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Förord 

Under tiden jag var ute på min verksamhetsförlagda utbildning till lärare i idrott och hälsa så 

började jag tidigt att bli intresserad av inkluderande undervisning och jag blev bland annat 

nyfiken på hur lärare ser på inkludering. På den skolan där jag har min VFU var det många 

elever som avstod att vara med på idrottsundervisningen utan några rimliga skäl. Många såg 

sig inte passa in på idrottsundervisningen och läraren försökte förklara med metoden vad, hur 

och varför men nådde ändå inte fram alla gånger. Hen kan inte vara ensam om att kämpa med 

inkludering om dagarna. Där av vill jag undersöka hur andra idrottslärare ser på inkluderande 

undervisning i sin roll som lärare i idrott och hälsa. 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 
The purpose of this paper is to study what the teacher in the subject of sport and health has for 

view on inclusion. This study is a qualitative study where the collection of material was made 

by interviews with teachers in the subject of sport and health, where interviews took place one 

by one. Four interviews were conducted and examined through three special pedagogical 

perspectives: The critical perspective, the compensatory perspective and the dilemma 

perspective. The respondents responded to three different themes: The basis of inclusion, the 

view of their own teaching from an inclusive perspective and the perception of the conditions 

required to effectively work inclusive. The findings in the study were that three of the 

respondents had the same perspective while one of the respondents had a different 

perspective. However, everyone agreed that they wanted smaller groups, or alternatively two 

teacher systems, which would strengthen the conditions for working inclusive in the 

classroom. 
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Abstrakt 
Syftet med denna uppsats är att studera vad lärare i ämnet idrott och hälsa har för syn på in-

kludering. Denna studie är en kvalitativ studie där insamlingen av material gjordes tack vare 

intervjuer med lärare i ämnet idrott och hälsa, där intervjuerna skedda en till en. Fyra inter-

vjuer utfördes och granskades genom tre specialpedagogiska perspektiven, det kritiska per-

spektivet, kompensatoriska perspektivet och dilemma perspektivet. Av respondenternas svar 

föddes tre olika delar: grundsyn på inkludering, synen på den egen undervisning utifrån ett 

inkluderande perspektiv och synen på vilka förutsättningar som krävs för att effektivt kunna 

arbeta inkluderande. Det som framkom i studien var att två av respondenterna hade samma 

perspektiv medan de två andra respondenterna hade två andra perspektiv. Dock var alla enade 

om att de önskade mindre grupper, eller alternativt två lärarsystem, vilket skulle stärka förut-

sättningarna att arbeta inkluderande i klassrummet. 

Nyckelord  
Idrott och hälsa, grundskolan, inkluderande undervisning, specialpedagogiska perspektiven. 
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Bakgrund 

Enligt Skolverket (2017) ska skolan vara en miljö där eleverna ska utvecklas och alla elever 

ska vara delaktiga. Utöver detta strävar Sverige efter att följa de internationella styrdokumen-

ten Barnkonventionen och Salamancadeklarationen där inkludering i skolan ska utvecklas 

kontinuerligt (Svenska Unescorådet, 2006). I Skollagen (kap 6. 6 a) står det att alla elever ska 

ha rätt till vara olika, ha en likvärdig utbildning och få inkluderande undervisning. 

 

Inkluderingstankar finns överallt, i skollagen, litteraturen och läroplanen, där tanken är att alla 

ska ha rätt till en meningsfull utbildning med delaktighet. På pappret ser allt bra ut och det är 

en grundläggande tanke att elever ska ha en likvärdig utbildning, men är det svårare i skolvar-

dagen än vad som står på pappret? Inkludering handlar tillviss del om att minimera särlös-

ningar, men det är mer komplext än så och lösningar kräver flexibilitet för att uppfylla idén 

om att alla ska ha rätt till en meningsfull skolgång. Det finns mycket forskning på inkludering 

men det saknas studier på hur man på ett hållbart sätt drar slutsatser på hur man på ett klass-

rums- och skolnivå gör hela skolan mer inkluderande (Nilholm, 2014).  

Ur ett vetenskapligt perspektiv är det intressant att undersöka hur lärare ser och arbetar med 

inkludering. Utifrån resultatet kan vi lära om hur det ser ut och eventuellt sätta in åtgärder 

som förbättrar undervisningen och på längre sikt utvecklar vårt samhälle.  

 

Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare i idrott och hälsa uppfattar inkluderande 

undervisning.  

 
Frågeställningar 

• Vilken grundsyn har idrott och hälsa lärarna på inkluderande undervisning?  

• Vilken syn har lärarna på sin egen undervisning?  

• Vilka förutsättningar behövs för att arbeta inkluderande?  
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Litteratur- och forskningsgenomgång  

I denna studie kommer redogöras för vad inkluderande undervisning är och vad forskningen 

har kommit fram till och vad denna uppsats fyller för funktion gentemot tidigare forskning. 

Detta har använts intervjufrågor utformades som i sin tur analyserades längre fram i arbetet. 

Först kommer inkludering i ett historiskt perspektiv för att sedan landa i definitioner och 

forskning om inkluderande undervisning, både ur ett bredare perspektiv, samt i ämnet idrott 

och hälsa.  

Inkluderingsbegreppet 

Inkludering kan betyda olika beroende på definition och det kan vara ett ord som är svårt att 

definiera. Frågor kring inkludering kan besvaras olika eftersom personer kan ha olika definit-

ion av inkludering. Enligt den gemenskapsorienterande definitionen så ska alla elever vara 

inkluderade i skolans undervisning (Nilholm & Göransson, 2014). 

Inkludering ur ett historiskt perspektiv 

Inkludering i skolan har inte alltid sett likadant ut och det blev ett vedertaget begrepp i sam-

band med Salmancadeklarationen skriver Skolverket, (2016-12-21). Men för att kunna besk-

riva inkludering ur ett historiskt perspektiv behöver även integreringsbegreppet att redogöras 

för. Många forskare och praktiker var inte nöjda med begrepp som integration och mainstra-

ming (Jenkinson, 1997). Dessa begrepp gjorde att elever med funktionsnedsättningar eller 

andra elever som behövde särskilt stöd var tvungna att anpassa sig efter skolan eftersom sko-

lan var organiserad för att möta mönsterelever (Nilholm, 2014).  

 

Integreringsbegreppet tog form redan under 60-talet där elever med olika bakgrunder fick 

mötas tillsammans och fick även plats i grundskolan (Persson 2013). Integrering kan även 

beskrivas som att eleverna med olika bakgrunder och olikheter blir en resurs för skolan. Ut-

vecklingen av integration har även lett till delaktighet och förnyande kompetens (Egelund, 

Haug & Persson, 2013). Integrering har bytts ut mer och mer till inkludering där Nilholm och 

Göransson (2014) säger att integrering är att man ska anpassa sig efter miljön och inte tvär-

tom. Inkludering däremot har en djupare innebörd. När inkluderingsbegreppet började ta form 

så var tanken att skolan skulle börja anpassa sig mer efter eleverna istället, där olikheter skulle 

ses som en tillgång (Persson, 2013).  
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Begreppet inkludering kommer ifrån inclusion som introducerades på 1980-talet i USA. Be-

greppet handlar om en utveckling där skolan gått ifrån att elever ska anpassa sig efter skolan, 

till hur kan skolan anpassa sig efter att elever är olika. Det är viktigt att skolan ser på olikheter 

som en tillgång och att detta inte ses som ett problem. Elever ska ha lika rätt till bra undervis-

ning oavsett förutsättningar (Nilholm & Göransson, 2014). Det kan vara elever med olika 

etniska och språkliga bakgrunder eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Gemenskap 

är också viktigt enligt Putnams (2015) Det är av stor betydelse att elever kan arbeta tillsam-

mans med olika erfarenheter för att lära sig av varandra och känna en tillit till varandra (Nil-

holm & Göransson, 2014). 

