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Abstract 
Jerlinder, K. (2010). Social Justice in Inclusive Physical Education for pupils with Physical 
Disabilities – Reality or Utopia? (Social rättvisa i inkluderande idrottsundervisning för ele-
ver med rörelsehinder – En utopi?) Written in Swedish. Studies from The Swedish Institute 
for Disability Research No 33. 88 pp. 

The aim of this thesis is to contribute to the knowledgebase of inclusion and inclusive edu-
cation and to outline possible consequences that may arise from an educational ideology of 
inclusion. The thesis describes a potential dilemma that is both theoretical and practical. 
The dilemma consists of, on the one hand, a need of identification and categorisation of 
specific groups in society in order to allocate and redistribute available resources, while, on 
the other hand, there is a need of social recognition of diversity in educational settings in 
order to achieve social justice and parity of participation. The inclusion of pupils with phys-
ical disabilities in the school subject of physical education (PE) is used as a particular ex-
ample to illustrate a general dilemma. The specific aims were: i) to describe and apply a 
theoretical framework of ‘social status’ as a possible means of resolving the dilemma (study 
I); ii) to study PE teachers’ attitudes toward inclusive physical education (studies II and III); 
and iii) using a case study, to explore the experience of physical education through the eyes 
of a pupil with a physical impairment and his parents, classmates, PE teachers and personal 
assistant (study IV). Results show that Swedish PE teachers at primary school level are posi-
tive to inclusive PE for pupils with physical disabilities. Factors found to contribute to these 
positive attitudes were adequate training in inclusive education strategies, supportive school 
environments and personal resources. In a systematic review of international research PE 
teachers, in general, were found to have ambivalent attitudes to inclusive PE. This ambiva-
lence was found over cultural borders among the 1200 respondents covered in the 15 arti-
cles reviewed and may indicate a latent awareness of the dilemma. Previous experience of 
having taught PE to pupils with physical disabilities, together with proper education in 
inclusion, mediated a more positive attitude. The case study of a 10-year-old boy with 
physical disabilities and significant others in his educational life proved to be a signal ex-
ample of successful inclusion. Honneth’s three levels of social recognition were used in the 
analysis. Social recognition at individual, legal and value dimensions is a prerequisite for 
achieving social justice in inclusive PE settings. Finally, these findings, taken together, indi-
cate a need to address social recognition and redistribution demands simultaneously in 
order to meet goals of equitable education for pupils with physical disabilities in inclusive 
PE teaching. Societal (external) and individual factors need to be combined when address-
ing the issue of social justice in inclusive education. A model of social status, developed by 
Fraser (2001; 2003), used in conjunction with the notion of plural identities is suggested as 
a possible resolution to the dilemma described in the thesis.  

Key words: social justice, recognition, redistribution, dilemma, physical education, inclu-
sion, physical disabilities, teachers, social status, identity, attitudes 
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Förord 
Ett avhandlingsarbete är något tämligen surrelastiskt och abstrakt samtidigt som 

det är oerhört konkret. Att ge sig in i en akademisk karriär innebär med säkerhet 

att man när man lägger fram en idé, tanke och text kommer att bli kritiserad, 

ifrågasatt och ständigt uppmanad att revidera, göra om och lägga till! Ibland till-

kommer en och annan positiv kommentar någonstans också, men fokus ligger 

alltid på det som är ofullständigt, otydligt och outvecklat. Jag har fått frågan från 

förvånade vänner hur man frivilligt kan välja att ägna så mycket tid åt en sådan 

ego-dödande aktivitet. Men tanken är ju att den tid som någon annan lägger ned 

på att förstå och förbättra den här avhandlingen vittnar om engagemang och en 

bekräftelse på att tänket är viktigt och att det väcker ett intresse. Med ett sådant 

synsätt blir de här kommentarerna snarare en ego-höjande aktivitet. Mitt varmas-

te tack till alla som i olika stadier under resans gång läst mina texter och kommit 

med synpunkter och kommentarer som bidragit till att arbetet på olika sätt blivit 

bättre. Ni är många och omnämns inte alla med namn här, men ni är inte glöm-

da!  

Mina speciella tack går till:  

Mina båda handledare professor Peter Gill och professor Berth Danermark 

som varit ett stort stöd under hela min forskarutbildningstid. Tack till Peter, min 

lärare, kollega och vän i över femton år. Han har varit outtröttligt entusiastisk, 

ständigt provocerande och i otaliga diskussioner lärt mig att ”big thoughts are 

simple”. Och tack till Berth, vars stora kunskap i både ämnet och i att strukturera 

text på många sätt format mitt vetenskapliga förhållningssätt. Tillsammans har vi 

haft många kreativa möten över åren.  

Professor Claes Nilholm som med värdefulla synpunkter under slutseminariet 

bidragit till arbetet med att slutföra projektet avhandling. 

Anita Hjälme och Anna Jerlinder som korrekturläst text i slutet av arbetet.  

Tack till kollegor på HiG, alla de som är kopplade till Institutet för handi-

kappvetenskap IHV och alla vänner som kommit med hejarop, lyssnat och fixat 

choklad – allt för att underlätta avhandlingsarbetet! Ingen nämnd, men alla är 

ihågkomna.  

Avhandlingsarbetet har möjliggjorts tack vare forskningsmedel från Högskolan 

i Gävle och Norrbacka-Eugenia stiftelsen.  

Under min forskarutbildningstid har inte bara en licentiatuppsats och en av-

handling producerats, även våra två barn, Joar och Hugo, har fötts under den här 

tiden. De har bidragit till att berika mitt liv både genom utbildning och bildning 

av mig som person. Tack för det, älskade barn! Outsägligt tack till mina föräldrar 

Övergripande metodrefl ektion ..............................................................56

Sammanfattning av resultat ..................................................................59
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och syskon som alltid ställer upp med kärlek, barnvakt och service av både ting 

och själ för att jag ska ha det så bra som möjligt.  

Slutligen tack till min sambo Max som med orubblig positiv inställning till att 

allting är möjligt och genom att tro på min kapacitet hejat på mig under hela ar-

betet. 

Några sista ord om det där med ego-dödandet… Kanske är det så att någon 

annan som läser den här avhandlingen blir, precis som jag, nyfiken på att veta 

mer. Det skulle vara den största ego-höjande faktorn av dem alla!  

 

Gävle mars 2010, 

Kajsa Jerlinder 

 

13 

INTRODUKTION 

I want to be treated the same, but sometimes I’d like to be treated differ-
ently…14 year-old-boy with a degenerative neuromuscular condition 
(Asprey och Nash, 2005, i Norwich 2008 s.196).  

Föreliggande arbete läggs fram som ett bidrag till det generella kunskapsläget för 

policyutveckling för skolundervisningen för alla barn. Det svenska utbildningssy-

stemet har en uttalad strävan mot en inkluderande pedagogisk ideologi och ”en 

skola för alla”. Med ett sådant synsätt ska utrymme ges för mångfald och varia-

tion bland eleverna. Systemet, dvs. skolan som institution, ska via lärarna anpassa 

miljön, metoderna och pedagogiken till alla elever, snarare än att eleverna ska 

anpassa sig efter skolan.  

Inklusion1 och inkluderande skolundervisning är ett brett fält som pockar på 

uppmärksamheten både i en praktisk skolvardag och genom en mer teoretiskt och 

ideologiskt utarbetad grund för ett förhållningssätt. Trots att fältet har blivit nog-

grant undersökt under de senaste årtiondena, kvarstår dock företeelser som vi 

ännu inte fått inblick i. I ett flertal rapporter och studier som publicerats de senas-

te åren hävdas att kunskapen om skolsituationen för elever med funktionsned-

sättning måste öka (Karlsson, 2007; Nygren, 2008; Paulsson, 2009; Skolinspek-

tionen, 2009; Skolverket, 2009). Inkludering av elever med funktionsnedsättning-

ar i den reguljära skolundervisningen med anpassat stöd är en demokratisk och 

mänsklig rättighet, men också en stor utmaning. I strävan efter att alla elever oav-

sett funktionsförmåga ska få tillgång till utbildning i en inkluderande pedagogisk 

miljö ställs utbildningssystemet och lärarna inför något som ofta presenteras som 

ett dilemma.  

                                            
1 Eftersom ”inklusion” är ett så centralt begrepp i det här arbetet är det på sin plats att 
inledningsvis säga några ord om innebörden av det i den här avhandlingens kontext. In-
klusion kan inom skolans värld ses som en ideologisk strävan att alla barn undervisas 
tillsammans under sin skoltid oberoende av barnens religion, kön, etnicitet eller funk-
tionsförmåga. Ett barn med en funktionsnedsättning undervisas i den skola som han eller 
hon skulle ha valt att gå i om eleven inte skulle ha en funktionsnedsättning. En mer ut-
förlig genomgång och ett problematiserande av själva begreppet finns längre fram under 
den övergripande rubriken Några teoretiska utgångspunkter. 
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Å ena sidan finns ett behov av att identifiera och kategorisera elever (som avvi-

kande och speciella), för att kunna erbjuda en adekvat undervisning anpassad 

efter var och ens behov. Resurser måste då omfördelas till elevgrupper som behö-

ver extra stöd. Det kan till exempel röra sig om att anpassa lokaler så att de blir 

tillgängliga för elever som använder rullstol eller behöver en hörselslinga, eller att 

fortbilda eller anställa personal för att få rätt kompetens på skolan. Det kan även 

handla om att köpa in lämpliga hjälpmedel för att underlätta undervisningen osv.  

Elever med rörelsehinder2 (rh) är en elevgrupp som över tid har kategoriserats 

och identifierats som i behov av särskilt stöd för att kunna delta i skolundervis-

ningen på rättvisa premisser. Men att å andra sidan kategorisera och identifiera 

individer utifrån grupptillhörigheter till följd av t.ex. medicinska diagnoser är 

förenat med en rad utmaningar. En identifiering av vissa elever och elevgrupper 

ses som ett utpekande, särskiljande och stämplande och bör därmed undvikas. 

Eftersom utbildning för alla är en demokratisk rättighet som garanteras genom 

svensk och internationell lagstiftning samt genom en rad övergripande styrdoku-

ment och policyskrifter både inom utbildningsområdet (se t.ex. Lpo 94 och Sala-

mancadeklarationen) och inom handikappolitiken (Nationell handlingsplan för 

handikappolitik, prop. 1999/2000: 79) kan en sådan kategorisering av elever ses 

som obehövlig. I den andan ses ett erkännande av alla elevers olikheter som en 

allmänmänsklig och demokratisk rättighet och då behövs inga särskilda skriv-

ningar om t.ex. funktionsnedsättning. Genom generellt formulerade styrdoku-

ment och lagar ökar alla människors möjlighet till erkännande (Silvers, 1998). Ett 

erkännande uppnås emellertid inte bara genom att styrsystemen uppmärksammar 

en grupp människor. Det finns olika sätt att betrakta erkännande på. I det här 

arbetet stiftar vi bekantskap med bl.a. Axel Honneth (2005) och Nancy Fraser 

(2001; 2003) i samband med genomgången av utgångspunkter att förstå erkän-

nande. Kortfattat kan sägas att Honneth talar om ett erkännande på tre nivåer 

och något som också rör sig över olika arenor och med olika aktörer inblandade. 

Dessa tre nivåer handlar om ett erkännande av personer och grupper och är något 

som sker på individnivå, samhällsnivå och gruppnivå. Fraser å sin sida menar att 

ett erkännande innebär att både ekonomiska och sociokulturella faktorer beaktas. 

                                            
2 Se under rubrikerna Några teoretiska utgångspunkter samt Undervisning av barn med 
funktionsnedsättning i den svenska skolan för en förklaring till valet av begrepp ”fysisk 
funktionsnedsättning” respektive ”rörelsehinder” och hur jag förhåller mig till dessa två 
begrepp inom ramen för det här arbetet. Kortfattat kan sägas att rörelsehinder ingår som 
ett fenomen till en mer övergripande indelning av fysisk funktionsnedsättning.  

15 

Ett erkännande manifesteras i att resurser omfördelas för att uppnå social rättvi-

sa.  

Att inte identifiera specifika elever och dessas behov kan dock leda till att ele-

ver som behöver stöd i skolarbetet faktiskt inte får det stöd som han eller hon har 

rätt till. Skolinspektionen slår i en granskning av skolsituationen för elever med 

funktionsnedsättning i grundskolan fast att det finns lärare som inte vet hur en 

elevs funktionsnedsättning påverkar lärandet (2009). Om en sådan kunskap inte 

finns riskerar undervisningssituationen att bli orättvis. Detta verkar vara en 

grundläggande konflikt mellan å ena sidan bekräftelsen av individens enskilda 

specifika behov där man omfördelar resurser för att dessa behov ska kunna till-

godoses och å andra sidan allmänmänskliga demokratiska rättigheter där alla 

människor ska bli erkända. I ett svenskt skolsammanhang finns således under de 

senaste femton åren en strävan efter en likvärdig skola för alla (se t.ex. Tallberg 

Broman, Rubensten Reich och Hägerström, 2002) där pedagogiska lösningar i en 

inkluderande anda är att föredra framför segregerande åtgärder.  

Under samma tidsperiod har dock en kraftig ökning av inskrivningen av elever 

i särskolan skett (Skolverket, 2006). Också i den reguljära skolan har specialklas-

serna t.ex. för elever med diagnosen ADHD blivit allt fler under de senaste fem 

åren (Karlsson, 2007; Ljusberg, 2009). Det går i dag fler elever med rörelsehinder 

i olika organisatoriska särlösningar som s.k. rh-klasser eller särskild undervis-

ningsgrupp än i vanlig skolklass om man jämför med i slutet av 1970- talet (Pa-

ulsson, 2009). Antalet elever som blivit diagnostiserade med dyslexi har också 

ökat. Trenden är således en ökad kategorisering och särskiljande av specifika 

elevgrupper utifrån deras enskilda funktionsförmåga, trots att det under samma 

tidsperiod finns en tydlig politisk ambition om inkludering. Det verkar alltså fin-

nas en spänning mellan den normativa och den praktiska ansatsen för hur under-

visning för elever med t.ex. funktionsnedsättning ska bedrivas. Placeringar i sär-

skilda permanenta undervisningsgrupper verkar dock inte påverka elevernas in-

lärning mer positivt än en inkluderande ansats (se t.ex. Groth, 2007; Hjörne, 

2004; Karlsson, 2007). Om lösningen däremot är tillfällig och organiseras efter 

kunskapsnivån i vissa specifika ämnen, så kan den ge ett positivt utfall, speciellt 

för elever som har det svårt i skolan (ibid.).  

Det är viktigt att studera vad olika normativa förhållningssätt kan ge för kon-

sekvenser, särskilt om dessa kan vara föremål för en intressekonflikt. Booth och 

Ainscow (1998) understryker betydelsen av att tydliggöra olika teoretiska infalls-

vinklar när forskning som rör området kring pedagogiska och specialpedagogiska 

utmaningar diskuteras. Även Helldin (2007) argumenterar för detta: 
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Motstridiga tankemodeller och olika pedagogiska ansatser behöver, till-
sammans med forskare med olika forskningsansatser och teoretiska erfa-
renheter, i större utsträckning och mer konsekvent än nu, prövas i sina pe-
dagogiska och forskningsteoretiska argument. De motsättningar som finns 
dolda i olika typer av pedagogik, kan kanske på så sätt och i det långa 
loppet, driva på normerande procedurer av olika slag. (sid. 131).  

Fokuseringen på kategorisering/särskiljandet vis-á-vis betoningen på erkännande 

av mångfald och inkludering kan ses som ett dilemma, det vill säga ett olösligt 

problem. Skolverket (2005b) lyfter fram detta som en pedagogisk utmaning något 

som i praktiken handlar om att ”utforma en miljö som både innebär delaktighet 

och gemenskap och samtidigt tillfredsställer behov av individualiserat stöd.” 

(ibid, s.77) 

Dyson och Millward (2000) hävdar att det finns vissa grundläggande och 

ofrånkomliga dilemman i ett utbildningssystem. De menar att det snarare är av 

intresse att studera vilket uttryck sådana dilemman får. Samma linje av argumen-

tation återfinns hos Clark, Dyson och Millward (1998) som hävdar att de värde-

ringar som sammankopplas med olika ståndpunkter som dilemmat utgår från kan 

stå i motsatsställning till varandra. Det är något som man inte kan lösa, utan sna-

rare något som ska hanteras.  

Den tanken är intressant att följa i samband med social rättvisa och en socialt 

rättvis undervisningssituation när det sätts i samband med ett fenomen som Fra-

ser väljer att kalla för parity of participation3 (2001, s. 29). Det ses som något 

som är en mänsklig rättighet, nämligen att delta på jämlika villkor i skolunder-

visningen.  

                                            
3 ”Parity of participation” kan översättas med ”deltagande på lika villkor” (jfr Thorells 
svenska översättning av Fraser, 2003). Deltagande på lika villkor förefaller vara en an-
vändbar benämning på diskussionen kring en rättvis idrottsundervisning för elever med 
fysiska funktionshinder. I samband med en undervisningssituation för elever med en 
funktionsnedsättning används här begreppet ”rättvis” i betydelsen av social rättvisa, sna-
rare än en juridisk rättvisa. Rawls (1999) teori om rättvisa behandlas inte i det här arbe-
tet. I stället fokuseras diskussionen på en rättvis idrottsundervisningssituation i vilken det 
ges möjlighet att delta genom grundläggande rättviseaspekter som respekt, jämlikhet och 
rättigheter. En rättvis idrottsundervisning kan därmed sägas vara en undervisning i vilken 
det ges likvärdiga möjligheter till delaktighet. Det är detta hanterande av likvärdiga möj-
ligheter till och villkor för delaktighet som intresserar mig i det här arbetet snarare än de 
tidigare spåren kring de rättviseteorier som bl.a. Rawls diskuterar. Inom ramen för det 
här arbetet används begreppen ”lika villkor”, ”likvärdig” och ”att vara jämlik” som 
synonyma. Begreppet ”rättvis” används i samband med ett resonemang om förutsätt-
ningar till deltagande på lika villkor för elever med funktionsnedsättning. 

17 

Socialstyrelsen har gjort en uppskattning att omkring 45 000 barn och ungdo-

mar i Sverige har en eller flera betydande funktionsnedsättningar, vilket är drygt 

två procent av alla barn och ungdomar. En av de vanligaste funktionsnedsätt-

ningarna är rörelsehinder (Socialstyrelsen, 2004). I de olika studierna som ingår i 

den här avhandlingen hämtas specifika exempel från idrott och hälsoundervis-

ningen4 med elever med fysisk funktionsnedsättning i form av rörelsehinder (rh) i 

syfte att belysa de generella bakomliggande faktorerna kring möjligheten till del-

aktighet och inkluderande skolundervisning. Idrottsundervisningen är ett ämne 

som skiljer sig från övriga skolämnen med sin praktiska natur och där kroppen 

och dess prestationsförmåga ingår som en viktig komponent.  

Utifrån det presenterade problemområdet dyker en rad frågor upp: Hur ser en 

socialt rättvis idrottsundervisning ut? Hur ställer sig de som ska implementera 

inkluderande skolundervisning och hantera det beskrivna dilemmat, det vill säga 

lärarna, till problematiken? Hur upplevs idrottsundervisningen i praktiken av 

elever i den för avhandlingen tänkta målgruppen? Vilken typ av undervisning är 

den bästa5 undervisningsformen för elever med rörelsehinder? På vilket sätt kan 

detta generaliseras till andra kontexter? Dessa frågor leder över till det precisera-

de syftet med avhandlingen. 

