Då sänkte de ju kraven och sa typ att det 

räckte dyka tre meter för han (P10). 

 

Ett annat exempel var i klassrummen. En intervjuperson beskriver här hur det var vid ett prov-

tillfälle: 

 

Man kunde väl märka några negativa känslor ibland liksom, bland folk som 

kanske själva inte hade nån funktionsnedsättning och som inte klarade pro-

ven och som inte fick längre tid på sig (P5). 

 

De här situationerna gjorde inte att intervjupersonerna kände sig exkluderade men de kände 

sig orättvist behandlade. De förstod inte i de här lägena varför någon behövde simma kortare 

eller fick mer tid på sig på proven. 

 

7.2.2 Orsaker till inkludering/exkludering 

De intervjuade personerna gav olika orsaker till varför det blev en inkludering eller exklude-

ring i olika situationer. En intervjuperson gav det här exemplet: 

 

Han var ganska hård, han var såhär äh, va med på det du kan annars får du 

sätta dig. Det var mycket hon inte va med på (P9). 
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Intervjupersonen lyfte alltså fram pedagogens roll som en orsak. En annan intervjuperson 

lyfte fram ett annat exempel till hur pedagogen bidrog direkt till inkludering/exkludering. Det 

exemplet lät så här: 

 

I högstadiet delade vi in klassen i såna här mattegrupper. Öhh tror det var tre 

stycken, grön, blå och röd typ. Det va den gröna som var den som var dålig 

och de röda de som va bra, tror jag. Då kändes det som att de som gick i 

grön var dåliga och så fort de var matte blev de tysta och kände sig utanför 

(P13). 

 

Intervjupersonerna lyfte här fram två olika exempel på undervisning som skapade en exklude-

rande situation för de som var sämre i de olika momenten. 

 

En annan orsak intervjupersonerna beskrev var förståelsen för elever med funktionsnedsätt-

ning. Intervjupersonerna svarade genomgående att en större förståelse hade skapat en större 

inkludering. Ett exempel på ett sådant svar var följande: 

 

Oftast så minns jag att hon fick sätta sig i grupprummet och spela spel ibland 

och då va ju vi andra avundsjuka för vi fick ju sitta inne och ha engelska el-

ler nånting och där fick hon sitta och spela spel (P3). 

 

En annan intervjuperson säger så här: 

 

Man undrande varför han aldrig va med på lektionerna, asså så. Han för-

svann alltid. Han va med på rasten sen, ”nu börjar svenskan”- och då var inte 

han med. Det gjorde ju att han blev utanför liksom (P6). 

 

Intervjupersonernas bristande förståelse spelade här en roll till att den funktionsnedsatta ele-

ven blev utanför. Orsaken till den bristande förståelsen pratar här en annan intervjuperson om: 

 

Egentligen borde ju inte det va så pinsamt att fråga varför. Det är ju bara att 

det är typ tabu från när man var liten. Fråga man som unge en tant varför 

hon satt i rullstol sa ju bara ens mamma ”schhhhhhh”. Förklara vad som va 

fel istället så blir det la inget problem (P11). 
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Intervjupersonen tar här upp ett tabu mot att prata om funktionsnedsättning och på det sättet 

kan inte förståelsen komma fram.   

7.2.3 Analys 

Resultatet visade att intervjupersonerna uppfattade att de blivit orättvist behandlade någon 

gång, men aldrig exkluderade. Resultatet visade istället att intervjupersonerna hade mer att 

säga om inkludering/exkludering av funktionsnedsatta elever. Oftast var det situationer där de 

funktionsnedsatta eleverna inte kunde delta på aktiviteten, eller fick lägre mål än resterande 

del av gruppen. Genom att säga till de funktionsnedsatta eleverna att de inte kunde delta under 

vissa aktiviteter, synliggjorde pedagogen deras stigma som annars hade kunnat döljas. Ser 

man till vad Goffman (2011) skriver om att synliggöra sitt stigma alltför ofta kan det leda till 

stora konsekvenser. I de här fallen var det genom att den funktionsnedsatta eleven blev exklu-

derad. 

 

Resultatet kan också kopplas till hur Foucault (2002) förklarar hur makten är mellan männi-

skor. Makten är i ständig förändring mellan olika sociala situationer och Nilsson (2008) ger 

ett exempel, i sin tolkning av Foucault, mellan just lärare och elev. Läraren har där makten 

eftersom läraren står för kunskapen. När läraren säger till den funktionsnedsatta eleven att den 

inte kan vara med på aktiviteten skapar läraren en exkluderande situation, tack vare sin makt. 

I resultatet syns också ett exempel där klassen delas in i vilka kunskaper eleverna har i matt-

tematik. I den situationen skapades det exkludering. Foucault (1993) beskriver att olika grup-

per har olika värden på vad som är normalt i olika sammanhang. Gruppen som intervjuperso-

nen beskriver, såg de som var i den sämre gruppen som onormala och i det här sammanhanget 

blev de eleverna exkluderade. 

    

7.3 Frågeställning 3 

Vår sista frågeställning är: 

 Hur har före detta elever upplevt inkludering/exkludering av funktionsnedsatta i äm-

net idrott och hälsa? 

