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Sammanfattning 

 

Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att undersöka vilket synsätt lärare i idrott och hälsa har på inkludering samt 

på momentet specialpedagogik inom ramen för lärarutbildningen. 

 Hur förhåller sig lärare till begreppet inkludering i ett undervisningssammanhang 

inom idrott och hälsoämnet?  

 Vilka uppfattningar har lärare kring den utbildning de har fått inom specialpedagogik i 

lärarutbildningen? 

 

Metod 

För att besvara studiens syfte och frågeställningar, har kvalitativa intervjuer använts som 

metod. Åtta intervjuer har genomförts med ljudupptagning, transkriberats, skrivits ut och 

genomlästs. Vidare har överstrykningspennor använts för att strukturera upp arbetet utefter 

studiens frågeställningar där teoretiska perspektiv använts för analys.  

 

Resultat 

Studiens resultat visar att lärare inom idrott och hälsa vill förhålla sig positiva till inkluderad 

undervisning, samtidigt som de i praktiken har erfarenhet av att elever i behov av särskilt stöd 

inte alltid gynnas av att vara i inkluderade miljöer. Idrott och hälsoämnet beskrivs som en 

utsatt miljö och särskilt svårt att bedriva inkluderad undervisning inom. Vidare beskriver 

lärare hur det under de senaste åren skett en kraftig ökning av diagnostiseringar och 

koncentrationssvårigheter bland elever, vilket haft en stark påverkan till en splittrad syn inför 

vem inkluderad undervisning gynnar. Samtidigt anser sig lärare i idrott och hälsa ha stora 

kunskapsluckor inom utbildning i specialpedagogik för att bedriva en inkluderad 

undervisning. 

 

Slutsats 

Lärare i ämnet idrott och hälsa uttrycker att elevantalet i en klass kan vara avgörande för deras 

möjlighet att inkludera och förmedla lust och förståelse inför ämnets syfte. Detta kan, i likhet 

med lärares bristfälliga kunskaper inom specialpedagogik, vara av värde att förhålla sig till 

om vi ska uppnå den inkluderande skola som läro- och kursplaner trycker på idag. 

 



 

 

Abstract 

 

Motivation and problem statement 

The aim of this study is to examine which approach teachers in physical education has on 

inclusion and the torque special education within teacher education. 

 How do teachers relate to the concept of inclusion in an educational context? 

 What are the teacher’s views on the training they have received in special education? 

 

Method 

Qualitative inteviews have been used as a method to obtain answers to the problems raised in 

this study. Eight interviews have been conducted and recorded, later to be transcribed and 

analyzed. Highlighters have been used to structure the work according to the different 

theoretical areas used in the analysis in order to give an answer to the problems.  

 

Result   

The result of the study shows that teachers of physical education want to remain positive 

towards inclusive education, at the same time as they have experience in practice that pupils 

in need of special education do not always benefit from being in inclusive environments. 

Physical education is described as a subject in an exposed environment, in which it is 

particularly difficult to conduct inclusive education. Furthermore, teachers describe how there 

has been a substantial increase in diagnoses within the area of concentration difficulties 

amongst pupils, something which has contributed to a divided view on whether anyone really 

benefits from inclusive education. At the same time, teachers of physical education think that 

they lack the training in special education necessary for conducting the inclusive education. 

 

Conclusion 

Teachers of physical education expresses the number of students in a class can be crucial to 

their ability to include and convey the desire and understanding for the subject purpose. 

This might, just as teachers inadequate knowledge about special pedagogy, could be of value 

to relate to if we are going to accomplish this inclusive school that the steering documents 

require.  
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1 Inledning 

1.1 Introduktion 

Specialpedagogik har utifrån pedagogik skapats hand i hand med det samhälle som utvecklats 

under 1900-talet. Här har en institutionalisering och segregering av elever med olika typer av 

funktionsnedsättningar bidragit till en stark debatt i det som idag lett fram till den integrering 

inkluderingsreform som råder inom skolsektorn (Heimdahl & Mattson; SPSM, 2008, s. 9). I 

detta står Barnkonventionen för den värdegrund som kommit att forma skolväsendet i 

Sverige, där grundskolans utbildning ska leda till att alla elever ges möjligheter till utveckling 

samt skapa förberedelser för att bli integrerad och inkluderad i samhället (UNICEF, 2009, s. 

23 f.).  

Den nya skollagen (2010:800) fastslår att all undervisning ska anpassas efter varje elevs 

förutsättningar och behov där olika vägar att nå skolans mål på är möjliga (Lgr11, 2001, s. 7 

f.). Samtidigt som ambitionen idag är en inkluderad skola, visar trenden på en ökad 

kategorisering, där allt fler elever placeras i särskolan men också inom specialklasser i den 

reguljära skolan (Karlsson, 2007, s. 12, Ljusberg, 2009, s. 4 & Jerlinder, 2010, s. 15). 

Vid en granskning av skolinspektionen (2012) har det visats att 16 av de 36 skolor som 

besöktes, inte uppfyller kraven på resurser som elever i behov av särskilt stöd har rätt till i 

ämnet Idrott och hälsa. Intervjuer med rektorer och lärare vittnar om att det är ovanligt att 

elevers behov av särskilt stöd utreds inom ramen för idrott och hälsoämnet. Undersökningen 

visar även på att det råder oklarhet bland lärare inom ämnet kring det stöd och resurser som 

finns att tillgå men också en brist på skolan generellt när det kommer till erfarenheter och 

specifika arbetssätt för att inkludera alla elever. (Skolinspektionen, 2012, s. 12 f.) 

 

Med detta som utgångspunkt, syftar denna studie till att undersöka hur lärare inom ämnet 

Idrott och hälsa arbetar samt förhåller sig till en inkluderad undervisning utifrån den 

utbildning de fått inom specialpedagogik i sin grundlärarutbildning. 
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1.2 Bakgrund 

1.2.1 Specialpedagogisk historik  

Begreppet en skola för alla kom till i och med införandet av folkskolan år 1842. Då fler barn 

nu kom att börja undervisas, uppstod flera och olika problem kring elevers prestationer i 

skolmiljön. Detta ledde i sin tur till att nya åtgärder togs vid där en av dessa blev införandet 

av den första hjälpklassen i Norrköping år 1879. (Börjesson, 1997, s. 28.f) 

 

Den institutionalisering och segregering av elever som inte ansågs passa in i det vanliga 

skolväsendet, fick i början på 1900-talets andra hälft, en annan vändning då dess effekter på 

den utsatta eleven ifrågasattes. Genom ett integrerat arbetssätt med specialundervisning, var 

tanken istället att minimeras specialskolor, vilket numera ansågs vara något som alltid 

konstruerats och funnits för att tjäna världen runtomkring (Thomas & Vaughan, 2004). 

Samtidigt menar Ahlberg (1999) att integreringsreformen fick en svag genomslagskraft på 

grund av skolans sätt att bedriva specialundervisning genom segregerade lösningar. Detta 

bidrog till att begreppet inkludering växte fram som en kritik mot integreringsreformen, som 

man menade enbart fokuserade på organisatoriska lösningar och inte på ett helhetsperspektiv 

där miljön som eleverna vistades i var en del i detta. (Ahlberg, 1999) I debatten ansåg man det 

skadligt för elevers självuppfattning att hållas segregerade från den vanliga klassen, vilket 

kom att bli en fortgående debatt som än idag är aktuell. Genom det nya förhållningssättet 

skulle specialundervisningen inte längre finnas kvar i skolan utan istället bli något som alla 

lärare skulle jobba med utifrån specialpedagogiska åtgärder, där en speciallärares roll var att 

fungera som rådgivare åt arbetslaget. (Vernersson, 2007, s. 21.f) 

 

Decentraliseringen av skolan från statlig till kommunal nivå, har inneburit ett lokalt ansvar för 

de besparingsåtgärder som skolan varit utsatt för. Detta har fört med sig att skolledarens roll 

som sorterare av elever ökat, då uppgiften att skilja behövande från icke-behövande genom de 

minskande resurserna accentuerats. Å ena sidan ska de se till att bara de verkligt behövande 

eleverna får särskilda insatser så att pengarna används effektivt och utgifterna hålls nere, 

medan de å andra sidan finns ett intresse i att fler elever blir kategoriserade, genom främst 

diagnostisering, då detta är en av få vägar till ökade resurser åt skolan (Rosenqvist & 

Tideman, 2000, s. 10) Detta innebär för eleven att anpassa sig till hur skolan väljer att fördela 
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och ge ut stödet, oavsett om detta är det optimala för dennes utveckling eller inte (Giota & 

Lundborg 2007, s. 557.ff).  

1.2.2 Lärarutbildningen ur ett specialpedagogiskt perspektiv 

År 1985 beslutades det om en ny grundskollärarutbildning där alla lärare skulle ges en 

specialpedagogisk beredskap i form av 10 poäng specialpedagogik. Tanken var i och med 

detta att lärare skulle handledas av specialpedagoger för att kunna inkludera elever i behov av 

särskilt stöd (Malmgren Hansen, 2002, s. 17) Då den av regeringen förväntade förändringen 

inom specialpedagogisk verksamhet uteblev, skulle ett skäl till detta, enligt Malmgren 

Hansen, kunna vara förbindelselänken där de 10 poängen specialpedagogik i lärares 

grundutbildning, förblev osynlig. (Malmgren Hansen, 2002, s. 149) I senare 

regeringsproposition (1999/2000:135) lades det fram om att det i specialpedagogiken inom 

det allmänna utbildningsområdet är viktigt att alla studenter får en grund att stå på och kan 

identifiera de mest vanliga problemsituationerna, där det kan vara aktuellt med särskilt stöd 

och hjälp (Prop. 1999/2000: 135, s. 57 f.).  

 

Den 1 juli år 2011 trädde den nya högskoleförordningen i kraft på regeringens vägnar. 

Med utgångspunkt i förordningen ska studierna inom den utbildningsvetenskapliga kärnan 

bland annat omfatta: utveckling, lärande och specialpedagogik, samt uppvisandet av förmåga 

att identifiera och i samverkan med andra hantera specialpedagogiska behov. 

(Högskoleverket, 2012) 

 

Lärarutbildningskommittén (LUK) uttrycker i kapitel 9 att kompetensen för att möta alla 

elever kräver en till synes förnyad studie beträffande hur skolan, dess ledare och lärare tänker 

om avvikelser, hur avvikelser definieras och hanteras, om vilka som då definieras som 

avvikande och hur dessa elever kategoriseras och undervisas. Utbildningspolitiskt och 

verksamhetsmässigt beskrivs den stora utmaningen vara, hur lärare skall hantera det faktum 

att elever har olika förutsättningar, erfarenheter, kunskaper och behov. En fråga som här 

ställs är hur elevers olikheter ska framstå som resurser och utgöra styrande förutsättningar i 

skolans pedagogiska arbete i en för alla elever gynnsam riktning? (SOU 1999: 63, s. 192).  

1.2.3 Lärarens roll inom ämnet Idrott och hälsa 

Lärare inom ämnet Idrott och hälsa har i uppgift att ge alla elever förutsättningar för att främja 

fysiskt och psykiskt välbefinnande samt ge redskap för hur man kan påverka sin hälsa genom 
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hela livet. I läroplanen för grundskolan, Lgr11, står det skrivet att fysiska aktiviteter och en 

hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande (Lgr11, 2011, s. 51). 

Engström (2004, s. 6) tar upp att ämnet Idrott och hälsa för en del elever är den första och 

enda kontakten med fysisk aktivitet, vilket samtidigt visas i människans vardag som går mot 

att bli allt mer stillasittande. Ur ett historiskt perspektiv har ämnet gått från att bedriva 

undervisning med fokus rent på den praktiska bildningen i fysisk aktivitet (Sandahl, 2004, s. 

59) till att med införandet av Lpo94, även inriktas mot hälsobegreppet. Larsson (2007) menar 

att elever i behov av särskilt stöd haft det svårt ur ett historiskt perspektiv av anledning att det 

funnits så starka riktlinjer och föreställningar för hur idrottsliga aktiviteter ska gå till och 

bedrivas (Larsson, 2007, s. 234). Samtidigt trycker läroplanen på att alla som idag jobbar på 

skolan har ett särskilt ansvar att uppmärksamma och stödja elever i behov av särskilt stöd.  

(Lgr11, 2011, s. 14). 