 

En meningsfull utbildning 

Skolan ser olika ut på olika platser runt om i Sverige men följer samma regelverk och att alla 

elever har rätt till en meningsfull utbildning. I styrdokumenten från Skolverket, (2017) står 

det att det finns breda mål för eleven att utveckla det som ligger utanför kunskapsmålen, som 

oftast är det som är mer diskuterat. Inkludering handlar ofta om att skapa en bra skolsituation 

för alla elever och inte bara göra särlösningar i klassrummet. Det har alltid funnits ett miss-

nöje hos föräldrar och elever när det kommer till lösningar i skolan. I skolan idag så finns det 

många olika lösningar som särskolan, specialskolan och särskilda undervisningsgrupper (Nil-

holm & Göransson, 2014).   Det finns många lösningar att hitta i litteraturen hur man jobbar 

mer inkluderande i skolan, men det saknas vetenskapliga studier där det presenteras hållbara 

sätt att jobba på (Nilholm & Göransson, 2014).  

 

Det finns en historia om en pojke som gick i högstadiet som hade synnedsättning och även en 

funktionsnedsättning som gjorde att hans motorik drabbades. Han hade en skolsituation som 

inte var meningsfull, i många timmar av skoldagen fick han sitta i ett eget rum. Han hade ing-

en chans att få relationer med de andra på skolan och uppgifterna han hade gav han inte sti-

mulans. Detta är ett bra exempel på att skolan har bristande kunskap inom inkludering och att 

eleven inte blev integrerad (Nilholm & Göransson, 2014). Skolverkets (2017) undersökning 

visar att det många elever trivs i skolan och känner en tillit till sina lärare. 
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Alla elever har en rätt 

Vissa elever har behov av särskilt stöd men det är viktigt att alla elever får hjälp redan tidigt 

så de känner att de är delaktiga och känner att det är meningsfullt med utbildning. Inkludering 

handlar om hur skolan fungerar som helhet och inte bara på individnivå. Det är viktigt att det 

fungerar både i och utanför klassrummet och att eleverna får känna en gemenskap. Om man 

bara lyfter fram individens situation så kan det finnas risker att man missar helheten (Larsson, 

2014). Det skrivs många individuella utvecklingsplaner för elever, men det är inte samma 

process med skolor eller klasser. Några forskare tycker att det är viktigt att eleven har en bra 

situation utan att se på skolan som helhet (Nilholm & Göransson 2014). Därför är det viktiga: 
 

A) …Det är viktigt att alla elever har en fungerande skolsituation. 

B)… Det är fler aspekter till exempel kunskapsutveckling, social utveckling och demokratifostran, som 

tillsammans för skolmiljöer inkluderande.  

C) …Fler forskare vill inte reducera skolans verksamhet till individernas situation utan också fokusera 

hur den gemenskap som erbjuds ser ut (Nilholm, 2007) 

Inkludering kan se olika ut  

För att inkludering i skolan ska utvecklas går vi efter kunskap som grundar sig på forskning. 

Genom att gå efter forskning så utvecklas fakta och ständigt sökande efter ny kunskap. Det är 

viktigt att lärare och rektorer har kunskap att kunna analyser ordet inkludering och även sätta 

det i ett samhälleligt perspektiv (Persson, 2013). Det kan vara så att om en skola beslutar sig 

för att vara mer inkluderande så kan det ha en betydelse för en annan skola. Därför är det vik-

tigt att kunna diskutera och vad egentligen inkludering är för dem (Nilholm, 2007).  Idrott och 

hälsa kan ses som ett orättvis ämne av vissa elever med funktionsnedsättningar där de upple-

ver att de blir exkluderade även fast skolan ska vara inkluderande (Jerlinder, 2005).  

 

Demokratiska processer och definitioner 

Demokratiska processer i skolan är viktigt för att utveckla inkluderingsfrågan (Nilholm & 

Göransson 2014). Några frågor som har gåtts igenom i tidigare text.  

• Olikheter ska ses som en tillgång 

• Demokratiska processer finns på olika nivåer i skolan 
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• Skillnaden mellan de dubbla systemen avskaffas eller minskas 

 

En skola som är inkluderande tar hänsyn till eleverna och eleverna bör visa ett socialt delta-

gande i den utsträckning som är nödvändigt. Om eleverna är delaktiga i det sociala så växer 

kunskapen om att utvecklas. Delaktighet är en del som eleverna behöver utveckla för att 

kunna få känna sig inkluderande (Göransson, 2004). Om eleverna är delaktiga så kan de lära 

sig av sina klasskamrater och där med utvecklas (Persson, 2014). För att ta reda på om en 

skola är inkluderande så är det viktigt att man hör allas röster och inte bara ett fåtal (Nilholm 

& Göransson, 2014). 

Rättvis behandling i idrott och hälsa 

Skolverket (2017) fastslår att ingen elev ska bli diskriminerad på grund av kön, religion, et-

nisk tillhörighet eller annan trosuppfattning, ålder, sexuell läggning eller funktionsnedsättning 

och om det skulle uppstå tendenser så måste det motverkas (Nilholm, 2007). Det händer ofta 

att de elever som blir utsätta för diskriminering tar på sig skulden själv och inte säger det till 

någon vuxen. Detta gör att det uppstår problem för att lärarna ska kunna jobba aktivt med att 

få bort dessa trakasserier av diskriminering. Därför måste lärare vara uppmärksamma och inte 

vänta på att någon elev säger det öppet till någon lärare. Enligt Larsson (2014) så ska man i 

idrott och hälsa få bort stämpeln ”dem” från att det finns normer som skapar skillnaden mel-

lan ”dem” och ”oss” i idrott och hälsa. I förläningen handlar det om att inkludera alla så att 

inte grupper med motsättningar skapar där alla känner gemenskap och delaktighet (Larsson, 

2014).  

 

En person som intresserat sig för kooperativt lärande i idrott och hälsa är Ben Dyson (2001). 

Han beskriver kooperativt lärande som samarbetsinlärning, ett format där eleverna arbetar i 

mindre grupper inom klassen för att lösa uppgifter. Syftet i hans studie var att undersökte de 

både hur läraren och eleverna upplevde undervisningsstrategin. Eleverna gick i femte och 

sjätte klass och resultatet visade på att eleverna och lärarna hade liknande uppfattningar om 

vad strategin gav. Det undersökningen visade var att de trodde att kooperativt lärande i idrott 

låter alla elever på olika nivåer förbättra sina färdigheter, utveckla sociala färdigheter, arbeta 

tillsammans som ett team och hjälpa andra att förbättra sina färdigheter och ta ansvar för sitt 

eget lärande. 
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I en annan studie av Ben Dyson (2002) som handlade om att implementera kooperativt lä-

rande i idrottsundervisningen visade sig vara effektiva, men att vägen dit kan vara lång och 

krånglig eftersom det är strategier som varken lärare eller eleven är vana med.   

 

Dyson har också publicerat en artikel tillsammans med Griffin och Hastie (2012) som be-

handlar kooperativt lärande och idrottsutbildning. Det som är viktigt inom kooperativt lärande 

att man gör eleverna delaktiga i lärandet. Det leder enligt författarna till både social, fysisk 

och kognitiva lärandemål. Tanken är att eleven ska bli en meningsfull deltagare i lärandet. 

