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Abstract 

Hammarström, F. & Lindkvist, A. (2008). Tre idrottslärare och tre fysiskt funktionshindrade 

elevers upplevelser om deras situation i ämnet idrott och hälsa. Examensarbete, 

lärarprogrammet, Pedagogik C. Institutionen för Pedagogik, Didaktik och Psykologi. 

Högskolan i Gävle 

Idrottsundervisning för elever med fysiska funktionshinder har i flera tidigare studier visat sig 
att det kan innebära svårigheter. Syftet med detta examensarbete var att erhålla en fördjupad 
förståelse för hur lärare och fysiskt funktionshindrade elever upplever situationen i ämnet 
idrott och hälsa i skolan, samt vilka erfarenheter idrottslärare har kring ämnet. Genom 
observationer och intervjuer med elever och lärare på tre olika skolor, har ett resultat av deras 
upplevelser och erfarenheter kring situationen i ämnet idrott och hälsa i skolan uppkommit. 
Utifrån en inspiration av grounded theory som metod analyserades de transkriberade 
intervjuerna och observationerna från de olika skolorna. Datan som erhållits från metoderna 
har resulterat i olika begrepp som kan karakterisera de olika skolorna i undersökningen: 
Nivåanpassningar, individualisering, relation, trygghet, kommunikation och resurser. Vikten 
av goda relationer och en bra kontakt mellan lärare och elev är punkter som kan anses vara 
väldigt betydelsefulla. Engagemanget från alla inblandade aktörer är även väldigt viktigt. 
Resultatet visade även att var och en av eleverna var nöjda med sin situation i idrott och hälsa 
på respektive skola, trots att en av eleverna visade en negativ inställning till ämnet. Studien 
visar även att kunskaper om hur undervisningen kan bedrivas med fysiskt funktionshindrade 
elever är nödvändiga. Att se möjligheterna istället för problemen, och att se det som en 
utmaning att lyckas är något som både idrottslärare och fysiskt funktionshindrade elever bör 
arbeta utifrån. 

Nyckelord: Fysiska funktionshinder, Idrott och hälsa, Inkludering, Integrering, Upplevelser, 
Undervisning, Erfarenheter 

Keywords: Physical disability, Physical education, Inclusion, Integration, Experience, 
Teaching,    
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Förord 

En tidig sommardag började jag (Andreas) återigen i skolan efter ett långt sommarlov. Året 
var 1995 och jag började 7:e klass. Jag tänkte att det var häftigt att börja på högstadiet men i 
samma stund kom jag på mig själv att nu börjar allvaret, det var ingen lek längre. I det 
ögonblicket märkte jag att klassen hade fått en ny elev som satt i rullstol. Jag märkte hur 
annorlunda alla blev, vi satt och tittade på henne som om hon kom från en annan planet. Jag 
kommer ihåg att jag tänkte, hur ska hon kunna gå med oss? Hon kan inte ta sig fram som vi 
”normala” kan göra. Det låter så hemskt nu när jag tänker tillbaka på hur jag och mina 
kamrater dels såg på henne, men också hur vi frös henne ute från kamratskapet. Jag minns att 
hon började vara med på idrotten men att hon mer blev en åskådare som inte gjorde 
någonting. Det här ledde till att hon till slut inte deltog på idrottslektionerna. Denna anekdot 
har gjort att jag tillsammans med Fredrik väckt ett intresse i detta ämne.  

Tiden gick och 12 år senare står vi nu tillsammans på sista trappsteget till en ny värld som 
lärare, framför oss har vi vår sista utmaning under högskolestudierna, att skriva ett 
examensarbete. Två år tidigare läste båda författarna klart idrottskurserna på högskolan i 
Gävle och vi hade höga förväntningar på att få lära oss mycket inom idrott och hälsan. Visst 
lärde vi oss mycket men det var en sak som vi båda kände att vi inte hade fått lära oss 
någonting om, och det var att få kunskaper om elever som är funktionshindrade. Efter att vi 
båda läst specialpedagogik som specialisering så uppmärksammade vi en hel del som gjorde 
oss frågande om hur funktionshindrade undervisas i idrotten. Hur ska vi lärare jobba med 
dessa elever och bete oss för att alla elever ska få ut så mycket som möjligt av idrottsämnet? 
Det är en skola för alla och då känns det konstigt att som nyexaminerade lärare sakna dessa 
viktiga kunskaper. Redan här såddes ett frö som blev grunden för vår forskningsfråga. 

Vi vill här med ta tillfället i akt och TACKA vår Handledare Maud Söderlund som har ställt 
upp och varit ett stöd och en inspirationskälla. Självklart vill vi även tacka de tre intervjuade 
idrottslärarna och de tre eleverna för att givande och generöst delat med sig av sina 
erfarenheter och tankar. Det har varit lärorikt för oss att möta er. Det är ni som har möjliggjort 
denna uppsats. Slutligen vill vi tacka Andreas före detta klasskamrat som legat till grund för 
våra tankar kring fysiskt funktionshindrade elever i idrotten.  

 

Andreas Lindkvist & Fredrik Hammarström, 

 Gävle december 2007 
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1. Inledning 
 
Att skolan ska vara ”en skola för alla” är idag ett väl använt uttryck i den svenska skolan. Alla 
elever har inte samma möjligheter eller kunnande att tillgodogöra sig den undervisning som 
bedrivs. Att elever med fysiska funktionshinder inte har samma möjligheter att utföra fysiska 
och praktiska moment som ingår i idrott och hälsa är förståeligt. Hur bör man som pedagog 
arbeta för att lyckas få alla elever delaktiga i en inkluderande idrottspedagogisk miljö? Att 
alla elever ska känna delaktighet och behandlas likvärdigt är ett viktigt område, men skolan 
har inte alltid arbetat efter detta.  
 
Tössebro (2004) beskriver att ända fram till 1960-talet skickades ofta funktionshindrade barn 
till speciella skolor. En förändring skedde dock vid denna tidpunkt, och en ny syn på 
funktionshindrade började uppkomma runt om i världen. En integrering började formas i 
skolan. Flertalet studier (Barnombudsmannen BO, 2002; Heimdahl Mattson, 1998) visar att 
integrera fysiskt funktionshindrade elever i ämnet idrott och hälsa i skolan kan innebära 
problem.  
 
Jerlinder (2005) visar i sin studie att för att kunna nå sitt mål med delaktiga elever i en 
inkluderande idrottspedagogisk miljö, är det viktigt att ta hänsyn till alla elevers olika styrkor 
och svagheter som alla elever med funktionshinder har. Att inkludera funktionshindrade 
elever i idrotten är en verklighet som många idrottslärare får uppleva eller kommer att få 
uppleva någon gång under sitt yrkesverksamma liv. Själva har vi inga erfarenheter av att 
undervisa funktionshindrade elever, och kunskaperna om det är begränsade. Troligen är vi 
inte ensamma om att uppleva detta. Enligt Silverman och Ennis (2003) är problemet att 
kunskapen inom ämnet idrott och hälsa för funktionshindrade är begränsat. Litteraturen och 
utbildningen för att undervisa funktionshindrade i idrott och hälsa är svår att finna. Ämnet är 
brett med det saknas ett djup i kunskaperna.  
 