De teman vi valde till denna frågeställning var: 

 Pedagogens roll 

 Vad som anses normalt i idrott och hälsa 
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7.3.1 Pedagogens roll 

I intervjusvaren märktes det att pedagogen hade en roll i hur eleverna upplevde inklude-

ring/exkludering i ämnet idrott och hälsa. Det var tre punkter som kom upp, där pedagogen 

visade sig ha en roll. Det var anpassning av lektioner, lagindelning samt pedagogens ansvar 

att förklara olika funktionsnedsättningar. Det var ingen av de intervjuade som ansåg att 

undervisningen i idrott och hälsa var anpassad på något speciellt sätt för någon. Exempel på 

att inte undervisningen var anpassad kommer här med brännboll som exempel: 

 

Skulle man spela brännboll så fick hon ju liksom kasta bollen. Va det höjd-

hopp så sprang hon fram till ribban, vände sig om och kastade sig bakåt. As-

så det va hon va med men hon utförde det ju inte så som vi andra eller vad 

man ska säga (P3). 

 

En annan av de intervjuade hade också brännboll som exempel där det visade sig att under-

visningen ej var anpassad på något speciellt sätt: 

 

Det var vanlig brännboll. Det var inte anpassat det var ju mer då att nån 

hjälpte henne å köra rullstolen runt, plocka upp bollen och sådana grejer 

(P7). 

 

Här får den funktionsnedsatta eleven anpassa sig efter de eleverna utan funktionsnedsättning 

och deras regler. Att undervisningen inte var anpassad var inte något problem, enligt de inter-

vjuade. Det var snarare tvärtom. Så här säger en intervjuperson om att anpassa undervisning-

en: 

 

Jag skulle nog mest kunna tänka mig att om vår lärare gjort så nu så hade 

han nog känt sig lite särbehandlad. Det hade man nog inte velat göra. Han 

vill väl känna sig som en av oss killar i klassen och inte som nån utstött. För 

det hade ju vart lite trökit om han, det kan man ju nästan förstå, om man får 

göra nånting själv i ett hörn medans de andra gör nåt annat. Man blir ju näst-

an utpekad. Det är ju inget man vill åt direkt. Det är ju verkligen sista utvä-

gen (P4). 

 

En annan intervjuperson menar också att man inte ska göra stor skillnad mellan eleverna ge-

nom att säga så här: 
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Nä, man ska nog inte göra så stor skillnad (P3). 

 

Skulle undervisningen vara anpassad var intervjupersonerna rädda för att det skulle skapa en 

exkluderande situation i och med att den funktionsnedsatta personen riskerar att bli utpekad 

av gruppen. 

 

Intervjupersonerna tog också upp lagindelning som en viktig del. Det var tydliga skillnader 

mellan svaren på hur pedagogen valde att dela in lag i undervisningen. En intervjuperson sä-

ger så här: 

 

Jag tror vi fick välja asså att vi valde mycket typ jag väljer dig och jag väljer 

dig. Ibland va det lottning också men det va mycket att välja men jag tror 

ändå inte att hon blev vald sist för att hon, asså man ville vara snäll mot 

henne (P3). 

 

Här dominerade alltså att eleverna själva fick välja lag. Ett annat exempel var raka motsatsen: 

 

Vi hade en jävligt bra idrottslärare. Hon gjorde inget sånt första och andra 

väljare utan hon delade upp lag själv då så det blev rättvist (P4). 

 

Det visade sig vara tydliga skillnader mellan de här två sätten att dela in lag, och vilken skill-

nad lärarens val av lagindelning har. Här nedan följer ett citat som visar hur en intervjuperson 

tänkte när den skulle välja sina egna lagkamrater: 

 

… ville man vinna så ville man ju inte vara i deras lag… hon va nog en sån 

som blev vald sist (P3). 

 

Här förklarade intervjupersonen sina erfarenheter från att ha delat in lag genom att eleverna 

väljer ut varandra. Nästa citat är taget från en intervjuperson som beskrev sina erfarenheter av 

hur det blev när läraren delade in lagen. Så här sa intervjupersonen om det: 

 

Man ville inte va med honom bara men om man kom i laget så gjorde man ju 

det bästa av situationen (P4). 
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Man ser här att genom att låta eleverna välja lag skapades en exkluderande situation för den 

funktionsnedsatta personen då eleverna inte ville välja denna eftersom de ville vinna. När 

läraren själv valde lag blev det en annan tankegång för den klassen. Även om man kom i laget 

med den funktionsnedsatta eleven ansåg man det rättvist och chansen att eleven skulle känna 

sig exkluderad minskade. 

 

De intervjuade personerna var, nästan, alla eniga om att det skulle underlätta, i ämnet idrott 

och hälsa, om läraren förklarade funktionsnedsättning. Antingen i stort eller gå in på det spe-

cifika fall den funktionsnedsatta eleven i klassen hade. Den här beskrivningen sammanfattar 

de intervjuades tankar kring hur en förståelse för funktionsnedsättning hade hjälpt till: 

 

Det hade kanske varit bättre om man vågade prata om det om någon liksom 

satt ner och berättade om det. Typ att såhär är det och såhär blir det, att i 

många fall tror jag att det inte blev så bra idrottlektioner då ingen vågade 

fråga eller ingen vågade prata om det. Det hade kanske varit en jättebra ide 

om man pratade om det på idrotten (P1). 