                                            
4 Fortsättningsvis i texten kommer det kortare ordet ”idrottsundervisning” användas när 
undervisning i ämnet idrott och hälsa avses. Den benämningen är vanligt förekommande 
i både vardagligt tal och forskningslitteratur. Om sammanhanget gör att jag behöver 
använda mig av hela ämnets namn i samband med tal om undervisningen i det ämnet så 
används samma benämning som Ekberg (2009); ”idrott- och hälsoundervisning” (min 
understrykning).  

5 Enligt universella styrdokument likt FN:s konvention om barns rättigheter, barnkon-
ventionen, är just ”barnets bästa” ett centralt tema. Barnets bästa kan tolkas som ett 
etiskt förhållningssätt där samhället ska ge förutsättningar för att ge barn bästa möjliga 
liv. I begreppet ingår också rättsäkerhet för barn, t.ex. att alla barn och ungdomar har 
rätt till likvärdig utbildning och som i svensk skollagstiftning också handlar om att elever 
i behov av särskilt stöd i skolan har laglig rätt att få nödvändigt stöd för att kunna delta i 
undervisningen (SOU 2009:68). När beslut ska fattas om barnets bästa är det viktigt att 
ta hänsyn till barnets perspektiv och barnets vilja. Utgångspunkten är att respektera bar-
nets fulla människovärde och integritet samt att försöka se situationen utifrån barnets 
ögon genom att lyssna på barnet med respekt för dess egen vilja. Däremot måste inte 
alltid barnets åsikter följas. Det är i sista hand den vuxne som med hjälp av tidigare erfa-
renheter och kunskaper måste fatta beslut och ta ansvar. Det som är barnets bästa måste 
vara ett beslut som tas från fall till fall (ibid.). 
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SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Det övergripande syftet är att bidra till en ökad förståelse för inklusion och in-

kluderande skolundervisning och konsekvenserna av en sådan utbildningsideolo-

gi. Social rättvisa och erkännande är utgångspunkt i arbetet. Den problematik 

som behandlas rör förhållandet mellan å ena sidan kategorisering och identifie-

ring av särskilda grupper och å andra sidan ett generellt erkännande av en mång-

fald i lärandemiljön för en rättvis undervisningssituation. Kategoriseringens inten-

tion är att genom omfördelning av resurser uppnå större rättvisa. Samma strävan 

ligger bakom tanken att erbjuda en mångfald i lärmiljön. Mitt intresse gäller det 

möjliga dilemmat mellan dessa båda sätt att ordna undervisning. För att illustrera 

problematiken tas exemplen från undervisningen av elever med fysiska funktions-

nedsättningar i skolämnet idrott och hälsa.  

De specifika syftena är att identifiera en modell och begreppsram för ”social 

status” som kan användas för att hantera det beskrivna dilemmat, att studera 

idrottslärares attityder till inkluderande idrottsundervisning och att undersöka 

hur idrottsundervisningen i praktiken kan upplevas av en elev som har en rörelse-

nedsättning.  

Utifrån syftet har följande övergripande frågeställningar formulerats:  

¥ Hur kan en begreppsram som adresserar frågan om såväl resursfördelning 
som erkännandet se ut?  

¥ På vilket sätt kan en sådan begreppsram appliceras på elever med fysisk 
funktionsnedsättning och idrottsundervisning? 

¥ Vilka attityder till inklusion och inkluderande idrottsundervisning går att ut-
tyda bland ett urval idrottslärare i en systematisk granskning av internatio-
nellt publicerade vetenskapliga studier i ämnet? 

¥ Vilka attityder till inklusion av elever med fysisk funktionsnedsättning i id-
rottsundervisningen finns hos svenska idrottslärare?  

¥ Hur kan idrottsundervisningen gestalta sig för en elev med rörelsehinder när 
krav ställs på att undervisningen ska vara jämlik och socialt rättvis?  

Dessa aspekter har studerats genom ett antal delstudier som alla haft sitt eget spe-

cifika syfte och som här introduceras: 

Inkluderande skolundervisning och social rättvisa är föremål för diskussioner 

med olika synsätt för hur detta ska uppnås. I studie I visas på möjligheten till för-

djupande normativa angreppssätt på en rättvis idrottsundervisning för elever med 
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rh. Studien avser att svara mot de två första frågeställningarna i arbetet; Hur 

skulle en begreppsram som adresserar frågan om såväl resursfördelning som er-

kännandet se ut? samt, på vilket sätt kan en sådan begreppsram appliceras på 

elever med fysisk funktionsnedsättning och idrottsundervisning? 

När man talar om likvärdiga möjligheter till delaktighet i en skolkontext, ligger 

begreppet inklusion nära till hands. Lärare är skolsystemets viktigaste represen-

tanter och aktörer, och internationellt sett har en stor mängd studier utförts i syf-

te att lyfta fram dessa nyckelpersoners attityder till inklusion i skolan. Den speci-

fika gruppen idrottslärare och deras attityder till inkluderande idrottsundervis-

ning har inte blivit föremål för lika många studier, men så pass många studier har 

genomförts att det är på sin plats att i studie II svara på frågan: Vilka attityder till 

inklusion och inkluderande idrottsundervisning går att uttyda bland ett urval id-

rottslärare i en systematisk granskning av internationellt publicerade vetenskapli-

ga studier i ämnet? Även i den här studien används alltså de specifika exemplen 

från idrottsundervisningen för att visa på de generella frågorna kring inklusion, 

delaktighet och rättvisa.  

Vi vet ännu inte hur svenska idrottslärare som grupp ställer sig till en inklude-

rande undervisning i ämnet idrott och hälsa. I studie III behandlas den näst sista 

frågeställningen; Vilka attityder till inklusion av elever med fysisk funktionsned-

sättning i idrottsundervisningen finns hos svenska idrottslärare?  

Studie IV illustrerar genom en fallstudie de levda erfarenheterna kring en in-

kluderande idrott- och hälsoundervisning för en elev med rörelsehinder och ett 

antal signifikanta andra i barnets omgivning. I studien adresseras den sista fråge-

ställningen; Hur kan idrottsundervisningen gestalta sig för en elev med rörelse-

hinder när krav ställs på att undervisningen ska vara jämlik och socialt rättvis?  

Jag har valt att lägga fokus på den obligatoriska grundskolan i de olika delstu-

dierna. Den svenska obligatoriska grundskolan har till uppgift att arbeta inklude-

rande och därmed möta alla barn. Det blir då alla lärares uppgift att anpassa un-

dervisningen efter den mångfald av förutsättningar som ryms i elevgrupperna.6  

                                            
6 Elever med sensoriska eller svåra intellektuella funktionsnedsättningar finns ofta i en 
särskild skolform, något som är problematiskt i sig och som kort behandlas i redovis-
ningen av studie I.  

21 

Arbetets fortsatta disposition 
Avhandlingen är fortsättningsvis uppdelad i fyra delar. 

I första delen behandlas olika centrala begrepp samt avhandlingens kunskaps-

objekt tillsammans med tidigare forskning på området.  

I den andra delen redovisas de teoretiska utgångspunkterna i arbetet genom en 

begreppsram för att problematisera och att öka förståelsen för inkluderande 

skolundervisning för elever med fysiska funktionsnedsättningar. Begreppsramen 

utgår från ett normativt dilemma mellan å ena sidan kategorisering och identifie-

ring av särskilda grupper och å andra sidan ett generellt erkännande av en mång-

fald i lärandemiljön för en rättvis undervisningssituation. Den här teoretiska be-

greppsramen ligger främst till grund för och utvecklas i studie I, men ligger i stort 

som ett raster på alla studierna. 

I den tredje delen redogörs för studierna som utgör underlaget för den här av-

handlingen och dessas huvudresultat i korthet, samt de olika datainsamlingsstra-

tegier och analyser som använts i studierna. Samtliga studier biläggs i sin helhet. 

Sedan följer den fjärde delen i vilken övergripande avslutande tankegångar re-

dovisas. Där diskuteras den sammanlagda betydelsen av de resultat som fram-

kommit i utvecklandet av det teoretiska ramverket och i studierna i relation till 

det övergripande problemet i en vidare kontext. Slutligen tas också siktet framåt 

där viktiga områden för fortsatt analys introduceras.  
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Tabell 1. Schematisk tablå över studier som ingår i avhandlingen 

Studier i arbetet Fokus Metod Studieobjekt 

I Teoretisk Argumenterande 
utifrån en teoretisk 
modell 

Social statusmodel-
len och synen på 
identitet som ett 
möjligt sätt att han-
tera omfördelning-
erkännande dilem-
mat 

II Empirisk Systematisk review Idrottslärares attity-
der till inklusion i 
publicerade inter-
nationella studier 
mellan 1995-2009. 

III Empirisk Survey, e-post  
enkäter 

Svenska idrotts-
lärare (n 221) som i 
första hand under-
visar i den obligato-
riska grundskolans 
yngre år 

IV Empirisk Fallstudie med  
intervjuer och fält-
observationer 

En inkluderande 
idrottsundervisning 
i obl. grundskolan; 
Elev med MMC, 
idrottslärare, för-
äldrar, personlig 
assistent, klass-
kamrater. 
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UNDERVISNING AV BARN MED FUNKTIONS-
NEDSÄTTNING I DEN SVENSKA SKOLAN 

Det är på sin plats att säga något om utvecklingen av utbildningssystemet och 

undervisningen av elever med funktionshinder. I Skolverket (2005b) redovisas hur 

undervisningen historiskt sett har organiserats genom tre parallella spår: huvud-

spåret, parallellspåret och ett tredje spår. Huvudspåret, eller normalspåret, hand-

lar om undervisningen av de elever som följer den normala skolgången och ut-

bildningsplaner. Parallellspåret följer längs med huvudspåret och handlar om un-

dervisning av de elever som behöver extra tid och stöd för att nå kunskapsmålen. 

Detta stöd har organiserats i form av kompensatoriska åtgärder med benämning-

ar i stil med ”hjälpklass”, ”specialklass” och ”enskild undervisning”. Det tredje 

spåret innefattar undervisningen av elever med funktionshinder. Undervisningen 

organiserades genom att segregera barnen från sin ursprungliga hemmiljö för att 

samlas i speciella anstalter där specialisthjälp erbjöds. Eleverna bodde på internat 

tillsammans med andra barn med funktionshinder. För elever med rörelsehinder 

fanns sådana anstalter från slutet av 1800-talet, men det skulle dröja ett halvt 

sekel till innan samtliga barn och ungdomar med funktionshinder fick möjlighet 

till skolgång. Det var alltså barnen som skulle anpassas till skolsystemet i syfte att 

uppmärksamma det stöd de behövde, men också för att övrig undervisning inte 

skulle störas. Utgångspunkten var att undervisningen bäst gynnades av homogena 

undervisningsgrupper. De tre utbildningsspåren möts på 1950-talet i en vision att 

organisera en rättvis obligatorisk skolgång i en skola för alla (ibid). ”En skola för 

alla” är ett begrepp som varit centralt i den moderna skolhistorien och som kan 

tolkas på flera olika sätt (Haug, 1998; Nilholm, 2003). Grundtanken har varit att 

alla barn ska bli delaktiga i skolans verksamhet, men det är något som varit svårt 

att uppnå i realiteten. Nilholm fortsätter med att det fram till 1990-talet talats om 

integration av barn med funktionshinder, men att det mer och mer ersatts av ”in-

kludering”. Det är ett begrepp som ägnas mer uppmärksamhet i kapitlet Några 

teoretiska utgångspunkter.  

I introduktionen av det övergripande problemet beskrevs hur de segregerande 

lösningarna i en pedagogisk kontext ökat de senaste femton åren, och att det un-

der samma tidsperiod tagits en mängd policybeslut med inriktning mot inklusion i 

skolan såväl som i övriga samhället. Under samma tid genomfördes flera andra 
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reformer som påverkat det svenska skolsystemet, där decentraliseringen är en vik-

tig faktor. Strävan var att beslut om rättigheter för fullt deltagande i samhället för 

personer med funktionsnedsättning skulle flyttas närmare individen. Beslut om 

praktikernära angelägenheter flyttades från centrala myndigheter på statsnivå till 

lokala tjänstemän på kommun- och skolnivå. I skolans sammanhang yttrade det 

sig så att kommunerna övertog huvudmannaskapet för skolan från stat och lands-

ting. Rektorer och skolenheter blev i sig själva ansvariga för verksamheten. I och 

med den här förändringen trädde nya statliga styrdokument i kraft med krav på 

ett utvecklat professionellt ansvarstagande där vägen öppnas för mer forskning 

om lärarens inställningar och tolkningar (Skolverket, 2009).  

En av de bärande idéerna bakom decentraliseringen var en mer effektiv styr-

ning av resurser dit där behoven var som störst. Läroplanens direktiv om att re-

surser ska tilldelas efter elevers olika förutsättningar och behov innebär också att 

resurserna inte ska fördelas lika överallt. Skolverket slår fast att Sverige gick från 

att ha varit ett av de mest centraliserade skolsystemen till att bli ett av de mest 

avreglerade i västvärlden. Under samma tidsperiod minskade skolans resurser, 

precis som för andra offentligt finansierade verksamheter (ibid). Skolverket kon-

staterar också att det råder stor skillnad mellan kommuner vad gäller resursför-

delningen (ibid; Skolverket, 2006). 

De här skillnaderna kan tänkas få konsekvenser för hur inkluderande skolun-

dervisning uppfattas och bedrivs. Hemmingson och Borell (2002) pekar på en rad 

hinder som elever med rörelsehinder stöter på under sin skolgång. Hindren kopp-

las till brister i skolans organisation att göra utbildningen tillgänglig för alla ele-

ver. Paulsson (2009) visar vidare på stora brister i hur skolan lyckas göra elever 

med rörelsehinder fullt delaktiga i undervisningen, och hävdar att det hänger 

samman med decentraliseringen av samhället och skolorganisationen. Det är upp 

till enskilda skolor och lärare att tillgodose behovet av stöd och då tenderar det 

att bli en fråga om vilka resurser som finns i kommunen och vilken kompetens 

personal har (ibid.).  

Under senare år har tydliga önskemål lagts fram om att särskilt lyfta fram ele-

ver med funktionsnedsättning (Skolverket, 2007). Sverige har kritiserats interna-

tionellt, bl.a. av FN:s barnrättskommitté i samband med granskningen över hur 

Sverige arbetar för att förverkliga FN:s konvention om barns rättigheter, för att 

inte tillhandahålla övergripande nationell statistik över just antalet elever med 

olika typer av funktionsnedsättningar (Skolverket, 2007; Socialdepartementet, 

2007). Barnrättskommittén rekommenderar Sverige att upprätta nationell stati-

stik rörande barn med funktionshinder och att den informationen samlas in och 
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sorteras efter funktionshinder. Genom att sätta särskilt fokus på skolsituationen 

för elever med funktionsnedsättningar kan förändringar över tid uppmärksammas 

liksom om och hur elever med funktionsnedsättning verkligen får sina behov och 

stöd tillgodosedda i skolan (Skolverket, 2007). En identifiering utifrån funktions-

hinder är dock inte helt oproblematisk.  

 

Vilka elever gäller det? – Studiens kunskapsobjekt  
Människan behöver kategorier och kategoriseringar för att förstå och förenkla sin 

omvärld. Kunskap behövs på ett övergripande plan om elevers funktionsnedsätt-

ningar för att kunna tillhandahålla resurser för anpassningar och stöd i den peda-

gogiska miljön (Socialdepartementet, 2007; Skolverket, 2007). För att studera 

villkor för skolsituationen för elever med funktionsnedsättning måste vi gruppera 

och definiera ”funktionsnedsättning”7. Det råder oenighet om vad som är en 

funktionsnedsättning, men konsensus finns om att gruppen funktionshindrade är 

en mycket heterogen grupp. I traditionell medicinsk indelning ses personer som 

har ett rörelsehinder som en möjlig definierbar grupp. Rörelsehinder kan ses som 

ingående i fysiska funktionshinder. Skolverket (2007) använder sig också av den 

klassificeringen.  

Olika studier har haft olika definitioner om vad som räknas som ett rörelse-

hinder när skolsituationen för dessa elever varit i fokus. Vanliga beskrivningar 

som ”svårt att förflytta sig med eller utan hjälpmedel” (Paulsson, 2009) och ”sit-

ter i rullstol” (Skolinspektionen, 2009) har inte utgått från medicinsk diagnos 

utan snarare från vilken funktionsförmåga som eleverna har. 

De allra flesta barn och ungdomar som har någon form av funktionsnedsätt-

ning går integrerade i vanliga skolor (Barnombudsmannens rapport, 2007), men 

jämfört med slutet av 1970-talet verkar allt fler elever som har en fysisk funk-

                                            
7 Just nu pågår en debatt om hur de två begreppen funktionsnedsättning och funktions-
hinder används i samhället idag. Begreppen verkar användas synonymt trots ambitionen 
om en tydlig åtskillnad mellan innebörden i respektive begrepp. Argument finns att om 
de används synonymt finns risken att omgivningsfaktorernas roll glöms bort, och ersätts 
med ett individualiserat synsätt. I den här avhandlingen försöker jag använda mig av en 
tydlig skillnad. Talar jag om funktionsnedsättning åsyftas individens enskilda tillkorta-
kommanden kopplat till individens struktur t.ex. vad gäller en individs möjligheter att 
exempelvis stå eller gå. Funktionshinder placeras kring frågor som har med människors 
plats i deras omgivning att göra, och där omgivningen blir ett hinder för att delta i t.ex. 
idrottsundervisningen. Det är det senare som är av huvudsakligt intresse inom ramen för 
det här arbetet. 
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tionsnedsättning för sin skolgång ha olika organisatoriska särlösningar som s.k. 

rh-klasser eller särskild undervisningsgrupp istället för i vanlig skolklass (Pauls-

son, 2009).8  

Studier av Tripp, Rizzo och Webbert (2007) och Morley, Bailey, Tan och Coo-

ke (2005) visar att lärare tycker att det är lättare att undervisa elever med fysiska 

funktionsnedsättningar i idrottsundervisningen och också lättare att diskutera 

utifrån det observerbara och påtagliga i sådana typer av funktionsnedsättningar. I 

arbetet exemplifieras argumentationerna utifrån elever med fysiska funktionsned-

sättningar, men inte från specifika hinder avseende syn och hörsel som också kan 

tänkas ingå klassificeringen av fysisk funktionsnedsättning. Istället ligger fokus på 

elever med svårigheter att röra sig, de som har en rörelsenedsättning. När det i 

studierna specifikt behövt avgränsas till speciella målgrupper, t.ex. i studie III och 

studie IV, har jag valt att titta närmare på de tre största grupperingar inom rörel-

sehinder; CP-skada, ryggmärgsbråck respektive muskelsjukdomar.  

Vidare görs en avgränsning till den obligatoriska grundskolan. Det kan tyckas 

paradoxalt att å ena sidan föra resonemang om en inkluderande skola, där un-

dervisningen ska anpassas efter varje individs förutsättningar och där enskilda 

diagnoser inte ska spela någon roll för möjligheten till delaktighet i utbildningen, 

och å andra sidan tala om en specifik grupp av elever med fysisk funktionsned-

sättning. Jag är medveten om detta, men väljer ändå att göra så för att undvika 

misstolkningar om vilka barn som avses i specifika resonemang i de olika studier-

na.  