Eleverna blir inte bara ansvariga för att lära sig materialet, men också för att hjälpa sina 

gruppkamrater att lära. Det finns en växande forskning inom utbildning som rapporterar för-

delarna med kooperativt lärande (Cohen, 1994). Utöver själv lärandet har kooperativt lärande 

har också sociala resultat som positiva grupprelationer (Dyson, Friffin & Hastie, 2012).  

Definitioner på inkludering  

 

Nilholm och Göransson (2014) har identifierat tre definitioner och dessa är: 

1. Gemenskapsorienterad definitionen  

2. Individorienterade definitionen  

3. Placeringsorienterade definitionen.  

Här nedanför kommer det en förklaring till varje definition: 

Den gemenskapsorienterade definitionen 
För att följa denna definition så gäller det att skolsystemet ser olikheter som en tillgång. Det 

ska finnas gemenskap mellan elever på olika nivåer i skolsystemet. Gemenskapen, samarbete 

och problemlösningar ger betydelse där demokratiska och processer är i centrum. Elever ska 

känna en delaktighet i det sociala och pedagogiska. Delaktigheten i lärande ger eleven en möj-

lighet att utveckla sig själv så långt som möjligt beroende på vilka förutsättningar som finns. 

Det finns flera definitioner och det är den gemenskapsorienterande definitionen mån om och 

att det är önskvärt att följa med i det tillståndet (Nilholm & Göransson, 2014). 

Individorienterad definition 
Det som skiljer denna definition med den gemskapsorienterade definitionen är att den indi-

vidorienterade definitionen ser bara inkluderingen utifrån individens perspektiv. Om indivi-

den har nått målen, har bra kamrater och trivs så är eleven inkluderad. Detta är en definition 

där oftast de elever som har det svårt som blir uppmärksammande och inte andra elever. Det 
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gemensamma saknas i denna definition och det kan så att eleven befinner sig i ett klassrum 

med klassundervisning (Nilhom & Göransson, 2014). 

Placeringsorienterade definitionen 
I denna definition så finns det många tvivel bland forskare om det ens är inkludering, ef-

tersom inkludering handlar om att vara inkluderad i skolan. I denna definition av inkludering 

så uppfylls begreppet genom att eleven med svårigheter är med i det ”vanliga” klassrummet., 

men inga särskild krav ställa på hur persons lärande eller gemenskap ser ut (Nilhom & Gö-

ransson, 2014). 

Sammanfattning  

Inkludering är ett ord som är svår definierat eftersom det finns olika förväntningar om just 

ordet inkludering. Det är viktigt att ringa in vad inkludering är just för att få en helhet för det 

finns olika föreställningar om inkludering. Historiskt sätt så har inkludering i skolan ändras 

med tiden och skolan har som uppgift att anpassa sig efter elever och se olikheter som förde-

lar. Alla elever har rätt till en likvärdig utbildning och att ingen elev ska bli diskriminerad av 

någon anledning. I denna studie har litteraturgenomgången kommit fram till att delaktighet 

och gemenskap är viktigt för att få en inkluderande undervisning.  
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Teoretisk bakgrund 

De specialpedagogiska perspektiven  

Forskningen inom specialpedagogik har ökat och ökar fortfarande med en hög fart (Säljö, 

2000). Tidigare handlade ofta specialpedagogik om specialundervisning, men ett paradigm-

skifte sker mot att specialpedagogik i stället handlar om att göra undervisningen tillgänglig 

för alla – alltså inkluderande undervisning (Baglieri & Shapiro, 2017). Det finns tre olika per-

spektiv, vilket man kan använda för att undersöka specialpedagogik och det är genom det 

kompensatoriska-, kritiska- och dilemmaperspektivet (Emanuelsson, Persson & Rosenqvist, 

2001). 

Det kompensatoriska perspektivet  

”Den grundläggande iden i ett kompensatoriskt perspektiv är att kompensera individer för 

deras problem” (Nilholm, 2003) Det man försöker titta på är varför det är ett problem i en 

grupp främst genom neurotiska och psykologiska processer som kan göra att man får en mer 

förståelse för problemet och även hitta en lösning på individnivå (Socialstyrelsen, 2002).  

Det kritiska perspektivet  

Detta perspektiv vill belysa kritik som man kan hitta hos det kompensatoriska perspektivet 

(Haug, 1998). I det kritiska perspektivet letar man efter det som kan orsaka problem vid in-

kludering. Om en elev inte känner sig inkluderad ska man leta efter orsaken utanför den spe-

cialpedagogiska verksamheten (Skrtic, 1995).  

Några faktorer kan ligga bakom problemet: 

1. Professionella diskurser och intressen. 

2. Skolans misslyckande  

3. Strukturellt och socioekonomiskt förtryck.  

Dilemmaperspektivet  

Dilemmaperspektiv är en kombination av både det kritiska perspektivet och det kompensato-

riska perspektivet. Dilemmaperspektivet är lite nyare och inte lika väletablerat som de andra 

(Clark, Dyson & Millward, 1998). Det ena perspektivet behöver inte utesluta det andra per-

spektivet och därför finns det ett mellanting som kan se på båda perspektiven för att nå en 

lösning (Atterström & Persson, 2000).  
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Den specialpedagogiska vetenskapen kan vara som en vägvisare för undervisning. Pedagogi-

ken borde ge oss en tankeställare och väcka en del frågor. Frågor som vad, hur och varför? 

(Larsson, 2014).  Eleverna ska bli förberedda för att komma ut i samhället och även nå vissa 

kunskapskrav. De didaktiska frågorna ger ett viktigt syfte för eleverna, men borde vi lägga 

till: Till vilka? (Nilholm, 2003) 
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Metod  

I denna studie används kvalitativa forskningsintervjuer för att få fördjupat resultat. Kvalitativa 

intervjuer kan utformas och utföras på många olika sätt men det gemensamma är att analysera 

helheten (Kvale & Brinkmann, 2015). Intervjuguiden (bilaga 1) gjordes för att få det lättare 

för forskaren att hålla sig till syftet i studien. Det fanns utrymme att ställa följdfrågor. Ord-

ningen på frågorna var viktiga för att förbereda respondenterna på de mer djupgående frå-

gorna. Frågorna var öppna och hade inga svarsalternativ där respondenternas planering, för-

hållningsätt och bemötande blev mer synligt (Backman, 2016). De frågor som är skrivna i 

intervjuguiden är utformade så att intervjupersonen ska hinna tänka efter och sedan förbereda 

sig på nästa fråga. I början av intervjun ställs det frågor om hur länge personen har arbetat 

som idrott och hälsa-lärare och fler bakgrundsfrågor för att få personen att bli bekväm och 

förbereda sig inför de andra frågorna som rör syftet (Kvale & Brinkmann, 2015). 

Urval 

De respondenterna som är vald till denna studie är fyra idrott- och hälsa lärare som är verk-

samma i grundskolan. Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare i idrott och hälsa 

ser på inkluderande undervisning i ämnet idrott och hälsa. I denna studie har snöbollsurvalet 

används för att få bättre information (Ahrne & Svensson, 2016). Lärare i grundskolan kontak-

tades och blev tillfrågade om de var villiga att bli intervjuade. Fyra lärare intervjuades för att 

undersöka vilken syn de har på inkluderande undervisning. Antalet lärare som blev intervju-

ade var beroende på om forskaren fick tillräcklig med data för att får svar på syftet (Kvale & 

Brinkmann, 2015). För att få studien så jämställd beslutades att två kvinnor och två män ska 

vara med och respondenterna har i denna studie fingerade namn: 

• Kristine (33 år) Grundskolelärare, åk: 7-9. idrott och hälsa.  

• Ali (42 år) Grundskolelärare, åk: 7-9. Idrott och hälsa. 