 

Det var en annan situation en intervjuperson tog upp som inte bara hade varit positiv. Det blev 

en situation där intervjupersonen diskuterade med sig själv: 

 

Kanske bra eftersom de som retades skulle få en bild av hur han va som 

människa och så. Hur han tänkte och fungerade liksom. Istället för att han 

bara är den där killen som inte va som alla andra. Men samtidigt kan det bli 

ytterligare utpekande. Ska det komma en kille och läraren säger innan att 

han inte är som alla andra och att man ska vara snäll mot honom kan det ju 

bara bygga på och skapa negativa öhh bilder (P12). 

 

Där var det både positivt och negativt med att förklara funktionsnedsättningen i klassen. Ge-

nom att läraren berättade om funktionsnedsättning skulle det skapa en förståelse istället för 

frågor. Det skulle på det sättet skapa en vetskap om personen med funktionsnedsättning, som 

i sin tur skulle leda till inkludering genom att funktionsnedsättningen inte skulle vara något 

”konstigt” längre. Det skulle också, enligt intervjupersonen, riskera att bli negativt. 

 

Just att det skulle förklaras i ämnet idrott och hälsa ger en intervjuperson en förklaring till här: 
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Det hade väl varit ett jättebra tillfälle att lära sig om en funktionsnedsättning 

i såna fall när det blev så konkret istället för att bara nananaaa (P2). 

 

Här menar den intervjuade att idrott och hälsa vore det perfekta tillfället att förklara ett fysiskt 

funktionshinder då det är lättare att relatera i en gymnastiksal istället för i en mattesal. Ett 

exempel att förklaringar hjälper till att inkludera istället för att exkludera tar intervjuperson P3 

upp här: 

 

Med den här ena tjejen då, med henne fick vi inte reda på nånting men vi 

märkte ju ändå att det va nånting för hon såg ju inte ut som oss. Henne fick 

vi reda på att vi skulle ta hand om, va snälla och ta hand om och låta henne 

vara med. Den här andra, hans mamma kom till skolan och berättade jätte-

mycket. Hon ritade på tavlan och berättade och ja där förstod man ju. Men 

den här tjejen va mer att hon kan bli arg (P3). 

 

När intervjupersonen sen förklarade om det var någon skillnad blev svaret så här: 

 

Ja, då visste man ju sen vad hans fel va. Varför han va kort, varför han hade 

blöja, varför han hade en assistent då fattade man ju det på en gång. Men 

men den här tjejen ah. Asså, man förstod ju sen i fyran-femman att den här 

tjejen har nog nåt.. ah man sa väl typ dampunge eller ah, det va väl det man 

sa men man förstod väl att det va nånting så men vi fick ju aldrig reda på nåt 

av lärarna. Det va likadant med han killen som va inåtvänd det har man ju 

förstått nu att han, ah (P3). 

 

I det fallet med killen som berättade vilken funktionsnedsättning han hade blev han mer ac-

cepterad och inkluderad. Ser man på tjejen där inte klassen fick reda på något skapades det en 

ovisshet och hade läraren berättat om det här skulle ord som ”dampunge” kanske aldrig an-

vänts. 

 

7.3.2 Uppfattningar om vad som är normalt/onormalt i ämnet idrott och hälsa 

Intervjupersonerna har olika uppfattningar om vad som är normalt i ämnet idrott och hälsa. En 

av intervjupersonerna säger: 
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Normalt är två armar två ben, asså fungerande (P6) 

 

Det här är ett exempel på en intervjuperson som ser det normala som någonting kroppsligt. En 

annan intervjuperson säger: 

 

Alltså normalt är väl att man inte har nån funktionsnedsättning (P11) 

 

Den här intervjupersonen säger att man är normal när man inte har en sjukdom eller skada 

som gör en funktionsnedsatt. En tredje intervjuperson säger att: 

 

Men en person som inte har dom normativa förutsättningarna, rent kropps-

ligt och psykiskt (P5). 

 

Här har vi alltså olika tolkningar på vad intervjupersonerna anser vara normalt i ämnet idrott 

och hälsa. Antingen är det något rent kroppsligt, något som har med sjukdomar eller skador 

att göra eller något som har med en persons förutsättningar att göra. För att förklara vad nor-

mativa förutsättningar gick en annan intervjuperson in och förklarade på det här sättet: 

 

Det som gruppen accepterar liksom (P8). 

 

Det visade sig att vad gruppen accepterade var olika beroende på hur grupperna såg ut. I ett 

exempel lät det så här: 

 

De andra två bara smälte in, de hade inte så grov funktionsnedsättning (P10). 

 

Den här intervjupersonen hade haft fler personer med funktionsnedsättning i sin klass. Inter-

vjupersonen menade då på att de som hade en grövre funktionsnedsättning var de som sågs 

som onormala och blev därför exkluderade. En annan intervjuperson såg det på ett annat sätt. 

Den här intervjupersonen hade haft en funktionsnedsatt person i klassen, jämfört med inter-

vjuperson P10 som hade haft flera. När den intervjupersonen förklarade hur det fungerade i 

sin grupp, sa han såhär: 

Nån hjälpte henne å köra rullstolen runt, plocka upp bollen och sådana gre-

jer. Men det var ju inga konstigheter (P7) 
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Här menar intervjupersonen att klassen inte såg den funktionsnedsatta som någon onormal 

utan det var bara så det var. Jämför man med intervjuperson P10:s utsaga, om hur en grövre 

funktionsnedsättning gör eleven onormal, smälte den här personen in i klassen trots att perso-

nen var själv om att ha en funktionsnedsättning. En intervjuperson ger en anledning till varför 

det kan bli sådan skillnad som är talande för de svaren vi fick. Anledningen är: 

 

Det har sån stor betydelse vilken klass det handlar om liksom. Verkligen 

vilka personer som går i klassen (P12). 