1.3 Definitioner av begrepp 

1.3.1 Specialpedagogik 

Specialpedagogik är att betrakta som ett ämnesområde. Samtidigt har terminologin inom 

området för specialpedagogik, visats som svårtolkad (Asmervik, 2001, s. 90) Hur 

specialpedagogiken rent medicinskt skiljer sig från den vanliga pedagogiken kan diskuteras, 

men har under sin korta historia många gånger fungerat som ett komplement till den generella 

pedagogiken som inte varit tillräcklig i alla avseenden. Ahlberg (2001, s. 13.ff) menar i 

sammanhanget att specialpedagogik har som huvuduppgift att undanröja hinder för lärande 

och delaktighet i undervisningssituationer. Ofta är det tal om samma teorier och riktlinjer, 

men när det kommer till principen om individualisering, praktiseras denna ofta mer 

konsekvent inom specialpedagogiken.(Asmervik, 2001, s. 9)  

1.3.2 Elever i behov av särskilt stöd 

Vid genomslaget av decentraliseringen av skolan under 1990-talet, förflyttades beslut om 

resursfördelningen för vilka elever som ansågs vara berättigade till särskilt stöd till kommunal 

nivå. Detta ledde i sin tur till att kommunerna själva utarbetade sin definition av gruppen 

elever i behov av särskilt stöd. Resultatet blev en definition som varierade och rymde 

vidsträckta begrepp. I sammanhanget bör det tilläggas att verken elever med eller i behov av 

särskilt stöd bör vara eller är en enhetlig eller klart avgränsad grupp. (Skolverket, 1998; 

Linderdahl & Ögren, 2008, s.5) Internationellt sett används begrepp som special educational 
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needs (SEN) och disabilities. Dessa kan förekomma både tillsammans och var och en för sig, 

där de enligt Smith och Thomas både berör elever som har behov av särskilt stöd i 

undervisningen för att de har svårt att hänga med, men också elever som har lätt för sig och 

därmed behöver särskilt stöd för att motiveras (Green & Hardman, 2005, s. 221.ff). Precisa 

uppgifter om antalet elever som behöver specialpedagogiska åtgärder finns inte framtagna, 

men om ett mindre antal elever i detta avseende har en funktionsnedsättning, beräknas 

omkring 20 procent av gruppen infinna sig i en gråzon. (Skolverket, 2012-08-23).  

1.3.3 Integrering och inkludering 

De problem som en elev möter på då han eller hon ska försöka anpassa sig till kraven i den 

normala skolmiljön, kan ses som orsak till att man numera i pedagogiska diskussioner ofta 

utgår från termen inkludering istället för integrering (Holm m.fl, 1997). Inkludering som 

begrepp innebär att det är skolan som ska anpassa sig efter den enskilda eleven och inte 

tvärtom. Enligt denna princip är det skolan som ska sträva efter att se skillnad mellan elever 

som en resurs och inte som ett problem vars lösning heter segregerade grupper och 

nivågrupperingar (Bradland, 1997). Nilholm (2006, s. 21.f) beskriver att utgångspunkten med 

en inkluderande skola är att verksamheten ska utgå ifrån att alla elever är olika vilket kräver 

att undervisningen ska anpassas efter varje elevs behov. 

 

Haug (1998, s. 21.f) slår fast att begreppet från den nordiska debatten uppkommit ur formen 

inkluderande integrering som skulle kunna sammankopplas med synen på rättvisa genom 

erkännande, där alla elever deltar och undervisas i samma klassrum (Jerlinder, 2010, s. 39). 

Vid sökande efter begreppen i Nationalencyklopedin finner vi inkludering förklarat som 

Inkludera, (också) låta ingå som en del (i viss grupp) (Nationalencyklopedin, 2008, s. 128). 

1.4 Teoretiska utgångspunkter 

Synen på elever med svårigheter har förändrats över tid. Genom den historiska kontexten kan 

vi få perspektiv på vår egen tid som hjälper oss förklara dagens synsätt och handlingar för 

elever med särskilda behov. Genom historien har vårt sätt att se på människor och hur vi 

väljer att särskilja människor ofta hängt samman med vilka värderingar och idéstrukturer som 

finns i samhället vi lever i. Inom varje tidsepok finns det grupper som strider om rätten att 

formulera vad och vilka som är normala och vilka som anses avvikande. Det normala är 

oftast det genomsnittliga, det vanliga, men också en moralisk idé om hur det bör vara. 
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(Rosenqvist, 2000, s.4) Berger och Luckmann (1979, s. 12) menar att det är vi människor och 

vår samhällstillvaro som konstruerar verkligheten och dess sociala konstruktioner. Skolan är 

den kliniska miljön där eventuella svårigheter i ett undervisningssammanhang ofta uppdagas. 

Inte för att barn och unga nödvändigtvis har problem, utan för att skolan vid varje tidpunkt 

kräver vissa sätt att fungera. Olika tider innebär olika syn på vilka elever som betraktas som 

avvikande och hur de borde hanteras och bemötas. (Rosenqvist, 2000, s.5)  

 

Kunskapen om specialpedagogik har till stor del organiserats inom ramen för traditioner med 

rötter i psykologi och medicin. Historiskt har psykologin, och därmed också 

specialpedagogiken, kommit att utvecklas främst utifrån positivistiska utgångspunkter, vilket 

delvis har gjort att den avskärmat sig från samhällsvetenskapen. På senare tid har man dock 

inom samhällsvetenskapen alltmer kommit att intressera sig för specialpedagogiska frågor. 

(Nilholm, 2005, s. 125) 

1.4.1 Det kategoriska, det relationella och det kritiska perspektivet 

Inom specialpedagogisk forskning brukar två grundläggande perspektiv knytas an till de 

teorier som skapas av forskare inom området för specialpedagogik, vilka benämns som 

kategoriskt respektive relationellt perspektiv. Under senare år har dessa två perspektiv 

granskats ytterligare vilket lett fram till ett tredje kritiskt perspektiv. Det första perspektivet är 

historiskt sett det kategoriska perspektivet som har sina rötter inom psykologin och medicin 

där fokus ligger på individens problem och brister. Man menar att det är individens brister 

som är orsaken till de svårigheter som individen uppvisar. I något förenklade ordalag kan det 

kategoriska perspektivet kännetecknas av att det talas om elever med svårigheter. 

Svårigheterna bestäms av diagnoser och ses som avvikelser hos individen. 

Specialpedagogiken har inom ett kategoriskt perspektiv ofta setts och ses som att skolan ger 

elever med svårigheter likvärdiga möjligheter att nå målen.(Persson, 2001, s.143) Men med en 

förändrad syn på kunskap och lärande, har kritik riktats mot den kategoriska undervisningen 

för att innehålla segregerande och isolerade tendenser.  

 

Det relationella perspektivet är den andra förklaringsmodellen som kom inom det 

specialpedagogiska forskningsfältet. Detta perspektiv uppstod som en motreaktion till det 

kategoriska perspektivet då man kritiserade den medicinska förklaringsmodellen. Den 

centrala utgångspunkten inom detta perspektiv är att se till relationen mellan individen och 

dennes omgivning som orsak till individens problem. Inom detta perspektiv är det de sociala 
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faktorerna som har en betydelse för elevers svårigheter och avvikande beteende och därmed 

inte ett medicinskt. Det innebär att fokus är riktat på en interaktion med pedagogiken och 

samspel mellan aktörer där benämningen är elever i svårigheter. Vidare har det relationella 

perspektivet kopplat svårigheterna mer till undervisningens oförmåga att nå alla elever, 

snarare än individens tillkortakommanden. (Emanuelsson m.fl. 2001, s. 21) Enligt Persson 

innebär det kategoriska respektive det relationella perspektivet, två genomgripande skilda sätt 

att se på elevers skolsvårigheter. (Persson, 1998, s. 31.f) 

 

Inom den specialpedagogiska forskningen visat det kritiska perspektivet på ett ifrågasättande 

av specialpedagogikens nytta, då det är skeptiska till dess förhållningssätt. Clark (1998) 

hävdar att det inte är barn och ungas egenskaper i sig som ger upphov till ett behov av 

specialpedagogiskt stöd, utan att specialpedagogiken har sin förklaring i sociala processer 

såsom dominans av vissa diskurser. Dessa kan kopplas till olika professionella intressen 

(medicinsk- psykologisk diskurs), sociala institutioner som skapat ett specialpedagogiskt 

förhållningssätt för att klara sina egna tillkortakommanden (skolans misslyckanden) och sist 

strukturella och socioekonomiska processer som reproducerar samhällsnivåerna (Clark m.fl. 

1998). Vad man inom det kritiska perspektivet vill åstadkomma, är en skola som kan möta 

alla elevers behov utan ett speciellt språkbruk eller segregerande organisation. (Nilholm, 

2003, s. 61.f).  

 

De kategoriska, relationella och kritiska perspektiven för hur lärare förhåller sig till 

specialpedagogik, har i detta arbete valts att sammanföras i en tabell. Anledningen till detta är 

att tydliggöra för läsaren inför studiens analys. Med utgång från de teoretiska områden som 

förts fram i vänsterspalten (Tabell 1), har en koppling gjorts till studiens valda 

frågeställningar. Vidare visar perspektiven på hur lärare ställer sig till de teoretiska områdena 

inom specialpedagogik.  
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Tabell 1: Samband mellan arbetets teoretiska områden och studiens valda perspektiv 

 

Persson (2007), Nilholm (2005, s. 129). 
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1.5 Existerande forskning 

1.5.1 Val av forskningsupplägg 

Syftet med detta arbete är att undersöka vilket synsätt lärare i idrott och hälsa har på 

inkludering samt på momentet specialpedagogik inom ramen för lärarutbildningen. 

Forskningsupplägget bygger utifrån detta på en uppdelning av studiens två frågeställningar 

som behandlar inkludering inom skolväsendet och specialpedagogik som moment i 

lärarutbildningen.  

1.5.2 Inkludering inom skolväsendet 

För en förståelse för hur inkludering kan tydas inom skolans ramar, måste hänsyn tas till den 

rådande heterogeniteten eftersom det har påverkan på de verkliga möjligheterna till frihet för 

en individ. (Reindal, 2012, s. 3 ff.) Enligt Reindal är inkludering inte bara en strukturell fråga 

om hur vi organiserar eller ändrar de olika aspekterna av skolan – med hänvisning till 

personal, pedagogiska metoder, material och kulturella strukturer för att passa olika elever - 

utan också en etisk ide eftersom att det är för någon. Vissa forskare har svarat på inkludering 

genom att peka på frågan av demokrati och skapandet av demokratiska individer (Biestra 

2007a, 2007b, Nilholm 2006, s. 12). I denna mening svarar inkludering för att tjäna en viss 

uppsättning politiska värderingar vilket skolsystemets struktur, kultur, läroplan och 

pedagogiska metoder ingår i. Denna uppfattning om ämnet är enligt Biesta, något som 

möjliggör en förståelse av förhållandet mellan utbildning och demokrati. (Reindal, 2012, s. 9) 

 

För att svara på frågan om vad som är syftet med inkludering behöver vi se inkludering i 

relation till huvuduppgiften i utbildningen. Om våra barn skickades till skolan och skolan 

hade lyckats skapa demokratiska individer, men saknade grundläggande pedagogiska 

kunskaper, skulle vi inte anse att skolan hade lyckats med sin huvuduppgift att utbilda våra 

barn. Inkludering är något man förväntar sig av skolans rutiner för att ens barn kommer att 

behandlas rättvist, skyddas under skoldagen, och tas om hand och inte utesluts eller isoleras 

från klasskamraterna. Syftet med inkluderande undervisning måste därför falla inom ramen 

för grundläggande pedagogiska värden där tillvägagångssätt gör det möjligt att tänka 

inkluderat inom en ram där synen på olikheter ses som en tillgång varigenom utvecklingen av 

resurser är kärnan i inkluderande undervisning. (Reindal, 2012, s. 11) Brodin och Lindstrand 

(2004, s. 10.f) argumenterar för att inkludering av alla elever i skolan är det bästa sättet för att 
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skapa solidaritet, men också ett synsätt som ställer höga krav på utbildningssektorn och på 

enskilda lärare (Brodin och Lindstrand, 2004, s. 10.f; Jerlinder, 2010, s. 40). 

Alla elever måste bli erkända på samhällsnivå, där styrdokument och lagstiftning ligger som 

grund till en inkluderande utbildning. För ett sådant erkännande krävs det att skolan använder 

sig av olika arbetsmetoder för att anpassa till lärande på individnivå, där ett särskilt stort 

ansvar måste finnas för de elever som har svårigheter i undervisningen. Hjörne talar för att vi 

i praktiken aldrig haft en skola för alla då det för detta krävs att vi konkretisera mer och 

diskutera hur, när och var eleven hamnar i svårigheter istället för att generalisera. (Hjörne, 

2008). Nilholm talar för ett olöst dilemma med att skolan ska lyckas med en utbildning för 

alla och samtidigt en utbildning för var och en, vilket hittills inte gått ihop. Istället har skolan 

hanterat detta genom att utgå från det gemensamma och inte från det individuella (Nilholm, 

2006, s. 12 & 21.f). Jerlinder menar att läraren i Idrott och hälsa är den enskilt största faktorn 

för att undervisningen ska vara inkluderande, vilket även Kristén (2010) indikerar (Jerlinder, 

2010, s.62). 