Integreringen i den svenska skolan är idag långt framskriden påpekar Rabe och Hill (2001). 
Idag går 90 % av alla fysiskt funktionshindrade elever i ”vanliga” klasser. När verkligheten 
ser ut som sådan måste idrottslärare i dagens integrerade skola veta hur man integrerar fysiskt 
funktionshindrade elever på bästa möjliga sätt. Enligt Silverman och Ennis (2003) har 
idrottslärare uppenbarligen begränsade kunskaper inom undervisningen av funktionshindrade 
elever. Att se möjligheterna istället för problemen, och att svårigheter måste vändas till att 
kunna ses som en utmaning anser Krop och Groeneveld (2003) vara viktigt.  
 
Att delta med övriga klassen i idrottsundervisningen när man har ett fysiskt funktionshinder 
kan alltså leda till svårigheter både för den funktionshindrade eleven och idrottsläraren. Vi 
som blivande idrottslärare ska snart ut i verkligheten. Problemen som uppenbarligen finns 
inom området har väckt en nyfikenhet av hur situationen ser ut för fysiskt funktionshindrade 
elever och idrottslärare ute på skolorna. Med detta i åtanke vill vi i denna uppsats försöka 
lyfta fram hur situationen kan se ut i verkligheten. Syftet med detta examensarbete är således 
att erhålla en fördjupad förståelse för hur lärare och fysiskt funktionshindrade elever upplever 
situationen i ämnet idrott och hälsa i skolan, samt vilka erfarenheter idrottslärare har kring 
ämnet. 
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2. Bakgrund 
 
Detta kapitel inleds med att beskriva barnkonventionen följt av Salamanca-deklarationen och 
standardregler. Vidare beskrivs svenska skolans organisation och olika styrdokument. 
Begreppet fysiska funktionshinder beskrivs därefter, följt av en förklaring av begreppen 
inkludering och integrering som leder in på idrott och hälsa i skolan för fysiskt 
funktionshindrade elever. 
 
2.1 Barnkonventionen   
1989 antogs barnkonventionen av förenta nationernas (FN) generalförsamling. 
Barnkonventionen fastställer vilka rättigheter ett barn borde ha i hela världen. Rättigheterna 
gäller barn som lever i alla kulturer, samhällen och religioner. Barnkonventionen rör alla barn 
som är under 18 år. Idag använder nästan alla länder barnkonventionen som innebär att varje 
land måste se till att den efterföljs. Konventionen innehåller 54 artiklar och i en av artiklarna 
står det att ett handikappat barn ska ha rätt till en kostnadsfri undervisning, hälsa/sjukvård och 
utbildning, som ska leda till möjligheter, utveckling och skapa förberedelser för en integrering 
i samhällslivet. De länder som följer barnkonventionen använder ett samarbete om 
information om psykologi, behandling, medicin och hälsovård kring handikappade barn. Men 
också för att utbyta kunskaper för skola och habilitering för att förbättra och utnyttja olika 
erfarenheter för en fortsatt utveckling(Barnombudsmannen, 2003).  
 

Salamanca- deklarationen 
I FN:s deklaration utfärdades 1993 en standardregel där funktionshindrade skulle ha rätt till 
delaktighet och bli jämlika. Syftet med detta var att visa behovet för regeringar om att 
personer med funktionshinder skulle tillhöra det allmänna utbildningsområdet. Ett större 
engagemang hos kommuner, organisationer, myndigheter och föräldrar skulle vara ett steg i 
rätt riktning för funktionshindrade med särskilt stöd som ännu inte hade fått det i 
undervisningen. Detta blev starten för en konferens. År 1994 samlades en mängd regeringar i 
Spanien där huvudämnet var specialundervisning. Man enades här om att barn med speciella 
behov har rätt till undervisning inom det vanliga skolväsendet. Syftet var även att få bort 
diskrimineringen och den negativa synen av individer med funktionshinder. Detta fick namnet 
Salamancadeklarationen som skulle vara ett underlag för ökad inkludering och integrerad 
specialundervisning i skolan(Salamanca-deklarationen, 2006). 

Standardregler 

I de standardregler som FN har kommit överens om kring handikappolitiken, har Sverige 
arbetat med att sätta handikappolitiken i fokus och sett till att regler har skett i praktiken. 
Standardreglerna berör hela samhället från regering till offentliga organisationer och företag 
m.fl. Utifrån skolan och idrottens perspektiv har funktionshindrade rätt till att få delta i idrott 
och få samma träning och kvalité som alla andra individer (Independent living institute, 
2007). 

2.2 Skolans organisation  

Rabe och Hill (2001) påpekar att Sverige idag är ett land med en lång framskriden integrering 
där skolan utgörs av två olika skolmodeller för barn med fysiska funktionshinder. Den ena är 
den kommunala grundskoleverksamheten där 90 % av fysiskt funktionshindrade barn går i 
”vanliga” klasser. Resterande går på olika resurscentra där barnen får hjälp med sin skolgång 
och sitt fysiska funktionshinder (Jerlinder, 2005). För fysiskt funktionshindrade elever som 
vill gå i en anpassad gymnasieskola så finns det fyra riksgymnasier i Sverige som har en 
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rörelsehinder(rh)-anpassad undervisning. Rabe och Hill (2001) nämner riksgymnasier som ett 
bra samarbete mellan utbildning, habilitering och boende. De anser att det skapas en möjlighet 
för funktionshindrade barn att utvecklas normalt utifrån ett samhällsperspektiv.  
 

2.3 Vad säger skolans olika styrdokument? 

Skollagen (1985) nämner inget specifikt för elever med funktionshinder. Lagen nämner dock 
följande (1:a kap. 2§): Alla barn och ungdomar skall, oberoende av kön, geografiskt hemvist 
samt sociala och ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i det offentliga 
skolväsendet för barn och ungdom. Utbildningen skall inom varje skolform vara likvärdig, 
varhelst den anordnas i landet.  

Elever med funktionshinder är elever som i många fall är i behov av särskilt stöd anser 
Malmqvist (2001). Utbildningen ska vara likvärdig för alla barn och ungdomar i alla Sveriges 
skolor enligt skollagen (1:a kap. 2§): Utbildningen skall ge eleverna kunskaper och 
färdigheter samt, i samarbete med hemmen, främja deras harmoniska utveckling till 
ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. I utbildningen skall hänsyn tas till 
elever i behov av särskilt stöd.  
 
Särskilt stöd till elever kan vara av alla möjliga olika slag. Fors (2004), påpekar att stöd finns 
på många olika nivåer. Stödinsatser som görs för funktionshindrade elever ska vara ett stöd i 
rätt riktning. Det är viktigt att lägga stödet på rätt nivå och att minska elevens oberoende allt 
eftersom skicklighet och utveckling ökar. Vikten av särskilt stöd tar även 
grundskoleförordningen (1994, 5:e kap. 5§) upp: Särskilt stöd skall ges till elever med behov 
av specialpedagogiska insatser. Sådant stöd skall i första hand ges inom den klass eller grupp 
som eleven tillhör.  
 