 

Vilka individer som går i en klass har med andra ord betydelse för hur personer inkluderas 

och exkluderas samt vad som kan verka normalt eller onormalt. 

7.3.3 Analys 

Resultatet av frågeställning 3 blev att pedagogen hade en roll i hur intervjupersonerna uppfat-

tade inkludering/exkludering av ämnet idrott och hälsa. I resultatet visade det sig också att 

genom att bli exkluderad ansågs personen vara onormal av gruppen. Vilka sorters människor 

gruppen bestod av visade resultatet hade stor betydelse. 

 

I resultatet visade sig lagindelning ha betydelse för hur en funktionsnedsatt elev blev inklude-

rad eller exkluderad. När eleverna själva fick välja lag, genom att välja en klasskompis åt 

gången tills det blev en klasskompis kvar, visade det sig bli mer exkluderande än om pedago-

gen valde lag. När eleverna fick välja lag valdes de som ansågs sämst sist eftersom det var 

viktigt att vinna. Genom att vara sämst och bli vald sist ansågs man då av gruppen som onor-

mal, om vi tar likheter med vad Nilsson (2008) beskriver i sin tolkning av Foucault. Har inte 

en elev rätt beteende som resterande del av gruppen blir den onormal och på det sättet exklu-

derad. 

 

En annan av intervjupersonerna talar om att det också har stor betydelse av vilken klass en 

person med en funktionsnedsättning går i. Det är även det Foucault (1993) beskriver när han 

beskriver olika grupper. Foucault (1993) menar på att alla olika grupper har olika värderingar 

på vad som är normalt i olika sammanhang och situationer. Ser man då till vad intervjuperso-

nen anser, att det har betydelse vilken klass det handlar om, är det inte säkert att den person 

som blev vald sist skulle bli onormal i en annan grupp eller situation. 
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Ett resultat som visade sig ha betydelse för inkludering/exkludering, i ämnet i idrott och hälsa, 

var förståelsen runt personers funktionsnedsättning. Flera intervjupersoner berättade om skill-

nader mellan de funktionsnedsatta eleverna, som berättade om sin funktionsnedsättning, än de 

som inte gjorde det. Skulle förståelsen finnas, inom gruppen, för den funktionsnedsatta eleven 

minskar risken för att denna ska känna behov att dra sig undan i likhet med vad Goffman 

(2011) skriver. En person som har ett stigma, och hamnar i en grupp utan stigma, känner sig 

osäker på hur gruppen kommer se på hen. Risken är då att personen kommer dra sig undan 

eller ändra på sig själv för att passa in (Goffman, 2011). 

 

Frågeställningen gav även ett resultat på hur de intervjuade uppfattade att vara normal eller 

onormal. Intervjupersonerna gav olika svar på hur de tolkade att vara normal eller att vara 

onormal. Resultatet visade sig ändå ha att göra med de stigman RFSL (2014) beskriver. En 

del av intervjupersonerna ansåg endast att det var det synliga stigmat, i form av två ben och 

två armar. Andra ansåg att både det osynliga och det synliga stigmat var onormalt. Det osyn-

liga stigmat exemplifierades i form av sjukdom, skada eller att sakna de psykiska förutsätt-

ningar som normerna i gruppen har. 
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8. Diskussion 

 

I detta avsnitt presenteras en diskussion mellan studiens resultat och analys. Resultatet samt 

analysen kopplas även till vår valda tidigare forskning. Efter det följer vår konklusion och 

sedan vår metoddiskussion. Till sist kommer vi presentera våra förslag på vidare forskning. 

 

8.1 Resultatdiskussion 

Resultaten visar i vår studie att intervjupersonerna inte uppfattade sig själva som exkluderade 

i några situationer. Det var istället de som intervjupersonerna uppfattade som funktionsned-

satta som de ansåg hade blivit exkluderade. Intervjupersonernas uppfattningar om vilka som 

var funktionsnedsatta visade sig ha betydelse för vad de ansåg vara normalt. Elever som hade 

någon form av stigma, som Goffman (2011) beskriver, var de elever som intervjupersonerna 

uppfattade som funktionsnedsatta. En elev med funktionsnedsättning blev, i enlighet med 

Foucault (1993), då ansedd som onormal då gruppen ansåg beteendet som onormalt. Ett ex-

empel på hur ett onormalt beteende skapas kan vara inom tävlingsmoment. Åström (2013) 

beskriver hur tävlingsmomentet i skolan skapar vad som är normalt i en grupp. Genom att 

tävla jämförs resultat och de som får sämre resultat anses onormala av gruppen. Här anser vi 

att lärare bör tänka till en extra gång varför den använder sig av ett tävlingsmoment i sin 

undervisning. Väljer läraren att använda sig av tävlingsmoment anser vi att det ska vara för att 

utveckla individen. Jämföra individen med just individen, och inte inför hela klassen. Det kan 

skapa en exkludering, i form av vad som anses normalt och onormalt. 