 

Det framkommer i en studie att lärare inom Idrott och hälsa vill arbeta inkluderande men att 

de uppfattar sin egen förmåga att använda pedagogiska redskap för inkluderandet av elever i 

behov av särskilt stöd, som otillräcklig (Morley, 2005, s. 91). De menade då på att det fanns 

många hinder på vägen som behövde lösas innan inkluderingen kunde uppnås inom 

undervisningen i Idrott och hälsa. Samtidigt ser de inte inkludering av elever i behov av 

särskilt stöd som en omöjlighet, utan trycker istället på att dessa situationer kan utgöra en 

utmaning som blir positiv för lärare och elever. (Morley, 2005, s.98) Även Jerlinder (2010) 

konstaterar att lärarna i Idrott och hälsa överlag visat sig positiva till en inkluderad 

undervisning i ämnet. De väsentliga områdena för att kunna inkludera elever i behov av 

särskilt stöd är upplägget i lärarutbildningen, undervisningserfarenheter, relationen mellan 

lärare och elever samt samarbetet och regelbundna diskussioner mellan personal på skolan. 

(SOU 2000:19, Hardin, 2005) Tidigare erfarenheter har också visat sig spela en central roll 

när det kommer till det praktiska arbetet med elever i behov av särskilt stöd. Oavsett antalet 

material och timmar som spenderas på att läsa sig till kunskap om specialpedagogik, visas 

detta som otillräckligt i förhållande till de som har erfarenhet av att praktiskt arbeta inom 

området. (Morley, 2005, s. 102) 
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Lärarna i Morleys studie, menar att ramfaktorer är avgörande för i vilken grad inkludering 

kan uppnås. Detta eftersom de flesta lärare anser att möjligheten till att tillgodose alla elevers 

behov kräver stöd och hjälp för att kunna anpassa undervisningen. Många av lärarna anser att 

idrott och hälsoämnet som sådant, är mer komplicerat att inkludera elever i behov av särskilt 

stöd i, i förhållande till andra ämnen. Dels på grund av avsaknaden av resurser och stöd i 

jämförelse med andra ämnen, men också för att ämnet innehåller social interaktion och fysiskt 

samspel med andra. (Morley, 2005, s.96) 

 

Tendensen finns att lärare på ett filosofiskt och övergripande plan ställer sig positiva till 

inkludering av elever i behov av särskilt stöd, medan man på ett praktiskt och närmare 

perspektiv visar sig bli mer skeptisk när tanken ska realiseras till det egna klassrummet 

(Jerlinder, 2010, s. 43). 

1.5.3 Specialpedagogik som moment i lärarutbildningen 

Forskning inom specialpedagogik i lärarutbildningen för Idrott och hälsa, visar på att 

momentet blivit en påbyggnadsutbildning som haft litet inflyttande i lärarnas grundutbildning.  

Det har visat sig finnas en tendens till att man drar in tjänster som speciallärare och 

specialpedagoger på grund av krympande ekonomi, vilket då lett till att ansvaret för denna 

verksamhet faller på den vanliga läraren och den vanliga lärarutbildningen. Detta väcker 

indirekt frågan om specialpedagogiken bör ha en större plats i grundläggande lärarutbildning 

enligt Fishbein. (Fishbein, 1996, s. 89f.)   

 

Erbjudandet av specialpedagogisk utbildning inom lärarutbildningen, visar på skillnader i 

upplägget av varje lärosätes utbud och i vilken utsträckning detta finns med. Vissa lärosäten 

har med specialpedagogik i utbildningsplanen utan ett framtaget konkret material, medan 

andra har obligatoriska moment med utarbetat innehåll. (Vickerman, 2007, s. 397) Hardin 

pekar på att lärarutbildningen bör omvärderas och omstrukturera sina program för att ta itu 

med området inom specialpedagogik som författaren istället anser ska genomsyra hela 

läroutbildningens verksamhet inom alla kursmoment. (Hardin, 2005)  

 

I lärarutbildningsnämndens Alumnistudie (2009) framgår att majoriteten av respondenterna 

efterlyste djupare kunskaper inom området för specialpedagogik (Gangnebien, 2009, s.17). 

För att kunna skapa en genomgående inkluderad undervisning menar Haug att en djupare och 

bredare kunskapstillförsel är det centrala för detta. (Haug, 1998, s.62) Det har i en vidare 
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studie även visat sig finnas behov av ett större utbud inom främst praktisk utbildning i hur 

man främjar inkludering tillsammans med kunskap, färdighet och förståelse i ett 

utbildningssammanhang. Majoriteten av lärarna svarar att de fått någon typ av utbildning 

inom specialpedagogik i sin lärarutbildning, men då främst inom det teoretiska planet. Detta 

har då lett till att de känt en okunskap inför att omvandla dessa kunskaper i praktiken. Även 

erbjudandet av stöd väl ute i arbetslivet, visas i studien som bristfällig bland lärarena och 

styrks vidare av en nyutkommen studie inom Skolverket (2012), (Morley, 2005, s. 101 f.). 

Jerlinder (2010) belyser hur lärares bristfälliga kunskaper inom specialpedagogik, minskar 

förutsättningarna för inlärning, hälsa och en utformad miljö som ger alla delaktighet och 

gemenskap inom ämnet Idrott och hälsa. De lärare som visade på tveksamhet inför det 

praktiska bedrivandet av en inkluderande undervisning menade att de kände en stor osäkerhet 

och okunskap inför mötet med elever som har en fysisk funktionsnedsättning.(Jerlinder, 2010, 

s.63) Detta understryks även av lärarna i Morleys studie (2005), där många lärare känner sig 

otillräckliga och själva försöker uppdatera sig i området för att hitta lösningar. Frustrationen 

hos dessa lärare beskrivs bottna i bristande kunskap och utbildning inom området för att 

kunna anpassa undervisningen för främst elever som har en fysisk funktionsnedsättning. 

Vidare har det visats att en av tre lärare i grundskolan anser sig sakna kunskaper för att 

upptäcka och ta hänsyn till elever i behov av särskilt stöd (SOU 1999:63). 

 

Fortbildning ses av vissa verkställande lärare som en nyckelfaktor till att öka möjligheterna 

till inklusion för elever i behov av särskilt stöd (Morley, 2005, s. 99). I en internationell studie 

där 24 lärosäten i Sverige finns med, framgår det att majoriteten lärarutbildare anser att det 

finns ett behov av fortutbildning inom specialpedagogik bland lärarstudenter som avslutat sin 

utbildning. (Vickerman, 2007, s. 396). Även Jerlinder (2010) och Kristèn (2010) styrker detta. 

Jerlinder framhåller vidare det som skolinspektionen tidigare fastslagit att lärare inom idrott 

och hälsoämnet sällan får fortbildning och har en avsaknad av kompetens och kunskap för att 

hantera elever med en funktionsnedsättning. (Jerlinder, 2010, s. 59) (Kristén, 2010.s.157). Om 

målet är att en inkluderad undervisning ska bli verklighet i praktiken, krävs det enligt Curtin 

och Clarke att skolor utvecklar nya vägar att arbeta på för att varje elev ska kunna bli hörd 

(Curtin & Clark, 2005, s. 14.ff). 
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1.6 Syfte och frågeställningar 

 

Studiens syfte är att undersöka vilket synsätt lärare i idrott och hälsa har på inkludering samt 

på momentet specialpedagogik inom ramen för lärarutbildningen. 

 

 Hur förhåller sig lärare till begreppet inkludering i ett undervisningssammanhang 

inom idrott och hälsoämnet?  

 Vilka uppfattningar har lärare kring den utbildning de har fått inom specialpedagogik i 

lärarutbildningen? 

 

2. Metod 

I detta avsnitt presenteras det tillvägagångssätt som använts för att kunna besvara studiens 

syfte och frågeställningar. En redogörelse görs även för valet av en kvalitativ forskningsansats 

och hur vi gått tillväga för att samla in studiens empiriska material. Slutligen framförs de 

olika metodproblem som kan påverka insamlingen av studiens data i delen för validitet och 

reliabilitet.  

2.1 Metodval 

De två inriktningar som finns att tillgå vid forskningsbaserad verksamhet finns inom ramen 

för kvalitativ och kvantitativ metod. Kvantitativa studier syftar på storleken och mängden av 

något genom mätning, där skillnaderna uttrycks i mer eller mindre. (Hassmén & Hassmén, 

2008, s. 85) Generellt handlar kvantitativ forskning om att finna mer ytlig information om en 

större grupp av individer, händelser eller situationer att undersöka något på bredden intresset 

ligger att finna det gemensamma, det som är representativ för en större grupp (Hassmén & 

Hassmén, 2008, s.85). När det gäller kvalitativa studier är syftet däremot att undersöker arten, 

egenskapen och karaktären hos något eller någon (Hassmén & Hassmén, 2008, s.104). Den 

kvalitativa intervjun är speciellt lämpad för att ge insikt om informanternas egna upplevelser, 

erfarenheter, tankar och känslor (Dalen 2011, s.11).  

 

Då denna undersökning bygger på lärares upplevelser och tankar inom ramen för vad 

utbildningen inom specialpedagogik visat sig bidra till i praktiken, anser vi att kvalitativa 

intervjuer är den mest relevanta metoden för att besvara studiens syfte och frågeställningar 
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med. Valet grundas på att vi i denna studie inte är ute efter mängd eller mått av något slag, 

utan av att få ett djup genom sinnesstämningar och sådant som utlöses av interaktion mellan 

intervjuare och respondent. Beroende på vad som kommer fram, har vi då möjlighet att ställa 

följdfrågor som kan ge ytterligare intressant information som kan bli viktig för 

undersökningen. (Hassmén & Hassmén, 2008,s.252) Kvale uttrycker den kvalitativa 

forskningsintervjun på följande sätt:  

 

”Den kvalitativa forskningsintervjun försöker att förstå världen från intervjupersonens 

synpunkt, formulera meningen i människors upplevelser, ta fram deras livsvärld, innan man 

ger sig in på vetenskapliga förklaringar”. (Kvale 2002, s. 15) 

2.2 Urval 

Till studien söktes utbildade lärare inom Idrott och hälsa som idag är verksamma inom yrket. 

Utskick i form av missivbrev (se bilaga 2) gjordes via mail till 14 grundskolor i 

stockholmsregionen. Hälften av lärarna kontaktades slumpvis utifrån skolor vi rent 

geografiskt kände till. Detta visade sig inte ge någonting till studien då lärarna på dessa skolor 

inte gav gensvar alls, eller avböjde på grund av tidsbrist eller okunskap inför ämnet. Den 

andra hälften uppkom med hjälp av de kontakter vi haft på våra respektive VFU-skolor samt 

med hjälp av personer i vår närhet som arbetar inom grundskolan. Personerna i vår närhet har 

vi endas använt som en mellanhand för ytterligare kontakter, då vi inte velat intervjua 

deltagare som vi på någon sätt har en personlig relation till. Här räknar vi in familj, vänner 

och tidigare studiekamrater. Intervjudeltagare har även tillkommit genom att deltagare vi 

intervjuat lett oss vidare till skolor och lärare som gett sitt medlåtande att ställa upp på en 

intervju för studien. På detta sätt faller urvalet inom kategorin bekvämlighetsurval (Bryman, 

2002) vilket innebär att intervjudeltagarna för tillfället fanns tillgängliga för oss. Av denna 

anledning kan de intervjuade inte var representativa för hela lärarkåren inom ämnet Idrott och 

hälsa och därför är det heller inte möjligt att generalisera resultatet. Samtidigt är ett 

bekvämlighetsurval accepterat enligt Bryman, då det kan utgöra ”en språngbräda för fortsatt 

forskning eller leda till att man kan göra kopplingar mellan existerande resultat”. (Bryman, 

2002, s. 115) 

 

I praktiken finns det en rad orsaker till varför urvalets storlek begränsas, dessa orsaker kan 

sammanfattas i ordet resurser (Hassmén & Hassmén, 2008,s.99).  Då tidsramen för detta 
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arbete varit snäv gjorde vi en tidig avgränsning mellan 5 till 10 intervjuer och slutdatum för 

insamlad data till en månad innan opponering av arbetet.  Då 8 intervjuer genomförts ansåg vi 

att tiden för fortsatta intervjuer inte fanns inom ramen för arbetet. Inom kvalitativa 

undersökningar ligger många gånger intresset istället i att hitta individer som kan ge så 

informationsrik och djup data som möjligt. Antalet deltagare påverkas även av en slutligen 

inre mättnad i sammanhanget. Trots detta kan det ändå vara lämpligt att i sammanhanget göra 

en bedömning av hur många som minst kan tänkas behövas för att nå en förståelse för 

fenomenet av intresse (Hassmén & Hassmén 2008, s. 108). Tanken för undersökningen har 

inte varit att rikta in sig på deltagare från en enskild genomförd utbildning inom idrott och 

hälsoämnet, utan från olika lärosäten i Sverige. Bestämt år för slutförd examen i Idrott och 

hälsa, har inte heller lagts någon vikt i. Detta har slutligen medfört till att studien innefattar 

intervjudeltagare som utbildat sig på olika lärosäten runt om i landet under olika år och 

decennier. Studiens slutliga intervjuantal uppvisas till 8 genomförda intervjuer, 3 män och 5 

kvinnor, på 7 skolor i Stockholmsregionen.  