Lärande vid rörelsehinder 
Stukát (2000) visar i en forskningsöversikt över kunskapsutvecklingen hos elever 

med rörelsehinder hur heterogen gruppen är och vilken komplexitet som finns 

kring lärande och rörelsehinder. Skador i centrala nervsystemet kan även påverka 

andra kognitiva funktioner, vilket gör det svårt att avgöra om en inlärningssvå-

righet verkligen är en följd av rörelsehindret. En nedsättning i den fysiska funk-

tionsförmågan behöver inte vara ett hinder för att lära sig saker. Däremot kan ett 

rörelsehinder på olika sätt försvåra inhämtandet och bearbetandet av information 

och därmed också påverka elevens inlärning. Det kanske tar längre tid att skriva 

eller utföra andra uppgifter såsom att läsa, att ta sig in och ut på rasten, utföra en 

                                            
8 Paulsson lyfter fram det anmärkningsvärda med att färre elever med rörelsehinder finns 
i vanlig klass idag efter så många år med inkludering som ambition. Den här skillnaden 
ligger helt i linje med argumentation presenterades i introduktionen. 
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uppgift som innebär förflyttningar och så vidare. Vid provtillfällen kanske en elev 

med rörelsehinder behöver längre tid på sig för att på rättvisa premisser kunna 

visa vad han eller hon kan.  

Malmqvist (2001) hävdar att den pedagogiska situationen för elever med rörel-

sehinder bör individualiseras, det vill säga anpassas utifrån elevers olika behov. 

Detta är helt i linje med de styrdokument som finns för skolan och samhället i 

stort. Flera studier visar dock på att lärare anser sig sakna kunskaper om vilka 

effekter en funktionsnedsättning kan ge på lärandet (Skolinspektionen, 2009; 

Isaksson, 2009). Om den kunskapen saknas blir det också svårt att göra lämpliga 

anpassningar i undervisningssituationen och skapa goda förutsättningar för inlär-

ning.  

Idrottsundervisning som något speciellt  
i sammanhanget  
En stor del av den samlade ohälsan i samhället finns hos personer med funktions-

nedsättning (Statens folkhälsoinstitut, 2008). Kroppen är beroende av fysisk akti-

vitet för att må bra (SOU, 2000:91). Samhället har ett särskilt ansvar för att per-

soner med funktionshinder får möjlighet att röra på sig på egna villkor (ibid.). 

Många människor med funktionsnedsättning är extremt fysiskt passiva (Fernhall 

et.al 1996), vilket ökar risken för kraftig övervikt och olika sjukdomar, men med-

för också svårigheter att röra sig, att arbeta, att ha en aktiv fritid, att klara sig 

själv och sköta olika sysslor i hemmet (ibid.) och den fysiska passiviteten grund-

läggs i ungdomsåren (Persson, 2000). Den stora mängd forskning som publicerats 

de senaste decennierna rörande fysisk aktivitet, träning och hälsoforskning har 

innehållit föga information om fysisk aktivitet för personer med funktionsned-

sättning (Rimmer, Braddock och Pitetti, 1996). En undersökning av Seaman, 

Corbin och Pangrazi (1999) visar dock att individer med funktionsnedsättning, 

med vissa undantag, får samma hälsofördelar som personer utan funktionsned-

sättning vid fysisk konditionskrävande aktivitet. Dessa hälsofördelar medför en 

ökad självständighet i de dagliga aktiviteterna och bidrar till färre medicinska 

komplikationer (Stone, 1988). Dessutom utvecklas självkänsla och social integre-

ring samtidigt som den sociala kompetensen förbättras (Cooper et.al., 1999). Fy-

sisk aktivitet ger en ökad livskvalitet (Groff, Lundberg och Zabriskie, 2009). För 

att främja dessa fördelar för personer med funktionsnedsättning bör man arbeta 

för att öka möjligheterna att delta i idrottsaktiviteter (ibid). En sådan första möj-

lighet kan vara att erbjudas faktiska möjligheter att aktivt delta i den obligatoris-

ka skolans idrottsundervisning. Barn och ungdomar med funktionsnedsättning 
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och deras möjlighet att få utöva fysisk aktivitet har identifierats som ett viktigt 

forskningsområde och där nämns speciellt skolan som en viktig arena (Cooper 

et.al., 1999).  

Under de senaste tio åren har forskningen om skolämnet idrott och hälsa på 

den svenska arenan ökat (se t.ex. Ekberg, 2009; Lundvall och Meckbach, 2008; 

Quannerstedt, 2006). Idrottsundervisningen i sig är ett speciellt skolämne som 

gått från att vara något som kan kallas för ett prestationsämne till ett processäm-

ne, där samarbete, lagkänsla och långsiktiga mål för ett fysiskt aktivt liv utanför 

skolans väggar är viktigt. Något som kommer i fokus på ett helt annat sätt i det 

här skolämnet, än i traditionella kunskapsämnen, är kroppen och dess förmåga 

och funktion. Trots ämnets två innehållsliga delar, idrott och hälsa, konstaterar 

Skolverket (2005a) i sin nationella utvärdering av ämnet att det finns en klar fo-

kusering på fysisk aktivitet. Funderingar och diskussioner kring hälsa och en häl-

sosam livsstil är mer sällsynt förekommande moment i undervisningen (ibid.). 

Ekberg (2009) kommer fram till liknande resultat när han studerar ämnet idrott 

och hälsa i skolår 9, och hävdar att det finns en diskrepans mellan vad som lyfts 

fram i kursplanen och vad som faktiskt görs i idrottsundervisningen. I kursplanen 

finns en tydlig fokus på hälsa, och att förståelsen av komplexa begrepp i samband 

med hälsa där ämnet ska bidra till att ”kritiskt bemöta missförhållanden som kan 

förekomma i samband med olika typer av fysiska aktiviteter” enligt Lpo 94. Fy-

sisk aktivitet ses som en viktig funktion, men den formaliserade (före-

nings)idrotten lyfts inte fram lika tydligt i denna. Quennerstedt (2006, s. 114) 

visar i samma anda på att de begrepp som i kursplanen används för ”ämnets hu-

vudsakliga innehåll” är rörelseaktiviteter och friluftsverksamheter. Rörelseaktivi-

teter beskrivs dessutom utifrån fem teman; allsidiga rörelser, idrottsaktiviteter, 

motion, rytm och estetik samt social utveckling. I Ekbergs (2009) studie visar det 

sig dock att i själva idrottsundervisningen låg fokus på idrott och den fysiska ak-

tiviteten. Idrottslärarna lyfte inte fram hälsa eller förståelsen av olika begrepp 

som är kopplade till den idrottsliga praktiken så tydligt som det görs i kursplanen 

(ibid). Själva görandet av fysisk aktivitet och att utföra rörelser och att utöva id-

rottsaktiviteter är alltså viktigt i den idrottsundervisning som bedrivs idag. Den 

här diskrepansen mellan läroplan och vad som faktiskt sker i idrottsundervisning-

en hävdar Ekberg härstammar från att det inte finns någon konsensus av vad äm-

net idrott och hälsa faktiskt ska innehålla eller leda till. Lundvall och Meckbach 

(2008) menar att skolämnet idrott och hälsa i Sverige är ett skolämne som i hög 

grad influeras och påverkas av andra aktörer i samhället, främst idrotten och id-

rottsrörelsen. Både bland många lärare och elever finns en stark anknytning till 
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föreningsidrotten och att de värden som förmedlas där också behandlas i skolans 

undervisning i idrott och hälsa. Ämnet har alltså ett särskilt förhållande till sam-

hällsfenomen som föreningsidrotten. Ekberg (2009) beskriver att ämnet vilar på 

praktiska kunskapstraditioner och är värderat på ett annat sätt än så kallade teo-

retiska ämnen i och med sin avsaknad av förankring i akademiskt ämne eller till-

gång till akademisk kultur.  

Skolverket (2005a) pekar på att ämnet uppskattas av eleverna och att de över-

lag har en positiv bild av ämnet. Det stämmer överens med studier av bl.a. Lars-

son (2004) och Redelius (2004). I Larssons studie av elever i skolår 5 beskriver 

eleverna det som det roligaste ämnet i skolan och annorlunda än övrig skolverk-

samhet, just därför att de fick röra på sig och vara fysiskt aktiva. Eleverna jäm-

förde ämnet med andra mer traditionellt teorityngda ämnen som ansågs mindre 

roliga, eftersom de innebar så mycket stillasittande. I Redelius (2004) studier 

bland elever i skolår 9 var bilden inte lika odelat positiv men eleverna anser ändå 

att ämnet är ett roligt ämne. Sammanfattningsvis ses idrottsämnet både av forska-

re inom läroplansteori och av elever som ett annorlunda ämne i skolundervis-

ningen.  

I mängden forskning kring idrott och hälsa och idrottsundervisningen saknas 

ännu fokus på idrottsundervisningen för elever med funktionsnedsättning i en 

svensk kontext. Inkludering av barn med funktionsnedsättning i idrottsundervis-

ningen har formellt blivit en allt vanligare pedagogisk praxis. Trots det är det 

fortfarande få studier internationellt sett om inklusion och inkluderande pedago-

giska miljöer som specifikt har intresserat sig för elever med funktionsnedsättning 

i idrottsundervisningen och deras möjligheter till delaktighet i undervisningen 

(Smith och Thomas, 2006). I Sverige konstaterar Wedman (2000) att få forsk-

ningsinsatser gjorts på handikappområdet vad gäller fysisk aktivitet och möjlighe-

ten till delaktighet i fysisk aktivitet och att det finns ett behov av forskning inom 

det området9. Kirk, Macdonald och O’Sullivan (2006, s. 721) menar att det är 

viktigt att studera och belysa olikheter och mångfald när det gäller idrottsunder-

visning för att kunna ”include groups who have formerly been excluded”.  

I de studier som ändå gjorts på området finns tydliga indikationer på att de 

förändringar som behövs för att idrottsundervisning ska vara anpassad efter alla 

barns förmåga att delta i och glädjas åt idrottsundervisningen inte verkar ha vid-

                                            
9 Det bör påpekas att sedan den uppmaningen gjordes har t.ex. Lars Kristén publicerat 
sin avhandling (2003) om deltagandet i sportaktiviteter för barn och ungdomar med 
funktionsnedsättning i svenska sammanhang. Wedmans (2000) uppmaning kan dock 
anses kvarstå, det är fortfarande ett i svenska sammanhang tämligen outforskat fält.  
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och deras möjlighet att få utöva fysisk aktivitet har identifierats som ett viktigt 
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tagits (Fitzgerald, 2005). Inkluderingen av elever med funktionshinder i den obli-

gatoriska grundskolans reguljära idrottsundervisning har uppfattats som 

problematisk och elever med funktionsnedsättningar vittnar om orättvisor när det 

gäller tillgänglighet och möjligheter till delaktighet i idrottsundervisningen (ibid, 

Heimdahl Mattson 2001; Morley et.al., 2005; Nygren, 2008; Smith och Green, 

2004; Smith och Thomas, 2006).  

Lärare spelar en avgörande roll när det gäller att göra inkluderande undervis-

ning till verklighet. Assarsson (2007) slår fast att läraryrket är komplext och att 

det genom den politiska styrningen skapas en skola där många olika handlingar 

pågår samtidigt (ibid). Ekberg (2009) argumenterar för att läraren, när det finns 

olika uppfattningar om vad som är idrott och hälsa ämnets kärna och innehåll, är 

extra viktig. Läraren måste för eleverna motivera ämnet och ämnets innehåll och 

detta sker t.ex. genom att argumentera för ämnet ur ett nyttoperspektiv eller att 

erbjuda ett underhållningsvärde i lektionerna genom att göra dessa trevliga och 

roande (ibid). Det speciella fallet av inklusion i idrottsundervisningen visar på en 

specifik utmaning i lärarprofessionen. Hur idrottslärare ser på inklusion kan ge 

oss speciell kunskap om lärares allmänna attityder till inklusion och inkluderande 

praktik i den allmänna läroplanen. Tidigare studier (Avramidis, Byliss och Bur-

dén, 2000; Croll och Moses, 2000; Scruggs och Mastropieri, 1996) har gett vid 

handen att lärare runt om i världen anser att inklusion och inkluderande under-

visning är eftersträvansvärt och allmänt accepterat, men när det kommer till själ-

va görandet, implementeringen av inklusionstanken, blir det problematiskt. Lära-

re uppger att de känner sig begränsade på grund av tidsbrist, otillräckliga resurser 

och kunskaps- och utbildningsbrister. Skolinspektionen (2009) lyfter t.ex. fram 

att lärare som undervisar elever i enstaka ämnen, och nämner specifikt idrott och 

hälsa, sällan får ta del av riktade fortbildningsinsatser som görs för att höja kom-

petensen om hur en elevs funktionsnedsättning kan påverka inlärningen. Målet 

med inklusion tenderar alltså att framställas som en stor utmaning för lärare och 

deras attityder till inklusionsarbetet får då betydelse.  

För att sammanfatta så hävdar jag att förutsättningarna för jämlika möjligheter 

till delaktighet i skolan för elever med rörelsehinder framträder på ett påtagligt 

sätt i just idrottsundervisningen. Exemplen i arbetet tas från idrottsundervisning-

en som enligt det i tidigare avsnittet anförda resonemang kan ses som något som i 

viss mån är skiljt från övriga skolämnen, något speciellt. Min strävan är att ge-

nom exempel från detta speciella skolämne kunna visa på generella frågeställ-

ningar och utmaningar i samhällets och skolans strävan att ge alla elever lika 

möjligheter att delta i skolans undervisning.  
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 Vidare pekar jag på möjliga sätt att diskutera kring och hantera det beskrivna 

dilemmat med inkluderande skolundervisning.  
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NÅGRA TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

I det följande kapitlet beskrivs några teoretiska utgångspunkter för det här arbe-

tet. Först tas kortfattat upp något om de olika perspektiv som funktionsnedsätt-

ning och funktionshinder kan studeras utifrån och hur dessa perspektiv har be-

handlats i det här arbetet. Det följs av en genomgång av hur social rättvisa, soci-

alt erkännande och identitet relaterar till avhandlingens övergripande problem-

område. En argumentation förs hur dessa utgångspunkter kan ses som en be-

greppsram för hur inkluderande skolundervisning för elever med funktionshinder 

kan förstås och hur det leder över till de fyra studierna (I, II III och IV). Denna 

begreppsram för social rättvisa är ett resultat av tidigare studier (se licentiatupp-

sats, Jerlinder, 2005) och är en av avhandlingens teoretiska utgångspunkter. Den 

har dock utvecklats som ett led i avhandlingsarbetet och denna utveckling redovi-

sas i samband med att resultatet från artikel I presenteras och fördjupas i den av-

slutande diskussionen.  

Perspektiv på funktionsnedsättning  
och funktionshinder 
Sedan 2007 har Socialstyrelsen infört två begrepp i syfte att förtydliga området 

kring forskning om personer med funktionshinder. Det första begreppet är funk-

tionsnedsättning vilket ges innebörden av en personlig egenskap, ”en nedsättning 

av den fysiska, psykiska eller intellektuella funktionsförmågan”. Det andra be-

greppet är funktionshinder och avser ”den begränsning som funktionsnedsätt-

ningen innebär för en person i relation till omgivningen”. Det är brister i omgiv-

ningen som gör att en person med nedsatt funktionsförmåga möter ett funktions-

hinder, det vill säga personen blir funktionshindrad. I det här arbetet är ambitio-

nen att använda begreppen i enlighet med dessa rekommendationer.  

Det finns historiskt sett några betydelsefulla och övergripande utgångspunkter 

eller modeller för hur funktionshinder kan förstås när inkluderande skolundervis-

ning ska studeras. En sådan utgångspunkt är den sociala modellen som utveckla-

des i Storbritannien på 1980-talet som en reaktion mot den rådande s.k. medi-

cinska modellen, som i sin tur utgår från att det är individen som är bärare av 

problemet, den som t.ex. i skolundervisningen behöver ”åtgärdas” genom kom-
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pensatoriska och riktade insatser för att bli mer ”normal”. I den sociala modellen 

ses däremot inte funktionshinder som en personlig begräsning eller svårighet som 

det är upp till individen själv att hantera, utan snarare som ett naturligt mänskligt 

fenomen och en social och politisk rättighetsfråga för hela samhället (Oliver och 

Barnes, 1998). Detta synsätt ligger nära det skandinaviska, relativa, interaktionis-

tiska synsättet på funktionshinder som innebär en miljörelativ definition. Det är i 

relationen mellan omgivningen och individen som funktionsbegränsningarna upp-

står. I en skolkontext är det skolans undervisningsmetoder och strategier som ska 

anpassas till att elever är olika och har olika förutsättningar att lära. Stöd till ele-

ver som behöver extra hjälp i undervisningen ska ges inom ramen för den vanliga 

undervisningen. Här är alltså de sociala strukturerna viktiga att studera och dessa 

är också nära sammankopplade med ekonomi. Detta kan formuleras på följande 

sätt: 

Det dagliga livet för personer med funktionshinder handlar om ett skapan-
de av marknadsekonomiska krafter som i sin tur marginaliserar och för-
trycker olika grupper av människor, till exempel personer med funktions-
hinder (Söder, 1999). Med en sådan infallsvinkel blir det intressant att stu-
dera hur det marknadsekonomiska samhället påverkar personer med funk-
tionshinder och omkringliggande strukturer. (Jerlinder, 2005 sid. 21).  

Utifrån en socialkonstruktivistisk syn på funktionshinder är det inte i första hand 

marknadsekonomiskt orättvisa förhållanden som kan missgynna personer med 

funktionsnedsättning. Det är snarare de sociala och kulturella strukturerna och 

processerna där personer med funktionsnedsättning systematiskt misserkänns 

som är av intresse att studera (Gustavssson, 2004). Enligt detta synsätt är funk-

tionshinder en social konstruktion utifrån sociala, lingvistiska och kulturella pro-

cesser (ibid). I samhälleliga strukturer konstrueras hierarkier och maktförhållan-

den tillika rättigheter och skyldigheter. Vad vi uppfattar som normalt respektive 

avvikande påverkas alltså av det sociala sammanhang som vi befinner oss i och de 

normer, värderingar och kulturella synsätt som gäller där. Ett funktionshinder 

uppstår således enligt det här synsättet i samspel med andra och får sin innebörd 

genom en förhandling om sociala roller, självbild och identitet (jfr Isaksson, 

2009). Ett exempel kan ges från Skolinspektionens (2009) rapport om skolsitua-

tionen för elever med funktionsnedsättning: En elev med hörselsnedsättning be-

handlades på grund av sin funktionsnedsättning kränkande av andra elever. Det 

fick till följd att eleven med funktionsnedsättning inte ville definieras som avvika-

re och valde att inte använda sig av sin hörapparat, sitt tekniska hjälpmedel, i 

skolan. I och med det minskade också möjligheten för eleven att delta i skolmil-
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jön. Den här elevens funktionsnedsättning blev därmed ett funktionshinder i den 

sociala omgivningen.  

Som framgått kan funktionsnedsättning och funktionshinder förstås och stude-

ras utifrån att det antingen skapas genom marknadsekonomiska faktorer, eller 

genom i första hand kulturella processer. Det finns dock ansatser där dessa två 

synsätt förenas. I det följande presenteras en ansats med syfte att utveckla ett per-

spektiv där personer med funktionsnedsättning ska kunna erbjudas möjlighet att 

delta på jämlika villkor i samhällets olika aktiviteter, t.ex. skolundervisning med 

idrott och hälsoundervisning.  