 

Vår studie visar att pedagogens roll har betydelse för hur intervjupersonerna uppfattade inklu-

dering och exkludering i ämnet idrott och hälsa. Resultatet visar att hur pedagogen anpassar 

undervisningen har betydelse för vad som uppfattas exkluderande. Anpassning av undervis-

ningen var det ingen intervjuperson som ansåg sig ha haft. I resultatet visar det sig inte vara 

någon nackdel att inte undervisningen anpassas, enligt intervjupersonerna. Intervjupersonerna 

ansåg att om de märkt av anpassning för de funktionsnedsatta eleverna, hade det ökat risken 

för exkludering. Intervjupersonerna menar på att en anpassad undervisning skulle göra funkt-

ionsnedsättningarna mer synliga, och i enighet med RFSL (2014) skapas det då ett synligt 

stigma. Flera av intervjupersonerna sa även att undervisningen kan ha varit anpassad fast de 

själva inte märkte av det. Enligt oss vore det optimalt om det vore på det viset. Pedagogen 

anpassar undervisningen men eleverna märker inte av den. Som resultatet visar blir inte de 
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funktionsnedsattas stigma synligt och de löper inte lika stor risk för att exkluderas. Ser man 

till Åström (2013) är det inte troligt att det fungerar på det sättet då Åström (2013) är tveksam 

till pedagogernas användning av styrdokumenten.  

 

Vår studie visar att intervjupersonerna ansåg att en förståelse för de personerna med en funkt-

ionsnedsättning var en viktig del i inkluderingen av de funktionsnedsatta eleverna. En ökad 

förståelse, skulle enligt resultatet, leda till att de funktionsnedsatta inte längre skulle ses som 

onormala. Precis som Foucault (2002) skriver, är makten i en grupp och olika situationer för-

änderlig. Genom att förståelsen skulle bli större skulle då också vad som anses vara normalt i 

sammanhanget kunna förändras, i enlighet med Foucault (1993). Enligt oss skulle det då 

minska risken för exkludering. Vi menar på att om eleverna ska få förståelse för funktions-

nedsatta elever måste pedagogerna ha kunskap om de funktionsnedsatta eleverna. Den kun-

skapen och erfarenheten är något många pedagoger saknar (Jerlinder, 2010; Linikko, 2009; 

Schenker, 2011; Åström, 2013). Enligt oss är det bästa sättet för pedagogerna att skaffa den 

kunskapen och erfarenheten genom en dialog med de funktionsnedsatta eleverna. En dialog 

mellan pedagogen och den funktionsnedsatta eleven skulle ge pedagogen större inblick i hur 

den funktionsnedsatta eleven uppfattar undervisningen. Pedagogen skulle genom en dialog få 

reda på hur eleven uppfattar sin inkluderande situation och kunna ge tips till hur den skulle 

kunna förbättras. Apelmo (2013) skriver i sin avhandling om funktionsnedsatta elever och hur 

de funktionsnedsatta eleverna efterlyser en dialog med pedagogen. En dialog skulle inte heller 

innebära extra kostnader i form av vidareutbildningar, som Linikko (2009) beskriver som ett 

annat sätt till att ge pedagogerna kunskapen de behöver.  

 

8.2 Konklusion 

Efter att ha genomfört vår studie kan vi konstatera att pedagogen har en stor roll i hur elever 

uppfattar och upplever inkludering och exkludering. Pedagogen kan med olika sätt hjälpa till 

att förändra elevers sätt att se på vad som är normalt och onormalt. Genom att pedagogen änd-

rar elevers syn på vad som uppfattas normalt kan exkludering av elever minska.  

 

Med hjälp av dialog menar vi på att det skulle hjälpa pedagoger att få den kunskap de behöver 

för att ge alla elever en förståelse för funktionsnedsatta elever. En större förståelse skulle 

hjälpa till att skapa mindre exkludering för de funktionsnedsatta eleverna. Genom att inte an-

vända sig av jämförelser mellan elever skulle pedagogen också kunna minska risken för ex-
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kludering. Skapas en förståelse minskar också riskerna för att de elever utan funktionsned-

sättning blir irriterade över vad de uppfattar som orättvisor. 

 

Inkludering och exkludering handlar om vem som uppfattas vara normal eller onormal, enligt 

vår studie. Uppfattas en person som normal är hen inkluderad men uppfattas personen onor-

mal blir hen exkluderad. Elever som saknar funktionsnedsättning upplever sig inte själva som 

exkluderade men ser istället elever med funktionsnedsättning som exkluderade.  

 

8.3 Metoddiskussion 

Valet av den kvalitativa ansatsen, i form av fokusgruppsintervjuer, anser vi fortfarande var 

rätt val. I enlighet med Bryman (2011) fick vi fram upplevelser och uppfattningar från inter-

vjupersonerna som var relevanta för vår studie. Det vi kändes saknades var diskussioner mel-

lan de intervjuade. En anledning till det kan varit vår orutin genom att så fort en tystnad upp-

stod, ville intervjuledaren få igång samtalet. Hade vi där låtit intervjupersonerna funderat 

några sekunder extra tror vi att möjligheterna till diskussion blivit bättre. Intervjupersonerna 

tog till sig varandras uppfattningar och upplevelser och byggde sina egna svar på den andres, 

vilket enligt Bryman (2011) är en av anledningarna att använda sig av fokusgrupper. 

 

En sak vi kunde gjort bättre var antalet i de olika fokusgrupperna, och planeringen kring mö-

tena. När vi fick avhopp tätt inpå det planerade mötet blev fokusgrupperna små. Vi skulle nu i 

efterhand planerat in en extra deltagare till varje fokusgrupp då vi känner att en extra hade 

varit bättre än en för lite. Anledningen till att det var bättre med större grupper var att diskuss-

ionerna var bättre.  