• Malin (31 år) Grundskolelärare, åk: 7-9. Idrott och hälsa. 

• Jonas (45 år) Grundskolelärare, åk 4-9. Idrott och hälsa. 

Genomförande. 

Plats vid intervjutillfället valdes av respondenten utifrån instruktioner att de skulle välja en 

plats där de kände sig lugna och trygga. Två av respondenterna valde att sitta i ett personal-



 11 

rum, medan de två andra valde att sitta hemma. Intervjuerna tog 30-50 minuter beroende på 

deras svar. Alla intervjupersoner fick frågorna skickade till sig innan intervjun genomfördes. 

Några av dem läste dem och hade redan svarat på frågorna på ett papper innan. Detta utskick 

medförde en risk för att svaren blev tillrättalagda, men utifrån svaren fick respondenterna 

följdfrågor. Intervjuerna spelades in med hjälp av mobiltelefon och även anteckningar fördes 

och därmed togs en fråga bort under tiden för den likande en annan fråga mycket. Innan inter-

vjun genomfördes så förklarades syftet med uppsatsen och även vad dessa intervjuer kommer 

användas till.  

Reliabilitet 

Reliabilitet är ett begrepp som beskriver studiens tillförlitlighet. Om studien är tillförlitlig ska 

en annan forskare kunna få ett liknande resultat ifrån samma data. I denna studie har målet 

varit att göra försvarbara tolkningar vilket innebär att tolkningarna är kopplade till teori om 

tidigare forskning. Utöver detta har tolkningarna omprövas vid ett flertal tillfällen för att sä-

kerställa att tolkningarna varit tillförlitliga (Kvale & Brinkmann, 2015). Syftet med en tol-

kande analysmetod är inte göra resultatet generaliserbart, utan att finna djupare innehåll i re-

spondenternas utsagor. Det som skulle kunna höja tillförlitligheten i denna studie hade varit 

att låta en annan forskare med bedöma tolkningarna. Om en annan person skulle använda 

samma intervjuguide anses chansen vara stor för att personen skulle komma fram till likartat-

de slutsatser och resultat. Om intervjuguiden skulle användas igen skulle svaren antagligen 

ändras för att de har andra erfarenheter, eftersom denna studie har en hög reliabilitet så skulle 

intervjuguiden användas vid fler tillfällen (Kvale & Brinkmann). Detta är på grund av att stu-

dien har tillförlitlighet och trovärdigheten höjs för att lärarna har fått svara på frågor där de 

bara kan använda deras egna erfarenheter (Trost, 2005).   

Validitet 

Validitet, giltigheten, innebär att forskaren undersökt vad som framkommit i syfte och fråge-

ställningar, alltså vad studien utlovar sig mäta. Intervjuguiden ska uppnå en viss kvalitet så 

den mäter det relevanta för att nå studiens bästa resultat. Respondenterna som blir intervjuade 

ska få en tillit till intervjufrågorna och därför skickades frågorna ut till dem innan intervjun 

hölls. I denna studie var syftet att få reda på vad idrott och hälsa lärare har för syn på inklude-

rande undervisning (Kvale & Brinkmann, 2015). De lärare som deltog i studien var lärare och 

hade olika klasser i idrott och hälsa. Denna studie syftar till alla i en klass och inte just en 
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grupp av människor. Lärarna fick samma frågor och därmed ökar validiteten för att det blev 

enklare att bedöma svaren (Trost, 2005). 

Etiskt förhållningssätt 

Visa hänsyn till de personer som blir intervjuade. Genom att följa de etiska riktlinjerna: 

Informationskravet 

Där alla respondenter blev informerade om vad syftet och vilket användningsområde denna 

studie har. Alla respondenter fick ett brev med information om att deltagandet är frivilligt och 

att de har rätt att avbryta intervjun eller hoppa över frågor. Personerna får upplysning om att 

de kommer vara anonyma och att detta är en studie som inte kan spåras till deras arbetsplats 

(Kvale & Brinkmann, 2015). 

Samtyckekravet 

Deltagarna ska vilja vara med frivilligt och att undersökningen görs för ett gott ändamål. Där 

intervjupersonen har rätt att påverka sin medverkat, genom att avsluta intervjun eller att inte 

välja att svara på vissa frågor utan av det blir några negativt i följd (Kvale & Brinkmann, 

2015). 

Konfidentialitetskravet 

Tystnadsplikt är något som måste hållas, och den informationen om personen ska inte kunna 

spåras så att man kan identifiera respondenten. Information om vem/ vilka som kommer ha 

tillgång till detta material och att personen ska känna en tillit till forskaren är viktigt (Kvale & 

Brinkmann, 2015). 

Nyttjandekravet 

De uppgifter som forskaren fått ta del av får inte användas utanför forskningssyfte. Det gäller 

personuppgifter och personnummer. De uppgifter som uppkommer får bara användas i studi-

ens syfte och inte säljas till några sociala myndigheter (Kvale & Brinkmann, 2015). 
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Resultat 

Syftet i denna studie är att undersöka hur lärare i idrott och hälsa ser på inkludering. Inter-

vjusvaren har delats in i tre delar: Grundsyn på inkludering, synen på den egen undervisning 

utifrån ett inkluderande perspektiv och synen på vilka förutsättningar som krävs för att effek-

tivt kunna arbeta inkluderande. Detta illustreras enligt modellen nedan. Varje del kommer att 

redovisas var för sig och består av de synsätt som framkom i intervjun. 

 

Figur 1: Beskriver synen på inkludering. 

Grundsynen på inkludering 

Alla respondenter berättade om sin syn på inkludering, men vad inkludering var för dem och 

vad som skilde sig åt. För en respondent handlade det om att eleverna skulle få vara en del av 

gruppen, för en annan handlade det om att eleverna kan lära av varandra, för den tredje att 

anpassa undervisningen efter eleverna särskilda behov och då kunde exempelvis könsindelade 

grupper förekomma och för den fjärde att dela in grupperna efter betyg och kunskapsnivå. 

Deras svar kommer i denna del att redovisas i sin helhet för att undvika risken att lyfta ut citat 

som inte speglar deras grundsyn på inkludering. 

Nedan följer respondent Kristine: 

Synen	  på	  inkludering	  i	  
idroRsundervisning	  

Grunssyn	  på	  
inkludering	  

Synen	  vilka	  på	  
förutsäRningar	  
som	  behövs	  för	  

aR	  arbeta	  
inkluderande	  

Synen	  på	  sin	  
egen	  

undervisning	  
och	  

inkludering	  
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Inkludering är för mig är ett förhållningsätt där man ser barnens olikheter som en tillgång där ele-

ver kan lära av varandra. Jag är allergisk mot personer som väljer att plocka ut elever i särskilda 

grupper utan egentligen ha undersökt lärmiljön och vad som man kan göra för att förändra sig 

själv, eller kanske inte sig själv, men det man gör i klassrummet. Att alla elever måste vara i 

samma klassrum till vilket pris som helst är inte inkludering för mig, men det är ändå något jag har 

som ambition, att jobba mot. Men om en elev behöver mindre grupper så behöver ju eleven det, 

men sådana lösningar ska inte ske per automatik. Först ska man reda ut vad man kan göra an-

norlunda i klassrummet. Inkludering är för mig ett flexibelt förhållningssätt där delaktighet och lä-

rande är det viktigaste. Kanske är det bäst för eleven att vara i stor grupp vid ett fåtal gånger per 

dag och är det baserat på elevens bästa och genom utredning så är eleven inkluderad i min värld. 