I Lpo 94 (1994) står det att undervisningen skall anpassas utifrån elevens förutsättningar och 
behov. Skolan ska se till att gynna elevens fortsatta lärande och utveckling genom att 
undervisningen sker på en individanpassad nivå. De övergripande styrdokumenten, skollagen 
(1985:1100), skolförordningen och läroplanerna anger vikten av att arbeta inkluderat och de 
kommunala skolplanerna och de lokala arbetsplanerna måste följa styrdokumenten i det 
avseendet. I Sverige finns idag tre olika läroplaner, Lpo 94, Lpfö 98 och Lpf 94. Dessa 
läroplaner ska ses som länkar till varandra och följas utifrån kunskap, utveckling och lärande. 
Läroplanen redogör för värdegrund, uppdrag, mål och riktlinjer som skolan ska jobba utifrån: 
Skolan skall sträva efter att erbjuda alla elever fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen. 
(Lpo 94, 1994, s. 1)  
 
Ingen skall i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etniskt tillhörighet, religion 
eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder eller för annan kränkande 
handling. (Ibid. s 3).  
 
Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå 
målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla. (Ibid. s. 4) 
 
Följande punkt kan läsas från Lpf 94 (1994, s. 4) under rubriken, ”Skolans värdegrund och 
uppgifter”: Skolan har ett särskilt ansvar för elever med olika funktionshinder. I Lpo 94 och 
Lpf 94 finns speciella mål och riktlinjer att följa. Som det tidigare nämnts är elever med 
funktionshinder, elever som i många fall är i behov av särskilt stöd. Under punkten mål och 
riktlinjer i Lpo 94 kan följande läsas: Alla som arbetar i skolan skall: hjälpa elever som är i 
behov av särskilt stöd.(s. 12). Vidare står det att: Läraren skall: Stimulera, handleda och 
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stödja eleven och ge särskilt stöd till elever med svårigheter.(s. 12). 

Som en komplettering till läroplanerna finns det kursplaner, där målen för utbildningen inom 
varje enskilt ämne beskrivs. Det centrala i kursplanen för idrott och hälsa i grundskolan är att 
skapa en allsidig rörelseaktivitet där eleven lägger en grund för sin framtida utveckling för ett 
hälsofrämjande liv. Eleven skall kunna vara med på idrotten och utöva lämpliga rörelser som 
dans och lekar. Eleven ska skapa en förståelse för samhörigheten mellan motion, mat och 
hälsa (Skolverket, 2000). 

 
Gymnasieskolans kursplan syftar till att lära sig kunskaper om det fysiska, psykiska och den 
sociala verksamheten som berör individen. Idrott och hälsa ska ge erfarenheter och kunskaper 
som ska väga in och hjälpa eleven för att kunna delta i fysisk verksamhet på fritiden. Eleven 
skall få en fördjupad förståelse för livsstil, hälsa och rörelseförmåga som lägger en grund för 
en bra kroppsuppfattning (Skolverket, 2000). Kursplanen för gymnasiesärskolan avser att alla 
elever ska kunna delta i aktiviteter efter sina egna villkor, där ska det ske ett utbyte av 
samarbete, förståelse, gemenskap och kunna visa respekt gentemot andra. Ämnet ska även 
vara en vägledning för nya aktiviteter och skapa kunskaper för ett fortsatt deltagande i någon 
fysisk aktivitet på fritiden. Skolan skall sträva efter att eleven utvecklar lust för en fortsatt 
fysisk aktivitet, god hälsa, rörelseförmåga och en kroppsuppfattning (Skolverket, 2002). 
 
I läroplanerna står det att läraren ska utgå från varje individs behov och förutsättningar. För en 
elev med funktionshinder är det skolans skyldighet att hitta former som främjar elevens 
lärande. För en elev som är rullstolsburen kan undervisningen i till exempel idrott och hälsa 
behöva anpassas. Vid betygsättningen kan läraren bortse från enstaka mål och kriterier om 
eleven har ett funktionshinder, med den så kallade undantagsbestämmelsen. Denna 
bestämmelse är dock inte till för att göra det möjligt för läraren att bortse från mål och 
betygskriterier utan i första hand ska en anpassning av undervisningen göras för elever med 
funktionshinder (Skolverket, 2006). 

Fors (2004) anser att samma bedömningskriterier bör användas för alla barn, och att någon 
specifik kunskap om funktionshindret inte behövs. Det viktiga är att kunna bedöma eleven 
utifrån dess egna förutsättningar, som även skolans centrala och lokala styrdokument tar upp. 
Jerlinder (2005) anser att kraven på fysisk skicklighet i idrottsundervisningen höjs när 
eleverna blir äldre och betygssättning ska tillämpas. Skolans normer bygger oftast på elever 
utan funktionshinder, detta får inte missgynna elever med funktionshinder i en 
bedömningssituation menar Fors (2004).  

2.4 Begreppet funktionshinder 

Ett huvudbegrepp för denna studie är begreppet fysiska funktionshinder. Fysiska 
funktionshinder leder till en nedsatt funktion i rörelse till det kroppsliga. Definitionen av 
fysiskt funktionshinder täcker inte en heterogen grupp, utan det finns en stor spridning när det 
gäller art och grad av funktionsnedsättning (Engström & Augustsson, 1985). Enligt Jerlinder 
(2005), råder det oenighet om vad som är ett funktionshinder. Nationalencyklopedin (2007) 
nämner att funktionshinder oftast är en följd av en skada som är medfödd eller förvärvad 
senare i livet. 
 
I dagligt tal nämns två ”nya” begrepp, funktionshinder eller funktionshindrade. Meningen är 
att ersätta orden handikapp och handikappade för att få bort den negativa innebörden i 
uttrycken. När ordet ”disability” översätts till svenska kan det översättas till tre olika uttryck: 
funktionsnedsättning, funktionsstörning eller funktionshinder, utan att tänka på skillnaderna 
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(Tideman, 2000). Världshälsoorganisationen WHO1 definierar funktionshinder som den 
begränsning eller hinder som gör att en människa till följd av en skada inte kan utföra en 
aktivitet på det sätt eller inom de gränser som kan anses som normalt. Metoden som utarbetats 
av WHO för att klassificera funktionshinder, funktionstillstånd och hälsa kallas ICF2, och har 
ersatt den tidigare klassifikationen, från 1980. Skillnaden med den nya klassificeringen mot 
den förra, är att den senare utgår mer från ett hälsoperspektiv till skillnad mot den tidigare 
som utgick mer från ett hinderperspektiv. Istället för att spegla sambandet skada – 
funktionshinder – handikapp fokuseras det istället på förutsättningar för aktivitet och 
delaktighet (Socialstyrelsen, 2003).  
 