 

En annan del vi skulle gjort bättre, och där det märktes skillnad, var i vilken miljö fokus-

gruppsintervjuerna ägde rum. En av fokusgrupperna höll till i en offentlig lokal, till skillnad 

från resterande fokusgrupper. I den fokusgruppsintervjun som hölls i den offentliga lokalen 

var inte stämningen lika avslappnad som i resterande fokusgruppsintervjuer. De resterande 

fokusgruppsintervjuerna hölls hemma hos intervjuledaren, i en soffa med fika till. Det märk-

tes skillnad på hur intervjupersonerna slappnade av utav miljön de befann sig i. Fokusgruppen 

i den offentliga miljön slappnade inte av lika mycket som resterande fokusgrupper och det 

gick ut över deras svar. Den fokusgruppen, som intervjuades i offentlig miljö, gav kortare 

svar och tittade hela tiden sig omkring för att titta efter om någon hörde.   
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I efterhand ångrar vi att vi inte gjorde en pilotintervju, vilket Bryman (2011) skrev. Vi märkte 

att ju fler intervjuer vi gjorde, ju mer fick vi ut av dem. Den sista intervjun var stor skillnad 

mot den första. Den övningen vi gjorde med tv-programmet gav oss inte samma träning som 

vi tror en pilotintervju hade gjort. En annan sak en pilotintervju kunde hjälpt oss med var hur 

vi skulle förhålla oss till alla sidospår som kom upp. Eftersom vi valt en ostrukturerad form på 

intervjuerna kom intervjupersonerna in på sidospår som inte hade med studien att göra. Jäm-

för vi den första och sista intervjun var den sista klart bättre. Under sista intervjun var vi som 

intervjuledare bättre på att få fram relevanta samtal för studien. Det ostrukturerade sättet 

stämde bra överens med det vi ville få fram. Intervjupersonerna kunde därigenom prata om 

vad de ville, när de ville, utan att känna sig fast i en specifik fråga. 

 

Ett problem vi stötte på i vårt val av intervjupersoner var den etiska aspekten. Eftersom vi 

använde ett bekvämlighetsurval genom att använde personer i vår omgivning fanns en risk att 

konfidentialitetskravet inte skulle uppfyllas. Vi var noga med att namn och personuppgifter 

inte kom ut och våra omgivningar är så pass stora att vi är säkra på att deras identiteter inte 

kommer ut. Vi valde även att inte citera svar som kan kopplas till en specifik intervjuperson 

för att de skulle förbli anonyma. Intervjupersonerna har även fått läsa och godkänna de citat vi 

valde ut för att inte bli utpekade.  

 

Att vi som intervjuledare hade en relation till intervjupersonerna såg vi enbart som positivt. 

Innan intervjun började redovisades att ingen av intervjupersonerna var tvingade att svara på 

frågorna som kom och att allting var frivilligt. Vi talade även om att vi som intervjuledare inte 

la någon personlig värdering i deras svar. Det finns här en risk att det var vissa svar intervju-

personerna höll inne med som de inte ville berätta eftersom det fanns en relation både mellan 

de andra intervjupersonerna och med intervjuledaren. Trots det tror vi ändå att det sociala 

samspelet Bryman (2011) tar upp gav oss mer svar än om intervjupersonerna inte hade haft 

någon relation med varandra sen innan.  

 

Vi är medvetna om att funktionsnedsättning tas upp som problem i flera fall i vår studie, vil-

ket kan skapa en stigmatisering. Under våra intervjuer fanns det en risk att vi som intervjule-

dare bidrog till att stigmatisera människor med funktionsnedsättning än mer. Genom att inter-

vjupersonerna fick ta ställning och svara på frågor de annars kanske inte reflekterat över 

kunde deras bild av funktionsnedsatta personer ändras till en mer stigmatiserad bild. Det här 
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hade vi tänkt på i det avseendet att vi valde intervjupersoner som hade tagit studenten. Hade 

vi valt att använda oss av en nuvarande gymnasieklass hade situationen kunnat bli mycket 

värre. I en gymnasieklass hade man väckt samma tankar och där fanns risken att den funkt-

ionsnedsatta eleven skulle få ett synligare stigma genom vår studie. Risken finns fortfarande 

att vår studie väckt tankar hos intervjupersonerna som bidrar till en stigmatisering av funkt-

ionsnedsatta personer. I de citat vi har valt att använda oss av har vi avidentifierat och valt att 

inte ha med namn på olika sorters funktionsnedsättningar i de exemplifierande utdragen från 

transkriptionerna. Det har vi gjort för att minska risken för att personer som läser vår studie 

inte ska koppla funktionsnedsättning till endast de funktionsnedsättningar som intervjuperso-

nerna hade erfarenhet av i vår studie. Vi gjorde även detta för att inte bidra till att en viss 

funktionsnedsättning skulle ”hängas ut” och bli ett synligt stigma enbart för att den finns med 

i vår studie. 

 

8.4 Förslag till vidare forskning 

Efter vår studie har vi funnit en del områden som vi anser är intressanta att undersöka vidare 

rörande inkludering/exkludering samt vad som anses vara normalt. 