Klassrumsmiljön är egentligen ganska konstig, finns ju ingen annanstans i samhället där man sitter 

så mycket folk i samma rum med så höga krav på flera nivåer. Jag gillar flexibla undervisnings-

grupper, stationstänk och så vidare… Ett långt svar på ett kort fråga, men detta är ändå inkludering 

för mig (Kristine).  

En annan respondent, Ali, framhävde att det är viktigt att alla ska få vara med i gemenskapen, 

men att han ibland delade in klassen efter kön. Han framhäver också vikten av att anpassa 

undervisningen så den passar alla.  

Inkluderande, orden i sig betyder ju att alla ska få vara med på deras olika förutsättningar. Vi har 

ju samundervisning med tjejer och killar, men ibland delar man dom ju. Men det här kan det 

handla om att möta elever. Vi har många med utländskhärkomst hur man kan möta dom på ett bra 

sätt. Ja, även elever som kanske inte tycker att idrott är det roligast som finns, att det är viktigt att 

inkludera dom på ett så bra sätt (Ali). 

För den tredje respondenten, Malin, handlade det om deltagandet i gruppen ska du få vara 

med och inkludering handlade om att se till att alla kunde vara med.  

Ja, men det betyder väl att alla kan vara med i undervisningen utifrån deras särskilda behov. Att 

liksom oberoende av hur du är som person så ska du kunna vara med på det sättet du kan vara 

med. Utifrån det du kan och inte kan, att ingen lektion ska vara såhär att då kan inte du vara med, 

för att du inte kan det här eller att du är för svag, eller att du tycker det är obehagligt eller så. Att 

man kan anpassa undervisningen så att alla kan vara delaktiga (Malin).  

Den sista respondenten, Jonas, hade en annan inställning till inkludering och föresprå-

kade i stället en uppdelning av elever utifrån betyg.   
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För mig betyder det att hitta rätt undervisningsform för varje elev, och för mig betyder det att inte alla 

elever sitter i samma klass. Det är en skillnad som i Sverige att alla sitter i samma klass oansett olika ni-

våer, typ F-A ja, alla och att alla hamnar i samma klass jag tycker inte det är rätt undervisningsform för 

alla eller att det är någon inkluderande undervisning. Det finns många som inte vill eller kan bli inklude-

rad men vi pushar dom ändå att vara med i gruppen. Jag kommer ifrån ett annat land och ett annat system 

och det här systemet är baserat på ett annat tänkesätt om inkluderande undervisning (Jonas).  

Synen på inkludering i idrottsundervisningen. 

Gällande synen på vilka aspekter som påverkade arbetet med inkludering i det vardagliga ar-

betet framkom flertalet olika nyckelord, meningar och begrepp. Flertalet nya sidor av inklude-

rande undervisning framkom i denna del. Alla respondenter talade om delaktighet, två av re-

spondenterna om flexibel lärmiljö, två om elevinflytande, två om kooperativt lärande, men 

sedan var det flera delar som bara någon talade om. Nyckelaspekterna illustreras i modellen 

nedanför. 

 

 
 

Figur 2: Beskriver synen på inkludering. 
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det	  finns	  
olika	  

Tillhörighet	  
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Alla fyra respondenter talade om delaktighet som en viktig del av sin inkluderande undervis-

ning. Respondenten Malins svar exemplifierar detta.  
 

Jag jobbar för att alla ska kunna delta, jag vill ha aktiviteter och lektioner där ingen känner sig ut-

anför eller för dålig, för stor eller för liten utan att de aktiviteterna jag gör ska passa alla egentligen 

(Malin).  

 

För respondenten Kristine var lärande och kooperativt lärande en annan del som ansågs 

vara viktigt ur ett inkluderande perspektiv.  

 
En av de viktigaste delarna i inkluderande undervisning är att eleverna lär av varandra, alltså koo-

perativt lärande, att man ser olikheter som tillgång och ger mer utrymme åt eleverna. Det är inte 

lätt alltid, men det är så jag försöker planera (Kristine). 

 

Det som fungerar bäst för hela gruppen tycker jag är lektioner där eleverna arbetar i grupper och 

samarbetar, lär av varandra och är aktiva (Kristine).  

 

Även Ali lyfta fram idén om att låta eleverna lära och lyfta varandra.  

 
Jag tycker vi är ganska tydliga med målsättningen när vi jobbar med andra också att då är det inte 

”one man show” utan att det handlar om att lyfta varandra så att alla kan nå sin fulla potential. Vi 

brys oss inte om någon är stjärna för vi ser i fler perspektiv (Ali).  

 

Respondenten Ali talade också flertalet gånger om vikten av elevinflytande i den inklude-

rande undervisningen, vilket också Kristine gjorde.   

 
Men annars handlar det mycket om att de ska kännas bekväma och känna sig inkluderade i form 

av att de får vara med och tycka och önska saker och anpassa saker. (Ali).  

 

Jag brukar försöka ge ganska mycket makt åt eleverna, att alla får vara med och grovplanera ter-

minen. Detta tycker jag gör skillnad, men det är svårt att säga. (Kristine).  

 

Respondent Jonas talade som de andra om delaktighet, men inte utifrån hela gruppen, utan i 

stället om nivåindela grupper, vilket enligt respondenten var inkludering.  
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I början vid inkludering så kan man börja med olika nivågrupper som behöver lite extra stöd, och några 

som vill ha mera utmaning där dom kan vara tillsammans i typ 5-10 minuter. För det är inte alltid så kul 

när en E- elev spelar med en A-elev. Det är inte så roligt att spela med 8-0 i mål och om man möter någon 

elev som är i samma nivå blir det mer utmaning (Jonas). 

För respondenten Kristine handlade inkludering till stor del om att ompröva sina egna under-

visningsstrategier så att den passade hela gruppen.  

 
För mig handlar det om att fortsätta kartlägga vad jag gör och hur jag skulle kunna göra an-

norlunda för att öka delaktighet och lärande. Överlag gäller det att få med fler så även att vi lärare 

kan lära av varandra. Inkludering är komplext och vi har garanterat en massa knep som vi kan dela 

med oss av (Kristine). 

 

Ett annat begrepp som användes i beskrivningar om viktiga aspekter av inkludering var 

– tillhörighet. Ali sade följande:  

 
Fördelar är ju såklart att alla människor vill ju ha en tillhörighet att vara inkluderad i någonting. 

Och ja och det är såklart positivt att alla ska känna att de har en tillhörighet och att man får vara 

med oavsett vilken situation det är i, även om det är en lärsituation eller socialsituation i skolan 

(Ali).  

 

Samma respondent talade också om begreppen trygghet.  

 
Det handlar om att skapa en trygghet, har dom missat mycket så vill man ju bemöta dom i det och 

det handlar ju om att inte ställa för mycket krav i början, och säga att det är bra att de är här och 

vad eleven vill göra. Man får vara lite smidig så det tror jag att alla tänker att bemötandet är vik-

tigt. Det är ju på individnivå för att öka deras närvaro (Ali). 

 

Till sist framhävdes möjligheten att se att det finns andra elever i skolmiljön när Jonas talade 

om sitt inkluderande arbete.  

 
Fördel är att dom ser andra elever och att det finns olika elever. Det finns dom som är lite mer ag-

gressiva elever (Jonas).  

 

Utöver detta talade Jonas också om att visa att det blir konsekvenser om något betedde 

sig illa.   
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Det jag upplever nu, är det gruppen som typ skiter i allt, de är respektlösa, ansvarslösa. Det är i 

alla andra ämnen. De som inte deltar i undervisningen… Jag arbetar så att det finns en konsekvens, 

om du svär väldigt mycket så får du en skrivuppgift av mig ”varför är du så ful i munnen” eller om 

du retar upp någon person flera gånger på en lektion så får du också en typ av skrivuppgift att 

skriva ett brev till den här personen ”varför retar jag dig så mycket” och be om ursäkt. Jag säger 

innan att de ska tänka på det här eller kommer du ihåg att reglerna är så här, som första varning. 