Grunewald och Leczinsky (2005) skriver att handikapp är en beteckning för de konsekvenser 
som följer av ett funktionshinder. Funktionshinder är i sig självt inget handikapp, men det kan 
bli det om den miljö eller den situation som den funktionshindrade befinner sig i försvåras, 
eller att tillvaron försvåras, något även Fors (2004) påpekar. Vidare skriver Fors att 
funktionshinder och funktionsnedsättning är två olika begrepp. Funktionsnedsättning är en 
term som oftast används i medicinska sammanhang. Asmervik (1995), räknar med att det 
totalt sett finns knappt 1000 rörelsehindrade barn i Sverige. 
 
Funktionshinder behöver inte vara permanenta. Fors (2004) nämner tre olika former av 
fysiska funktionshinder: progressiva funktionshinder, icke progressiva och degenerativa 
funktionshinder. Progressiva funktionshinder innebär att funktionshindret är gradvis 
fortskridande. Förvärras inte tillståndet men ändå är ett livslångt funktionshinder kallas de 
icke progressiva. Degenerativa funktionshinder kan förvärras med tiden och vid vissa tillstånd 
kan de även leda till döden (ibid.). Det finns en mängd olika fysiska funktionshinder, eller i 
mer vardagligt språk, rörelsehinder, som alla kan ha olika svårighetsgrader menar Dammert 
(2005). För relevans av denna studie begränsas dock antalet fysiska funktionshinder till, enligt 
Asmervik (1995), två av de vanligast förekommande fysiska funktionshindren 
(rörelsehindren), nämligen CP-skada och ryggmärgsbråck.  
 
CP är en förkortning av Cerebral Pares och är den vanligaste orsaken till rörelsehinder enligt 
Dammert (2005). Förkortningen CP används som benämning för flera olika tillstånd. 
Tillstånden har gemensamt att det under fosterstadiet eller under förlossningen uppkommer en 
skada på hjärnan. Beroende på var i hjärnan skadan uppkommit kan den cp-skadade uppvisa 
olika typer av skador. Orsakerna till en CP-skada kan vara flera, exempelvis att modern varit 
sjuk under graviditeten. Hjärnblödning, syrebrist eller för tidig födsel är de vanligast 
förekommande orsakerna. En CP-skada kan dock uppstå upp till två år efter födseln genom 
hjärn- eller hjärnhinneinflammationer (ibid.). 
 
Enligt Dammert brukar Cerebral Pares delas in i tre huvudgrupper vilka är: 1: spastiska 
förlamningar, 2: rörelsevridna former eller dyskinetisk cp, 3: balans- och 
samordningsrubbningar eller ataxi. Gemensamt är att hjärnan blir skadad i delar som har med 
rörelseförmågan att göra, vilket i sin tur leder till olika förlamningar i huvudsak i armar och 
ben. Förlamningarna kan vara av olika grad. De kan vara halvsidiga (hemipares), de kan 
drabba benen mer än armarna (diapares) eller att de drabbar armarna lika mycket som benen 
(tetrapares). Spasticitet innebär att musklerna är spända och att det är svårt att slappna av i 
dem. Ofrivilliga rörelser är vanliga för dessa personer och de kan ha förvridna rörelser i 
                                                           
1
 WHO är en förkortning av World Health Organization. 

2
 ICF är en förkortning av International Classification of Functioning, Disability and Health. 
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armar, ben, hals och huvud. Dessa kan också leda till att de gör ofrivilliga grimaser och att de 
pratar otydligt (ibid.). Enligt Asmervik (1995), har 60-70 % av cp-skadade barn talsvårigheter 
och i Sverige har knappt två promille av barnen symtom på cerebral pares. 
 
Enligt Asmervik (1995) är ryggmärgsbråck (spina bifida) en av de vanligaste 
missbildningarna i nervsystemet bland barn och ungdomar i Sverige. Skadan uppkommer 
tidigt under fosterstadiet och skadan innebär att bråcket ligger öppet på ryggen. Skadan 
innebär att nervimpulserna i ryggmärgen inte fungerar och det kan leda till muskelsvaghet 
eller förlamningar från stället där bråcket sitter och nedåt. Effekterna av skadan kan variera 
kraftigt och den drabbade kan få felställningar i skelettet och få svårigheter att lära sig att gå. 
Ofta leder bråcket till förlamningar i de nedre extremiteterna. Barn som föds med 
ryggmärgsbråck opereras alltid efter födseln och de måste gå igenom ständiga kontroller. 
Dammert (2005) menar att ingen ännu vet varför ryggmärgsbråck uppstår. 

2.5 Inkludering och integrering 
Ända fram till 1960-talet skickades funktionshindrade barn till speciella skolor som oftast 
kunde ligga långt hemifrån. Tössebro (2004) menar att hänsyn aldrig togs om barnets sociala 
utveckling, där närhet till familjen fanns och som var en viktig del för barnets utveckling.  
År 1960 skedde en förändring för de funktionshindrade, det började uppkomma en ny syn för 
funktionsrörelsen, inte bara i Sverige utan också runt om i världen, där de funktionshindrade 
skulle vara en viktig del i samhället, det började formas en integrering i samhället med bl.a. en 
ny skolintegrering. Vid den här tidpunkten ökade tillväxten av specialundervisning. Ökningen 
ledde till att politiker ifrågasatte undervisningsformen och en utredning tillsattes. Tössebro 
(2004) påstår vidare att utredningen kom fram till att grundskolan för den senare läroplanen 
skulle verka för en bättre funktionerande gemenskap som innehöll en bättre integrerad 
undervisningsmiljö. 
  
Enligt Chaib (1988) skulle det visa sig ta lång tid att komma fram till att delaktighet och 
integrering var något viktigt i skolans värld. Inte förrän vid 1980-talets senare del uppkom 
diskussioner om delaktighet i samhället. Chaib påpekar att om delaktighet i samhället för 
funktionsnedsättande ungdomar ska bli verklighet är det viktigt att de styrande blir delaktiga 
och får en förståelse för ungdomars funktionsnedsättning, och att ungdomarna får vara med 
och bestämma om saker och frågor som berör deras välfärd och välbefinnande. Tössebro 
(2004) uttrycker som följer: Alla har rätt till hel och full delaktighet. Eftersom alla är lika 
värda kan heller ingen uteslutas eller avskiljas som oumbärlig eller oönskad. Olikheter 
människor emellan betraktas mer som en tillgång för det gemensammas bästa än som orsak 
till problem och svårigheter. (s. 105)  
 
Grunewald och Leczinsky (2005) beskriver att mellan 1980 -1990 kom en ny lagstiftning 
med nya paragrafer som satte krav på samhället med en integrering som skulle underlätta för 
de funktionshindrade människorna. Det skulle bli en ökad tillgänglighet i samhället. Det 
skrevs nya lagar, bl.a. tillkom en lag med särskilt stöd för vissa med funktionshinder, LSS. 
Detta är en lag som står för stöd och service för vissa funktionshindrade. Lagen är en 
vägledning för anställda i kommunen, landstinget och domstolen men även för 
funktionshindrade och deras anhöriga. 
 