 

I vår studie har vi kommit fram till att före detta elever saknade en förståelse för funktions-

nedsatta elever. De före detta eleverna ansåg att förståelsen skulle bidragit till att inte skapa en 

exkludering för den funktionsnedsatta eleven. Utifrån det här anser vi att en studie om hur 

pedagogerna jobbar för att skapa en sådan förståelse, och om de gör det, vore intressant. 

 

Vidare anser vi att det vore väldigt intressant att ställa elever och lärare mot varandra. I vår 

studie har före detta elever pratat om sina uppfattningar och upplevelser. Majoriteten av ele-

verna anser inte att undervisningen varit anpassad på något speciellt sätt eller har aldrig re-

flekterat över det. En vidare studie där man jämför lärares tankar och planeringar om lektioner 

mot elevers uppfattningar av lektionerna anser vi vore intressant, om det går att genomföra 

rent etiskt. 

 

 

  



 

38 
 

9. Litteraturförteckning 

 

Annerstedt, Claes (2007). Att (lära sig) vara lärare i idrott och hälsa. Göteborg: Multicare 

 

Apelmo, Elisabet (2013). Som vem som helst: kön, funktionalitet och idrottande kroppar. 

Diss. Lund : Lunds universitet, 2012 

 

Bergecliff, Annica (1999). Trots eller tack vare?: några elevröster om skolgångsanpassning i 

grundskolan. Diss. Umeå : Univ. 

 

Bergström, Lars (1990). Grundbok i värdeteori. Stockholm: Thales 

 

Bryman, Alan (1997). Kvantitet och kvalitet i samhällsvetenskaplig forskning. Lund: Student-

litteratur 

 

Bryman, Alan (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. 2., [rev.] uppl. Malmö: Liber 

 

Corbett, J. och Slee,R. (2000) An international conversation on inclusive education. 

I F. Armstrong, D. Armstrong och L. Barton (utg.), Inclusive education: policy contexts and 

comparative perspectives. London: David Fulton. 

 

Dammert, Raoul (2000). Funktionshinder - vad är det?: om olika skador, sjukdomar och 

funktionshinder som till följd av brister i samhället leder till handikapp. 9., [rev.] uppl. Stock-

holm: Fritze 

 

Foucault, Michel (1993). Diskursens ordning: installationsföreläsning vid Collège de France 

den 2 december 1970. Stockholm: B. Östlings bokförl. Symposion 

 

Foucault, Michel (2002). Sexualitetens historia. Bd 3, Omsorgen om sig. [Ny utg.] Göteborg: 

Daidalos 

 

Goffman, Erving (2011). Stigma: den avvikandes roll och identitet. 3. uppl. Stockholm: Nor-

stedt 



 

39 
 

 

Gratton, Chris & Jones, Ian (2010). Research methods for sports studies. 2nd ed. London: 

Routledge 

 

Hammar, Lena & Johansson, Inger (2008). Visst kan ALLA vara med!: i idrott, lek och spel. 

Örebro: Varsam 

 

Haug, Peter. (2004). Hva forskningen forteller om integrering og inkludering i skolen. I: J. 

Tøssebro (red.), Integrering och inkludering. Lund: Studentlitteratur 

 

Humana. (2014). Frågor och svar om personlig assistans och funktionsnedsättning. 

http://www.humana.se/personligassistans/Personlig-assistans/Vad-ar-personlig-assistans/ 

[2014-01-28] 

 

Häll, Lars & Skjöld, Cecilia (2003). Funktionshindrade 1988-1999 = [Disabled 1988-1999]. 

Stockholm: Statistiska centralbyrån (SCB) 

 

Isaksson, Joakim (2009). Spänningen mellan normalitet och avvikelse [Elektronisk resurs] : 

om skolans insatser för elever i behov av särskilt stöd. Diss. (sammanfattning) Umeå : Umeå 

universitet, 2009 

Tillgänglig på Internet: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-26187 

 

Isaksson, Rasmus (2009). Utfryst, utdömd, accepterad och välkommen. 1. uppl. Borås: Recito 

 

Jerlinder, Kajsa (2010). Social rättvisa i inkluderande idrottsundervisning för elever med rö-

relsehinder: en utopi?. Diss. (sammanfattning) Örebro : Örebro universitet, 2010  

Tillgänglig på Internet: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:oru:diva-10485 

 

Klasén McGrath, M. (2013). Funktionsnedsättning. 

http://www.1177.se/Stockholm/Tema/Funktionsnedsattningsll/Hjalpmedel/Funktionsnedsattni

ng/ [2014-23-01] 

 

http://www.humana.se/personligassistans/Personlig-assistans/Vad-ar-personlig-assistans/
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-26187
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:oru:diva-10485
http://www.1177.se/Stockholm/Tema/Funktionsnedsattningsll/Hjalpmedel/Funktionsnedsattning/
http://www.1177.se/Stockholm/Tema/Funktionsnedsattningsll/Hjalpmedel/Funktionsnedsattning/


 

40 
 

Krane, V., Anderson, M. och Stean, W. (1997) ”Issues of Qualitative Research Methods and 

Presentation”, Journal of Sport and Exercise Psychology, 19(2), ss. 213-218. 

 

Larsson, Håkan & Meckbach, Jane (red.) (2012). Idrottsdidaktiska utmaningar. 2. uppl. 