Social rättvisa 
För att kunna adressera de ovan indikerade och övergripande frågorna är det på 

sin plats att säga något om social rättvisa. Vad som omfamnas av det begreppet 

varierar över tid och sammanhang, och teorier om social rättvisa har intresserat 

många (se t.ex. Fraser, 2000; 2001; 2003; Franzén, 2001; Honneth, 2003; Tay-

lor, 2003).  

Haug (1998) är en av dem som studerat social rättvisa och tagit diskussionen 

till den skandinaviska utbildningskontexten. Han visar på fyra olika uppfattning-

ar av att uppnå social rättvisa och jämlikhet i skolan som kommit till uttryck över 

tid. Den första uppfattningen handlar om den formella rätten till utbildning för 

de flesta, men inte till samma utbildning. Den andra uppfattningen strävar efter 

kravet på att alla som går i skolan ska ha samma formella rätt till samma utbild-

ning, eller med andra ord, att alla som går i skolan faktiskt får utbyte av utbild-

ningen. Den tredje uppfattningen omfamnar kompensatoriska lösningar och 

främst de åtgärder som har störst effekt10. Den här strategin har av handikapprö-

relsen kritiserats för att vara både stigmatiserande och diskriminerande. Slutligen 

talar Haug om ett demokratiskt deltagarperspektiv för att uppnå socialt rättvis 

utbildning. En sådan uppfattning innebär att alla medborgare i samhället inklude-

ras och går i samma skola och att man sedan förhandlar om det som ska ske där. 

Mångfald, heterogenitet och pluralism är upp till skolan att ta tillvara och hante-

ra. Det sistnämnda synsättet skulle kunna ställas i paritet med Taylors (2003) 

intresseområden för hur den demokratiska rätten till jämlik delaktighet i samhäl-

let kan utformas utan att mångfalden i form av olika kulturella identiteter suddas 

                                            
10 Se längre fram i texten under Inklusion som pedagogisk princip för en utvecklad dis-
kussion om kompensatoriska lösningar i skolkontexten. 
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10 Se längre fram i texten under Inklusion som pedagogisk princip för en utvecklad dis-
kussion om kompensatoriska lösningar i skolkontexten. 
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ut. Indelningen av dessa fyra synsätt, som går att urskilja analytiskt, kan vara 

svårare att göra i en praktik då de kan löpa parallellt.  

Erkännande 
I samband med diskussioner om vad social rättvisa kan tänkas stå för i en utbild-

ningskontext bör något sägas om vikten av att bli erkänd. Ett grundläggande be-

hov hos människan är att få bekräftelse för det man gör eller för den man är. Hur 

andra bemöter eller betraktar oss påverkar hur vi ser på oss själva, vår självbild. 

Om vi inte blir erkända av andra individer, grupperingar eller samhället är det 

svårt att utvecklas eller till och med att överleva som människa hävdar Honneth 

(2003). Han talar om vikten av det ömsesidiga erkännandet i samhället som pa-

radoxalt nog bygger på devisen att om jag vill bli erkänd så måste jag själv er-

känna andra. Erkännandet är något som vi som enskilda individer och som med-

lemmar i en grupp behöver för vår självuppfattning och som vi kanske måste 

kämpa för; samtidigt kan vi bara uppnå det genom andra (Franzén, 2001). Som 

tidigare nämnts i introduktionen talar Honneth (2003) om tre nivåer för erkän-

nande.  

I den första nivån sker erkännandet i de nära och grundläggande relationerna: 

med familjen, nära vänner, eller med någon annan viktig person i vår närmaste 

omgivning. Känslan av att kunna vara oss själva tillsammans med andra är myck-

et viktigt för vårt grundläggande självförtroende. Om en person inte erkänns i 

dessa relationer påverkas den psykiska integriteten. Ett erkännande på den andra 

nivån handlar om individens plats i lagstiftning och policydokument, det vill säga 

den juridiska rättsäkerheten som vi har i egenskap av medborgare i samhället och 

som spelar roll för individens självrespekt. Den tredje nivån handlar om ett er-

kännande på gruppnivå och påverkar individers självkänsla. Erkännandet på den 

här nivån kommer från gruppers och samhällens solidariska värderingar om hur 

man ska vara för att passa in i gemenskapen. Honneth (2003) trycker på vikten 

av att varje människa behöver bli erkänd på alla dessa nivåer som verkar över 

flera olika arenor i samhället, något som också framhålls av Danermark och Co-

niviatis Gellerstedt (2004). 

Ytterligare ett synsätt för att betrakta erkännande på, och som också nämndes 

i introduktionen, utgår från Frasers (2000; 2001; 2003) resonemang om att ett 

erkännande innebär att både ekonomiska och sociokulturella faktorer måste be-

aktas samtidigt. Misserkännande och orättvisa uppstår i sociala strukturer där 

medlemmar i någon grupp systematiskt nekas tillträde. Ett erkännande manifiste-

ras i att resurser omfördelas i syfte att uppnå social rättvisa (ibid.). Personer med 
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funktionsnedsättningar tenderar att systematiskt bli utsatta för orättvisa i sociala 

strukturer och samtidigt drabbas av ekonomisk snedfördelning jämfört med sam-

hället i övrigt. En rapport från Socialstyrelsen (2010) visar att personer med funk-

tionshinder har en utsatt ekonomisk situation; de har en lägre disponibel inkomst, 

står ofta utanför arbetsmarknaden och har högre vård- och merutgifter jämfört 

med övriga i samhället. De tjänar alltså mindre än andra samtidigt som utgifterna 

är högre (ibid.) Fraser argumenterar för att med en normativ teori om social 

rättvisa kan krav ställas både på materiella resurser och på socialt erkännande för 

deltagande på lika villkor (Fraser, 2001) som standard. Utgångspunkten är att 

genom att anamma ett sådant övergripande sociologiskt synsätt kopplas denna 

orättvisa inte till enskilda individers specifika situationer.  

Identitet  
I erkännandets fotspår kommer frågan om identitet. Franzéns (2001) påpekar att 

ett erkännande från andra är en central del i utvecklandet av den egna identiteten. 

Om en person alltid betraktas som (och erkänns som) avvikande eller i behov av 

särskilt stöd och särskilda insatser är det högst troligt att den personen kommer 

att tänka på sig själv som en som inte passar in. Den egna rollen blir att vara den 

som är avvikande.  

Här dyker den problematik upp som presenterades i introduktionen, och som 

kan beskrivas som ett dilemma mellan å ena sidan omfördelning av resurser och å 

andra sidan socialt erkännande. När personer som är marginaliserade och miss-

erkända (Frasers ordval) i samhället, till exempel som en följd av funktionsned-

sättning, försöker råda bot på negativ social behandling eller diskriminering, mås-

te de bestämma sig för om de ska bortse från sin olikhet eller framhäva den. Ska 

ett särskilt epitet som funktionsnedsättning eller funktionshinder uppmärksam-

mas och bli central, när det gäller rätt till delaktighet och social rättvisa – eller 

ska generella lösningar för alla människor gälla? Det ter sig nämligen paradoxalt 

nog som att funktionsnedsättning i högsta grad kommer i centrum när det gäller 

möjlighet till delaktighet på jämlika villkor i praktiken, trots att det i teorin inte 

ska vara så. Bickenbach och Cooper (2003) slår fast: 

Hence the dilemma. The aim of disability advocacy is to achieve a state of 
social equality in which disability does not matter; yet the means for 
achieving equality requires disability to matter very much at the basis for 
political solidarity. (ibid, 2003, sid. 293).  
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I skolans värld kan detta exemplifieras genom ett resonemang från studie I där en 

mamma till en dotter med funktionsnedsättning berättar att hon är högst medve-

ten om detta dilemma i den dagliga kontakten med skolan om dotterns skolgång. 

Hon måste hela tiden presentera en bild för skolan där dotterns identitet är kopp-

lad till hennes funktionsnedsättning och begränsningar i syfte att dottern ska 

kunna få möjlighet att delta i undervisningen på rättvisa premisser. I strävan efter 

att identitet och förmågor som inte har med funktionsnedsättningen att göra ska 

få komma till sin rätt, verkar de identiteter som är sammankopplade med funk-

tionsnedsättningen i det här sammanhanget spela en avgörande roll.  

Statusmodellen och synen på identitet  
Nancy Fraser (2000, 2001) har utvecklat en modell för att hantera identitet i frå-

gan om socialt erkännande, den s.k. statusmodellen. Modellen utgår från tre an-

taganden. För det första ses en given och statisk gruppidentitet inte som ett frukt-

bart sätt att förhålla sig till identitet. En individ kan tillhöra en mängd olika 

grupper; genus, nationalitet, religiös tillhörighet etc. är alla viktiga för det sociala 

erkännandet. Identitet ska därmed snarare betraktas som något multidimensio-

nellt. Den andra utgångspunkten i modellen är att alla perspektiv på rättvisa ska 

vara deontologiska11, dvs. inte förhandlingsbara. Denna utgångspunkt sätter i sin 

tur standarden för möjligheten till jämlik delaktighet som någonting normativt. 

Hur något bör vara är standarden för hur rättvisa ska betraktas. På samhällsnivå 

i ett demokratiskt samhälle är utgångspunkten att alla människor har rätt att del-

ta i samhället. Med Frasers argumentation så ska denna rätt alltid iscensättas och 

beaktas, annars riskerar vi att hamna i orättvisa och diskriminerande situationer. 

Med en deontologisk normativ teori om social rättvisa kan krav ställas både på 

materiella resurser och på socialt erkännande genom en normativ standard som 

innebär deltagande på lika villkor (Fraser, 2001). 

Det sista antagandet handlar om att misserkännande och orättvisa uppstår i 

sociala strukturer där medlemmar i någon grupp systematiskt nekas tillträde. Om 

man betraktar en individs situation utifrån ett sociologiskt synsätt, snarare än ett 

psykologiskt, kopplas inte orättvisa till enskilda individer och kan därmed anses 

vara objektiv. Faktorer som orsakar orättvisa betraktas som något som ligger 

                                            
11 Deontologi kommer ur de normativa etiklärorna och handlar om absoluta principer 
som det alltid är fel att bryta mot oavsett konsekvenserna (exempelvis "det är alltid fel 
att döda"). Utifrån det här synsättet har alla människor rättigheter, och man har därmed 
en plikt att handla så att man inte kränker de egna eller andras rättigheter. De deontolo-
giska lärorna går att dela upp i två undergrupper, regel- och handlingsdeontologiska.  
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utanför den enskilda individen. Enskilda individers uppfattningar, önskemål och 

erfarenheter är inte fokus.  

Zurn (2003) har kritiserat modellens sätt att behandla identitet och enskilda 

individers upplevelser. Modellen verkar på en analytisk nivå och inte på en prak-

tisk nivå. Zurn hävdar att eftersom modellen inte tas till ett praktiskt fält löser 

den inte frågan om misserkännande. Fraser (2007) å sin sida har svarat på lik-

nande kritik och argumenterar för att det är just genom att lyfta problem kring 

orättvisa till en analytisk nivå som vi faktiskt kan få syn på orättvisa som grundar 

sig i både misserkännande och att ekonomiska resurser inte kommer individer till 

godo. 

När man talar om rättvisa och deltagande på lika villkor i en skolkontext, lig-

ger begreppet inklusion nära till hands. Begreppet ”inklusion” förtjänar en intro-

duktion tillsammans med relevanta aspekter på hur inkluderande respektive 

segregerande pedagogiska lösningar uppkommit och de synsätt och policydoku-

ment som dessa lösningar vilar på.  

Inklusion som pedagogisk princip 
Emanuelsson (2004) hävdar att ideologin bakom det närbesläktade begreppet 

”integrering” är detsamma som för ”inkludering”. Haug (1998) slår fast att i den 

nordiska debatten har en variant på begreppet uppkommit i form av ”inklude-

rande integrering”. Det skulle kunna sammankopplas med synen på rättvisa ge-

nom erkännande, där alla elever deltar i, och undervisas i samma klassrum. Det 

ses som en utgångspunkt för att bygga ett socialt rättvist samhälle om alla elever 

redan från början möts i samma undervisningssituationer. Haug argumenterar för 

att genom att använda sig av benämningen ”inkluderande integrering”, respektive 

”segregerande integrering” (som redovisas lite längre fram i det här kapitlet) som 

dess motsats för att nagla fast hur undervisningssituationen faktiskt ser ut i en 

praktik så framkommer nyanserna tydligare. Inom ramen för det här arbetet 

kommer dock begreppen ”inklusion” och ”inkluderande undervisning” användas 

i enlighet med internationell litteratur och med den innebörd som stipuleras ned-

an. För att beskriva motsatsen används begrepp som ”exklusion”, ”segregation”, 

”särskiljande lösningar”. Det finns dock anledning att återkomma till Haugs 

-resonemang.  

Begreppet inklusion definieras av Skolinspektionen (2009) som reell inklude-

ring vilket preciseras som att ”… alla elever har tillgång till hela skolmiljön alla 

dagar” (sid. 5). De fortsätter:  
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Skolorna behöver se över sin organisation och arbeta med ett förhållnings-
sätt där hänsyn tas till elevernas olika förutsättningar och anpassa läran-
demiljön efter deras behov. Det är varje elevs rätt att kunna vistas i hela 
skolan och delta fullt ut i samtliga verksamheter som skolan bedriver. (sid. 
20) 

Vislie (2000) lyfter fram hur skolans inklusionsarbete med undervisning anpassad 

efter vars och ens behov samstämmer med välfärdsstatens värderingar. Precis som 

i synsättet för det tidigare redovisade relativa handikappbegreppet utgår svensk 

skollagstiftning från att det är skolan som ska organiseras så att de pedagogiska 

strategierna och undervisningsmetoderna på ett generellt plan anpassas till elevers 

varierade förmåga och förutsättningar i en lärandeprocess och på ett specifikt 

plan till elever i behov av särskilt stöd. I styrdokumenten för skolan är det tydligt 

att en integrerande utbildning är den ledande organisatoriska principen som sko-

lan ska arbeta efter enligt grundskoleförordningen. Särskilt stöd ska ges inom den 

klass eller grupp som eleven tillhör (SOU, 2002: 121), eftersom alla elever är oli-

ka och det i varje elevgrupp finns en heterogenitet. Dessa olikheter har ett stort 

värde i undervisningen och är att betrakta som en resurs (Svenska UNESCOrådet, 

2000; SOU 2002)12. I samma anda ses inklusionsarbetet som något som rör hela 

skolan som organisation snarare än att vara kopplat till specifika elever och en-

skilda problem (Smehaugen, 2001). Inkluderande arbetssätt i skolan är mycket 

mer än att bara fokusera på elever med funktionsnedsättning. Detta synsätt har 

varit en del av den skandinaviska välfärdspolitiken under de senaste årtiondena 

och utvecklats från en lång tradition av integration (Förhammar, 1991; Rosen-

qvist och Tideman, 2000). I skolans värld kan det ses som något som ökar kvali-

teten för alla elever (jfr Shevlin och O’Moore, 2000; Thomas, Sailor och Gee, 

1996). Det effektivaste sättet att skapa solidaritet mellan barn är en inkluderande 

skolgång argumenterar Brodin och Lindstrand (2004). Det är också ett synsätt 

som ställer höga krav på utbildningssektorn och på enskilda lärare. 

Trots att inkluderande synsätt är något som ska genomsyra all skolorganisa-

tion verkar det finnas en diskrepans mellan styrdokument och verklighet. Clark, 

Dyson och Millward (1998) hävdar dock att inklusionstanken inte fått den inne-

börd i skolan som intentionen med ett erkännande och främjande av mångfald 

ursprungligen var. Det finns t.ex. särskolor i Sverige som i första hand är till för 

elever med intellektuella funktionsnedsättningar. Särskolan finns sedan 1992 i 

                                            
12 Något som i sig kan jämföras med resultat från Tideman, Rosenqvist, Lansheim, Rana-
gården och Jacobsson (2004) om skolans stora utmaning med att faktiskt betrakta ele-
vers olikheter som just en tillgång, en resurs i skolan. 
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kommunernas regi och följer samma läroplan som reguljära skolan, men har oli-

ka kursplaner. Idén bakom en segregerande skolorganisation är att elever med 

vissa speciella behov och inlärningssvårigheter bättre tillgodoses i mindre klasser 

med speciellt utbildad personal och speciella material (Haug, 1998). Det kan ock-

så beskrivas som ”segregerande integrering” (ibid). En segregerande undervis-

ningssituation existerar i syfte att skapa en så bra undervisningssituation som 

möjligt för elever som behöver extra stöd i sin utbildning. Detta extra stöd grun-

dar sig i de svårigheter att lära sig som återfinns hos det enskilda barnet. Svårig-

heterna ses som enskilda personers avvikelse t.ex. till följd av medicinska eller 

psykologiska skador. Målet är att om eleven segregeras från övriga elever för att 

erhålla ett speciellt stöd så ska eleven tillbaka till klassen som en jämbördig aktör. 

Tanken är att den enskilda eleven med hjälp av detta stöd ska kunna anpassa sig 

till skolan och samhället för att delta som en jämbördig part (ibid). 

Bel Habib (2001) argumenterar att det reguljära skolsystemet undviker att kri-

tiskt utvärdera sina egna pedagogiska teorier och metoder samt de förändringar 

som behöver göras i aktuella didaktiska och pedagogiska metoder genom att lyfta 

ut det och dem som vi betraktar som avvikande. I den svenska skolorganisationen 

finns något av en logisk kullerbytta inbyggd: utbildningsretoriken liksom styrdo-

kumenten och läroplanerna argumenterar för en inkluderande och icke-

exkluderande undervisning och undervisningsorganisation, samtidigt finns t.ex. 

särskolan som en skolorganisation som per definition är segregerande (Jerlinder, 

2003). Frågan som följer är vilka vi betraktar som normala? Detta är uppfatt-

ningar om det goda samhället och förhållandet mellan utbildning och samhälls-

fostran: vem räknas och vem räknas inte? I det här arbetets struktur kan man 

säga att särskolan och andra exkluderande undervisningsgrupper kan ses som 

exempel på dilemmat med omfördelning och erkännande inbyggt i skolstruktu-

ren. Samtidigt som styrdokument i samhället i stort (Nationell handlingsplan för 

handikappolitik, prop. 1999/2000: 79), och i skolan i synnerhet (se t.ex. Lpo 94 

och Salamancadeklarationen), tydligt indikerar ett socialt erkännande av mång-

fald där olikheter betraktas som en tillgång och som en resurs i undervisningssi-

tuationen, så ökar exkluderande och specifika lösningar och insatser för en grupp 

elever som behöver extra stöd i skolans värld. Utifrån de senaste årens nedskär-

ning i utbildningssektorn har kraven skärpts för hur denna resursfördelning sker. 

För att få dessa extra resurser krävs ofta en medicinsk diagnos där specifika be-

hov klassificeras, kategoriseras och identifieras utifrån ett synsätt där elevens till-

kortakommanden är i fokus. För att förtydliga argumentet ytterligare: ett ensidigt 

ökat synsätt på särlösningar sätter individens brister och avvikelser i centrum, 
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trots att ambitionen i de politiska styrdokument att det är strukturerna runtom-

kring som ska anpassas efter individen behov.  