Enligt Chaib (1988) dyker ett nytt begrepp upp under 1980-talet, inklusion, som kom att bli en 
ersättning till integrering. Den integrering som skedde var alltför passiv där de utstötta skulle 
upptagas till att bli en samhörighet. Därför ansågs begreppet inklusion vara ett bättre uttryck. 
Chaib menar att individer slås ihop utan att tänka på hur en gemenskap uppstår. Chaib påstår 
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vidare att inklusion och inkludering är bättre passande i skolundervisningen där alla som 
börjar i skolan gör det i gemenskap gentemot integrering där begreppet inte behöver användas 
om ingen är segregerad. Här menar Tideman (2004) att det finns meningsskiljaktigheter och 
att dessa två begrepp inte är någon skillnad. Emanuelsson (2001) påstår att det används två 
sammanfattande uttryck i motsats till varandra, inkludering - exkludering och integrering - 
segregering.  
 
Enligt Fors (2004) innebär inkludering i idrotten att man omfattar alla fullt ut i en omgivning 
och att man tar emot och innefattar alla fullt ut i sammanhanget. Inkluderad undervisning i 
idrott och hälsa betyder alltså att alla elever ska ha samma möjligheter att delta i 
undervisningen och ha rätt till det stöd som individen behöver. Fors påpekar att inkludering 
och integrering är två olika begrepp. Integrering innebär att man strävar efter att sammanföra 
olika delar till en helhet. I skolsammanhang menar Fors vidare att det betyder att elever med 
funktionshinder kan delta i undervisningen, men under särskilda och ofta åtskilda 
omständigheter. Fors uttrycker sig som följer: Problemet med integration i denna bemärkelse 
är att närvaro i sig inte är någon garanti för att man accepteras och erbjuds kvalitativ 
undervisning. Integrering leder alltså inte automatiskt till inkludering. (s. 24)  
 
Fors påstår att inkludering av elever med funktionshinder i idrottsundervisningen ofta kan 
genomföras genom små eller inga förändringar alls. Jerlinder (2005) menar att för att kunna 
nå sitt mål med delaktiga elever i en inkluderande idrottspedagogisk miljö är det viktigt att ta 
hänsyn till alla olika styrkor och svagheter som elever med funktionshinder har.  
 
Slutmålet för en inkludering är att göra undervisningen så kvalitativt bra och meningsfull som 
möjligt så att samtliga elever kan delta, utan att undervisningen upplevs som speciellt 
anpassad (Fors, 2004). Asmervik (1995) menar att om en rörelsehindrad elev integreras i en 
vanlig klass är det viktigt att alla lärare förstår och är medvetna om denna elevs behov av 
hjälpmedel och att han kan behöva mer tid för vissa praktiska uppgifter.  
 
Fors (2004) anser att en vanlig missuppfattning när det gäller inkluderad undervisning är att 
lärare tror att elever med funktionshinder ska passas in i den gällande undervisning och att 
alla elever ska behandlas lika oavsett funktionsnivå. Skolan och undervisningen ska ta hänsyn 
till elevers olikheter och då även fungera för allas olika behov (Jerlinder, 2005). Som tidigare 
har påpekats, står det i skolans styrdokument (Lpo 94) att undervisningen skall anpassas 
utifrån elevens förutsättningar och behov. Skolan ska se till att gynna elevens fortsatta lärande 
och utveckling genom att undervisningen sker på en individanpassad nivå.  
 
Silverman och Ennis (2003) anser att det är möjligt att inkludera barn med funktionshinder i 
idrottsämnet och att övriga barn kan lära sig att utveckla en positiv attityd. Inkludering kan 
resultera i en positiv social miljö och det kan ge en fysisk fördel för både elever med 
funktionshinder och elever utan funktionshinder. Rabe och Hill (2001) påpekar att många 
lärare är överens om hur viktig inkludering i skolan är. Viktiga förutsättningar för att lyckas 
med inkluderingen i skolan är små klasser, en bättre lärarutbildning samt att visa hänsyn till 
alla elevers olikheter. 
 
Tössebro (2004) påstår att uttrycket ”den integrerade” har fått en negativ innebörd. Ska 
eleven integreras i sin klass uttrycker det att eleven ska bli en ”normal” elev tillsammans 
med sin andra ”normala” klasskamrater. ”Den integrerade” beskriver Tössebro som att 
eleven kan uttryckas som något annorlunda. Den integrering som sker för även med sig en 
negativ inverkan hos den berörde individen för utvecklingen i skolan. Här berörs inte bara 
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den utsatte individen som ofta är i stort behov av rätt kunskapsstandard för en bra utveckling 
utan även också för andra ”normala” individers utveckling för att främja deras skolår på ett 
lärorikt sätt. Det här bygger mycket på lärarens kompetens men också skolans engagemang 
och satsning på eleverna i skolan.(ibid.) Jerlinder (2005) beskriver vikten av att undvika 
segregering i skolan eftersom det är ”en skola för alla”, och att intentionen måste vara att 
undvika segregering. Tössebro (2004) beskriver integrering som åtgärder i strukturen av 
placering, vilket har fört med sig konsekvenser med en negativ inverkan. Begreppet beskrivs 
som en behandling för elever med speciella behov och att man har” våldfört sig” på den 
grundläggande innerbörden.  
 
En av skolans roller är att förmedla ett grundläggande värde om allas lika värde. Icke-
diskriminering och lika villkor förutsätter en skola som stödjer alla barns rättigheter 
(Paulsson, 2000). Uttrycket ”en skola för alla”, som betyder en förenad skola för alla barn, har 
kommit att förbli ett vanligt använt uttryck (Tössebro, 2004). Ur Lpo 94 (1994)kan följande 
rader läsas om människans lika värde: Människolivets okränkbarhet, individens frihet och 
integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män, samt solidaritet 
med svaga och utsatta är de värden som skolan skall gestalta och förmedla. (s. 3) 
 

2.6 Elevernas självuppfattning 

Grunewald och Leczinsky (2005) beskriver vikten av att alla människor har samma värde och 
att alla har rätt till respekt och att inte bli diskriminerade, något som även Lpo 94 påpekar. 
När det gäller fysisk aktivitet, menar Raustorp (2006) att eleven ska tränas i att värdera sitt 
aktiva deltagande och varje individ ska vara stolt över sitt deltagande. Det viktiga är att 
läraren ska uppmuntra, främja och stöda elevens deltagande än att sikta in sig på att eleven 
ska bli vältränad. Därför är det av stor vikt att en positiv stöttning till eleven sker, oavsett 
aktivitet, kön och ålder. Idrotten har alltid varit en viktig del för att skapa en god personlig 
självkänsla.(ibid.) Rabe och Hill (2001) menar att funktionshindrade barn visar ansatser till att 
skapa en negativ bild hos sig själva. Självuppfattning och självvärdering kan vara ännu 
viktigare för funktionshindrade elever. Funktionshindrade barn kan lätt bilda en negativ 
uppfattning om sin egen kropp beroende av att de kan uppleva en negativ inställning från 
andra människor. Idrott och hälsa är ett ämne i skolan som strävar åt att utveckla en positiv 
självbild (Skolverket, 2000).  
 