2.3 Datainsamlingsmetod 

Det har i metoden valts att använda en halvstrukturerad intervju för att ge respondenterna 

utrymme att kunna reflektera över sina upplevelser och tankar kring specialpedagogik och 

inkludering i lärarutbildningen och i undervisningen. Styrkan med en halvstrukturerad 

intervjuguide är att man lätt kan ställa följdfrågor och ändra ordningen på frågorna för att få 

ett så tydligt innehåll som möjligt (Dalèn 2011, s.15 ). De fasta frågorna från intervjuguiden 

utgår från en tematisering, som underlättar vid sammanställningen av intervjusvaren. Det blir 

då mer strukturerat och mindre risk för feltolkningar vilket innebär att man kan gå igenom 

intervjuerna på ett överskådligt sätt. Detta ger en tydligare struktur samtidigt som det bidrar 

till en djupare förståelse (Dalèn 2011, s.16).  

 

Alla intervjuer som gjorts har genomförts inomhus på de skolor som intervjudeltagarna jobbar 

på. Valet av rum har utifrån detta utgått från respondenternas bestämmelse och vad denne i 

fråga känner sig trygg i. De intervjuer som behandlats har alla genomförts i enrum för att 

störningsmoment ska minimeras. Med under dessa har båda intervjuare infunnit sig, efter att 

en förfrågan inför varje intervju godkänts av alla deltagare. Upplägget har då varit att båda 

intervjuat utifrån redan tidigare bestämda intervjufrågor utan bestämd fördelning om vem som 
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säger vad. Genom detta tillvägagångssätt har båda kunnat vara med och tagit del av alla 

intervjuer samtidigt som följdfrågor kunnat ställas från två synvinklar. 

  

Frågorna som ställts har alla bestått av samma grund, men har i olika hög utsträckning följts 

upp av följdfrågor beroende på svar. Detta har i sin tur bidragit till att intervjuernas längd 

varierat mellan 20 till 50 minuter. Intervjufrågorna har i sig fungerat som stöd under 

intervjuerna för att inte viktiga frågor ska glömmas bort, men också för att hålla uppe en 

likartad struktur under alla intervjutillfällena. Vid utarbetandet av intervjuguiden har vi valt 

att använda oss av områdesprincipen. Utifrån denna princip har varje intervju inletts med 

frågor som ligger i periferin i förhållande till det mer centrala och det tema som ska belysas. 

(Dalèn, 2011, s. 31).  Valet av detta upplägg har varit att få fram bakgrundsfakta som kan bli 

viktig för analysarbetet.  

2.3.1 Utformning av intervjuguide 

En intervjuguide med tjugosex frågor har arbetats fram, varav fem av dessa är följdfrågor. 

Målet har med dessa varit att tydligt utforma frågor som pekar direkt på syfte och de 

frågeställningar som genomsyrar undersökningen. Därutöver har bakomliggande och 

omkringliggande frågor funnits med som kan komma att spela in för ett djup i resultatet. De 

bakomliggande frågorna har blivit de som påbörjat varje intervju för att vi som intervjuare ska 

kunna ha någon grund att stå på inför kommande frågor, men också för att intervjudeltagaren 

ska komma in i ämnet genom att tänka tillbaka på sin utbildning och sina tidigare 

erfarenheter. Bakomliggande frågor har berört intervjudeltagarens val av yrke, antal arbetande 

år som lärare, utbildningens omfång och ämnesområden, stadier som läraren undervisar i samt 

tidigare erfarenheter av arbete med barn i behov av särskilt stöd. Vidare har frågorna 

preciserats, vilket innebär att intervjudeltagaren ger mer konkreta exempel och beskrivningar 

inom området (Kylèn, 1994, s. 48), Här har vi valt att dela upp frågorna i huvudrubriker som 

kan kopplas till arbetets syfte och frågeställningar. Rubrikerna som frågorna delats upp i, 

utöver den bakomliggande informationen om intervjudeltagarens bakgrund, innefattar 

inkludering, utbildning och specialpedagogik. Som avslutning på intervjufrågorna har vi valt 

att ha med mer öppna diskussionsfrågor som rör intervjudeltagarens syn på vad och hur ett 

specialpedagogiskt dilemma kan uppstå. Genom dessa frågor ville vi låta intervjudeltagarna 

mer öppet resonera kring vem de anser äger problemet då det inträffar en situation där 

specialpedagogik används.  
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2.3.2 Samband mellan frågeställningar, intervjufrågor och teoretiska 

områden.  

”Undersökningens validitet är beroende av logiken i samband med arbetets frågeställningar 

och intervjufrågor” (Kvale, 1997). En sammanställning har därför gjorts för att förklara 

sambandet mellan studiens frågeställningar, intervjufrågor och teoretiska områden som 

använts i analysen av arbetets resultat (Figur 1). Intervjufrågorna som presenteras är utvalda 

som relevanta för analysarbetet, där de bakomliggande intervjufrågorna valts bort av denna 

anledning (se bilaga 3) 

Figur 1: Samband mellan arbetets frågeställningar, intervjufrågor och teoretiska områden 

 

2.3.3 Etiskt ställningstagande 

Inför varje intervju presenterade vi oss själva, vad vi utbildas inom och framförde 

examensarbetets syfte och frågeställningar, vilket togs upp på rutin för att den individuella 

deltagaren skulle få en tydligare bild av vad poängen med intervjun var och vad den skulle 

handla om. Vidare har det förklarats att intervjun kommer, efter deltagarnas godkännande, 
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spelas in på band för att underlätta analysen samt att deltagandet för studien var frivilligt. Det 

framfördes även att alla namn och personliga uppgifter så som skolor och kommuner skulle 

komma att tas bort redan under transkriberingen. Dessa har då istället bytts ut mot (….), eller 

mot ett fiktivt namn. Kravet på konfidentiellitet är viktigt när intervjugruppen är liten och lätt 

att identifiera (Dalen 2011,s. 23). Vidare informerades respondenterna om tystnadsplikt och 

att allt insamlat material, både det skriftliga och det inspelade materialet, endast används för 

denna undersökning. Deltagarna informerades även om att enbart vi som gör undersökningen 

skulle komma att ha tillgång till materialet, kunna identifiera deltagarna och att alla uppgifter 

skulle behandlas konfidentiellt. Det etiska tänkandet och medvetenheten bör genomsyra hela 

forskningsprocessen från idé till färdigt arbete (Hassmén & Hassmén, 2008, s.383) 

2.4 Behandling av data 

Alla intervjuer har spelats in med hjälp av ett fickminne. Ljudfilerna har därefter överförts till 

dator där de transkriberats till dokument i Word, för att sedan skrivas ut. Anledningen till 

detta har varit att få fram en fullständig analys av både det som sägs och hur det sägs. Det gav 

även möjlighet att lyssna på svaren flera gånger även efter intervjun och risken för 

missförstånd minskar på så sätt. Arbetet med transkriberingen har slumpvis delats upp jämnt 

mellan oss med fyra intervjuer var. Samtalen har sedan transkriberats på en nivå där 

turtagning och ordflöde framgår tydligt. Materialet har sedan klippts ut med kvarbehållet 

talspråk i stor utsträckning, där en del av citaten modifierats för att det inte ska vara möjligt 

att identifiera någon av de intervjuade via vissa uttalanden. Detta för att citat ska kunna hålla 

sig realistiskt för varje ny läsare som genom detta ska få en ärlig bild av resultatet.  

2.4.1 Analys av intervjudata 

Då intervjufrågorna skrivits ut har en genomläsning gjorts för att få en helhet av innehållet 

från varje intervju. Utifrån genomläsning och det som setts och hörts under intervjuernas gång 

påbörjades tankegångarna inför det kommande analysarbetet. Vid arbetandet ”med utskrifter 

och andra datamaterial såsom anteckningar sker inte bara analys utan också, igen mer eller 

mindre automatiskt, tolkningar” (Trost, 2005, s. 125). Inom kvalitativ forskning blir behovet 

av, eller kravet på, kreativitet fullt uppenbar vid kodningen och analysarbetet (Ibid, 126). 

I detta arbete har överstrykningspennor och stickord i marginalen använts i utskrifterna, där 

det som visat sig intressant, efter hand klippts ut inför analyseringen av studiens material. 

Med hjälp utav studiens frågeställningar i relation till de teoretiska perspektiv som lagt 

grunden för arbetet, har en tolkning av samband gjorts. Kodningen har sedan skett genom en 
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öppenhet för ordsammansättningar som upprepats, men också på hela satser och meningar 

som faller inom ramen för arbetet. (Trost, 2005, 132.f) Lärarnas perspektiv för de teoretiska 

områdena analyserades sedan utifrån arbetets frågeställningar för att få en tydligare struktur 

och koncentrering av texten inför utarbetandet av examensarbetets resultat. (Zetterqvist, 2003) 

De teoretiska områdena berör hur lärare i idrott och hälsa förhåller sig till inkluderad 

undervisning samt ställer sig till den grundlärarutbildning de fått inom specialpedagogik 

kopplat till ämnet. 

2.5 Validitet 

Validitet inom kvalitativ forskning kan bedömas utifrån de fyra kriterierna: trovärdighet, 

stabilitet och neutralitet av data samt överförbarhet. Med begreppet trovärdighet menas hur 

trovärdig den insamlad data är, samt intervjuarens tolkning av detta. (Hassmén & Hassmén 

2008, s. 155). Analysen av materialet påverkas i enlighet med vetenskapsteorin kring 

kvalitativa studier och dess förförståelse av oss som intervjuare. Den förförståelsen och de 

erfarenheter som vi subjektivt bär med oss, kan färga oss i vår analys av det insamlade 

materialet (Dalen 2011,s.106). Även om intervjufrågorna är noggrant utarbetade för att våra 

värderingar inte skall lysa igenom och för att frågorna skall svara mot examensarbetets syfte 

och frågeställningar, så finns det problem med att man sitter fast i sitt eget tänkande.  Det är 

svårt att upptäcka brister i hur man definierar begrepp. Det är viktigt att kritisk granska 

begreppsvaliditeten för sina egna utgångspunkter, för att se hur det inverkat på resultatet. 

(Johansson & Svedner 2006, s. 108) 

 

Den kvalitativa intervjun anses ha en hög validitet, då man har direktkontakt med 

respondenten under intervjun och kan kontrollera svaren under tiden man samlar in 

materialet. (Denscombe 2000, s.13).  En viktig del i studien är att de svar respondenterna 

förväntas ge är sanningsenliga, för att på så sätt även kunna göra en ärlig tolkning av 

resultatet. Respondenterna har därför fått verklighetsanknyta svaren och ge exempel utifrån 

sina egna erfarenheter. Vi tror att trovärdigheten i yttranden ökar i vår studie i och med 

respondenternas anonymitet.  Validiteten kan brista om respondenten försöker vara oss till 

lags, då det kan svara vad de tror att vi vill höra eller förväntar oss utav deltagarna. Den kan 

även brista om respondenten inte vågar anförtro sig till oss som intervjuar. 
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Handledare gav innan påbörjade intervjuer ett yttrande i förslag på ändringar, vilket vi tagit 

till oss av i utformandet av intervjuguiden. Påpekanden som gjorts har främst inneburit ett 

förtydligande av frågor kopplade till undersökningen.  

2.6 Reliabilitet  

Med reliabilitet avses metodens tillförlitlighet, pålitlighet och förutsägbarhet. Med andra ord 

kvaliteten på mätinstrumentet och i vårt fall, intervjuerna (Hassmén & Hassmén 2008.s.124). 