Det måste hända flera gånger och upprepa sig mer innan du får en skrivuppgift, men de vet att det 

kommer en konsekvens om du fortsätter att bete sig på ett dåligt sätt (Jonas). 

Synen på vilka förutsättningar som behövs för att arbeta inkluderande.  

Gällande synen på vilka förutsättningar lärarna önskade för att kunna arbeta mer inkluderande 

fanns flera gemensamma beröringspunkter, men också delar som bara enstaka stod för. Alla 

fyra respondenter framhävde kollegialt lärande, två av dem fortbildning och tid för att planera 

för inkludering. Det som bara entalet av respondenterna framhävde ses i illustrationen nedan.  

Figur 3: Beskriver förutsättningar. 
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Alla fyra respondenter framhävde kollegialt lärande på arbetsplatsen som en viktig del av det 

inkluderande arbetet. Respondent Ali beskrev det så här: 

Vi har sällan tid att sitta och snacka om dessa saker och vi har pratat i flera år om att vi vill ändra 

idrottsundervisningen, men då behöver man ju ha mer tid. Det går inte att samlas en timme på en 

konferens och lösa all världensproblem utan då behöver man sitta, kanske en heldag eller två hel-

dagar och grotta ner sig i vilken syfte och hur vi vill ha det (Ali).  

Respondent Jonas förespråkade utöver kollegialt lärande och samsyn ett fokus på betyg och 

bedömning som en viktig del av i inkluderingsarbetet.  

Jag skulle vilja att hela kommunen tycker samma. Och att ha bedömningsaktiviteter typ bedöm-

ningsmatriser, typ såhär, vad är ett A i grundmotoriska grundformer, eller i orientering, eller dans 

(Jonas). 

Även respondent Kristine talade om samsyn, men med ett annat fokus.  

Inkludering är ett synsätt som måste implementeras och vi behöver alla utbildning i vad det är. 

Många tror att inkludering handlar om att alla måste vara på samma plats samtidigt, vilket det inte 

är (Kristine).  

Två av respondenterna menade också att tid för planering är viktig aspekt för att utveckla det 

inkluderande arbetet. En av respondenten uttryckte det på följande vis: 

Jag skulle behöva mer planeringstid, förberedelsetid så det inte är stressigt innan lektionen, och 

sen gärna att man kan samarbeta flera olika kollegor, för oftast har man ju olika tips. Så man kan 

utbyta erfarenheter. För det känns som fler tankar kan lösa fler problem (Malin).  

Respondenten Kristine beskrev också skolledningens roll som viktigt utöver samsyn, fortbildning 

och det kollegiala lärandet.  

”Bland det viktigaste för inkludering är att skolledaren tycker det är viktigt, att alla får utbildning i 

det, och att det finns en samsyn på skolan, att det är ett levande förhållningsätt som alltid är en vik-

tig del i det kollegiala lärandet.” (Kristine). 

 

Två av respondenterna talade om elevgruppens storlek. Respondent Ali beskrev det på föl-

jande sätt där hon förespråkade att sätta in fler lärare i klassrummet.  
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Dom viktigaste förutsättningarna är ju att jag som pedagog har rätt förutsättningar, sitter man med 

25 elever och att vara inkluderade mot alla är det en omöjlig ekvation egentligen så där får man ju 

göra så gott man kan, men sen såklart är det ju med ytligare stöd eller så är ju en förutsättning i 

vissa fall, sen är det ju ganska mycket jag kan göra i ett klassrum för att få elever att känna sig in-

kluderade men ibland så räcker ju inte jag till… med två lärarsystem så långt det är möjligt. För att 

tillgodose allas behov. Men det är såklart en ekonomisk omöjlighet (Ali). 

 

En av de andra respondenterna, Kristine, talade om också om fördelen med att ha fler lärare i 

klassrummet.  
 

De har nu börjat anställa resurslärare och speciallärare som ska vara en del av klasserna. Det tror 

jag är bra. På så vis kan eleverna fortsätta lära av varandra och få stöttning av fler pedagoger. 

Detta tror jag är bra (Krisine). 

Respondent Jonas ansåg också att olika stödprogram för lågpresterande elever skulle kunna vara en 

viktig del av det inkluderande arbetet.   

Jag tycker vi skulle jobba mer med stödprogram för dom vi inte når nu. Dom som ligger på grän-

sen till F-E, ett extra timme eller en stöd grupp en timme, eller de som ligger på A nivå behöver 

också lite utmaning. Eller varför inte en idrottsklass där de får extra idrott, där de får vara assistent 

eller gör någonting med någon sport. Att de också skulle få extra timmar på skolan (Jonas).    

Sammanfattning 

Resultatet delades in i tre delar och del två och tre delades in i olika ord och begrepp 

som var centrala.  

1. Grundsyn på inkludering.  

2. Synen på delar som var viktiga för respondenternas inkluderande undervisning.  

• Flexibel lärmiljö. 

• Delaktighet.  

• Lära sig att det finns olika.  

• Kooperativt lärande.  

• Elevinflytande.  

• Tillhörighet. 

• Trygghet. 
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• Nivåbaserade grupper. 

• Kartläggning av sina egna undervisningsstrategier. 

• Konsekvenspedagogik.  

3. Synen på vilka förutsättningar som behövs för att arbeta inkluderande.  

• Kollegialt lärande.  

• Flerlärarsystem.  

• Samsyn.  

• Stödprogram.  

• Kartläggning av sin egna undervisningsstrategier.  

• Fortbildning.  

• Skolledarens roll. 

Resultatet kommer i nästa del att diskuteras utifrån tidigare forskning om inkludering, 

samt utifrån de teorier som ligger till grund för detta arbete.  
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Resultatdiskussion 

I denna del kommer resultatet att diskuteras utifrån tidigare forskning och de specialpedago-

giska perspektiven. De tre delar som framkom i resultatet kommer också att diskuteras utifrån 

samma premisser och avslutningsvis kommer slutsatser att presenteras.   

Kritik mot studien 

Det som kan ha påverkat studien är att respondenterna fick frågorna innan intervjun, vilket 

skapade en risk för att svaren blev tillrättalagda. Hade frågorna inte kommit förrän intervju-

tillfället hade det varit större chans att svaren hade varit ärligare, eller inte för analyserade. I 

övrigt kan underlaget, alltså antalet respondenter varit fler då en av respondenterna fick stå 

ensam för alla resonemang, vilket kan upplevas som vinklat. Detta leder oss in senare på 

framtida forskning. Det fanns inte mycket forskning kring ämnet och det kan vara en nackdel 

för studien.  

Grundsynen på inkludering 

I resultatdelen presenterades respondenternas grundsyn på inkludering och resultatet visade 

att de hade skilda sätt att se på inkludering även om det fanns gemensamma beröringspunkter. 

Spännvidden mellan deras syn på inkludering gick också från det komenstorisk perspektivet 

till kritiska perspektivet till dilemma perspektivet.  