För att öka funktionshindrade elevers självständighet menar Asmervik (1995) att beroendet av 
andra kan upplevas som att vara osjälvständig. Fysisk aktivitet kan förbättra 
kroppsmedvetenheten. Barnen måste få tillfällen att använda alla sinnen, uppleva olika 
moment och att använda sin kropp för att utvecklas. Elever med funktionshinder kan bli 
frustrerade över att inte kunna utföra samma moment som övriga elever. Funktionshindrade 
elever måste få tid att bli fullt medvetna om sin funktionshämning. Utvecklingen och insikten 
till full medvetenhet sker stegvis.(ibid.) Rabe och Hill (2001) menar att funktionshindrade 
elevers självuppfattning och självvärdering ökar i samvaro med en inkluderad klass. Eleverna 
blir i detta fall mer medvetna om sina begränsningar och sitt funktionshinder. Med 
inkludering i klass menar Fors (2004) att människor med funktionshinder ska ses som 
individer med samma rättigheter som övriga individer. De ska få ta risker, göra egna val, göra 
misstag, vara oberoende och ses som vilken annan individ som helst inom de fysiska 
aktiviteterna.  
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2.7 Skolämnet idrott och hälsa 

Olika former av idrott och motion har stor betydelse för hälsan. Syftet med idrott och hälsa är 
att utveckla elevernas fysiska, psykiska och sociala förmåga och även att ge kunskaper om 
hälsans betydelse. Vidare är syftet att skapa förutsättningar för alla att delta efter sina egna 
villkor samt skapa förståelse och respekt för andra. Skolämnet idrott och hälsa innefattar 
många olika moment. Huvuddelen i ämnet är idrott, lek och allsidiga rörelser. Ämnet belyser 
även en helhetssyn av att kropp, känslor, intellekt och tankar hänger samman och ger en bred 
bild av människans kroppsuppfattning. Detta kan ligga till grund för eleven att skapa en 
positiv självbild. Det centrala i ämnet är att utveckla allsidiga rörelseaktiviteter då dessa kan 
leda till ett livslångt intresse och hälsosamt liv (Skolverket, 2000) 

2.8 Idrottsundervisning för elever med fysiska funktionshinder  

Tideman (2000) beskriver rättigheterna och plikten att gå i skolan, vilket innebär att alla 
elever bör få undervisningen anpassad till den individuella förmågan. Enligt skollagen (1985) 
skall utbildningen ges enligt principen om lika möjligheter. Detta innebär att utbildningen ska 
vara likvärdig och att hänsyn tas till alla elevers olikheter och deras särskilda behov i olika 
situationer.  
 
Fysisk aktivitet är förstås en viktig del för alla människors hälsa och välbefinnande och 
undervisningen i idrott och hälsa är det ämne där eleverna ges möjlighet till god hälsa och 
välbefinnande anser Jerlinder (2005). Asmervik (1995) påpekar att även elever med 
rörelsehinder är beroende av omfattande och regelbunden träning. Som tidigare nämnts från 
Lpo 94, ska eleverna ges möjlighet till daglig fysisk aktivitet. Enligt Fors (2004) förbises ofta 
behovet av fysisk aktivitet för elever med funktionshinder. Det kan bero på att det inte finns 
tillräckliga resurser eller att den hjälp som behövs för utformningen inte finns. Det kan även 
bero på bristande förståelse av vikten av fysisk aktivitet för funktionshindrade elever.  
 
Enligt Silverman och Ennis (2003) är problemet att kunskapen inom ämnet idrott och hälsa 
för funktionshindrade är begränsat. Litteraturen och utbildningen för att undervisa 
funktionshindrade i idrott och hälsa är svår att finna. Ämnet är brett med det saknas ett djup i 
kunskaperna. Skär (2002) visar i sin avhandling att funktionshindrade elever ofta har 
svårigheter att deltaga i idrottsundervisningen och friluftsdagar. De funktionshindrade 
eleverna har begränsade möjligheter att utöva aktiviteter med övriga klassen, beroende av att 
de ofta var hänvisade till speciella aktiviteter tillsammans med assistenten. 
   
Undervisningen i idrott och hälsa för funktionshindrade elever kan innebära vissa problem 
och svårigheter. Undersökningar visar att eleverna kan känna sig orättvist behandlade och att 
idrottsundervisningen är något som är svårt för dem att delta i fullt ut, jämfört med övriga 
elever (Barnombudsmannen BO, 2002; Heimdahl Mattson, 1998). Barnombudsmannen (BO, 
2002) rapporterar att många barn med funktionshinder utesluts från idrotten i skolan. 
Ambitionen är som tidigare nämnts en inkluderande pedagogik, men trots det utesluts många 
från ämnet idrott och hälsa. Asmervik (1995) påpekar att graden och arten av rörelsehindret är 
avgörande för vilka konsekvenserna blir med tanke på undervisningen.  
      
Krop och Groeneveld (2003) menar att barn med rörelsehinder har fått mindre fysisk aktivitet 
ute i vardagliga livet än vad andra barn har fått. Det här skapar problem i utvecklingen för 
barnen när de får mindre rörelseerfarenhet som leder till att motoriken hämmas och barnets 
utveckling blir fördröjd. Därför ställs det höga krav på skolan och framförallt idrottslärarna att 
möjligheterna finns att utöva fysisk aktivitet för elever med funktionshinder.  
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Att få uppleva rörelseglädje är en viktig del för eleverna i idrottsundervisningen. Något som 
blir centralt i ämnet idrott och hälsa är att arbeta med kroppen och att få den att fungera och 
utföra olika rörelser (Jerlinder, 2005). Enligt Krop och Groeneveld (2003) är rörelse ett 
moment som barn älskar att göra och där sker en motorisk och perceptuell verksamhet. 
Leklusten som finns inom barnet är en spontan och naturlig del som sker i utveckling hos 
barnet. Inom leken lär sig barnet successivt att behärska sin kropp men också att samspela 
med andra barn. Barnet utvecklas även emotionellt och socialt genom leken. Jerlinder (2005) 
nämner att idrott och hälsa är ett ämne där det finns möjligheter att skapa goda 
kamratrelationer och att ämnet kan skapa förutsättningar för rörelsehindrade elever att få 
träffa elever utan funktionshinder, där de kan få utbyte i form av kunskap och lek. Asmervik 
(1995) påpekar dock att kroppsövningar i skolan kan innebära speciella problem för elever 
med rörelsehinder. Oftast går det att hitta olika aktiviteter som är meningsfulla för både de 
rörelsehindrade eleverna och de icke rörelsehindrade eleverna.  
 