Enligt Johansson och Svedner är det omöjligt att göra en intervju som visar hundraprocentig 

reliabilitet eftersom det bygger på människors personliga åsikter (Johansson & Svedner 2006, 

s.108). Alla människor har olika förutsättningar och erfarenheter, men också olika sätt att 

kunna uttrycka sig på. Otydliga frågor eller en otrygg intervjusituation kan också påverka 

reliabiliteten. Vi har genomfört intervjuerna på ett sätt där ledande frågor försökts undvikas, 

eftersom våra värderingar och åsikter i sådant fall lätt kan lysa igenom. Det finns naturligtvis 

en risk att vi under intervjuerna missat att ställa följfrågor eller att åsikter som borde ha 

uppfattas inte uppfattats. Under vår undersökning anser vi oss ha utarbetat intervjufrågorna 

väl och varit väl förberedda och inlästa på de bakomliggande teorierna för att kunna ge 

följdfrågor och få respondenterna att precisera sina svar. Detta hävdar vi ökar reliabiliteten. 

Eftersom intervjuerna skett på en plats som ligger nära respondenterna, anser vi att de kände 

sig trygga och avslappande i intervjusituationen och lättare kunna uttala sig fritt om sina 

erfarenheter. Något som också kan vara bidragande till detta är att intervjuerna skett i enrum 

så att samtalet skedde ostört där endast vi som intervjuat befunnit sig. 

 

En störning i reliabiliteten kan vara att intervjudeltagarnas minne sviker, eller vilken 

dagsform respondenter befinner sig i. Vårt syfte utgår från att lärarna kan tänka tillbaka till sin 

utbildning i specialpedagogik, vilket kan vara svårt att komma ihåg för lärare som arbetat 

länge i yrket. Eftersom vi inte ville att respondenterna skulle ge tillrättalagda svar, valde vi att 

inte skicka intervjufrågorna i förväg. Detta anser vi ökat tillförlitligheten av undersökningen, 

eftersom respondenten inte haft möjlighet att förbereda exakta svar. Utifrån detta val finns 

heller ingen risk att deltagarna går igenom frågorna med andra, som därmed möjliggör en 

påverkan eller leder till minnen och upplevelser som kommer utifrån någon annans 

perspektiv. Dock valde vi att i messivbrevet och innan varje intervju, gå igenom studiens syfte 

och frågeställningar, vilket däremot kan ha en påverkan i reliabiliteten eftersom 

respondenterna då kan ge tillrättalagda svar utifrån vad de tror att vi som intervjuare vill höra.  



21 

 

Feltolkningar av frågor från respondentens sida tror vi oss ha upptäckt under intervjuns gång, 

och i dessa fall har vi omformulerat frågan, eller gett följdfrågor. För att öka tillförlitligheten 

på undersökningen har vi båda kunnat delta under samtliga intervjuer. Genom att vara två 

intervjuare kan intervjun ge mer, då fler relevanta följdfrågor kan uppkomma. Nackdelen med 

att vara två intervjuare kan vara att respondenten kan känna sig i underläge och att detta i sin 

tur kan påverka svaren. För att stärka reliabiliteten i vår undersökning har vi dokumenterat allt 

med bandinspelning. Detta gjorde att vi lättare kunnat analysera vad intervjudeltagarna sagt 

och gå tillbaka och lyssna på intervjudeltagarnas svar mer än en gång vid behov.  
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3. Resultat 

Resultatet för studien bygger på åtta intervjuer med lärare inom ämnet Idrott och hälsa för 

grundskolan. Intervjudeltagarna har arbetat som lärare inom ämnet under minst två läroplaner, 

tidigare Lpo94 och nuvarande Lgr11, där alla läst någon form av specialpedagogik i sin 

grundlärarlärarutbildning. Vidare har det från bakomliggande intervjufrågor framkommit att 

en av intervjudeltagarna redan innan lärarutbildningen haft erfarenhet av att arbeta med barn 

och unga i behov av särskilt stöd. Utöver detta har en deltagare arbetat på särskola efter 

utbildning, men arbetar idag i den reguljära grundskolan. Resultatredovisningen utgår från 

studiens två frågeställningar där de teoretiska områdena ligger till grund för dessa (se figur 1). 

I redovisningen har det valts att benämna studiens deltagare för sin yrkestitel som lärare. 

3.1 Resultat av studiens första frågeställning 

Följande stycke är tänkt att behandla studiens första frågeställning som rör lärares 

förhållningssätt till begreppet inkludering i ett undervisningssammanhang inom idrott och 

hälsoämnet.  

3.1.1 Inkluderad undervisning 

För att bringa klarhet i huruvida lärarna känner till inkluderingsbegreppets innebörd, valdes 

det att ställa en fråga inom detta, vilket visade sig vara svårtolkat för alla utom två. Dessa två 

hade tidigare studerat ämnesområdet specifikt genom vidareutbildning inom specialpedagogik 

som istället menar på att deras förhållningssätt till inkludering finns med som ”ett grundtänk” 

i alla undervisningssammanhang inom Idrott och hälsa. Trots att vetskapen om dess innebörd 

var bristfällig bland större delen av lärarna, där en uttrycker sig för att inte ha någon ”aning” 

om vad inkludering ”innebär exakt”, har alla hört talas om begreppet. I sammanhanget 

uttrycker flera att det pratats om begreppet inkludering under en längre tid, men att det under 

senaste åren blivit högaktuellt i diskussioner. En av lärarna menar att inkludering nu blivit 

någonting ”politiker snackar om” men också något som blivit mer ”lagstadgat” och fungerar 

som ”bättre skydd” för utsatta att luta sig tillbaka på idag.  

 

Flera av studiens lärare nämner hur diskussionen rörande inkluderad undervisning kommit 

och gått under åren, men visar på delade meningar i hur det ser ut på skolorna och i 

undervisningen idag. Även om man talar för att undervisningen ska vara inkluderande, menar 
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en av lärarna att det trots detta inte förhåller sig till hur verkligheten ser ut och håller på att 

utvecklas till: 

 

”Åren 1995 till 2006 var det inkludering, ”no matter what,”. Men de senaste fyra åren har 

man börjat individanpassa mer och om några år ska man väl inkludera igen. ” 

 

Elever med koncentrationssvårigheter och olika typer av diagnoser framställs som den största 

gruppen av elever i behov av särskilt stöd i genomgående intervjuer. Även om flera uttrycker 

det som att det säkert fanns förut, menar de på att det idag är ”mycket, mycket mer”. Det 

framgår av en deltagare att denne tidigare ”generellt” kanske ”hade någon elev i någon klass 

eller i någon grupp som inte fungerade”, men att det ”nu är tvärtom”. ”Nu har man kanske 

någon i varje klass som fungerar”. Fortsättningsvis förklarar en respondent att det har blivit en 

”inflation i det här med diagnostiserandet”.  

 

”På min tid, när jag gick ut plugget, då var det liksom – ”Ja, de var stökiga”, eller så var man 

inte stökig. Man var bra eller dålig och det var inte mer med det.”  

 

Då studiens lärare skulle förklara vad inkluderad undervisning var för dem, svarade alla att 

det handlar om att alla elever ska få vara med utifrån sina förutsättningar. Vidare beskrevs 

flera alternativ till anpassning där svårighetsgrader, undvikande av oroliga moment samt 

uppvisandet av ett stort ”smörgåsbord man bjuder på så att alla klarar av det fast på olika sätt 

men ändå får samma träning” – som några exempel. 

 

När det kommer till bollmoment, nämner två av lärarna att det är särskilt svårt att inkludera 

alla elever.  

 

”Ta en enkel bollek i salen. Är man bollrädd så kanske man kan få en speciell uppgift och stå 

på ett speciellt ställe där inga bollar kommer…man kanske kan kasta en boll mot en matta 

istället till exempel.” 

 

Samtidigt reflekterar ingen av deltagarna över hur bollaktiviteten istället skulle kunna 

anpassas för att alla ska kunna vara med och känna sig trygga. Istället menar de att dessa 

aktiviteter sker så pass sällan eller som ett delmoment under en lektion, vilket de då menar på 
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att det blir ”svårt att ställa en elev mot hela klassen då aktiviteten endast är en liten del av 

hela lektionen.”   

3.1.2 Möjligheten för skapandet av inklusion i ämnet Idrott och hälsa  

Studiens deltagare talar för att de vill se att alla är inkluderade i undervisningen för Idrott och 

hälsa, men menar samtidigt att det finns en gräns för hur långt man i skolan kan driva frågan 

om inkludering och för vem inkluderad undervisning gynnar. De menar här att om du som 

elev ”inte är trygg i en klass och inte vet vilka ramarna är, så presterar du inte heller” i dem.  

Flera av studiens deltagare beskriver en svårighet i inkluderad undervisning, då tiden att hinna 

möta alla elever under en lektion beskrivs som närmast omöjlig i en storklass. En deltagare 

framhäver i detta att de elever som verkligen behöver hjälpen inom ämnet Idrott och hälsa, 

blir undansatta i en stökig klass. Istället blir det de ”bråkiga eleverna”, som kanske har en god 

utvecklad motorik, som blir de som ”får tiden”. En del i detta beskrivs ligga i den miljön som 

”idrottshallen” kan skapa genom material som finns tillgängligt i form av bland annat 

ribbstolar, men också den ljudnivå som på många sätt blir en del i varje lektion inom ämnet 

Idrott och hälsa. Lärarna menar då på att miljön som sådan kan bli rörig med många redskap 

och kamrater att förhålla sig och ta hänsyn till. Vidare kan ljudnivån som skapas i momenten, 

men också musik, leda till att elever kan få svårt att koncentrera sig på att förhålla sig till de 

olika aktiviteterna.  

 

De lärare som bedriver en exkluderad undervisning för elever som av olika anledningar inte 

visat sig nå målen i ämnet Idrott och hälsa, har klara argument för varför mindre grupper 

bildats eller hur det kommer sig att de har elever som är skilda från sin klass och undervisas 

enskilt eller i mindre grupp. Det beskrivs att man både sett och vet att det finns ”för och 

nackdelar med att ha en liten grupp.”  Dessa olika lösningar beskrivs ha utvecklats genom en 

längre process som vuxit fram under flera år, där föräldrarna varit med och bestämt detta och 

där eleverna mått ”så pass dåligt” av att gå i storgrupp att de i flera av fallen inte kommit till 

lektionerna.  

 

Om segregerade lösningar i dessa fall är bra eller dåligt anses olika beroende på hur 

situationen ser ut i praktiken och vilka behov eleverna har. En lärare beskriver hur det kan 

vara så att ”vad man än gör och hur man än försöker inkludera eleven”, inte fingerar. 

Samtidigt anser flera att begreppen segregering och exkludering, ”klingar dåligt.”  Vill man 

kalla den lilla gruppen som segregerande, eller som en exkluderad undervisningsform, är 



25 

 

enligt en av lärarna i detta sammanhang upp till var och en att tycka, men talar istället för att 

detta är ett sätt att ge eleverna ”ännu bättre förutsättningar” för att senare klara sig i samhället. 

Om dessa elever då inte deltar aktivt genom att gång på gång känna att de inte kan prestera 

utan tappar en ”positiv ingång” till ämnet och en ”nyfikenhet på rörelse”, så menar läraren 

istället att syftet med idrott och hälsoämnet försvinner. I dessa fall ”kanske det blir bättre att 

skapa en mindre grupp. ” 

 

”Jag har varit jättekluven i det här, men när vi ser att dessa elever inte når målen som man ska 

göra i en vanlig grundskola och de ska må bra och utvecklas till bra individer - och det gör de 

inte i den här stora gruppen.” 

 

Samtidigt menar läraren att det i slutändan varit värt arbetet att få till en liten grupp då man 

märker enorma förbättringar bland dessa elever som visat sig må ”så bra” av denna form av 

anpassning. Däremot anser läraren att tidsspannet innan det att gruppen sammanställdes, varit 

för lång. Den lilla gruppen på skolan har enligt denna respondent för första gången visat på 

motivation inför att gå till skolan.  

 

”Jag har ju sett både och genom åren, har ändå jobbat för länge höll jag på att säga. Och jag 

har varit med om elever som farit så illa för att det ska drivas inkludering. ” 

 

Inkluderingen inom ämnet Idrott och hälsa framställs vara något som ser olika ut beroende på 

vilken årskurs eleverna går i, där lärarna märker hur kraven som ställs på eleverna blir 

tydligare för dem i de högre årskurserna, på samma sätt som medvetenheten om en själv och 

andra runt omkring ökar. Samtidigt beskriver studiens lärare hur yngre elever kan känna en 

annan slags frustration, då de inte har samma förståelse för, eller funnit rätta redskapen till, 

varför de reagerar annorlunda än sina klasskamrater gör i en liknande situation. Trots att man 

ser denna typ av problematik så menar man på att idrottsämnet som sådant är eftersatt. 

Samtidigt menar lärarna att prioriteringen och synen på ämnet ser ”väldigt olika ut på olika 

skolor.”  