Det kompensatoriska perspektivet var det minst förkommande och det var bara en respondent 

(Jonas) som var kritiskt mot att alla elever satt i en grupp och att inkludering i stället kunde 

handlade om kategorisera och dela in eleverna efter kunskapsnivå och betyg, ett synsätt som 

han hämtat från sitt hemland där inkludering handlar om att ha homogena grupper. Detta syn-

sätt stämmer in på det kompensatoriska perspektivet där elevens blir exkluderad från sin till-

hörighet och delaktighet i skolan. Detta skiljer sig helt från Nilholm och Göransson (2015) 

sätt att se på inkludering där det handlar om olikheter som en tillgång där de kan lära av 

varandra i stället för att skapa homogena grupper efter kunskapsnivå. Utöver detta förespråkar 

också författarna demokratiska processer som att se olikheter som en tillgång, undvika särlös-

ningar och chansen att känna social delaktighet. Jonas synsätt är närmast den individoriente-

rade definitionen av inkludering där man inte ser olikheter som en tillgång, där gemenskap 

och demokratiska processer inte är lika viktiga, utan eleven anses vara inkluderad om hen når 
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betygsmålen och har kamrater.  Som en motreaktion på det kompensatoriska perspektivet 

kom det kritiska perspektivet där kritik riktades mot att man kategoriserade eleverna och pe-

kade på att eleven inte passade för rådande undervisning och behövdes därför flyttas. I det 

kritiska perspektivet (Skrtic, 1995) tittade man i stället på vad som kunde förändras i lärmil-

jön, alltså undersöka var problemet egentligen ligger, vilket exempelvis handlar om skolans 

misslyckande eller sociokulturella orsaker att den skulle anpassas till att passa alla. Detta syn-

sätt kan vi se i respondent Kristines synsätt på inkludering:  

Inkludering är för mig ett förhållningsätt där man ser barnens olikheter som en tillgång där elever 

kan lära av varandra. Jag är allergirisk mot personer som väljer att plocka ut elever i särskilda 

grupper utan egentligen ha undersökt lärmiljön och vad som man kan göra för förändra sig själv, 

eller kanske inte sig själv, men det man gör i klassrummet. Att alla elever måste vara i samma 

klassrum till vilket pris som helst är inte inkludering för mig, men det är ändå något jag har som 

ambition, att jobba mot. Men om en elev behöver mindre grupper så behöver ju eleven det, men 

sådana lösningar ska inte ske per automatik. Först ska man reda ut vad man kan göra annorlunda i 

klassrummet. Inkludering är för mig ett flexibelt förhållningssätt där delaktighet och lärande är det 

viktigaste (Kristine). 

I hennes utsaga läggs fokus på vad hon kan göra annorlunda i stället för att kategorisera och 

flytta på elever. Hon poängterar också att alla inte behöver vara i samma klassrum hela tiden 

utan att det utgår från elevens bästa, men att det första som kartläggs är undervisningsstrate-

gier och miljön. Detta stämmer också överens med det kritiska perspektivet. Detta synsätt 

stämmer mest in på den gemenskapsorienterade definitionen av inkludering (Nilholm & Gö-

ransson, 2014) där olikheter ses som en tillgång och gemenskap är en viktig del av undervis-

ningen.  

Även dilemmaperspektivet (Clark, Dyson & Millward, 1998). sågs hos respondenterna och 

framförallt hos Ali och Malin som i vissa svar landade i dilemmaperspektivet som är ett mel-

lanting mellan de två tidigare perspektiven. Ali ansåg att det var viktigt att anpassa undervis-

ningen så att den passade alla så ingen blev utanför, men att han i vissa fall delade in klassen 

efter kön. Detta framhävde han som ett sätt att möta eleverna och låta dem idrotta under andra 

förutsättningar. Även Malin talade om att det var viktigt att låta alla delta inom gruppen uti-

från elevernas särskilda behov. Detta synsätt går också in under den gemenskapsorienterade 

definitionen av inkludering där det är viktigt med gemenskap i klassen.  
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Sammanfattningsvis framkom alla tre specialpedagogiska perspektiv och resultaten visade på 

ett brett spektra på synen på inkludering hos lärare i idrott och hälsa. Tre av respondenterna 

menade att inkludering handlade om att göra undervisningen tillgänglig för alla medan den 

fjärde ansåg att det var mer inkluderande att dela in eleverna i grupper efter sin kunskapsnivå. 

Samma respondent var närmast den individorienterade definitionen av inkludering medan de 

andra var närmast den gemenskapsorienterade definitionen av inkludering.  

Synen på inkludering i idrottsundervisningen 

Gällande synen på vilka aspekter som påverkade arbetet med inkludering i det vardagliga ar-

betet framkom flertalet olika nyckelord, meningar och begrepp som inte framkom i frågan om 

vilken grundsyn respondenternas hade på inkludering. Även i denna del var det ett brett spekt-

rum av svar som går in under alla tre specialpedagogiska perspektiv.   

 

Först och främst kan de olika aspekterna av inkludering delas in på två olika kategorier – in-

kludering ur rättighetsperspektivet och inkluderande undervisning. Det är en grov indelning 

och elevinflytande är den enda aspekten som ingår i båda delarna.  

 

• Rättighetsperspektivet (Nilholm & Göransson, 2014) består av demokratiska processer som 

exempelvis delaktighet, tillhörighet, trygghet, elevinflytande och lära sig att det finns olika. 

 

• Inkluderande undervisningen (Nilholm & Göransson, 2014) – Elevinflytande, flexibel 

lärmiljö, kooperativt lärande och kartläggning av den egna undervisningen, nivåbaserade 

grupper och konsekvenspedagogik.   

 

Det som alla respondenterna var överens om var vikten av delaktighet i inkluderande under-

visning, att det var viktigt att alla kände delaktighet i gruppen, vilket är går in under det kri-

tiska perspektivet (Emanuelsson, Persson & Rosenqvist, 2001) att inte exkludera. Även re-

spondent Jonas talade om delaktighet som en viktig del, men inte inom klassen utan utifrån 

kunskapsnivå och betyg, vilket stämmer mer in på det kategoriska perspektivet (Haug, 1998) 

där vikten ligger vid individens problem. Detta stämmer även in på hans grundsyn på inklude-

ring som också gick in under det kompensatoriska perspektivet. Han nämnde dock att det 

kunde vara viktigt att för elever att se att det finns annorlunda elever, bland annat aggressiva 
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elever, vilket är svåranalyserat. Eftersom fokus ligger på att visa upp det avvikande beteendet 

så blir det också det kritiska perspektivet även om det snuddar vid dilemmaperspektivet.   

 

Andra rättighetsperspektiv som framkom i deras arbete med inkludering var trygghet och till-

hörighet, att inkludering handlar mycket om att måendet i gruppen. Dessa värden har också 

stöttning av Skolverket (2017) som är del i den demokratiska fostran. Detta talade de andra 

respondenterna om som var närmare det kritiska- och dilemmaperspektivet. 

 

Det var två av dessa respondenter som talade varmt om elevinflytande för att känna delaktig-

het, vilket också leder in på den andra delen – inkluderande undervisning. I dessa svar var tre 

av respondenterna inne på att förändra den egna undervisningen så att alla kunde lära, genom 

att ha flexibel lärmiljö, låta eleverna lära av varandra - kooperativt lärande, och kartlägga vad 

man själv kan göra annorlunda för att undervisningen och lärandet ska passa alla. Även i 

denna del framkom det att Jonas förespråkar det kategoriska perspektivet (Nilholm & Görans-

son, 2014) där han bland annat förespråkar nivåbaserade grupper och konsekvenspedagogik. I 

stället för att förändra undervisningen förespråkade han homogena grupper som är på samma 

nivå och lär på samma sätt. Elever som inte fungerade som han önskade fick extrauppgifter 

utifrån premissen att det är viktigt med konsekvenser. I detta sätt att möta eleven är det tydligt 

att problemet ligger hos eleven: 

Det jag upplever nu, är det gruppen som typ skiter i allt, de är respektlösa, ansvarslösa. Det är i 

alla andra ämnen. De som inte deltar i undervisningen… Jag arbetar så att det finns en konsekvens, 

om du svär väldigt mycket så får du en skrivuppgift av mig ”varför är du så ful i munnen” eller om 

du retar upp någon person flera gånger på en lektion så får du också en typ av skrivuppgift att 

skriva ett brev till den här personen ”varför retar jag dig så mycket” och be om ursäkt. Jag säger 

innan att de ska tänka på det här eller kommer du ihåg att reglerna är så här, som första varning. 