Enligt Krop och Groeneveld (2003) finns det olika former av anpassningar i undervisningen i 
idrott och hälsa som kräver stora kunskaper hos idrottsläraren. Målet måste vara att eleverna 
känner sig delaktiga och att de lyckas. För att lyckas krävs det vilja, kreativitet, kunskap och 
ett samspel mellan eleverna och lärarna. Fors (2004) anser att det är väldigt små anpassningar 
som krävs för att elever med funktionshinder ska kunna delta i idrottsundervisningen. 
Ambitionen bör vara att i så stor utsträckning som möjligt bibehålla aktiviteternas 
ursprungliga tanke och att små anpassningar görs för att den funktionshindrade eleven ska 
känna sig delaktig i undervisningen. En viktig del i undervisningen är att eleverna får arbeta 
med de moment de klarar av istället för att de ska vara delaktiga i all undervisning med övriga 
elever som de kanske inte klarar av (ibid.). 
 
Även Asmervik (1995) nämner att det är viktigt att eleverna får arbeta med övningar de klarar 
av. Undervisningen måste bygga på barnets starka sidor och intressen. Att ensidigt lägga 
fokus på de funktionshindrades försämrade funktioner är olämpligt då intresset kan avta. 
Rörelsehindrade elever ska i så stor utsträckning som möjligt få utnyttja sina resurser och 
färdigheter. Fokus på att lära in nya färdigheter och kunskaper bör bygga på att göra sådant 
som eleven klarar av och inte på det som eleven inte klarar av. Att skapa lust och motivation 
till rörelse kan innebära en stor utmaning för lärare (ibid.). 
 
Macdonald och Block (2005) menar att elever med svårigheter vet oftast vad de behöver och 
vet sin kapacitet bättre än någon annan. Fors (2004) påpekar att feedback som 
funktionshindrade elever kommer med är oerhört viktigt att lyssna till. Deras personliga 
åsikter och funderingar kring en speciell aktivitet kan hjälpa till att hitta en lämplig lösning 
eller anpassning till undervisningen. Att hela tiden se möjligheterna istället för hindren och 
problemen är en annan punkt som Fors lyfter fram. Även Krop och Groeneveld (2003) menar 
att möjligheterna måste ses istället för problemen, och att svårigheter måste vändas till att 
kunna ses som en utmaning. Lärare som arbetar med funktionshindrade elever måste vara en 
förebild och kunna utvecklas vidare inom sin kompetens för att kunna möta eleverna på rätt 
nivå. Silverman och Ennis (2003) anser följande: For example, teachers should know more 
about the nature of disabilities, become proficient in techniques of handling students in 
wheelchairs, and be prepared to implement new models for inclusive physical education such 
as peer teaching. (s. 85) 
 
Asmervik (1995) anser att en del rörelsehindrade elever behöver ha en anpassning av sättet att 
undervisas medan andra kan behöva ett tillrättaläggande och mer tydlighet av innehållet. Ett 
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helhetsperspektiv av barnets behov och resurser bör hela tiden finnas. Fors (2004) påpekar att 
en pedagog alltid tillåter individuella olikheter mellan elever. I vissa aktiviteter passar inte en 
inkluderande pedagogik in för den funktionshindrade eleven. Vid dessa fall måste lektionen 
anpassas för att tillgodose elevens individuella behov. Det är viktigt att inse att vissa elever 
kräver mer anpassningar än andra. 
 
Exempel på generella anpassningar av aktiviteter (Fors, 2004, s 44): 

 
• Använd ett enkelt och tydligt språk. 
• Skapa mindre grupper med likvärdiga färdigheter – nivåanpassa.  
• Använd stationsbanor som tillåter eleverna att arbeta på sin egen nivå.  
• Använda lagidrotter och laglekar för olika syften: uthållighet, styrka, koordination och 

balans. 
• Använda dig av ”kamratstöd”. 
• Använd dig av assistans för att fysiskt ”bana in” en rörelse eller ett rörelseschema för 

elever med behov av särskilt stöd.  
• Använd specialredskap för att underlätta inlärning.  

 
För att använda mer strukturerade anpassningar kan anpassningar ske i själva momentet. 
Exempelvis kan mer än en studs i tennis användas. Fler slag på bollen, tillåta pararbete (där 
två elever räknas som en), minska på tävlingsinslaget, att vara flexibel med tiden i ett spel och 
att anpassa regler för de enskildas behov är andra exempel som Fors anser vara enkla 
anpassningar av olika moment. Att kunna vara flexibel, och att inte vara rädd för att pröva 
olika typer av anpassningar är viktiga egenskaper som idrottsläraren bör ha med sig. Allt 
eftersom skickligheten ökar hos individerna kan andra anpassningar göras, för att eleven ska 
fortsätta att utvecklas inom idrott och hälsa.(ibid.) 
 
En viktig aspekt som Asmervik (1995) nämner är att praktiska moment för en 
funktionshindrad elev kan ta mer tid än vad det gör för övriga elever. Silverman och Ennis 
(2003) påpekar även vikten av instruktioner för funktionshindrade elever. Dessa elever kan 
behöva mer tid för att förstå instruktionerna och därför kan det vara viktigt att dela upp 
instruktionerna, och instruera steg för steg, för att inte förvirra eleven.  
 
För att få en ökad förståelse för barn med annorlunda möjligheter krävs det en 
gruppdiskussion för att få den övriga gruppen förstående för hur andra barn med annorlunda 
möjligheter ska kunna bli en delaktighet i klassen (Block, 2007). För att lyckas väl i arbetet 
med funktionshindrade elever i idrott och hälsa krävs en god planering. Lärare som undervisar 
funktionshindrade elever planerar annorlunda än vad andra idrottslärare gör, anser Silverman 
och Ennis (2003).  
 
Engström och Augustsson (1985) anser att en viktig del för de fysiskt funktionshindrade 
barnen i idrottsundervisningen är samverkan mellan olika parter som t.ex. idrottsläraren, 
föräldrar, sjukgymnasten och skolsköterskan. Dessa har en mängd olika kunskaper. Genom ett 
sådant fungerande samarbete kan man lättare förbättra barnets finmotorik, grovmotorik, 
styrka i musklerna, och koordination. Eleven får välbehövlig träning hos sjukgymnasten men 
det som inte får glömmas är att det är barn som undervisas, och barn gillar att leka med 
varandra. Därför är det viktigt att ha en integrerad idrott med elever som inte är fysiskt 
rörelsehindrade. Det här kan skapa ett intresse för en idrott som kan vara hela livet, något som 
även målen för kursplanen för idrott och hälsa i grundskolan belyser: – utvecklar en god 
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kroppsuppfattning och kunskaper som gör det möjligt att se, välja och värdera olika former 
av rörelse ur ett hälsoperspektiv, stimuleras till ett bestående intresse för regelbunden fysisk 
aktivitet och tar ett ansvar för sin hälsa. (s. 1) 
 
 
Engström och Augustsson (1985) ger några goda råd för idrottslärare som undervisar barn 
med funktionshinder (s. 155-156) 

  
• Långa och korta mål, en ärlig kommunikation mellan elev och lärare. 
• Läs på om barnets handikapp vad det innebär. 
• Informera klassen vad det innebär att ha ett fysiskt funktionshinder, gör en naturlig sak 

av det. 
• Egen träning som är mer anpassad för barn med fysiska funktionshinder. 
• Arrangera temadagar som innehåller handikappidrott.  
• Lämpliga övningar som barn med fysiska funktionshinder kan utöva är: 

konditionsträning, bordtennis, volleyboll, fotboll, basket, simning och rullstolsdans. 
 