3.1.3 Resursers betydelse 

Fem av deltagarna har arbetat som lärare i ämnet Idrott och hälsa i mer än 15 år och beskriver 

alla en stor förändring i synen på skolan, läraren och ämnet, elevers behov – men också en 

förändring i vilka eleverna är som går i skolan idag. En stor del av förändringen beskrivs vara 
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tid, minskade resurser som pengar och assistenter samt stora elevgrupper, vilket beskrivs 

försvåra för att undervisningen ska kunna hållas inkluderande. Samtidigt menar flera på att de 

i detta ser att allt fler elever har ”stora behov” av särskilt stöd som idag inte alltid finns inom 

ramen för den reguljära grundskolan. En lärare menar att det, om inkluderad undervisning 

med möjlighet att tillgodose alla elevers behov ska realiseras, krävs mer resurser åt skolan. 

 

”Jag tycker att det är ett svek mot eleverna, tycker jag. Att vi låter dem komma hit, vi 

välkomnar dem – men sen kan vi inte ta hand om dem.”  

 

Flera av studiens lärare talar för hur skolans elever är en ekonomisk fråga, vilket de då menar 

på blivit ett sätt för skolan att utgöra sig till ett ”vinstdrivande företag.” Även specialskolor 

som man kan flytta elever till väljs bort, då detta blir en ”kostnad för skolan”, vilket leder till 

att elever som inte får det stöd och den hjälp de behöver, ändå blir kvar på samma skola av 

ekonomiska skäl.  

 

”Vi samarbetar med alla specialskolor utifrån behoven som eleven har, så det finns inga 

skolor som vi kan säga ”ja den här jobbar vi med”. Dom vill säkert ha alla våra elever, 

vinstdrivande företag. Så det är därför jag jobbar i kommunal verksamhet sen -95.” 

 

Även om studiens deltagare inte alltid ansett att det varit bra med det som flera beskriver som 

”obsklasser”, anses det heller inte ha skapats alternativa lösningar som fungerar för alla. 

Vidare har möjligheten till assistenter blivit en prioriteringsfråga för varje skola att ta 

ställning till. I dessa fall menar man på att detta kan vara helt avgörande för om elever med 

behov av särskilt stöd kommer att klara sin skolgång. Respondenterna menar att alternativ och 

anpassade lösningar inte alltid skapas för elevens bästa utan fått ses som tillräckliga för att 

resurser inte räcker till eller prioriteras av varje enskild skola. Samtidigt beskriver flera av 

lärarna att en stor del handlar om att fördela och prioritera, vilket av en deltagare uttrycks som 

nödvändigt för att det ”är så stort behov på skolan” som denne arbetar på.  

 

Tydliggörandet för hur skolans miljö ser ut, anser en lärare som enormt viktigt i förhållande 

till den enskilda elevens behov. I vissa fall kan det då vara så att miljön utefter elevens behov 

inte finns eller kommer kunna skapas under de närmaste åren vilket läraren i detta avseende 

då menar är något som föräldrarna ska ha i åtanke då de är med och söker in sitt barn till den 
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reguljära skolan. Även om en lärare menar att specialskolor ”växer upp som svampar ur 

marken”, bygger det ändå på hur föräldrarna ställer sig till en ”särplacering” av sina barn.  

Många gånger blir svaret att ”kompisarna ju går på skolan”, vilket då blir anledningen till att 

deras barn ändå hamnar på en plats där möjligheten och resurserna som eleven har behov av 

inte finns.   

3.2 Resultat av studiens andra frågeställning 

Följande stycke ät tänkt att fånga upp studiens andra frågeställning som behandlar lärares 

uppfattningar kring den utbildning de har fått inom specialpedagogik i sin 

grundlärarutbildning. 

3.2.1 Lärares förhållningssätt till specialpedagogisk utbildning 

Ingen av lärarna anser sig ha fått tillräckliga kunskaper inom specialpedagogik i sin 

grundlärarlärarutbildning där det beskrivs som ett moment man snabbt gick igenom under 

några veckor. En av lärarna menar på att momentet innefattande att ”man läste lite böcker och 

skrev någon liten inlämningsuppgift.” Vidare anser sig en av studiens deltagare inte ha någon 

kunskap alls inom momentet specialpedagogik, begreppens innebörd eller hur man inkluderar 

alla elever inom idrott och hälsoämnet. Anledningen till detta beskrivs vara att denne inte 

minns att man fått någon utbildning alls inom området i sin lärarutbildning. Samtidigt 

reflekterar inte deltagaren över införskaffandet av kunskaper för att täcka denna 

kunskapslucka, utan anser att det ”inte finns de behoven” på den skolan som respondenten 

arbetar på. De övriga deltagarna anser däremot att utbildning inom specialpedagogik är av 

stor betydelse inom arbetet som lärare. Flera nämner även att det blir allt viktigare idag då 

kravet på en inkluderad undervisning vuxit sig allt starkare inom skolväsendet i Sverige.  

 

”De barnen, med särskilda behov, finns ju i den ”vanliga klassen” och det krävs ganska 

mycket av än som lärare.” 

 

Innebörden av för vem specialpedagogiken är riktad till och vilka som indirekt nämns som 

elever i behov av särskilt stöd, blev något som reddes ut allt eftersom intervjuerna fortgick. 

Här var de intervjudeltagarna som läst vidare inom specialpedagogik, de som även var insatta 

i dess innebörd. De övriga deltagarna trodde att arbetet med elever som är i behov av särskilt 

stöd riktar sig till de som främst har ”fysiska handikapp.” Anledningen grundas i att 
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utbildningen inom specialpedagogik beskrevs vara riktat mot ett samarbete med 

handikappidrottsförbundet där momentet riktades mot särskolan.  

 

”Det är bara det att jag inte använt det på det sättet. Vi fick vara ute på praktik med 

handikappade barn, men då är det något helt annat, en helt annan undervisning.”  

 

Mot denna bakgrund relaterade intervjudeltagarna sin utbildning inom specialpedagogik som 

något de personligen inte haft någon större användning av i sin lärarroll. Det 

intervjudeltagarna främst minns av momentet specialpedagogik var specifika 

”handikappidrotter” där de fått ”prova på lite olika redskap. ” 

 

”Jag vet att vi körde rullstolsbasket, men det blir nog mer en jippogrej – det blev inte på 

riktigt. Det är nog svårt att sätta sig in i situationen.” 

 

Flera minns att de hade lektioner under några tillfällen för grupper som kom via 

handikappidrottsförbundet. Några av studiens lärare förklarar i detta hur man hade hand om 

en enskild elev under dessa tillfällen, vilket en av dessa lärare beskriver vara något som 

verkligheten inte lever upp till eftersom att du som lärare är ensam med en stor grupp elever.  

 

Tre av lärarna anser sig inte behöva utbildning inom specialpedagogik då man inte har ”den 

typen av elever.” Samtidigt uttrycker två av dessa att de tror mer på spetskompetens för lärare 

som arbetar mer specifikt med elever i behov av särskilt stöd, och menar båda på att de inte 

känt något större behov av egen kunskap för området då de inte mött på ett 

specialpedagogiskt dilemma. Lärarna skildrar den reguljära skolan som en plats där elever i 

behov av särskilt stöd är en minoritetsgrupp, vilket gör att de inte prioriterar området trots att 

de anser sig ha kunskapsluckor för att kunna inkludera alla.  Däremot menar de att det skulle 

behövas en uppdatering om man började undervisa i det de uttrycker som ”spec.-idrott.” 

Vidare kopplar en deltagare hela tiden specialpedagogik till elever inom särskolan, vilket varit 

det som denne minns att man fått med sig från momentet specialpedagogik i 

grundskollärarutbildningen. Däremot blir inställningen en annan då förståelsen för att 

specialpedagogik rör alla elever i behov av särskilt stöd och då även elever med 

koncentrationssvårigheter, lättare att relatera till. I detta anser sig denna lärare ha stora 

kunskapsluckor i och hade velat se en större del av detta i sin utbildning där konflikthantering 
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nämns som ett exempel som saknats. Detta styrks vidare av alla intervjudeltagare, som anser 

sig sakna kunskap inom detta. Momentet specialpedagogik får i och med detta en enormt 

viktig betydelse för deltagarna som hoppas att det är mer riktat mot detta idag än vad de var 

under deras utbildning. 

 

”Koncentrationssvårigheter är ju extremt vanligt och hur man jobbar med det och vad man 

kan tänka på. Konkreta tips vill man ju ha – innan man kommer ut i verkligheten.”  

Förutsättningarna för att kunna inkludera alla elever utifrån momentet specialpedagogik i 

lärarutbildningen, har inte varit den kunskapskälla respondenterna utgått ifrån då flera 

uttrycker att de hade velat ha ett längre block, där man går in djupare i ämnet. Istället har de 

lärare som mött på elever i behov av särskilt stöd, fått skapa sin egen kunskap under de åren 

de arbetat som lärare i idrott och hälsa. Detta har då främst utvecklats genom diskussioner 

med kollegor och specialpedagoger ute på skolorna. De intervjudeltagare som däremot arbetar 

som ensamma lärare inom idrott och hälsoämnet på skolan, anser att de vid flera tillfällen känt 

behov av att samtala med någon inom samma ämneskunskap i hur denna kan gå tillväga ”på 

golvet” i ett undervisningssammanhang i ämnet Idrott och hälsa. 

3.2.2 Momentet för lärande och specialpedagogik 

Flera av respondenterna ifrågasätter upplägget av specialpedagogik som moment i 

grundskollärarutbildningen. Två av dessa uttrycker dess särskiljande från pedagogiken, som 

olyckligt och menar istället på att de skulle vilja se att det genomsyrar hela lärarutbildningen 

inom alla moment.  

 

”Skulle vi ha ett grundtänk att all undervisning vi har och gör ska anpassas efter den grupp vi 

har så skulle inte det här behöva vara specifikt, för det är då det blir speciellt. ” 

 

På detta sätt anser deltagaren att det inte skulle behöva finnas något som heter 

specialpedagogik, utan att pedagogiken som sådan ska täcka alla elevers olikheter och 

likheter. Detta karaktäriseras genom något som bör vara en ständig diskussion i alla 

undervisningssammanhang från dag ett i alla lärarutbildningar för att det ska komma att bli ett 

naturligt tänk, enligt respondenten.   

 

Trots att alla förutom en lärare i studien anser sig ha en kunskapslucka när det kommer till 

tryggheten i att kunna inkludera elever i behov av särskilt stöd, är det ingen som reflekterat 
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över att fortbilda sig inom området. Däremot har en av lärarna fått internutbildning på skolan 

av specialpedagoger, men menar på att det då varit ”mer teoretiskt” och inte ”kopplat” till 

ämnet Idrott och hälsa. En vidare respondent för studien menar på att man måste klara sig 

själv som lärare, trots att denne många gånger känt sig otillräcklig då flera av de senaste årens 

klasser bestått at ett stort och växande antal elever som haft och har särskilda behov. 

Respondenten uttrycker det som att krutet legat på att ”förkovra sig mer i sitt ämne” vid 

fortbildningar, och exemplifierar då specifika idrotter. Behovet pekar på konkreta tips på 

bemötandet av elever i behov av särskilt stöd inom idrott och hälsoämnet. Samtidigt leder 

skolans begränsade resurser till att lärarna fokuserar på vidareutbildningar i hur man kan 

arbeta konkret med direkta praktiska övningar på golvet där man hoppas på att alla kan vara 

med och delta. För de respondenter som fått fortbildning inom specialpedagogik, har detta 

främst varit riktat mot diagnosers betydelse i ett undervisningssammanhang, vilket flera ansett 

sig behöva utvecklas kompetensmässigt inom. ”Diagnos-aspekten” beskriver deltagarna som 

ett område de känt, och känner, ett stort behov av att bringa ytterligare kunskap inom,  
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3.3 Analysschema utifrån studiens resultat 

 

För att tydliggöra analysarbetet för läsaren, har det i denna del valts att visa på kopplingen 

mellan studiens resultat i förhållande till de perspektiv som ligger till grund för arbetet. 

Presentationen utgår ifrån tabellen (Tabell 1) som ligger i delen för arbetets valda perspektiv 

(1.4.1 Det kategoriska, det relationella och det kritiska perspektivet), men har här delats upp 

(Tabell 2 och 3), för att visa på hur dessa binds samman med arbetets två frågeställningar. 

Tabellerna är tänkta att för läsaren kunna återvända till vid behov i samband med 

genomläsningen av studiens diskussionsdel. 

 

3.3.1 Förhållningssätt till inkludering 

 

Tabell 2: Lärares uppfattning av arbetssätt vid, samt syn på, specialpedagogiskt dilemma. 
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3.3.2 Utbildning inom momentet specialpedagogik  

 

Tabell 3: Lärares förhållningssätt till specialpedagogisk utbildning. 
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4. Diskussion  

 
Studiens syfte är att undersöka vilket synsätt lärare i idrott och hälsa har på inkludering samt 

på momentet specialpedagogik inom ramen för lärarutbildningen. 