Stockholm: Liber 

 

Linikko, Jari (2009). "Det gäller att hitta nyckeln-": lärares syn på undervisning och dilem-

man för inkludering av elever i behov av särskilt stöd i specialskolan. Diss. Stockholm : 

Stockholms universitet, 2009 

Tillgänglig på Internet: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-8505 

 

Nationalencyklopedin (2014). Stigma.  

http://www.ne.se/lang/stigma/315452 [2014-02-11] 

 

Nilholm, Claes (2006). Inkludering av elever "i behov av särskilt stöd" [Elektronisk resurs] : 

vad betyder det och vad vet vi?. Stockholm: Myndigheten för skolutveckling 

Tillgänglig på Internet: http://www.skolverket.se/publikationer?id=1824 

 

Nilsson, Roddy (2008). Foucault: en introduktion. Malmö: Égalité 

 

Patel, Runa & Davidson, Bo (2011). Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra 

och rapportera en undersökning. 4., [uppdaterade] uppl. Lund: Studentlitteratur 

 

RFSL. (2014). Vad är stigma och diskriminering? 

http://www.rfsl.se/halsa/?p=4140 [2014-02-12] 

 

Sandahl, Björn (2005). Ett ämne för alla?: normer och praktik i grundskolans idrottsunder-

visning 1962-2002. Diss. Stockholm : Stockholms universitet, 2005 

 

Skolverket (2011). Kursplan – Idrott och hälsa. Stockholm: Skolverket 

Tillgänglig på internet: http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-

ochkurser/grundskoleutbildning/grundskola/idrott-och-halsa [2014-03-17] 

 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-8505
http://www.ne.se/lang/stigma/315452
http://www.skolverket.se/publikationer?id=1824
http://www.rfsl.se/halsa/?p=4140
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-ochkurser/grundskoleutbildning/grundskola/idrott-och-halsa
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-ochkurser/grundskoleutbildning/grundskola/idrott-och-halsa


 

41 
 

Skolverket (2011). Planering och genomförande av undervisningen för grundskolan, grund-

särskolan, specialskolan och sameskolan. Stockholm: Skolverket 

Tillgänglig på Internet: http://www.skolverket.se/publikationer?id=2698 [2014-03-17] 

 

Skolverket (2013). Undantagsbestämmelsen. 

http://www.skolverket.se/bedomning/betyg/att-satta-betyg/undantagsbestammelsen-1.182203 

[2014-03-17] 

 

Svenska Unescorådet (2006). Salamancadeklarationen och Salamanca +10 [Elektronisk re-

surs]. (2006). [Stockholm]:  

Tillgänglig på Internet: http://web.archive.org/web/20070629185651/http://www.unesco-

sweden.org/informationsmaterial/pdf/Salamanca%2007.pdf 

 

Söder, Mårten (red.) (2005). Forskning om funktionshinder: problem, utmaningar, möjlighet-

er. Lund: Studentlitteratur 

 

Trost, Jan (2010). Kvalitativa intervjuer. 4., [omarb.] uppl. Lund: Studentlitteratur 

 

Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. Stockholm: Elanders Gotab 

Tillgänglig på Internet: http://www.cm.se/webbshop_vr/pdfer/etikreglerhs.pdf 

 

Åström, Peter (2013). Included yet excluded?: conditions for inclusive teaching in physical 

education and health. Diss. (sammanfattning) Umeå : Umeå universitet, 2013  

 

 

  

http://www.skolverket.se/publikationer?id=2698
http://www.skolverket.se/bedomning/betyg/att-satta-betyg/undantagsbestammelsen-1.182203
http://web.archive.org/web/20070629185651/http:/www.unesco-sweden.org/informationsmaterial/pdf/Salamanca%2007.pdf
http://web.archive.org/web/20070629185651/http:/www.unesco-sweden.org/informationsmaterial/pdf/Salamanca%2007.pdf
http://www.cm.se/webbshop_vr/pdfer/etikreglerhs.pdf


 

42 
 

Bilaga A 

Intervjuteman/Intervjuguide 

 Presentation av oss och studien, hälsa de välkomna. Ge dem fika! 

 Förklara studien 

 Etiken, att allt är frivilligt, det spelas in, allt är frivilligt, avbryta när de vill och för-

klara hur deras svar kommer att visas i studien. DE ÄR ANONYMA!!! 

 Vi lägger ingen personlig värdering i deras svar. 

 Finns inga rätt eller fel, ni har alla olika upplevelser. Det är okej att ändra sina svar 

under intervjun. 

 Presentera tema 1 

 Presentera våra begreppsförklaringar till inkludering/exkludering, funktionsnedsätt-

ning och funktionshinder. 

 Intervjupersonerna får gå genom tema 2 

 Har de inte redan kommit in på tema 3 i sina diskussioner gör de här då. 

 

Tema 1: Vad ser ni som funktionsnedsättning, funktionshinder eller inkludering/exkludering? 

 

Tema 2: Hur ser era erfarenheter av funktionsnedsatta personer ut? Släktingar? Vänner? Ti-

digare skolkamrater m.m.?  

 

Tema 3: Försök tänk tillbaka. Hur uppfattade ni den/de funktionsnedsattas roll i undervis-

ningen? Ge gärna exempel på specifika situationer ni minns och hur ni minns situationen. På 

vilka sätt delades lagen upp? Tänkte ni annorlunda när ni blev indelade tillsammans med den 

funktionsnedsatta? Berätta om, beskriv situationen, hur kände du i den speciella situationen. 

 

 Tacka för intervjun och återigen påpeka att det är frivilligt och att de kommer vara 

anonyma. Vill de inte vara med kan de säga till i efterhand också. 