Vem som räknas som elev i behov av särskilt stöd kan betraktas som beroende 

på vad som räknas som en svårighet i den sociala konstruktionen (Börjesson och 

Palmblad, 2003). Hur många elever kan sägas vara i behov av särskilt stöd? Någ-

ra exakta svar kan inte ges. I och med att utbildningssektorn reformerades under 

början av 1990- talet fanns inte längre något behov av en sammanhållande över-

gripande statistik som visade på hur många elever med funktionsnedsättning som 

fanns i ett skolupptagningsområde. Med inklusionstanken blir det en ideologisk 

krock om elever med funktionsnedsättning ska identifieras just utifrån sin funk-

tionsnedsättning. Men om det inte görs det så finns risken att elevgrupper osyn-

liggörs.13  

En rad undersökningar har resulterat i följande: Rådande skolundervisning ef-

ter inkluderande pedagogisk filosofi för elever med funktionsnedsättning visar på 

en bristfällig undervisningssituation för dessa elever (se t.ex. Skolverket, 2008, 

2009; Paulsson, 2009; Skolinspektionen, 2009). Det kan ses som ytterligare bevis 

för resonemanget om dilemmat med omfördelning och erkännande. Problem i 

elevers skolsituation individualiseras till eleverna själva och faktorer i den omgi-

vande skolmiljön tenderar att förbises (Skolverket, 2008). Samtidigt riskeras att 

elevers specifika behov glöms bort i den inkluderande skolandan. Karlsson (2007) 

visar i sin avhandling hur elever i särskild undervisningsgrupp osynliggörs efter-

som de enligt ideologin kring en inkluderande skola egentligen inte bör finnas i en 

sådan undervisningsform, i alla fall inte som en permanent lösning. Peetsma, 

-Vergeer, Roeleveld och Karsten (2001) kan inte, i en studie om elevers kognitiva 

och psykosociala utveckling i olika special- respektive reguljära undervis-

nings-situationer, slå fast att graden av specialist- och specialhjälp hjälper elever 

med funktionsnedsättning.  

Utifrån ovanstående resonemang kan vi se att om vi driver utgångspunkter för 

erkännande och inkluderande skolundervisning alltför hårt riskeras att barnet 

kastas ut med badvattnet. Frågan blir om endast ett synsätt, eller perspektiv, är 

fruktbart att använda när frågor om socialt erkännande och en rättvis undervis-

ningssituation är i fokus? Kan det vara så att vi både behöver identifiera elevers 

                                            
13 Jämför med kritiken som FN:s barnrättskommitté riktade mot Sverige och som be-
handlades i kapitlet Undervisning av barn med funktionsnedsättning i den svenska sko-
lan. 
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specifika behov och erkänna mångfald i en undervisningsgrupp för att kunna 

göra anpassningar i undervisningen efter vars och ens behov? Detta är något som 

kan vara av intresse att titta närmare på.  

Synsätt, förhållningssätt och attityder till inklusion  
Tanken bakom strävan efter ett mer inkluderande samhälle var att genom t.ex. 

personers med funktionsnedsättning mer synliga deltagande på alla nivåer i sam-

hällsaktiviteter skulle övriga samhällsmedborgare bli mer medvetna och att där-

med överge stereotypa föreställningar baserade på okunskap. Därför kan man 

förvänta sig att positiva attityder fortsätter att växa så länge närvaron av perso-

ner med funktionsnedsättning fortsätter att öka och utvidgas i alla aspekter av ett 

vardagligt liv. I samma anda kan man se det som socialt förväntat att specifika 

grupper i samhället, t.ex. lärare, uttrycker sig positivt i frågor som på ett övergri-

pande plan har med inklusion och inkluderande processer att göra. Men när man 

har undersökt specifika attityder till inklusion hos just lärare visar de sig vara 

negativa (se t.ex. Scruggs och Mastropieri, 1996). Det finns en tendens till att 

man inom skolans värld på ett filosofiskt och övergripande plan ställer sig positiv 

till att inkludera elever med funktionsnedsättning i skolans ordinarie verksamhet, 

medan man ur ett praktiskt och närmare perspektiv är mer skeptisk och uttrycker 

reservationer när den tanken ska realiseras i det egna klassrummet. Det här 

stämmer också överens med vad Croll och Moses (2000) redovisar, att det före-

ligger en ”basic belief in the desirability of inclusion but no real thought that this 

is realisable” (p. 10). Detta ”men” kan tänkas få stora konsekvenser för hur 

-inklusionsarbetet faktiskt implementeras i en pedagogisk vardag.  

I skolans styrdokument går det inte att misstolka ambitionen om en inklude-

rande pedagogisk filosofi. Frågan är bara under vilka former och med vilken 

tolkningsram personer och verksamheter utger sig för att faktiskt arbeta inklude-

rande. För att sammanfatta, dilemmat kring social rättvisa och ekonomisk om-

fördelning av resurser uppträder i centrala frågor om identitet, kategorisering och 

tillhörighet. De teoretiska utgångspunkterna och begreppsramen för att förstå 

social rättvisa och socialt erkännande situerat i en inkluderande skolundervisning 

för elever med fysiska funktionsnedsättningar och deras möjlighet till delaktighet 

i ämnet idrott och hälsa på lika villkor, tar sin utgångspunkt i en kritisk teori. 

Med detta i färskt minne rör vi oss till redovisningen av de olika studierna som 

genomförts för att svara mot avhandlingens syfte. 
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UNDERVISNINGSSITUATIONEN FÖR ELEVER 
MED RÖRELSEHINDER I INKLUDERANDE 

IDROTT OCH HÄLSOUNDERVISNING 

Nygren (2008) visar i sin etnografiska studie om skolvardagen för elever med rö-

relsehinder att både lärare och elever brottades med att försöka hitta ”rätt” plats 

och en optimal undervisningssituation utifrån elevens förutsättningar och behov. 

Ju äldre eleven blev desto viktigare blev frågan om arbetssättet skulle präglas av 

allmänpedagogiska eller specialpedagogiska lösningar. Elever i studien riktade 

skarp kritik mot skolans sätt att av gammal vana använda sig av särskiljande lös-

ningar genom att placera eleverna i liten undervisningsgrupp. Genom att tämligen 

oreflekterat och omedvetet anta ett traditionellt exkluderande perspektiv och för-

hållningssätt när det gäller att hitta en optimal undervisningssituation visar studi-

en att skolor skickar signaler till eleverna och deras klasskamrater om var elever 

med funktionsnedsättningar hör hemma. Eleverna påpekade skolans viktiga roll 

att skapa en inkluderande skolvardag och inte ta till lösningar som för stunden 

verkar vara enklast. Friluftsdagar och idrottslektioner var två företeelser som 

stack ut i undersökningen och som för eleverna fick en central symbolisk betydel-

se. Här blev det tydligt om eleven var erkänd och inkluderad och hörde hemma i 

klassen, skolan och samhällsgemenskapen. Räknas de och får de vara med? Eller 

blir eleverna exkluderade/utestängda från aktiviteterna? (ibid.) Curtin och Clarke 

(2005) slår fast att om vi ska nå målet med en inkluderande skola i praktiken 

måste skolor utarbeta strategier där varje elev med funktionshinder blir lyssnad 

på så att deras individuella behov kan identifieras och sedan tillgodoses.  

Tidigare i texten har lärarens roll för inkluderande pedagogisk praktik belysts 

(Avramidis, Byliss och Burden, 2000; Croll och Moses, 2000; Scruggs och 

-Mastropieri, 1996). Enskilda lärares positiva attityder till att arbeta med inklu-

derande undervisningsstrategier verkar vara A och O för att detta ska bli verklig-

het.  

I detta kapitel rör jag mig från en teoretisk argumentation till ett praktiskt pe-

dagogiskt sammanhang. Huvudresultaten från studierna som ingår i arbetet redo-
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visas tillsammans med de metodologiska och etiska överväganden som följer med 

undersökningarna.  

Etiska överväganden 
Först vill jag nämna något om de generella etiska överväganden som gjorts i sam-

band med de olika delstudierna som ingår i avhandlingen. Forskningsetik är alltid 

en viktig faktor att ha med i beräkningen när studier planeras, men det är särskilt 

viktigt med stor etisk noggrannhet när personer som av någon anledning kan be-

traktas som utsatta i samhället ska ingå i studier. Barn med funktionsnedsättning 

kan generellt sett räknas till den skaran. Elever med rörelsehinder är en liten 

grupp i samhället och individerna kan t.ex. vara lättare än andra att identifiera i 

studier. Genom arbetet har jag förhållit mig till Vetenskapsrådets riktlinjer för 

etiska principer i samhällsvetenskaplig forskning (tidigare känt under HSFR).  

I studie IV finns det flera forskningsetiska överväganden att ta hänsyn till. Där-

för inhämtades ett godkännande för fallstudiens genomförande av Forsknings-

etikkommittén vid Uppsala universitet. 

Studien som riktade sig mot svenska idrottslärare som främst var verksamma i 

undervisningen mot de yngre åldrarna i skolan (III) innehåller en del forsknings-

etiska överväganden som hanterades enligt följande. I inbjudan till att delta i un-

dersökningen informerades idrottslärarna enligt gängse forskningsetiska normer 

om studiens omfattning, urvalet och tänkt tillämpning av det färdiga resultatet. 

Inbjudan skickades till den e-post adress som personerna själva angett till sitt 

fackförbund. Svaren som kom in från den här undersökningen var anonyma ef-

tersom de skickades direkt till en databas i samband med webbsurvey-verktyget 

Bibase och försågs med en kod. Namn och e-post kunde inte kopplas samman 

med respektive enskilt svar i den databasen och svaren bearbetades anonymt och 

redovisas på gruppnivå. 

När internationellt publicerade vetenskapliga studier om idrottslärares attityder 

till inklusion och inkluderande skolundervisning granskades och analyserades 

(studie II) togs inte explicit hänsyn till forskningsetik i granskningen, utan de 

forskningsetiska överväganden som redovisats i respektive studie antogs räcka. 

 

Studie I  
I studien Normativa angreppssätt på rättvisa i idrottsundervisningen för elever 

med fysiska funktionsnedsättningar – Dilemmat med erkännande och omfördel-

ning är det specifika syftet att undersöka om man genom en modell av social sta-
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tus kan hantera dilemmat med omfördelning av resurser och socialt erkännande 

av elever med fysisk funktionsnedsättning inom skolämnet idrott och hälsa ge-

nom. Vi undersöker om ett filosofiskt ramverk av social status för erkännande, 

sociala statusmodellen, utvecklad av Nancy Fraser (2000; 2001; 2003) kan peka 

på alternativa sätt att hantera problematiken på genom att ta idrottsundervisning 

som ett illustrativt exempel.  

Resultat och diskussion 
Artikeln är argumenterande och är uppdelad i fyra delar. Den första delen intro-

ducerar sociala statusmodellen med en kortfattad genomgång av hur modellen 

utifrån ett sociologiskt perspektiv hanterar identitet, social rättvisa och möjlighet 

till delaktighet. Den andra delen behandlar den kritik modellen möter och den 

tredje delen ger förslag på hur man i vårt exempel kan hantera denna kritik ge-

nom att använda sig av Amartya Sen’s (2006) tankegångar om en pluralistisk syn 

på identitet. Slutligen visas hur en kombination av Sen’s och Fraser’s idéer kan 

erbjuda nya möjliga sätt att hantera dilemmat med kravet på jämlik och rättvis 

undervisning för elever med funktionsnedsättning i den obligatoriska skolans id-

rottsundervisning.  

Kritiken som riktats mot den sociala statusmodellen har främst framförts av 

Zurn (2003) och handlar om hur identitet behandlas i modellen. I och med att 

modellen inte tas till ett praktiskt fält innefattar den inte en allmän lösning för 

misserkännande, eftersom enskilda individers upplevelse och sociala interaktioner 

då inte är viktiga (se också under Teoretiska utgångspunkter). Vi håller med om 

kritiken som riktats mot den sociala modellen i det här hänseendet, speciellt när 

det kommer till erkännandet av elever med funktionsnedsättning och deras skol-

karriär. För att få syn på orättvisor måste både strukturer på en analytisk nivå 

och på en individuell praktisk nivå studeras (se också Danermark och Coniavitis 

Gellerstedt, 2004).  

I arbetet framhålls det deontologiska synsättet att betrakta social rättvisa i en 

utbildningskontext på. Styrkan med en sådan utgångspunkt är att alla elever ska 

ges likvärdiga möjligheter att delta i undervisningen och detta är inte förhand-

lingsbart.  

I studien lyfts också fördelar fram med ett teoretiskt synsätt på identitet som 

något ickestatiskt. Vi framhåller betydelsen av ett pluralistiskt synsätt på identitet 

(se t.ex. Sen, 2006) där mångfald uppmärksammas och personliga erfarenheter 

inkluderas. Överfört på arbetets intresseområde innebär det att en elev med funk-

tionsnedsättning kan tillhöra många olika grupper som alla är viktiga för identi-
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tetsskapandet; nationalitet, kön, åldersgrupp, sociala sammanhang och intressen. 

Bostadsort, skola och funktionsnedsättning är andra faktorer som kan ge exempel 

på tillhörighet. Elevens övergripande och exklusiva identitet och det som i första 

hand identifierar eleven, behöver därmed inte vara elevens funktionsnedsättning14.  

Både genom den sociala statusmodellen och genom synsättet med pluralistisk 

identitet strävar man efter skapandet av identitet i sociala processer genom ett 

sociologiskt, snarare än psykologiskt, angreppssätt. I det pluralistiska synsättet 

spelar dock individens erfarenheter roll i identitetsskapandet. I strävan efter att 

funktionsnedsättning inte ska spela någon roll, verkar den paradoxalt nog spela 

en stor roll (se exemplet i Teoretiska utgångspunkter hur mamman kontinuerligt 

måste framhålla sin dotters tillkortakommanden i samband med funktionsned-

sättningen). Personer med funktionsnedsättningar tenderar att systematiskt bli 

misserkända på ett kulturellt plan och också drabbas av ekonomisk snedfördel-

ning jämfört med samhället i övrigt. I en skolkontext framträder dessa missgyn-

nande premisser ännu tydligare. Miss-erkännande och att berövas möjligheter till 

delaktighet på jämlika villkor i idrottsundervisningen framkommer för elever med 

rörelsehinder som ett resultat av strukturella problem. Dessa problem behöver 

hanteras genom lösningar med ett s.k. bifokalt angreppssätt som inkluderar både 

socialt erkännande och ett omfördelande av ekonomiska resurser. Elever med 

funktionsnedsättning behöver bli socialt erkända som individer med möjlighet att 

delta i skolans idrottsundervisning och tilldelas nödvändiga resurser för att detta 

deltagande ska bli möjligt.  

För att sammanfatta resultatet från den här studien så argumenteras det att sta-

tusmodellen för det första kan vara fruktbar när man pratar om erkännande och 

rättvisa för personer med funktionsnedsättning, och också möjlig att applicera på 

den specifika kontexten idrottsundervisning för elever med funktionsnedsättning. 

För det andra kan modellen tjäna som ett alternativt sätt att hantera dilemmat 

om erkännande och omfördelning genom sitt bifokala teoretiska angreppssätt. 

Genom ett flerdimensionellt förhållningssätt blir inklusion i pedagogiska miljöer 

                                            
14 I samband med diskussionerna om identitetskapandet för elever med funktionsnedsätt-
ningar eller i sammanhanget idrottsundervisning för elever med funktionsnedsättningar 
behandlas inte specifikt frågan om genus i det här arbetet. Med några få undantag (se 
t.ex. Wickman, 2008, samt Apelmo och Sellerberg, 2006) är detta ett område som rönt 
lite uppmärksamhet vid forskning om idrottsundervisning för elever med funktionsned-
sättningar. De båda nämnda studierna visar att funktionshindret är högst närvarande och 
i många fall den primära identitetsmarkören bland de kvinnliga idrottarna. Wickman 
uttrycker detta på följande sätt: det är ”mycket handikapp och lite idrott”. Genusaspek-
ten är en infallsvinkel som bör fokuseras i framtida forskningsprojekt. 
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(Davis och Watson, 2001) möjlig. Uppmaningen blir att röra sig från teori till 

praktik. Det är också intressant att se hur idrottslärare ställer sig till att arbeta 

med inkludering i sin egen undervisning i idrottsämnet, vilket leder oss över till 

nästa studie i detta arbete: 

Studie II  
Syftet med Systematisk och analyserande litteraturgenomgång av idrottslärares 

attityder till inkluderande idrottsundervisning ur ett internationellt perspektiv är 

att systematiskt och analytiskt gå igenom internationellt publicerade vetenskapli-

ga artiklar under tidsperioden 1995-2009 som undersöker idrottslärares attityder 

till inklusion och inkluderande skolundervisning för elever med funktionsnedsätt-

ning och elever i behov av särskilt stöd och med funktionsnedsättning i skolan. 

Med ett sådant syfte strävar vi efter att utforska vilka faktorer och förutsättning-

ar som kan sammankopplas med lärares attityder till inkluderande skolundervis-

ning när flera studier granskats i en internationell kontext.  

Metod 
De tio artiklar om attityder till inklusion bland idrottslärare i den allmänna sko-

lans regi som fanns med i den review som Block och Obrusnikova gjorde 2007 

(med artiklar från januari 1995 till juni 2005), ingick även i den här studien. En 

kompletterande systematisk databassökning gjordes för att uppdatera studierna i 

perioden mellan augusti 2005 och juni 2009, vilket resulterade i det slutgiltiga 

urvalet av fem nya artiklar som följde inklusionskriterierna för den här studien. 

Samma systematiska steg som Block och Obrusnikova (2007, sid. 105) redovisat i 

sin artikel togs också i den här studien, samt några kompletterande och i artikeln 

redovisade sökstrategier, i syfte att ytterligare höja reliabiliteten i urvalet av de 

granskade artiklarna. Vi bedömde var och en för sig om artiklarna vi fann i sök-

ningen stämde med de totalt sju inklusionskriterier som vi tagit fram. Om båda 

svarade ja på samtliga punkter, ingick artikeln i granskningen. Vi bestämde oss 

för att titeln eller sammanfattningen skulle innehålla minst ett av de väsentliga 

nyckelorden ”inclusion”, ”mainstreaming” och ”physical education” som Block 

och Obrusnikova använde i sin studie. Kompletterande sökstrategier redovisas i 

syfte att höja kvaliteten i reviewförfarandet. Databassökningen gjordes genom två 

olika universitetsbiblioteks tillgång till databaser. Det totala antalet artiklar som 

ingår i vår review är 15 artiklar.  
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Resultat och diskussion 
Resultatet bygger i huvudsak på studier genomförda i anglosaxiska länder och 

visar för det första över en tidsperiod av femton år, att idrottslärare i västvärlden 

som undervisar i den obligatoriska skolan, generellt sett är ambivalenta till inklu-

sion och inkluderande idrottsundervisning. Denna ambivalens verkar vara kon-

stant över kulturgränserna i den här studien. Det finns ingen fullständig enighet 

bland idrottslärare att en inkluderande idrottsundervisningssituation är den bästa 

undervisningsformen för elever i behov av särskilt stöd eller elever som har en 

funktionsnedsättning. Typen och graden av funktionsnedsättning har också bety-

delse för idrottslärares attityd till inkludering.  