 

 Hur förhåller sig lärare till begreppet inkludering i ett undervisningssammanhang 

inom idrott och hälsoämnet?  

 Vilka uppfattningar har lärare kring den utbildning de har fått inom specialpedagogik i 

lärarutbildningen? 

 

4.1 Inkludering – No mater what? 

I denna undersökning framkommer det hur lärare i ämnet idrott och hälsa känner en osäkerhet 

inför vad inkluderad undervisning innebär och vilka de verkliga vinnarna i slutändan är. 

Rubriksättningen Inkludering – no matter what? utgår från ett citat ur resultatdelen för 

studien, där en lärare ifrågasätter skolans riktlinje om att driva inkludering till varje pris. De 

meningar som innehåller citattecken utan följande referens, är hämtat från studiens resultatdel 

och de intervjudeltagare som medverkat i detta arbete.  

 

Ett kategoriserande perspektiv för hur vi sett och hanterat elever som inte visat sig passa in i 

den ram som skapats för den reguljära skolans bildning, har kritiserats starkt inom debatter 

från 1900-talets mitt. (Jerlinder, 2010, s. 15).  Kritiken har sedan resulterat i den 

inkluderingsreform som råder inom skolsektorn idag och som lärare förväntas realisera i sin 

undervisning och som elever tacksamt ska se som rättighet och ultimat i lärandesynpunkt. 

Samtidigt visar denna studie, i samförstånd med dagens forskning, på en ökad kategorisering 

av elever som inte visar sig nå målen som ställs i ämnet Idrott och hälsa. (Jerlinder, 2010, s. 

15).  

 

På ett övergripande plan ställer sig lärare positiva till inkludering av elever i behov av särskilt 

stöd, medan en mer skeptisk ställning intas när tanken ska realiseras till den egna 

undervisningen (Jerlinder, 2010, s. 43). Förutsättningarna för att i dag arbeta inkluderande, 

anses bland studiens lärare variera och vara starkt påverkat av resurser i form av pedagoger, 

pengar och tid samt den enskilda skolans val att fördela dessa.  
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Argument för vad lärare idag ser som exkluderande kontra inkluderande undervisning inom 

ämnet Idrott och hälsa, vägs noga emot varandra. Ingen av lärarna håller sig därför tvetydigt 

inom ett bestämt perspektiv, utan pendlar och ifrågasätter dess realism utifrån situation. Hur 

studiens lärare sedan arbetar samt förhåller sig till inkluderad undervisning, bygger utifrån 

detta på hur de tolkat begreppet inkludering i en specifik situation utifrån syftet med ämnet 

Idrott och hälsa. Om en från skolsektorns sida bestämd undervisningsform inte leder till 

utveckling för alla, visar studien att de elever som har behov av särskilt stöd i slutändan ändå 

känner sig exkluderade om de inte når målet för ämnet. Samtidigt kan vi diskutera vad som i 

undervisningsformen kan leda till att vi idag talar om inkludering respektive exkludering.  

 

Om det är skolans resurser som bestämmer att vi ska ha ”stora klasser”, så kommer allt inom 

benämningen liten grupp, ses som exkludering inom ämnet Idrott och hälsa. De lärare som i 

studien har tillsatt mindre grupper inom ämnet, har skapat dessa för de elever som visat sig 

må så pass dåligt av att gå i storklass att de inte gått på lektionstillfällena. Därmed skulle den 

från början tänkta inkluderingen, kunna ses som ett misslyckande. Samtidigt blir den lilla 

gruppen i detta fall något som skapats genom kategorisering av elever ”med” svårigheter som 

alla fått en diagnos tilldelad sig och som visats ha behov av ett annat stöd än de stöd som den 

enskilda skolan erbjuder (Persson, 2001, s. 143) Här krävs att fundera på hur man ställer sig 

till de specialpedagogiska perspektiven och vilka som blir de eventuella konsekvenserna av 

att kategorisera elever utifrån en fastställd diagnos som då blir avgörande för vidare åtgärder 

(Tabell 2). Detta leder oss tillbaka till det som Lärarutbildningskommittén uttrycker i form av 

behovet av en förnyad studie beträffande hur skolan, dess ledare och lärare tänker, definierar 

och praktiskt hanterar avvikelser i en för alla gynnsam riktning. (SOU 1999: 63, s. 192).  

 

Studiens deltagare anser att idrott och hälsoämnet som sådant, är mer komplicerat att 

inkludera elever i behov av särskilt stöd inom, i förhållande till andra ämnen – vilket även 

styrks av tidigare forskning (Morley, 2005, s.96). Den aspekten av ämnet som utelämnande 

ser vi som viktigt att lärare idag tar hänsyn till då de planerar och lägger upp sin undervisning. 

Här kan den sociala interaktionen och det fysiska samspelet med andra, som tas upp i 

resultatet, vara en del i detta. Samtidigt menar vi att ens presterande blir något som direkt 

synliggörs och informellt bedöms av ens klasskamrater, parallellt med den formella 

bedömningen som bli allt mer närvarande i de högre årskurserna inom grundskolan. Kanske 
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skulle detta kunna kopplas till att förhållningssättet för en inkluderad undervisning, tydligt 

skiljer sig mellan de lärare som undervisar i de yngre respektive de högre årskurserna.  

4.2 En förändrad syn på inkluderad undervisning 

Att reflektera över normalitet och avvikelse är viktigt i all specialpedagogisk forskning enligt 

Atterström och Persson (2000), där vi som lärare utgår från samhällets ideal när vi bedömer 

vilka elever i behov av särskilt stöd är. Skolan har varit och är den plats där barns svårigheter 

ofta uppdagas. Inte för att barn och ungdomar nödvändigtvis har problem, utan för att skolan 

vid varje tidpunkt kräver vissa sätt att fungera. (Rosenqvist, 2000, s.5).  

 

I samband med åtgärdsprogrammens användande i skolan, beskrivs fördelen mad att kunna 

fånga upp elever i behov av särskilt stöd tidigt. Här finner vi en koppling till ett relationellt 

perspektiv då lärare i dessa situationer förhåller sig till att åtgärda eventuella svårigheter som 

uppstår i miljön runt eleven. Det vi däremot finner anmärkningsvärt är att det trots 

beskrivningen om åtgärdsprogrammets fördel att tidigt fånga upp elever med svårigheter, i 

alla beskrivna fall verkställs först då dessa elever kommit upp i de högre årskurserna i 

grundskolan. Ofta har väntan beskrivits grunda sig i resurser som prioriterats om efter flera 

års försök att hålla dessa elever inkluderade i den ”vanliga” klassen. De elever som då tidigare 

inte nått målet för ämnet Idrott och hälsa, har först då både fått en positiv upplevelse och en 

motivation till att vilja röra sig och delta. För de elever som lever ett stillasittande liv annars 

där idrott och hälsoämnet varit den första och enda kontakten med fysisk aktivitet, får ämnet 

en enormt viktig roll för ett framtida idrottande eller inte. (Engström, 2004, s. 6). Detta ser vi 

av betydelse att som lärare i idrott och hälsa, men också inom hela skolans verksamhet och 

samhället i stort -sätta sig in i och analysera ytterligare i ett både kortsiktigt och långsiktigt 

perspektiv.  

 

Kravet på att det idag ska drivas inkludering ställer elever med behov av särskilt stöd i en 

position där de måste förhålla sig och anpassa sig till hur samhället ser ut med de 

besparingsåtgärder som skolsektorn är utsatt för idag (Rosenqvist & Tideman, 2000, s. 10). 

Det som här indirekt enligt oss kan leda till en problematik, är hur elever som inte uppfyller 

målet i Idrott och hälsa, påverkas i ett längre perspektiv då kursplanen beskriver en ”hälsosam 

livsstil som grundläggande för människors välbefinnande” (Lgr11, 2011, s. 51). Oavsett vad 

det är som räknas eller ses som exkluderad undervisning, har det enligt studiens lärare en 
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negativ klang. Huruvida begreppet exkluderad undervisning uttrycks som negativ, blir 

samtidigt enligt oss oväsentligt, om vi i slutändan glömmer bort att se till främjandet av 

elevers livslånga lusta att lära.  

4.3 Specialpedagogik kontra pedagogik 

Studiens deltagare ser en stor vikt i att ha en generell specialpedagogisk kunskap om vi ska 

kunna realisera en skola för alla. Samtidigt fastställs bristen på kompetens inom främst det 

praktiska området för att inkludera elever i behov av särskilt stöd inom ämnet Idrott och hälsa. 

Detta har då lett till att majoriteten lärare känt en okunskap inför att omvandla dessa 

kunskaper i praktiken, vilket även tidigare forskning visar på (Morley, 2005, s. 101 f & 

Gangnebien, 2009, s.17).  De lärare som upplever att de har ett genomgående inkluderat 

arbetssätt, har tidigare erfarenheter men också en personlig passion av att arbeta med elever 

som har ett behov av särskilt stöd inom ämnet Idrott och hälsa. Dessa lärare är även de som 

reflekterar kring olika situationer de upplevt som kluriga, men också de som visar på starka 

argument för hur de i vissa fall valt att, tillsammans med styrning, föräldrar och elev - tillsätta 

en lösning utanför den ordinarie klassens schema. De lärare som däremot inte reflekterat över 

inkluderingsbegreppets innebörd, ser heller inget problem i att elever inte alltid kan vara med 

genom hela lektionen under alla moment. Samtidigt är det vid den enskilda lärarens avsaknad 

av kunskap, som en upptäckt och hänsyn till elever i behov av särskilt stöd, uteblir (SOU 

1999:63). För att summera detta stycke rörande lärares bristfälliga kunskaper inom 

specialpedagogik, styrks tidigare forskning. Detta bristande område förklarar Kajsa Jerlinder 

som ett nederlag inför elevers förutsättningar för inlärning, hälsa och en utformad miljö som 

ger alla gemenskap inom ämnet Idrott och hälsa (Jerlinder, 2010, s.63). 

 

Ett kritiskt perspektiv intas av de lärare som förklarar specialpedagogik som något som i sig 

generera en exkluderad undervisning. Detta då man i lärarutbildningen har specialpedagogik 

som ett separat moment, ger det en stämpel för att vara speciellt och redan där exkluderande. 

Vi menar att ”special” kan ses handla om något särskilt utöver den ”vanliga” pedagogiken. 

Kritiken riktas här till varför det ska finnas en uppdelning mellan pedagogik och 

specialpedagogik i ett utbildningssammanhang, där läran om att lära ut inom pedagogik ska 

innefatta alla elever. I detta blir en konsekvens enligt oss hur man sen som lärare förhåller sig 

till vem specialpedagogiken, men också pedagogiken, är till för och hur man arbetar utifrån 

det. Majoriteten av lärarna i studien uttrycker att specialpedagogik i lärarutbildningen främst 
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riktats mot handikappsidrotter och särskoleelever, vilket indirekt kategoriserar idrotter 

emellan vem som ska kunna utöva dem. (Persson, 2001, s. 143) Istället skulle 

lärarutbildningen som Hardin menar på, möjligen omvärderas och omstruktureras när det 

kommer till en inkluderad pedagogik som genomsyra hela läroutbildningens verksamhet 

(Hardin, 2005). Vidare kan det bli det svårt och förvirrande om vi både ska tala om en 

inkluderande skola, samtidigt som specialskolor beskrivs ”ploppar upp som svampar ur 

marken.” Detta framställs parallellt med Jerlinders forskning där trenden är en ökande 

kategorisering, med allt fler elever som placeras i särskolan men också inom specialklasser i 

den reguljära skolan (Karlsson, 2007, s. 12, Ljusberg, 2009, s. 4 & Jerlinder, 2010, s. 15). 

 

Utifrån forskning och studiens resultat kan vi fundera över om lärarutbildningen bör se över 

den övergripande distinktionen mellan normalitet och avvikelse men också hur de 

specialpedagogiska perspektiven präglar skolans verksamhet. Som lärare bör man därför själv 

komma till insikt om vilken människosyn, samhällssyn och kunskapssyn man har och vill 

förmedla till sina elever utifrån den läro- och kursplan vi arbetar utifrån idag.  