Det måste hända flera gånger och upprepa sig mer innan du får en skriv uppgift, men de vet att det 

kommer en konsekvens om du fortsätter att bete sig på ett dåligt sätt (Jonas). 

Grundsynen på inkludering och beskrivningar om det egna arbetet med inkludering följer 

varandra där alla tre perspektiv finns representerade. Inget av respondenterna avviker från sin 

grundsyn även om denna del fördjupar deras inställning och syn på inkluderande undervisning 

i idrott och hälsa. 
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Synen på vilka förutsättningar som behövs för att arbeta inkluderande 

I denna del kommer synen på vilka förutsättningar som behövs för att kunna arbeta inklude-

rande. Alla fyra respondenter talade om kollegialt lärande där fokus låg på att diskutera inklu-

derande undervisningsstrategier som kunde passa elevgruppen. Den som avvek här var Jonas 

som tyckte att det viktigaste att diskutera var betyg och bedömning, vilket följer den röda trå-

den i hans kategoriska resonemang och syn på inkludering att kunskapen är den viktigaste och 

demokratiska processer hamnar i skymundan. De andra ville i stället diskutera vad enskilda 

elever i gruppen behövde, men också strategier överlag, vilket stämmer överens med dilem-

maperspektivet (Emanuelsson, Persson och Rosenqvist, 2001) där både individen förutsätt-

ningar och lärmiljön bör kartläggas. Det alla var överens om var att det var viktigt att ha en 

samsyn runt begreppet för att stärka det inkluderande arbetet på skolan, något som stämmer 

överens om det Nilholm, (2007) skriver. En av respondenterna framhävde också skolledarens 

roll som en viktig person för att skapa förutsättningar för samsyn och kollegialt lärande gäl-

lande inkludering. Detta får stöd i Perssons (2013) texter där han skriver om vikten av att 

skolledare och lärare tillsammans arbetar med inkludering. Även fortbildning önskades av alla 

deltagare för stärka sitt inkluderande arbete och detta går det också att hitta stöd för i littera-

turgenomgången (Persson, 2013), att bedriva inkluderande undervisning på den senaste forsk-

ningen.   

Alla av respondenterna framhävde också att önskade mindre grupper, eller alternativt två lä-

rarsystem, vilket skulle stärka förutsättningarna att arbeta inkluderande i klassrummet. Detta 

tillhör det kritiska perspektivet att det är lärmiljön som ska förändras och inte eleven. Det 

stämmer också på den gemenskapsorienterade definitionen av inkludering där man förändrar 

lärmiljön i stället för att marginalisera och flytta på vissa elever. Poängen att arbeta med del-

aktighet och lära av olikheter anses här vara den bästa vägen att gå.  En av respondenterna, 

den respondent som genomgående varit närmaste det kritiska perspektivet (Nilholm, 2003), 

menade att det viktigaste förutsättning är en själv och inställningen till att förändra sin egen 

undervisning.  

Den personen som genomgående varit närmaste det kompensatoriska perspektivet som Nil-

holm och Göransson (2014) ville införa stödprogram för svagpresterande elever, vilket stäm-

mer in på tidigare resonemang. Eleven uppfyller inte förväntade kunskaper och behöver då 

stöttning i ett annat sammanhang, vilket också stämmer in på den individorienterade definit-
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ionen (Emanuelsson, Persson och Rosenqvist, 2001) av inkludering, där demokratiska proces-

ser inom klassrummet inte är det viktigaste.  

Slutsatser  

Alla tre specialpedagogiska perspektiv finns representerade hos respondenterna även om di-

lemmaperspektivet verkar förekomma oftare i resonemang om inkludering. Även ytterlighet-

erna, det kritiska perspektivet och det kategoriska perspektivet finns representerade. Utöver 

detta framkommer i resultatdiskussionen att inkludering kan delas in i två delar – en utifrån 

rättighetsperspektivet och demokratiska processer och en utifrån inkluderande undervisning. 

Respondenterna framhäver flertalet aspekter som är viktiga för att arbeta inkluderande utifrån 

rättighetsperspektivet – trygghet, tillhörighet, delaktighet och elevinflytande. När det kom till 

undervisningen visade sig flertalet inkluderande undervisningsstrategier, så som kooperativt 

lärande, flexibel lärande miljö och kartläggning av den egna undervisningen. I motsats till 

detta framhävdes konsekvenspedagogik och stödprogram, som har ett mer kompensatoriska 

perspektiv. Utifrån detta kan vi också se att både den individorienterade och den gemenskaps-

orienterade synen på inkludering finns representerade hos de fyra respondenterna även om 

bara entalet hamnade i den individorienterade.  

Det visade sig också flertalet delar som viktiga för att kunna arbeta inkluderande, främst att 

förändra sina egna kunskaper genom kollegialt lärande, samsyn, flerlärarsystem, fortbildning 

och kartläggning av den egna lärmiljön, delar som har stöd i tidigare forskning och litteratur. 

Även stödprogram framkom som förslag, men detta går inte in under att förändra sin egen 

undervisning, utan utifrån att skapa nya homogena gruppen med svag- och högpresterande 

grupper, vilket inte har något stöd utifrån litteraturgenomgång eller ur det kritiska perspekti-

vet och dilemmaperspektivet, utan från det kompensatoriska perspektivet.  

Framtida forskning 

För det första skulle denna studie göras på en större målgrupp för att kunna uttala sig om syn-

sättet på ett bredare plan, kanske genom en kvantitativ forskningsmetod. I övrigt verkar det 

finnas ett behov av att undersöka vilka inkluderande undervisningsstrategier som fungerar i 

idrott och hälsa. Göransson och Nilholm (2014) framhäver att det finns en lucka i forskningen 

om vilka strategier som faktiskt fungerar, vilket skulle vara intressant att undersöka.  
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Bilaga 1.  
Intervjuguide. 

1. Vad betyder inkluderande undervisning för dig?  

2. a)Hur arbetar du med inkludering i ditt vardagliga arbete?  

    b) Kan du ge något exempel? 

 

3. a) Hur skulle du beskriva inkluderingsarbetet på er skola?  

    b) Har du några exempel på hur ni arbetar med detta?  

4. a)Vilka för- och nackdelar kan ni se med inkludering?  

    b)Kan du ge något exempel? 

5. a) Vilka är de viktigaste förutsättningar för att kunna arbeta inkluderande?  

     b) Hur ser dessa förutsättningar på din arbetsplats? 

6. a) Finns det aktiviteter som du upplever fungera bättre på hela gruppen än andra?  

    b) Vad tror du att det beror på?  

7. a) Finns det aktiviteter där närvaron och engagemanget är större för gruppen?  

    b) Vad tror du att det beror på?  

    c) Vilka delar tror du påverkar detta?  

8. a) Har ni mycket frånvaro på idrotten?  

    b) Finns det någon särskild grupp som inte deltar i undervisningen?  

    c) Vad tror du det beror på?  

    d) Hur arbetar ni för att denna grupp ska bli mer delaktiga?   

9. a) Ser du några utvecklingsmöjligheter för dig gällande inkluderande undervisning?  

    b) Vilka förutsättningar behöver du för att nå dessa? 

 

 

Tack för din medverkan.  