För det andra visar resultatet att lärares attityder har betydelse för hur under-

visningen genomförs. De lärare som i) uppfattar sig själva som kompetenta att 

undervisa dessa elever; ii) har tidigare positiva erfarenheter av att möta elever 

med funktionsnedsättningar i inkluderande idrottsundervisningssituationer; och 

iii) har deltagit i kurser i anpassad idrottsundervisning (dvs. riktade idrottslärar-

kurser om att göra idrottsundervisningen tillgänglig för elever med t.ex. funk-

tionshinder) är mer positiva till en inkluderande idrottsundervisning. Lärare som 

är mer positiva till inkluderande idrottspedagogisk praktik observerades i en av 

de granskade studierna att vara framgångsrika att göra effektiv inkluderande un-

dervisning.  

För det tredje slår vi fast att de hinder som idrottslärare uttrycker i samband 

med en inkluderande idrottsundervisning sammankopplas med att de inte känner 

sig tillräckligt väl förberedda att möta elever i behov av särskilt stöd eller med 

funktionsnedsättningar. Majoriteten av de över 1200 lärarna som omfattas av 

granskningen har inte i sin idrottslärarutbildning tränats i ett inkluderande peda-

gogiskt perspektiv. Vidare indikerar resultat att ett framträdande sport- och pre-

stationsinriktat synsätt på idrottsundervisningen bland idrottslärare påverkar in-

ställningen till inkluderande idrottsundervisning i negativ riktning.  

Våra slutsatser blir att; i) det inte finns någon samstämmig övertygelse hos id-

rottslärare att inkluderande idrottsundervisning är den bästa undervisningsfor-

men för elever i behov av särskilt stöd och elever med funktionshinder; ii) Denna 

uttryckta ambivalens till inkluderande pedagogisk praktik kan indikera en medve-

tenhet bland idrottslärarna om ett olösligt, och för inkluderande pedagogisk poli-

cy, grundläggande dilemma.  

Så framträdde bilden av idrottslärares attityder till inklusion på ett internatio-

nellt plan.  

51 

Studie III  
Syftet med studien om Svenska idrottslärares attityder till inkluderande idrotts-

undervisning för elever med fysiska funktionsnedsättningar är att undersöka atti-

tyderna till samt faktorer som kan associeras till inkluderande idrottsundervisning 

bland svenska idrottslärare som undervisar i den obligatoriska grundskolans yng-

re år. Vidare utforskas möjliga aspekter för läroplansutveckling och iscensättan-

det av inkluderande undervisning för elever med funktionshinder.  

Metod 
Valet av deltagare i den här studien gjordes bland fackförbundet Lärarförbundets 

medlemmar som hade registrerat sig som idrottslärare och som angett en aktuell 

e-post adress (N = 560). En inbjudan att delta i en e-postundersökning skickades 

till de av dessa idrottslärare som i första hand undervisade i skolans yngre årskul-

lar. Genom att använda en urvalsstrategi som baseras på en medlemslista undviks 

många av de problem som kan sammankopplas med webbaserade studier (Cou-

per, 2000). Det slutgiltiga urvalet bestod av de 221 lärare som svarade på under-

sökningen och som efter en bortfallsanalys av känd ålder och kön bland de ur-

sprungliga 560 personerna ansågs vara ett representativt urval av idrottslärare 

som undervisar elever i grundskolans yngre årskullar. Svarsfrekvensen i studien 

var 39 % vilket är att betrakta som högre än förväntat med datainsamlingsstrate-

gin web-survey.15 Bortfallsanalysen indikerar slumpmässiga orsaker till bortfallet 

snarare än något systematiskt bias i datainsamlingsstrategin. Medelåldern för del-

tagarna i studien var 35,5 år, könsfördelningen kan betraktas som jämn och del-

tagarna hade i snitt jobbat som idrottslärare i 8 år. Idrottslärarna i den här studi-

en trivdes överlag väldigt bra med sitt arbete.  

I inbjudan fanns en länk till ett frågeformulär med 36 påståenden som de sva-

rande uppmanades att ta ställning till. Dessa påståenden täckte demografiska frå-

gor, generella attityder till inklusion, stöd från kollegor och skola, möjliga hinder 

och slutligen egna erfarenheter av inkluderande undervisning. Designen av fråge-

formuläret byggde på tidigare attitydstudier om lärares attityder till inklusion 

(Hutzler, Zach och Gafni, 2005; Papadopoulou Kokaridas, Papanikolaou och 

Patsiaouras, 2004). I studien redovisas hur de olika frågeområdena utvecklats 

med stöd av tidigare funna resultat på området. Fyra index kunde utvecklas ut-

                                            
15 Den här svarsfrekvensen kan ställas mot den som redovisas i Meegan och MacPhails 
(2006) studie om irländska idrottslärares attityder till att undervisa elever i behov av 
skärskilt stöd. De fick totalt en 25 procentig svarsfrekvens.  
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15 Den här svarsfrekvensen kan ställas mot den som redovisas i Meegan och MacPhails 
(2006) studie om irländska idrottslärares attityder till att undervisa elever i behov av 
skärskilt stöd. De fick totalt en 25 procentig svarsfrekvens.  
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ifrån frågeformuläret: Generell inställning till inklusion, Utbildning, Stöd från 

skolan och Resurser.16  

Frågorna i formuläret utarbetades utifrån en generell föreställning att en indi-

vids beteende härstammar från individens övertygelse (Ajzen och Fishbein, 1980). 

Med en sådan utgångspunkt hävdar vi att idrottslärare med en positiv attityd till 

inklusion av elever med fysiska funktionsnedsättningar i idrottsundervisningen 

också är positiva till att undervisa elever med fysiska funktionsnedsättningar 

(jämför med Obrusnikova, 2008). När lärarna i studien skulle svara på hur de 

specifikt ställde sig till att undervisa elever med fysiska funktionsnedsättningar, 

ombads de att i första hand tänka på elever med rörelsehinder som kom av en 

CP-skada, ryggmärgsbråck eller någon muskelsjukdom.  

Resultat och diskussion 
I allmänhet är de svenska idrottslärarna i studien mycket positiva till inkluderan-

de idrottsundervisning för elever med fysiska funktionsnedsättningar. Bakgrunds-

faktorer hos lärarna såsom hur länge de arbetat som lärare eller hur bra de trivs 

med yrket har ingen inverkan på deras allmänna inställning till inkluderande id-

rottsundervisning. En viss, men icke statistiskt säkerhetsställd, tendens visade sig i 

att yngre (< 38 år) kvinnliga idrottslärare är mer positiva till inklusion. Detta 

stöds av tidigare resultat på området. Den bakgrundsfaktor som visar sig ha 

störst betydelse för en positiv attityd till inklusion är om läraren har tidigare erfa-

renhet av att undervisa elever med fysiska funktionsnedsättningar. De lärare som 

har sådan erfarenhet var mer positiva till inklusion än de lärare som inte har det 

(medelvärde bland de med erfarenhet = 11.5 och medelvärde bland de utan erfa-

renhet = 12.9, p<.01. Ju lägre medelvärde, desto mer positiv inställning). Det här 

är ett resultat i linje med tidigare internationella resultat. 

Vidare testas det för korrelationer mellan de olika indexvariablerna via en 

stegvis multipel regressionsanalys för att förutsäga de positiva attityderna till in-

klusion och vad dessa baserar sig på. Det visar sig enligt följande mönster: i) De 

lärare som anser sig ha tillräcklig utbildning och träning under sin lärarutbildning 

att möta elever i en inkluderande anda är mer positiva. ii) Den andra förklarande 

variabeln är om idrottslärarna anser sig ha tillräckliga personliga resurser i termer 

av stresshantering och tillräckligt mycket tid för klassen som helhet. iii) Den tred-

je variabeln handlar om att ha ett generellt skolstöd från ledning och kollegor och 

                                            
16 Gängse statistiska analysmetoder i form av Cronbach Alpha, t-test, stegvis multipel 
variansanalys användes och beräkningarna utfördes i SPSS 14.0. 
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att ha möjlighet till fortbildning. Att arbeta på skolor som tillhandahåller anpas-

sade lokaler, räknas in i den förklaringsvariabeln. Slutligen iv) finns en viss ten-

dens att yngre lärare var mer positiva än äldre. Resultatet från regressionsmodel-

len förklarar totalt 33 % av variationen av svenska idrottslärares allmänna atti-

tyd till inklusion.  

Trots att svenska idrottslärare i den här studien svarar att de är generellt posi-

tiva till inklusion så upplever de fortfarande svårigheter att implementera detta i 

praktiken. Vi drar utifrån vår studie, i linje med internationell forskning på om-

rådet, slutsatsen att följande steg behöver tas för att en bättre inklusion ska bli 

möjlig: 

¥ I idrottslärarutbildningen ska inklusion ingå och det ska specifikt ingå i de 
praktiska momenten i möten med elever, eller åtminstone en elev, med fysisk 
funktionsnedsättning. 

¥ Kollegialt stöd  

¥ Lämpligt anpassade lokaler 

¥ Färdighetsträning för inkluderande praktisk undervisning inom idrottsäm-
net.  

Lärare spelar en avgörande roll när det gäller att göra inkluderande undervisning 

till verklighet. Det speciella fallet av inklusion i idrottsundervisningen visar på en 

specifik utmaning i lärarprofessionen. Hur idrottslärare ser på inklusion kan ge 

oss specifik kunskap om lärares allmänna attityder till inklusion och inkluderande 

praktik i den allmänna läroplanen.  

Studie IV  
Syftet med Rättvis idrottsundervisning för elever med rörelsehinder? En empirisk 

illustration är att mot bakgrund av den diskussion som förs om motstridiga pro-

cesser och principer illustrera hur undervisningssituationen i idrott och hälsa kan 

gestalta sig för ett barn med rörelsehinder. Hur ser de praktiska möjligheterna till 

delaktighet i en rättvis idrottsundervisning ut? Studien utgår från teorier om om-

fördelning och erkännande17 och presenterar en fallstudie för att svara mot syftet.  

                                            
17 Teorier om omfördelning sammankopplas med teorier om omfördelning av tilldelade 
resurser och samhälleligt stöd till identifierade grupper, såsom till exempel elever med 
rörelsehinder. Teorier om erkännande förknippas här med ett kulturellt erkännande av 
olikheter i en minoritet, såsom personer med funktionsnedsättning, och dess potentiella 
värde. 
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Metod 
I fallstudien insamlades data genom (djup)intervjuer och systematiska observatio-

ner. En tioårig pojke, fiktivt kallad Anders, med ryggmärgsbråck stod i fokus för 

studien om hur den inkluderande idrottsundervisningen upplevs av ett barn med 

rörelsehinder, samt av några för barnet signifikanta andra, vilka här definieras 

som föräldrar, idrottslärare (två personer), personlig assistent och klasskamrater. 

Totalt ingick åtta informanter. Intervjuerna genomfördes med hjälp av strukture-

rade intervjuguider som utarbetats för varje informationskälla och pilottestats. 

Föräldrarna och barnet intervjuades åtskilda i hemmet och intervjun spelades in 

på band, transkriberades och tolkades. Övriga informanter intervjuades i anslut-

ning till en idrottslektion. Ingen av de intervjuer som gjordes på skoltid spelades 

in på band eller video, då det ansågs för ”störande” för svarsbenägenheten och 

för trovärdigheten i svaren. I observationen av idrottslektionen användes en ob-

servationsmall tillsammans med kompletterande fältanteckningar.  

Resultat och diskussion 
I studie IV kan undervisningen definieras som ett exempel på inkluderande inte-

grering (Haug, 1998). Fallstudien visar att idrottsundervisningen enligt samtliga 

informanter fungerar väl och är ett ”lyckat fall” av en socialt rättvis undervis-

ningssituation. Alla inblandade aktörer vittnar om att det finns möjligheter för 

Anders att vara delaktig (jfr Fraser, 2001; 2003). Han vill själv vara delaktig, nå-

got som ses som centralt när delaktighetsfrågor adresseras (Molin, 2004).  

Orsakerna till detta positiva utfall diskuterades i termer av kombinationen av 

identifieringen av den enskilda elevens speciella behov, pedagogiska anpassningar 

och en generell respekt för eleven med rörelsenedsättningen. En viss omfördelning 

av resurser verkar vara nödvändigt för att ett erkännande ska vara möjligt i den-

na undervisningspraktik. Det tar sig uttryck i fallstudien t.ex. genom att idrotts-

hallen är fysiskt tillgänglig och det finns också ett separat omklädningsrum som 

eleven använder. Hans assistent finns med under skoltiden både under förberedel-

serna till lektionen och under lektionstiden. Hon hjälper också till i omklädnings-

rummet. Genom dessa kompensatoriska åtgärder som vidtagits för att den prak-

tiska pedagogiska vardagen ska fungera, har således resurser omfördelats så att 

en elev med rörelsehinder, faktiskt kan delta i idrottsundervisningen utifrån rätt-

visa premisser.  

Samarbetet mellan yrkeskategorier och en smula påhittighet och kreativitet 

framhålls också som viktigt för att skapa förutsättningar för delaktighet i idrotts-

55 

undervisningen. Idrottslärarna uttrycker sig så här: ”Ibland tänker vi till, men för 

det mesta tänker vi inte speciellt när det gäller Anders…”  

Synsättet speglar inställningen om att alltför stor fokus på funktionshindret be-

gränsar elevens potential att utvecklas, något som kan betraktas som en orättvis 

idrottsundervisning. Samtidigt ges exempel på hur idrottslärarna anpassar öv-

ningarna och ger alternativa lösningar på uppgifter med Anders i åtanke, men 

utan att adressera det som speciallösningar för enbart honom. Det ses i studien 

som exempel på Design for all (Silvers, 1998). I fallstudien framkommer att det 

fanns nödvändiga omgivande organisatoriska stödinsatser och mänskliga resurser 

att tillgå. Tillsammans utger dessa faktorer förutsättningar för att inkluderande 

idrottsundervisning och social rättvisa uppnås. Vissa riktade insatser i en inklude-

rande pedagogisk miljö genom kompensatoriska och omfördelande strategier till-

lämpas. 

Vidare argumenteras i artikeln att socialt erkännande är något som är kopplat 

både till subjektiv upplevelse och till en sociologisk dimension (något Fraser kal-

lar en ”objektiv dimension”). I det här fallet upplevs idrottsundervisningen av 

barnet själv och av ett antal signifikanta andra i barnets liv som inkluderande och 

som lyckad. Alla är också överens om att han är delaktig i idrottsundervisningen, 

vilket också framkommer under observationen av undervisningen. Anders konsta-

terar själv angående sin delaktighet i undervisningen ”jag är med på allting!”  

Honneths (2003) andra nivå av erkännande är ett exempel på en sociologisk 

nivå i och med de rättigheter och skyldigheter Anders har i de styrdokument och 

lagstiftning som finns för skolans undervisning riktad mot alla barns möjlighet till 

delaktighet. Vi hävdar att för att belysa möjlighet till rättvis undervisning måste 

individuella förutsättningar såväl som samhälleliga strukturer beaktas.  

I fallstudien ges en rad exempel på praktiska innebörder för elevens möjlighet 

till deltagande i en rättvis idrottsundervisning.  

Slutsatsen är att kombinationen av kompensatoriska och riktade åtgärder och 

ett inkluderande förhållningssätt ligger bakom det lyckade utfallet. Både ett om-

fördelningsperspektiv och ett erkännandeperspektiv behövs för att idrottsunder-

visningen ska bli rättvis. Med stöd av Honneths (1995; 2003) resonemang om 

erkännandets tre nivåer slås det fast att människan behöver bli erkänd på alla 

dessa nivåer.  

Fallet ger en illustration av hur det pedagogiska dilemmat kan hanteras i en 

praktik med målet att nå en socialt rättvis undervisningssituation.  
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Övergripande metodreflektion 
De empiriska studierna ger upphov till några metodologiska spörsmål att lyfta 

fram här. Den första rör frågan om mätningar av attityder. Det föreligger för det 

första en risk att de självrapporterade attityderna inte stämmer överens med fak-

tiskt beteende. Man kan rapportera en viss attityd, men i handling visa något an-

nat. Det kan ses som politiskt korrekt och eftersträvansvärt i Sverige, liksom i 

andra västerländska länder att vara positivt inställd till inklusion, men det behö-

ver inte innebära att man även i handling visar detta. Det är möjligt att några av 

idrottslärarna i artikel III svarat efter vad de tror sig förväntas av dem, och inte 

vad de verkligen tycker. Webbaserade datainsamlingar har dock visat sig öka 

sannolikheten för att personer ska svara ärligt utifrån sina egna erfarenheter och 

åsikter (se t.ex. Pealer, Weiler, Pigg Jr, Miller och Dorman, 2001). 

För det andra har det varken i surveystudien med de svenska idrottslärarna 

(studie III) eller i de granskade artiklarna i reviewstudien (studie II) explicit defi-

nierats för undersökningspersonerna vad begreppet ”inklusion” innebär i studier-

na. En indirekt följdfråga blir således om lärarna svarat utifrån samma föreställ-

ning om vad inklusion är? Det är möjligt att lärarna har haft disparata utgångs-

punkter och att några svarat utifrån ”integration” eller ”inkluderande integre-

ring” (jfr Haugs resonemang) snarare än inklusion. Vickerman och Coates (2009) 

hävdar att det är svårt att veta vad som är en strikt objektiv syn på vad som är en 

inkluderad idrottsundervisning när attityderna till detsamma mäts. Intresset var 

dock inom ramen för det här arbetet att ta del av idrottslärares åsikter om det 

som skulle kunna vara deras vardagliga inställning till inkluderande idrottsunder-

visning, precis som redovisats i studie III. 

Den tredje aspekten av metodologiska spörsmål rör de lärare som deltog i stu-

die III och deras representerbarhet i förhållande till samtliga idrottslärare i Sveri-

ge. Frågan har indikerats i metoddelen i artikeln, men däremot har inget sagts om 

möjligheten att de yngre lärarna kan tänkas vara mer benägna att svara, eftersom 

det är en dator- och e-postbaserad undersökning. De förväntas vara mer vana vid 

dessa kommunikationsredskap och olika tekniska lösningar än äldre personer. 

Det är möjligt att äldre idrottslärare systematiskt valde att inte delta i undersök-

ningen på grund av insamlingsmediet. Det finns dock inte stöd för det när medel-

ålder hos samtliga av fackförbundets personer i urvalet granskas. De svenska id-

rottslärarna i studien hade också arbetat som idrottslärare i snitt åtta år. Det be-

tyder att de antagligen kommer att ha en lång lärargärning framför sig. Hodkin-

son (2006) slår fast att om inklusion ska bli en huvudprincip så är det unga lärar-

nas attityder till inklusion helt avgörande för framtiden, enligt argumentet att de 

57 

är de som kommer att vara med och skapa framtidens skola. Dessa yngre lärares 

attityder var alltså viktiga att fånga.  