4.4 Metoddiskussion 

Valet av metod har en avgörande roll för realiteten av varje enskild studie utifrån dess syfte 

och frågeställningar. Den kvalitativa intervjun ansågs därför speciellt lämpad då syftet varit 

att få insikt i informanternas egna upplevelser, erfarenheter, tankar och känslor (Dalen 2011, 

s.11). Vad en liknande kvantitativ studie inom ramen för samma ämne skulle resultera i blir 

svår att säga, men valdes tidigt bort av att strävan att gå in på djupet inom området för 

specialpedagogisk utbildning och inkluderad undervisning i ämnet Idrott och hälsa. Metodens 

relevans fastslogs vidare under intervjuerna där en förståelse för begreppens innebörd reddes 

ut allt eftersom tiden fortgick. Även möjlighen att ställa följdfrågor visade sig bli viktig för 

ytterligare intressant information för undersökningen. (Hassmén & Hassmén, 2008,s.252) Vi 

märkte vidare att betänketid, men också möjligheten till frågor blev viktig för varje enskild 

respondent. Samtidigt var vi noga med att själva vara objektiva inför varje fråga och eventuell 

följdfråga. Eftersom att vi var två som intervjuade kan vi alltid diskutera eventuella övertag, 

vilket vi är medvetna om och försökte minimera genom att anpassa oss efter varje enskild 

lärares val av tid och rum. Hade vi märkt att vår gemensamma närvaro under intervjuerna gav 

lärarna en obekväm ställning som hindrade dem från att svara utifrån dem själva, hade vi 

tänkt om och gjort en förändring.  
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Inom kvalitativ forskning är det omöjligt att göra en intervju som visar hundraprocentig 

reliabilitet eftersom det bygger på människors personliga åsikter (Johansson & Svedner 2006, 

s.108). Det krävs även en medvetenhet inför att vi inom en kvalitativ forskningsansats gör 

tolkningar där våra egna slutsatser dras utifrån det resultat vi fått fram. Vi kan därför inte 

generalisera studiens resultat till något som svarar för hur alla lärare arbetar och förhåller sig 

till inkluderad undervisning utifrån utbildningen man fått inom specialpedagogik i sin 

grundlärarutbildning. Att från början inte rikta arbetet mot lärare inom en bestämd årskurs, 

kan vara något som påverkat resultatet för denna studie.  Vidare kan det ha funnits en vilja 

hos studiens lärare att göra oss till lags genom att svara vad de tror att vi vill höra eller 

förväntar oss utav deltagarna. Detta menar vi därför skulle kunna minimeras vid parallella 

observationer av lärarnas egenledda lektioner i Idrott och hälsa. Eftersom vårt syfte utgår från 

att deltagaren kan tänka tillbaka till ett specifikt moment i sin utbildning, kan detta vara något 

som en del av dem förträngt eller inte kommer ihåg vilket även det kan påverka resultatet. 

Samtidigt märkte vi att minnet klarnade allt mer under intervjuernas gång. Slutligen ser vi det 

relevant att i metoddiskussionen ta upp det snäva tidsspannet vi haft till förfogande för arbetet 

som nackdel för det som skulle kunnat vara ett starkare resultat med fler intervjuer. Vi hade 

då sett en fördel i att från början haft en tydligare uppdelning av antal verksamma yrkesår som 

lärare i idrott och hälsa, område skolan man verkar i befinner sig samt bestämda årskurser 

som var och en arbetar inom och för.  
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4.5 Slutsats 

En inkluderad undervisningsform visas utifrån de ramar som skolan och ämnet Idrott och 

hälsa har att förhålla sig till idag, vara något som i sig kan leda till exkludering för de elever 

som är i behov av särskilt stöd i ämnet.  Variabler som då spelar in är lärares bristande 

erfarenheter och kunskap att inkludera alla elever i ämnet Idrott och hälsa. Lärarutbildningens 

uppdelning i pedagogik och specialpedagogik, visas vara något som försvårar förståelsen för 

vad inkludering innebär och hur den kan praktiseras i den egna undervisningen. Detta tyder på 

att det krävs ett till synes mer utarbetat upplägg inom lärarutbildningen som senare svarar för 

de riktlinjer som skolan är tänkt att sträva emot idag.  

 

Faktorer som har en stark och i flera fall även avgörande roll för möjligheten att bedriva en 

inkluderad undervisning i Idrott och hälsa, är resurser i form av pedagoger, tid, pengar och 

klasstorlek. En konsekvens skulle då kunna vara att lärares möjlighet att fokusera på kvalitén i 

utlärandet av kunskapsämnet Idrott och hälsa minskar - för att istället förhålla sig till 

specialpedagogiska dilemman. Får inte eleverna med sig de ämneskunskaper som Idrott och 

hälsa i grundskolan ska förmedla, sätts elever förutsättningar för hur man kan påverka sin 

hälsa genom hela livet, på spel. Då en ”hälsosam livsstil är grundläggande för människors 

välbefinnande” (Lgr11, 2011, s. 51) – borde ett sådant spel bli en samhällelig angelägenhet i 

slutändan. 

 

En av de största utmaningarna i samhället idag är att möta och ta tillvara olikheter i alla 

sammanhang, där skolan är en del av samhället och speglar det rådande samhällssystemet. 

Hur utbildningspolitiken utformas är avgörande för möjligheterna att övervinna de klyftor 

som finns i livsvillkor mellan olika elever i skapandet av en skola där alla kan vara, och 

känner sig, delaktiga.  

4.6 Vidare forskning 

I vidare forskning skulle en större urvalsgrupp av lärare inom ämnet Idrott och hälsa för 

grundskolan vara en möjlighet till ett starkare resultat. Som intressant aspekt i utvecklandet av 

området för inkludering inom idrott och hälsoämnet, skulle intervjuer tillsammans med 

observation kunna vara av värde för både ett djupare, men också bredare, resultat. Detta för 

att se om lärares förhållningssätt till inkluderad undervisning stämmer överrens med hur de 

arbetar med möjliggörandet av detta praktiskt. Även en studie som jämför hur det ser ut i 
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olika delar av landet kan ge en vidare aspekt. I en studie som helt riktar in sig mot utbildning 

inom specialpedagogik i lärarutbildningen, skulle en jämförelse kunna göras mellan olika 

lärosäten och hur de förhåller sig samt arbetat fram momentet. Ett område som utöver detta 

skulle kunna vara av intresse att studera, är hur en inkluderad kontra en exkluderad 

undervisning upplevs av elever som är i behov av särskilt stöd i Idrott och hälsa. Här skulle 

både ett långsiktigt hälsoperspektiv på individnivå, men också på samhällelig nivå ur ett rent 

folkhälsoperspektiv, kunna analyseras ytterligare och vara av stort värde för utvecklandet av 

idrott och hälsoämnet. 
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Bilaga 1 Litteratursökning 

 

Syfte och frågeställningar:  

 

Studiens syfte är att undersöka vilket synsätt lärare i idrott och hälsa har på inkludering samt 

på momentet specialpedagogik inom ramen för lärarutbildningen. 

 Hur förhåller sig lärare till begreppet inkludering i ett undervisningssammanhang 

inom idrott och hälsoämnet?  

 Vilka uppfattningar har lärare kring den utbildning de har fått inom specialpedagogik i 

lärarutbildningen? 

 

Sökord som använts: 
Specialpedagogik, specialpedagogik i lärarutbildningen, specialpedagogik inom Idrott och 

hälsa, inkludering, inklusion, inclusion, integrering, barn i behov av särskilt stöd, 

delaktighet, exkludering, segregering, specialpedagogiska skolmyndigheten, special 

education, Jerlinder, Haug, Bengt Persson, Nilholm, Trost, skolverket, högskoleverket, 

Lgr80, Lgr11, Lpo94, FN:s barnkonvention, Salamancadeklarationen, kategoriskt och 

relationellt perspektiv, kontextuellt och kritiskt perspektiv, dilemmaperspektivet, 

Alumnistudie, kvalitativ metod, intervju som metod. 
 

 

Databaser: 
GIH:s bibliotekskatalog, Google, Google Scholar, Libris, Wikipedia, SPSM, Skolverket, 

Högskoleverket, UNICEF. 

 

Sökningar som gav relevant resultat: 
GIH:s bibliotekskatalog: Nilholm, Trost, Jerlinder, kvalitativa intervjuer, intervju som metod, 

special education  

Google: Barn i behov av särskilt stöd, Nilholm 

Google scholar: Inkludering, inklusion, inclusion, segregering, exkludering, kategoriskt och 

relationellt perspektiv, kontextuellt och kritiskt perspektiv, dilemmaperspektive, 

specialpedagogik, specialpedagogik i lärarutbildningen, specialpedagogik inom Idrott och 

hälsa 

Libris: Bengt Persson, Haug,  

Wikipedia: Integrering, inkludering, exkludering, segregering, delaktighet 

Skolverket: Lgr80, Lpo94, Lgr11 

Högskoleverket: Specialpedagogik i lärarutbildningen  

UNICEF: Salamancadeklarationen, FN:s barnkonvention 

 

Kommentarer: 
Material som varit svårare att finna i relevans för studien är nationell forskning inom 

specialpedagogik i lärarutbildningen samt inkludering inom ämnesområdet för Idrott och 

hälsa. Däremot har relevanta författare för området varit viktiga för denna studie.  
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Bilaga 2 Missilbrev 

 

Hej! 

Vi är två studenter som studerar vår sista termin på gymnastik och idrottshögskolan, GIH, i 

Stockholm. Vi håller nu på med vårt examensarbete på avancerad nivå och vore oerhört 

tacksamma om du har möjlighet att ställa upp på en intervju.  Studiens syfte är att undersöka 

vilket synsätt lärare i idrott och hälsa har på inkludering samt på momentet specialpedagogik 

inom ramen för lärarutbildningen. 

 

 Hur förhåller sig lärare till begreppet inkludering i ett undervisningssammanhang 

inom idrott och hälsoämnet?  

 Vilka uppfattningar har lärare kring den utbildning de har fått inom specialpedagogik i 

lärarutbildningen? 

 

Ditt deltagande för studien är naturligtvis helt frivilligt och icke bindande – men av värde. 

Intervjun beräknas ta mellan 30-40 minuter och kommer spelas in på fickminne för att enbart 

användas till denna studie. Naturligtvis kommer tystnadsplikt råda och enbart vi som gör 

undersökningen komma att ha tillgång till materialet. Vidare kommer identifieringen av 

deltagarna och de framtagna uppgifterna behandlas konfidentiellt. 

 

Vi vore tacksamma för svar inom de närmaste dagarna   

 

Med vändliga hälsningar  

/Elin Gräslund & Victoria Lindqvist 
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Bilaga 3 Intervjufrågor  

 
Intervjudeltagarens bakgrund 

 

1. Hur kommer det sig att du bestämde dig för att bli lärare inom ämnet Idrott och hälsa? 

 

2. Hur länge har du arbetat som lärare i idrott och hälsa?  

 

3. Vad har du för utbildning?  

 

4.   Vilket år tog du din examen? 

 

5. Vilken/vilka årskurs/er undervisar du i Idrott och hälsa? 

 

6. Har du tidigare erfarenheter av att arbeta med barn i behov av särskilt stöd? 

 

 

Inkludering 

 

7. Vad är inkluderande undervisning för dig?  

 

8.  Hur planerar du din undervisning för att alla elever ska vara inkluderade?  

 

FF. Kan du ge något/några exempel? 

 

            FF. Vad utgår du ifrån, vilka idéer/tankar?  

 

9. Använder du dig av några speciella redskap/hjälpmedel/metoder för att inkludera alla 

elever? 

 

Utbildning 

 

10. Berätta om den utbildning du fått inom specialpedagogik på din lärarutbildning?  

 

FF. Vidareutbildning/fortbildning? 

 

11.  Tycker du att det är viktigt att specialpedagogik finns med i utbildningen? Varför? 

 

12. Vilka förutsättningar anser du dig ha för att inkludera alla elever utifrån den 

lärarutbildning du fått i Idrott och hälsa? 

 

13. Anser du att specialpedagogiken som fanns med i din lärarutbildning var tillräcklig då 

du började arbeta som lärare? 

 

FF. Mer/mindre specialpedagogik i lärarutbildningen inom ämnet Idrott och hälsa?                                     

Varför? 
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14. Anser du att elever i behov av särskilt stöd gynnas av att vara i inkluderande miljöer 

inom skolan? 

 

15. Anser du att elever som är i behov av särskilt stöd i Idrott och hälsa får det stöd som 

de har rätt till? 

 

16. Vem anser du bär ansvaret då det kommer till en situation som kräver 

specialpedagogiska insatser?   

 

17. Tycker du att din syn på inkludering respektive specialpedagogik förändrats under din 

tid i yrket jämfört med hur du tyckte när du var nyutbildad?  

 

FF.  Vad tror du i så fall är kärnan i dessa förändringar? 

 

18. Vad anser du är orsaken till att specialpedagogiska behov uppstår? 

 

FF. Diagnos, eleven, miljön runtomkring eller lärarens roll? 

 

 

 

Tack för att du tog dig tid till denna intervju 

 

 

 