Den fjärde och sista aspekten rör reviewstudien (studie II) i vilken det finns en 

slagsida bland de granskade artiklarna som bygger på undersökningar genomför-

da i USA. Inom ramen för det här arbetet är det viktigt att fundera på om det 

finns några systematiska missar när sökstrategierna utarbetades. Trots de tämli-

gen utförliga sökstrategierna för att välja ut artiklar som skulle ingå i studien, är 

det möjligt att några artiklar trots allt fallit utanför ramen. Har t.ex. några euro-

peiska studier missats, särskilt under den första tioårsperioden när Block och 

Obrusnikovas (2007) urvalsprocess replikerades? Helhetsintrycket är dock att det 

begränsade fältet är representativt för hur de vetenskapliga undersökningarna är 

fördelade i världen.  
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Sammanfattning av resultat 
Genom de fyra olika delstudierna kommer jag fram till följande resultat som vart 

och ett syftar tillbaka på de övergripande frågeställningarna: 

De första två frågeställningarna handlade om på vilket sätt en begreppsram ut-

ifrån en modell om social status utvecklad av Nancy Fraser skulle kunna hantera 

dilemmat med omfördelning av ekonomiska resurser och socialt erkännande när 

det gäller elever med fysisk funktionsnedsättning och idrottsundervisning. I arbe-

tet slås fast att det finns stora fördelar med ett teoretiskt sätt att se på socialt er-

kännande och identitet där identitet inte är något statiskt, utan snarare pluralis-

tiskt och föränderligt. Vidare argumenteras för att det finns fördelar med social 

status och det deontologiska synsättet, där rättvisa och rättvis idrottsundervisning 

för elever med fysiska funktionshinder kopplas till såväl erkännande som till re-

sursfördelning. Tillsammans kan detta visa på alternativa sätt att närma sig och 

hantera dilemmat på.  

I den tredje frågeställningen adresseras den samlade bilden av idrottslärares at-

tityder till inklusion och inkluderande idrottsundervisning på ett internationellt 

plan, när ett systematiskt urval av publicerade vetenskapliga studier granskas. 

Slutsatsen blir att över en femton- års period är idrottslärare som undervisar i 

obligatoriska skolan överlag ambivalenta inför inklusion och inkluderande id-

rottsundervisning. Denna ambivalens verkar vara konstant över kulturgränserna i 

den här studien. Orsakerna till detta diskuteras i termer av känsla av otillräcklig 

utbildning, ingen erfarenhet av att möta elever med funktionsnedsättning och 

bristen på kunskap att på ett framgångsrikt sätt bedriva inkluderande undervis-

ning för elever med funktionsnedsättningar. Idrottslärarnas ambivalens till inklu-

derande idrottsundervisning kan ses som uttryck för en medvetenhet om grund-

läggande motstridiga processer för att uppnå en rättvis idrottsundervisning.  

Den fjärde frågeställningen söker svar på hur attityden till inklusion och inklu-

derande idrottsundervisning för elever med fysiska funktionsnedsättningar ser ut 

hos ett urval svenska idrottslärare. Idrottslärarna som grupp uttrycker sig överlag 

positivt till inklusion i idrottsundervisningen. De faktorer som framstod som vik-

tiga för en positiv inställning till inklusion och inkluderande idrottsundervisning 

var att lärarna ansåg sig ha tillräcklig utbildning och träning i att möta elever 

med funktionsnedsättning i en anpassad idrottsundervisning, att de ansåg att de 

var kapabla att se till att någon elevgrupp inte dränerade för mycket resurser och 

slutligen, att skolor som lärarna arbetade på tillhandahöll tillräckliga resurser.  

Vikten av att lärarstudenter utbildas och tränas i att möta elever med olika be-

hov framhålls. Genom detta uppmärksammas blivande lärares medvetenhet om 



 Social rättvisa i inkluderande idrottsundervisning…  ✍  kajsa jerlinder   I   59
59 

Sammanfattning av resultat 
Genom de fyra olika delstudierna kommer jag fram till följande resultat som vart 

och ett syftar tillbaka på de övergripande frågeställningarna: 

De första två frågeställningarna handlade om på vilket sätt en begreppsram ut-

ifrån en modell om social status utvecklad av Nancy Fraser skulle kunna hantera 

dilemmat med omfördelning av ekonomiska resurser och socialt erkännande när 

det gäller elever med fysisk funktionsnedsättning och idrottsundervisning. I arbe-

tet slås fast att det finns stora fördelar med ett teoretiskt sätt att se på socialt er-

kännande och identitet där identitet inte är något statiskt, utan snarare pluralis-

tiskt och föränderligt. Vidare argumenteras för att det finns fördelar med social 

status och det deontologiska synsättet, där rättvisa och rättvis idrottsundervisning 

för elever med fysiska funktionshinder kopplas till såväl erkännande som till re-

sursfördelning. Tillsammans kan detta visa på alternativa sätt att närma sig och 

hantera dilemmat på.  

I den tredje frågeställningen adresseras den samlade bilden av idrottslärares at-

tityder till inklusion och inkluderande idrottsundervisning på ett internationellt 

plan, när ett systematiskt urval av publicerade vetenskapliga studier granskas. 

Slutsatsen blir att över en femton- års period är idrottslärare som undervisar i 

obligatoriska skolan överlag ambivalenta inför inklusion och inkluderande id-

rottsundervisning. Denna ambivalens verkar vara konstant över kulturgränserna i 

den här studien. Orsakerna till detta diskuteras i termer av känsla av otillräcklig 

utbildning, ingen erfarenhet av att möta elever med funktionsnedsättning och 

bristen på kunskap att på ett framgångsrikt sätt bedriva inkluderande undervis-

ning för elever med funktionsnedsättningar. Idrottslärarnas ambivalens till inklu-

derande idrottsundervisning kan ses som uttryck för en medvetenhet om grund-

läggande motstridiga processer för att uppnå en rättvis idrottsundervisning.  

Den fjärde frågeställningen söker svar på hur attityden till inklusion och inklu-

derande idrottsundervisning för elever med fysiska funktionsnedsättningar ser ut 

hos ett urval svenska idrottslärare. Idrottslärarna som grupp uttrycker sig överlag 

positivt till inklusion i idrottsundervisningen. De faktorer som framstod som vik-

tiga för en positiv inställning till inklusion och inkluderande idrottsundervisning 

var att lärarna ansåg sig ha tillräcklig utbildning och träning i att möta elever 

med funktionsnedsättning i en anpassad idrottsundervisning, att de ansåg att de 

var kapabla att se till att någon elevgrupp inte dränerade för mycket resurser och 

slutligen, att skolor som lärarna arbetade på tillhandahöll tillräckliga resurser.  

Vikten av att lärarstudenter utbildas och tränas i att möta elever med olika be-

hov framhålls. Genom detta uppmärksammas blivande lärares medvetenhet om 



60   I   Social rättvisa i inkluderande idrottsundervisning…  ✍  kajsa jerlinder
60 

den mångfald som finns i en elevgrupp. Detta kan bidra till att idrottslärarnas 

uttryckta positiva attityd till inkluderande idrottsundervisning blir ännu mer posi-

tiv, och viktigast av allt, att den positiva attityden ges förutsättningar för att om-

sättas i en pedagogisk praktik.  

I den femte och sista frågeställningen söktes svar på hur idrottsundervisningen 

kan gestalta sig för en elev med rörelsehinder när krav ställs på undervisningen 

ska vara jämlik och socialt rättvis. I fallet, som av alla inblandade identifieras 

som ett lyckat fall av en socialt rättvis undervisningssituation, illustreras hur det 

pedagogiska dilemmat kan hanteras i en praktik. Slutsatsen blir att en kombina-

tion av kompensatoriska och riktade åtgärder och ett inkluderande förhållnings-

sätt är nödvändiga för att idrottsundervisningen ska bli rättvis.  
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DISKUSSION OCH AVSLUTANDE 
TANKEGÅNGAR 

En inkluderande skola för alla måste sätta flexibilitet och variation i cent-
rum, såväl strukturellt som innehållsmässigt, med målet att erbjuda varje 
individ en relevant skolgång och optimala möjligheter till utveckling. 
(Riktlinjer för inkludering – att garantera tillgång till Utbildning för Alla, 
sid. 26 Svenska UNESCO rådet och Specialpedagogiska skolmyndigheten) 

Det övergripande syftet med det här arbetet har varit att bidra till förståelsen av 

inklusion och inkluderande skolundervisning och de konsekvenser som kan följa 

med en sådan utbildningsideologi. Problematiken som setts som ett teoretiskt och 

normativt dilemma har preciserats som omfördelning – erkännandedilemmat med 

referenser till Nancy Fraser (2001; 2003). Dilemmats två generella utgångspunk-

ter har applicerats på skolundervisningen och elever med funktionsnedsättning. 

För att uppnå möjligheten till delaktighet på jämlika villkor måste å ena sidan 

vikten av att identifiera och kategorisera vissa särskilda grupper för att möjliggö-

ra en omfördelning av resurser tas i beaktande och å andra sidan att inse vikten 

av ett generellt kulturellt erkännande av en mångfald i lärandemiljöer. Jag hävdar 

att detta beskrivna dilemma är ett högst verkligt dilemma, som framträder när 

problematiken appliceras på och exemplifieras i skolans idrottsundervisning för 

elever med fysiska funktionsnedsättningar. Min strävan har varit att genom ex-

empel från det speciella skolämnet idrott och hälsa, kunna visa på generella fråge-

ställningar och utmaningar kring inklusion och inkluderande skolundervisning. 

Jag menar att de resultat som indikerats i det här arbetet har bäring på diskussio-

ner i strävan efter att ge alla elever lika möjligheter att delta i skolans undervis-

ning, men också vad gäller tillträdet till övriga arenor i samhället.  

I arbetet har alternativa sätt att tänka kring och hantera denna problematik re-

dovisats och möjliga vägar ut ur detta dilemma prövats. Nancy Frasers tankemo-

dell har fungerat som en utgångspunkt för detta. 

Utifrån materialet i det här arbetet kan vi konstatera att det är en lång väg att 

gå innan inklusionstanken fullt ut blir verklighet i skolkontexten. Som tidigare 

redogjorts för så innebär tanken bakom inklusion att elever med funktionsned-

sättningar ska ges likvärdiga möjligheter till delaktighet i den reguljära undervis-

ningen. Stöd och hjälpinsatser ska finnas till hands liksom rätten till personliga 
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val. Det åligger skolan att kunna anamma flera olika arbetsmetoder för ett indi-

vidualiserat lärande. Inklusion handlar alltså inte om att göra lika, undervisning-

en kan utifrån utgångspunkten att den ska erbjuda lika möjligheter till delaktighet 

aldrig utformas lika för alla. Utifrån resultaten i de olika delstudierna och med 

dokumenterat stöd från andra forskningsresultat ses att ett statistiskt tänkande i 

form av fasta (och permanenta) lösningar kring inkluderande undervisning och 

tillika ensidiga identitetsbilder av elever med rörelsehinder i idrottsundervisningen 

inte verkar vara fruktbara. Istället synes ett mer flexibelt förhållningssätt vara att 

föredra. Det tycks som att vissa förhållanden måste föreligga för att denna flexi-

bilitet i undervisningen av elever med rörelsehinder ska förverkligas.  

Vilka förhållanden framträder då i resultatet? För det första slås det fast att vi 

behöver både kunskap om enskilda individers specifika behov och ett generellt 

erkännande av alla människors rätt till utbildning för att en rättvis utbildningssi-

tuation i ämnet idrott och hälsa ska bli verklighet (studie I och IV). Ett sådant 

erkännande är också ett erkännande som verkar över flera nivåer (jfr Honneth, 

1995 och diskussionen i studie IV). Vi behöver bli erkända på samhällsnivå, på 

gruppnivå och i de nära relationerna. På samhällsnivå verkar lagstiftningar och 

styrdokument som möjliggör ett inkluderande utbildningssystem och rätten till 

delaktighet för alla elever i t.ex. skolans idrottsundervisning. Alla barns rätt ge-

nom sådana styrmedel är något som också tas upp som en viktig punkt i studie I 

och lyfts fram som en av de främsta fördelarna med den teoretiska modellen med 

socialt erkännande genom det deontologiska synsättet på rättvisa. Rätten till 

undervisning med lämpligt stöd är därmed inte förhandlingsbar. Ett erkännande 

på gruppnivå handlar om hur grupper värderar att personer som ingår i ett sam-

manhang bör vara och bete sig i olika situationer; vad betraktas som normalt el-

ler avvikande? Slutligen är ett erkännande i de nära relationerna mellan familje-

medlemmar, vänner etc. i det vardagliga mötet viktigt för att vi ska må bra. Vi 

måste alltså gå utanför individen och individuella faktorer och även inkludera 

faktorer som verkar på ett samhälleligt plan (se studie IV) för att kunna förstå 

vad som behövs för att inklusion ska kunna ske. I det här fallet exemplifieras det 

genom rätten till möjlighet till delaktighet i den obligatoriska grundskolans un-

dervisning i ämnet idrott och hälsa för elever med rörelsehinder.  

För det andra visar vi på de fördelar som finns med ett teoretiskt synsätt på 

möjlighet till delaktighet där identitet inte betraktas som något statiskt (studie I). 

En elev som just nu behöver stöd i sitt lärande är inte en elev som alltid måste ha 

hjälp i alla lärandesituationer. För att ta exemplet från idrottsundervisningen och 

simkunnighet: Om en elev ännu inte lärt sig simma måste eleven ha stöd när sim-

63 

undervisningen genomförs. Denna elevs förmåga, eller bristande förmåga att 

simma, behöver inte ha någonting att göra med elevens kapacitet i en annan lä-

randesituation att t.ex. hantera en boll när bollek står på schemat. En elev är allt-

så inte med automatik alltid en elev i behov av särskilt stöd, vare sig pga. att en 

gång ha varit stödbehövande eller pga. en funktionsnedsättning. 

För det tredje lyfts attityder hos personer som ska implementera inklusions-

tanken i praktisk undervisningsvardag fram i arbetet. I studie på studie slås fast 

att lärare är nyckelaktörer när det gäller att fortplanta attityder till mångfald och 

att följa inklusionstanken i den pedagogiska vardagen. Resultaten från gransk-

ningen av internationella studier som fokuserat idrottslärares attityder till inklu-

sion (studie II) visar att idrottslärarna inte kände sig förberedda och var osäkra 

inför uppgiften att möta barn med funktionsnedsättning i behov av särskilt stöd. 

De svenska idrottslärarna i studie III var som grupp positiva till inklusion och 

inkluderande idrottsundervisning, men de som hade erfarenhet av att möta elever 

med rh uppgav en mer positiv attityd än lärarna utan erfarenhet av den här elev-

gruppen. Lärarna med erfarenhet kände sig alltså bättre rustade att arbeta inklu-

derande och att möta elever med rh. Detta mönster liknar de resultat som fram-

kommit i internationella studier om lärares attityder till inkluderande idrottsun-

dervisning. I konklusionen av studien ges ett antal förslag på vad som kan tänkas 

behövas för att lärare ska känna sig förberedda och kompetenta att möta olikhe-

ter i en elevgrupp, där bl.a. en policyutveckling av idrottslärarutbildningen före-

slås.  

Dessa förhållanden framträder alltså i arbetet och ses som nödvändiga för att 

delaktighet i skolans inkluderande idrottsundervisning ska kunna ske för elever 

med rörelsehinder. Därmed har de övergripande frågeställningarna i arbetet 

adresserats. 

Ett arbete av det här slaget ger en rad följdfrågor och spår som kan vara av in-

tresse att följa upp. De avslutande reflektionerna har delats in i fyra punkter som 

var och en diskuteras under ett eget avsnitt: dilemmat med det i arbetet presente-

rade dilemmat, generaliserbarhet utifrån det som framkommit i arbetet, tankar 

om konsekvenser av kategorisering av individer och slutligen om upplägget av 

inklusiv inkluderande skolundervisning för att det som sägs vara ”barnets bästa” 

ska uppnås. Avslutningsvis diskuteras frågor som genererats under tiden med ar-

betet, och som skulle kunna utmynna i olika nya forskningsprojekt. 
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Dilemmat med dilemmat  
Genom hela avhandlingstexten har ett grundläggande pedagogiskt dilemma 

adresserats. Ett dilemma är ett problem till vilket det per definition inte finns en 

lösning, det är alltså ett olösligt problem. Inom ramen för det här arbetet har jag 

försökt närma mig den här problematiken genom att se möjligheter att hantera 

dilemmat på. Eftersom dilemmat ses som någonting som inte kan lösas upp, har 

t.ex. Frasers statusmodell och ett angreppssätt med multipla identiteter använts i 

detta hanterande av dilemmat.  

I fallstudien (studie IV) indikeras att förhållanden kring rättvis idrottsundervis-

ning för eleven med rörelsehinder inte kan studeras bara genom att individuella 

premisser lyfts fram, utan också socioekonomiska och kulturella faktorer måste 

vägas in i bilden. Enligt det postmodernistiska perspektivet på funktionsnedsätt-

ning ska personer i ett samhälle erkännas i egenskap av medborgare i samhället. 

Men utifrån resultaten i det här arbetet hävdas det att det inte räcker med enbart 

detta kulturella erkännande. Hänsyn måste också tas till att olika ekonomiska 

system kan vara snedfördelade så att vissa personer inte kan delta i samhället till 

fullo. Det behövs således både ett kulturellt erkännande och ett samhällsekono-

miskt erkännande för att en rättvis idrottsundervisning ska bli möjlig. Det är sna-

rare hur vi hanterar detta både-och-perspektiv som är det viktiga. Hur elevers 

olikheter ska framstå som en resurs (jfr SOU, 1999:63) och att idrottsundervis-

ningen ska vara socialt rättvis för alla, behöver inte vara en utopi.  

Är det ett logiskt dilemma eller ett praktiskt dilemma? Tidigare i texten hävdas 

att detta beskrivna dilemma är ett högst verkligt dilemma, som framträder när 

problematiken appliceras på och exemplifieras med skolans idrottsundervisning 

för elever med fysiska funktionsnedsättning.  

När Haug (1998) intresserade sig för frågan om socialt rättvis undervisning 

och för specialundervisning som ett pedagogiskt dilemma, konstaterade han att 

även en skola som inkluderar alla elever behöver omfördela resurser och kompe-

tenser för att fungera optimalt. Utifrån studierna som utgör underlaget för den 

här avhandlingen hävdar vi att det ibland behövs en identifiering och kategorise-

ring för att uppnå social rättvisa, men en sådan kategorisering är inte per automa-

tik konstant över tid. Enskilda individers behov behöver bli tillgodosedda, utan 

att för den skull bli diskriminerade eller stämplas utifrån den kategoriseringen.  

Genom att närma sig social rättvisa och identitet med ett synsätt som kräver 

pluralistiska identiteter luckras dilemmat upp. I arbetet med att analysera dilem-

mat blir också hanterandet av detsamma möjligt.  
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Det generella och det specifika  
I hela arbetet har jag valt att konkretisera de frågor som varit i fokus med exem-

pel från den obligatoriska grundskolans undervisning i ämnet idrott och hälsa och 

elever med rörelsehinder. Exemplen har tagits utifrån tankar om den specifika 

utmaningen som finns i detta ämne, att ge förutsättningar för delaktighet efter 

alla elevers förutsättningar och behov. Genom att sätta belysa vad som händer 

när elever som per definition har en nedsättning i sin förmåga att röra på sig ska 

inkluderas i idrottsundervisningen, ett ämne som har fokus på rörelse och fysisk 

aktivitet, spetsas argumentationen till. Men hur generaliserbara är de resultat som 

framkommit i detta arbetes studier till andra sammanhang än just idrottsunder-

visningen och till andra grupper, studieobjekt, än elever som har en funktionsned-

sättning? Är det undersökta dilemmat strikt kontextuellt eller kan man översätta 

det till en mer abstrakt nivå som Nancy Fraser (2001, 2003, 2007) gör?  

I arbetet har en bild presenterats om hur segregerande särlösningar har ökat 

inom skolan de senaste femton åren. Det är färre elever med rörelsehinder (rh) 

som finns i vanlig klass idag än i slutet på 70-talet (Paulsson, 2009). Det är an-

märkningsvärt att segregerande lösningar likt rh-klasser har ökat under samma 

tid som ambitionen har varit och är en strävan mot inklusion. Den här situatio-

nen är på intet sätt unik för elever med rörelsenedsättning, utan samma sak gäller 

för inskrivning i särskolan, dvs. en ökad differentiering av elever med intellektuel-

la funktionsnedsättningar, och andra elevgrupper med andra funktionsnedsätt-

ningar eller generella inlärningssvårigheter i den reguljära skolans regi (se t.ex. 

Hjörne, 2004; Karlsson, 2007; Ljusberg, 2009). Den paradoxala trenden med fler 

segregerande praktiska och organisatoriska lösningar i en verksamhet som strävar 

mot en ideologisk målbild med inklusion verkar gälla för elever med funktions-

nedsättning i stort, men även för elever som på olika sätt definieras vara i behov 

av särskilt stöd. Situationen kan inte heller sägas vara kontextbunden till att en-

bart röra idrottsundervisning.  

Problemet handlar snarare om synen på vilka som är avvikare från normen och 

som är i behov av samhällets stödåtgärder. Det verkar vara något som är kon-

struerat, dvs. utfallet är beroende på hur vi definierar vilka personer som ska till-

höra vissa grupper i samhället genom olika politiska beslut. Vem är i behov av 

stöd och vem är inte det? När pratar vi om ett socialt erkännande av en kulturell 

mångfald och när ska en ekonomisk omfördelning göras för att extra resurser ska 

tilldelas enskilda individer eller grupper i samhället? När faller en pedagogisk an-

passning inom ramen för socialt mångfald i en pedagogisk miljö och när är det en 

insats som kräver något extra, i form av t.ex. extra resurser eller förändrade 
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strukturer? I det här arbetet har jag utgått från de tre största medicinska diagnos-

grupperingarna inom rh, nämligen CP-skada, ryggmärgsbråck och muskelsjuk-

dom. Vilka som omfattas enligt en sådan gruppering kan sägas vara tämligen gi-

vet om siktet är inställt mot resurs(om)fördelning etc., men hur är det med andra 

grupper av elever som behöver stöd i skolans arbete till följd av sin funktionsned-

sättning? Ett konkret exempel som kommer upp i arbetet är elever i särskolans 

regi. För att skrivas in i särskolan behövs bl.a. en psykologisk utredning som om-

fattar en intelligensbedömning. Uppmäts en elevs IQ till 70 eller lägre, är det ett 

inskrivningskriterium i den alternativa skolformen särskolan. Den här gränsdrag-

ningen vid IQ 70 är konstruerad, dvs. bestämd. Detta tröskelvärde får konse-

kvenser för vilka som vi betraktar ha möjlighet att undervisas enligt den reguljära 

skolans styrdokument. Elever som hamnar på ett IQ över detta tröskelvärde be-

traktas enligt systemet som ”normala”. Om tröskelvärdet, gränsvärdet, ändras 

(omkonstrueras) påverkas också hur många elever som definieras som normala 

respektive avvikande från normen. Om nu bilden visar att fler elever kategorise-

ras som stödbehövande och för att få del av detta stöd allt oftare placeras i sär-

skiljande grupperingar, är inte det ett tecken på att tröskelvärdet, gränsen, för 

normalitet höjts i skolan? Tröskelvärdets position får en ideologisk innebörd med 

skilda praktiska utfall beroende på var det hamnar. Om det som betraktas som 

normal förmåga inom den sociala och kulturella mångfalden vidgas måste också i 

enlighet med det här arbetets resultat, flexibla pedagogiska lösningar tillåtas för 

alla elever.  

Resultaten visar att synen på vilka som behöver extra resurser för att ges möj-

lighet att delta i undervisningen påverkas av vilka tröskelvärden vi konstruerar. 

Vidgas tröskelvärdet kan det också bidra till att fler elevers identitet inte sam-

mankopplas med ett statiskt avvikarbegrepp och en självbild som ständiga avvi-

kare i samhällets olika kontexter. Ett policybeslut om tröskelvärde får konsekven-

ser för de normerande procedurerna i samhället (jfr Helldin, 2007) och kan spet-

sas till med frågan: who is in and who is out? (jfr Jerlinder, 2003). Först när vi 

synliggör måttstockarna och tröskelvärdena för vad som är att betrakta som 

normalt kan vi rationellt börja diskutera dessa.  

Min poäng med detta resonemang är därmed att resultaten i det här arbetet i 

högsta grad är möjliga att översätta till generella frågor om inklusion i stort, även 

på en mer abstrakt nivå, och till inkluderande undervisning i synnerhet. Det speci-

fika är inte är så specifikt, utan snarare högst generellt.  

67 

Att räkna för att räknas 
I arbetet problematiseras en identifiering av elever utifrån funktionsnedsättning.  

FN:s barnkommitté har som tidigare nämnts riktat kraftig kritik mot avsakna-

den av ett samordnat och heltäckande sätt att samla in statistik vad gäller barn 

och ungdomar, speciellt vad gäller barn med funktionshinder (Socialdepartemen-

tet, 2007). Kommittén rekommenderar Sverige att upprättar en nationell statistik 

rörande barn och ungdomar med funktionshinder och som sorteras efter typ av 

funktionshinder. Strävan med en sådan kunskap handlar bl.a. om att kunna pla-

nera verksamheten och omfördela resurser för att undvika socialt orättvis under-

visning och diskriminering. Detta påbud stämmer väl överens med resonemang 

jag själv för i det här arbetet. Men om man nu ska följa de policybeslut vi fattat i 

Sverige både i handikappolitiska frågor och i utbildningsfrågor kring ett miljöre-

laterat förhållningssätt till fenomenet funktionshinder, respektive målsättningen 

en ”skola för alla”, är det så enkelt att identifiera individer då?  

I strävan efter en skola för alla, utan permanenta statiska gruppindelningar av 

lärande individer, kan kategorisering utifrån funktionsnedsättning bli problema-

tisk. Jag hävdar att grunden för det studerade dilemmat kring omfördelning och 

erkännande återkommer i den frågan. För att få tillgång till ett anpassat stöd, så 

att funktionsnedsättningen inte blir ett funktionshinder i mötet med t.ex. skolan, 

klassificeras elever efter sin funktionsnedsättning. I strävan efter att funktionsned-

sättningen inte ska spela någon roll för möjligheten till full delaktighet i skolans 

undervisning kommer funktionsnedsättningen i högsta grad än en gång att vara i 

centrum. Individuella brister hos enskilda individer riskerar att komma i fokus 

istället för arbetet med anpassningar i miljön och i utbildningsstrategier för att 

mångfalden i grupper ska tillvaratas. Att inte sätta fokus på individers styrkor, 

utan istället koppla identiteten till avvikelse, kan i sig vara integritetskränkande. I 

det här sammanhanget är det också relevant att väcka frågan om hur kategorise-

ringen ska ske. Ska vi anamma ett medicinskt synsätt där en persons fysiska eller 

kognitiva nedsättningar används som en utgångspunkt, eller är en persons funk-

tionsförmåga det som är av intresse? Skolor har börjat samla in, och lägger allt 

större vikt vid, enskilda elevers medicinska diagnoser med argument om bättre 

resursfördelning. Så långt allt väl, men Isaksson (2009) pekar på det paradoxala 

att en medicinsk diagnos ofta efterfrågas i skolans värld, men inget stöd ändå ut-

formas utifrån den. Kategoriserandet, räknandet, är i sig då en tom handling i 

pedagogiska sammanhang.  

Hur räknar vi? Vem tillhör vilken grupp? Är den här tillhörigheten statisk över 

tid? Kan individens egen uppfattning om vilken grupp han eller hon känner till-
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hörighet med och identifierar sig med vägas in i kategoriseringen?18 Tröskelvärdet 

är av betydelse för kategoriseringen av individer, men när en elev kategoriserats 

som tillhörande den ena eller andra gruppen måste också konsekvenserna av det-

ta överblickas. Om nu fler elever kategoriseras som avvikare i skolans system, 

eftersom de särskiljande lösningarna har ökat, är inte det ett tecken på att policy-

besluten inte följs? 

Hur inklusiv bör inklusion vara? 
I introduktionen ställde jag frågan om vilken idrottsundervisning som är den bäs-

ta för elever med fysiska funktionsnedsättningar? Enligt universella styrdokument 

likt FN:s konvention om barns rättigheter och barnkonventionen är just begrep-

pet ”barnets bästa” ett centralt tema (jfr fotnot nr. 5). Barnets bästa kan tolkas 

som ett etiskt förhållningssätt där samhället ska ge förutsättningar för att ge barn 

bästa möjliga liv. I skolans värld innebär det att alla barn och ungdomar har rätt 

till likvärdig utbildning med nödvändigt stöd till de som behöver det för att kun-

na delta i undervisningen. Så, tillbaka till frågan om vad som är den bästa under-

visningen för elever med fysiska funktionsnedsättningar: Ska vi utgå från att alla 

elever lär sig mest tillsammans med andra i reguljära pedagogiska miljöer? Eller 

behöver en del elever särskiljas och få sin undervisning i mindre grupp? Utifrån 

resultatet i de här studierna svarar jag ”ja” på båda frågorna! Det betyder att om 

idrottsundervisningen verkligen sker utifrån en inkluderande pedagogisk filosofi 

behöver vare sig det ena eller det andra uteslutas, om målet hela tiden är att en 

verklig möjlighet till delaktighet ska föreligga och de pedagogiska metoderna 

prövas och anpassas utifrån vars och ens behov just här och nu. En inkluderande 

strategi som bygger på principen ”för barnets bästa” kan i vissa enskilda situatio-

ner innebära att en särskiljande pedagogisk praxis bäst gynnar elevens behov av 

rörelse och hälsokunskap. Sådana lösningar bör uteslutande utgå från den enskil-

da individen. Därmed uppnås en ”rättvis idrottsundervisning”. Än en gång häv-

dar jag att skolsystemet behöver rymma flexibilitet för att bäst kunna möta elever 

med funktionsnedsättningar, och att den flexibiliteten grundar sig i ett system 

som anammat ett pedagogiskt och medmänskligt synsätt med rätt till verklig del-

aktighet i utbildning i alla ämnen för alla elever.  

                                            
18 Jämför med resonemanget i studie I om vikten av att beakta individuella uppfattningar 
i identitetstillhörighetsfrågor. 
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Fortsatt forskning 
Med de slutsatser som jag nu argumenterat för i färskt minne kan det vara på sin 

plats att fundera över vad nästa steg skulle kunna bli i syfte att utöka kunskapen 

om inklusion och inkluderande skolundervisning. Man kan tänka sig flera möjli-

ga spår av både empirinära och av en mer policyinriktad karaktär. 

I det här arbetet har lärarperspektivet och elevperspektivet på inkluderande 

skolundervisning i viss mån belysts. Det finns flera aspekter som är värda att följa 

upp i ett sådant perspektiv, som inte rymts inom ramen för det här arbetet. En 

sådan aspekt kan vara att se hur idrottslärare skapar en inkluderande idrottsun-

dervisning. Och hur bedömer idrottslärare vad som är viktigt och rimligt att ele-

verna ska kunna när de betygssätter elevernas prestationer i ämnet, särskilt med 

tanke på elever som har en fysisk funktionsnedsättning? Hur pass medvetna är 

blivande lärare, dvs. lärarstudenter, om att de i sitt framtida yrke som idrottslära-

re kommer att möta elever med funktionsnedsättningar? Vilka attityder och vil-

ken självbild uppvisas i den här frågan bland svenska blivande idrottslärare? Hur 

förberedda känner de sig inför uppgiften? 

Det skulle också vara intressant att följa upp det elevfokuserade spåret, där 

bilden av hur situationen i idrottsundervisningen ser ut för elever med funktions-

nedsättning och kan fördjupas. En sådan infallsvinkel skulle kunna vara att stu-

dera olika strategier för att faktiskt uppnå inkluderande idrottsundervisning för 

alla och hur man kan arbeta för att öka möjligheten till delaktighet på jämlika 

villkor tillsammans med en bättre interaktion mellan eleverna i just idrottsunder-

visningen genom att använda sig av s.k. peer tutoring, där elever handleder var-

andra.  

De föreslagna fortsatta lärarfokuserade och elevfokuserade spåren har en empi-

rinära karaktär, vilket också har varit fallet i det här arbetet som helhet. Det ar-

gumenteras i studie I att för att få synliggöra (orättvisa) förhållanden i samhället 

så måste dessa studeras båda utifrån en individuell praktisk nivå och på en teore-

tisk och analytisk nivå. Följaktligen skulle det vara intressant att i fortsättningen 

lyfta problematiken och sätta fokus på ett spår som riktas mot en policynivå och 

en teoretisk diskussion; Hur skapar vi förutsättningar för att främja positiva atti-

tyder till inklusion och vilka implikationer får ett sådant arbete på policynivå? 

Den teoretiska infallsvinkeln som introducerats i det här arbetet har bäring mot 

en policynivå som ännu inte adresserats. Det är något som kan utgöra grunden 

för nästa forskningsprojekt. 
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ENGLISH SUMMARY  

The overall aim of this compilation-thesis is to contribute to the knowledgebase 

of inclusion theory, inclusive education and possible consequences that might 

arise from an educational ideology of inclusion. In the struggle for educational 

environments in schools which cater for the rights of all pupils to participate, on 

equal terms, in inclusive settings, teachers are faced with a situation that might 

best be described as a dilemma. The thesis strives to articulate this potential di-

lemma both as a theoretical and practical phenomenon. The dilemma arises from 

where, on the one hand, there is a need of identification and categorization of 

specific groups in society in order to be able to allocate and redistribute resources 

so that extra support can be given to those with special needs, while on the other 

hand, the very fact of such categorization can be the source of an unwanted social 

stigma. The need for this kind of positive discrimination ought to be unnecessary 

since people in general, as well as educational policy documents, abide by princi-

ples of general recognition of all members of society. A legitimate need of social 

recognition of diversity in inclusive educational settings is seen as a means of be-

ing able to reach a goal social justice and equality in educational systems that 

strive to encourage full participation for all learners. However, in the end, the 

very fact of not identifying pupils in need of special educational support may lead 

to an injustice where those needs are not fulfilled. An increasing trend in Swedish 

schools to create more homogenous groups, categorized and organized after their 

respective (dis)abilities, is in direct contrast to a parallel process where the goal is 

“inclusive” inclusion in a “school for all”. Thus, disability would seem to matter 

very much, despite an ambition that disability should not matter at all.  

This fundamental conflict can be regarded as a dilemma, a problem to which 

no solution can be found. In order to illustrate this general problem a particular 

example is taken of inclusive education for “pupils with physical disabilities” be-

ing included in the school subject of “physical education” (PE). Pupils with phys-

ical disabilities, participating in physical education classes, have given accounts of 

restrictions on their parity of participation in this specific subject which, in turn, 

has given rise to feelings of social injustice. 
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Aims and issues 
The specific aims are threefold: i) to describe how a special model and theoretical 

framework of ”social status” might be used to resolve the described dilemma; ii) 

to study PE teachers’ attitudes towards inclusive PE; and iii) to explore the ex-

perience of PE from the perspective of a pupil with a physical impairment and of 

significant others in his life. Five research questions, addressed in all four studies, 

and constituting the empirical basis of the thesis, were formulated as follows: 

¥ How might a conceptual framework of both redistribution of resources and 
social recognition be formulated? (Study I) 

¥ In what way might such a framework be made applicable to pupils with 
physical disabilities participating in PE? (Study I) 

¥ What attitudes towards inclusion and inclusive PE might be found among PE 
teachers in a systematic review of international research? (Study II) 

¥ What are the attitudes to inclusive PE for pupils with physical disabilities 
among Swedish PE teachers? (Study III) 

¥ In what way might a physically impaired child and significant others in his 
life, including next of kin, experience inclusive PE in a situation that de-
mands equity of participation and the fostering of social justice? (Study IV) 

Theoretical framework 
The theoretical framework rests on concepts such the practice of social justice 

and issues of recognition, identity and inclusion in educational settings. Social 

recognition may be understood in several ways. The work of Nancy Fraser (2000; 

2001; 2003) and Alex Honneth (1995; 2003) is used as a starting point for ad-

dressing the questions posed above. In short, Fraser has developed a model of 

social status as a means of dealing with the notion of identity as it pertains to 

mechanisms of social recognition. Fraser’s model can be described as a normative 

approach to social justice. Honneth argues for the importance of various dimen-

sions of social recognition as a means for achieving social justice. He has outlined 

three dimensions: an individual dimension; a legal dimension; and a values di-

mension.  

Inclusion and the realization of inclusive education present a major challenge 

to teachers in their everyday pedagogical and didactical practice.  
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Results 
A range of different methods were used in the various studies on which the thesis 

is based. These were as follows: theoretical and conceptual arguments for a spe-

cial approach to a dilemma of inclusion; a systematic review of 15 research arti-

cles published in international journals; a questionnaire delivered by e-mail to a 

sample of PE teachers in primary schools; and an embedded case study based on 

field observations and structured in-depth interviews.  

The main results are of two types: i) development of a theoretical model; and 

ii) the outcome of three empirical studies. The empirical results and main findings 

are as follows:  

¥ Swedish PE teachers at primary school level are positive to inclusive PE for 
pupils with physical disabilities.  

¥ Factors found to contribute to these positive attitudes were adequate training 
in inclusive education strategies, supportive school environments and their 
personal resources.  

¥ In a systematic review of international research PE teachers in general were 
found to have ambivalent attitudes to inclusive PE. This ambivalence was 
found over cultural and educational borders among the 1200 respondents 
covered in the 15 articles reviewed.  

¥ The ambivalence found in the systematic review is taken as a possible indica-
tion of an awareness of the dilemma described in the theoretical paper.  

¥ Previous experience of having taught PE to pupils with physical disabilities 
contributed significantly to positive attitudes to inclusion among PE teach-
ers.  

¥ All stakeholders, including his next of kin, in a case study of participation in 
PE by a 10-year-old boy with a physical impairment were agreed on the suc-
cess of this particular case of inclusive PE teaching.  

Honneth’s (1995) three-dimensional theory of social recognition was used to ana-

lyze the data. Social recognition at all individual, legal and values levels was 

deemed necessary in order to achieve social justice in inclusive PE settings.  

Finally, these findings, taken together, indicate that demands for social recogni-

tion and redistribution need be simultaneously addressed in order to fulfil the 

goal of equitable education for pupils with physical disabilities attending PE 

within the compulsory school system. Societal (external) and individual factors 

need to be combined when questions of inclusive education and social justice are 

addressed. The model of social status, developed by Nancy Fraser (2001; 2003), 

when combined with an approach of plural identities, is posited as a way of re-
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solving (in the sense of handling) the dilemma of achieving social justice in inclu-

sive physical education.  

Furthermore it is argued that lessons learned in trying to resolve the particular 

dilemma posed in regard to inclusive physical education may be applied to gen-

eral dilemmas posed by trying to find practical solutions to the aspiration of “a 

school for all”. 

A dilemma is a problem where, per definition, a solution or resolution does not 

exist. This thesis explores ways of dealing with a particular dilemma. The solu-

tion offered to trying to achieve social justice in inclusive educational settings 

means that inclusion can become a reality and not just Utopia.  
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