Fors (2004) ger följande goda råd för att kunna bibehålla den ursprungliga aktivitetens syfte 
(s. 40-41): 
 

• Vara klar över lektionens mål. 
- Vilka delar av lektionen som bör behållas intakt för att målsättningen ska uppnås. 

• Anpassa lektionen med bibehållen målsättning. 
- Anpassa lektionen så den innehåller lämpliga aktiviteter som t.ex. regler. 

• Utmana alla elever.  
- Att presentera nya aktiviteter ger en utmaning till alla elever. 

• Uppmana elever att uppskatta olikheter. 
- Använd positiva förebilder. 

• Fokusera på elevens möjligheter. 
- Be eleven att berätta för att visa vad han/hon kan. 

• Välja lämpliga aktiviteter. 
- Bilda dig en uppfattning om vad eleven gillar och inte gillar. 

• Erbjuda en stödande inlärningsmiljö. 
- Se till att eleverna får träna efter egen förmåga eller att de tränar tillsammans. Det 

är viktigt att alla får känna att de lyckas. 
• Uppmuntra prestationer. 

- Elever med funktionshinder kan uppnå fantastiska fysiska prestationer om de 
finner motivation och erbjuds goda träningsmöjligheter. 

 
Jerlinder (2005) visar i sin studie att elever som inte är fysiskt delaktiga under 
idrottslektionerna ändå kan vara delaktiga genom att agera domare eller lekledare och 
därigenom få en viktig roll i aktiviteterna. Lärandet i ämnet handlar inte bara om fysiskt 
utövande. Teoretiska moment ingår även i ämnet såsom regler, kosthållning och 
stresshantering. Block (2007) påpekar att fysiska övningar och tävlingar ofta leder till att 
elever som har fysiska svårigheter inte får samma chans att lyckas i en inkluderad klass med 
övriga elever. Det här kan skapa frustration och de funktionshindrade kan bli passiva om de 
inte känner sig tillräckliga. Macdonald och Block (2005) påpekar vikten av att uppmuntra och 
ge det rätta stödet till funktionshindrade elever för en fortsatt utveckling.  
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3. Syfte och frågeställningar 

 
Syfte 
 
Syftet är att erhålla en fördjupad förståelse för hur lärare och fysiskt funktionshindrade elever 
upplever situationen i ämnet idrott och hälsa i skolan, samt vilka erfarenheter idrottslärare har 
kring ämnet. 
 
Frågeställningar 
 

• Hur upplever elever med fysiska funktionshinder och deras idrottslärare situationen i 
ämnet idrott och hälsa? 

 
• Hur arbetar läraren med elever med fysiska funktionshinder i ämnet idrott och hälsa? 
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4. Metod 
 

Vetenskapliga metoder är verktyg vilka forskare använder för att erhålla relevant information 
för sin forskning. Enligt Holme och Solvang (1991) väljs metod utgående från syfte och typ 
av kunskap man vill nå. Johansson och Svedner (2006) menar att de vanligaste metoderna för 
examensarbeten är en intervju, observation, enkät och textundersökning. De påpekar även att 
en väl vald forskningsmetodik är en förutsättning för ett framgångsrikt examensarbete.  

Datainsamlingen har skett genom observationer och intervjuer vilket genererat ett empiriskt 
dataunderlag, vilka sedan behandlats i analysen inspirerat från teorigenerering på empirisk 
grund (Starrin, Larsson, Dahlgren, Styrborn, 1991).  Teorigenerering på empirisk grund har i 
sin tur inspirerats från grounded theory (ibid.). Grounded theory är en metod som oftast 
används för kvalitativa undersökningar inom samhälls- och beteendevetenskaperna. Barney 
Glaser och Anselm Strauss utvecklade metoden under 1960-talet. Relationer mellan 
människor och deras beteende är en fokuspunkt i grounded theory. Metoden åsyftar att 
beskriva verkligheten som den artar sig för människor (Glaser & Strauss, 1967).  

Hartman (2001) beskriver att grounded theory kan vara svårt och komplicerat att arbeta efter. 
Med detta i beaktning har det valts att endast hämta inspiration från grounded theory i denna 
studie för att få fram ett resultat. Enligt Glaser och Strauss (1967) kan metoden användas både 
vid kvantitativa och kvalitativa undersökningar. Eftersom syftet till denna studie är att erhålla 
en fördjupad förståelse av hur situationen ser ut för de olika aktörerna är således denna studie 
kvalitativ. Den stora skillnaden mellan grounded theory och andra traditionella kvalitativa 
metoder är sättet att samla in data. Genom att i grounded theory jämföra olika former av data 
kommer teorin att genereras från data. Grundtanken är att det ska genereras en ny teori 
(Hartman, 2001). Vi vill återigen påpeka att grounded theory är mer använt som en 
inspirationskälla i detta arbete och mer som en hjälp av att analysera data.   

Ambitionen med denna studie har varit att erhålla en fördjupad förståelse för hur lärare och 
fysiskt funktionshindrade elever upplever situationen i skolämnet idrott och hälsa. För att 
erhålla denna förståelse valdes både intervju och observation som metoder. Intervjuerna 
genomfördes med hjälp av en intervjuguide (se bilaga 1 och 2). Intervjuguiden användes som 
en mall som vi utgick ifrån, där frågorna har varierats beroende på informanten. En 
grundläggande metod för att kunskap byggs upp är den kvalitativa forskningsintervjun: det rör 
sig om ett samspel, om ett utbyte av synpunkter mellan två personer som samtalar om ett 
ämne av gemensamt intresse (Kvale, 1997). Vidare skriver Kvale att genom samtal lär vi 
känna andra människor, vi får veta något om deras erfarenheter, känslor och förhoppningar 
och om den värld de lever i.  

Intervjuerna har genomförts av båda författarna. Enligt Stukát (2005) kan man få ut mer av 
intervjun om man är två personer som då kan upptäcka mer än vad en person gör. 
Följdfrågorna kan således bli fler och mer genomgående och intervjun blir därmed mer 
omfattande. Stukát beskriver vidare att en kombination av intervju och observation i vissa fall 
kan ge resultatet fler dimensioner, vilket upplevs relevant för denna studie. I intervjuguiderna 
är de inledande frågorna till för att få en bakgrundsuppfattning av eleverna och lärarna. Dels 
för att vi ska få oss en uppfattning om skolan, deras erfarenhet och att alla ska känna sig 
någorlunda bekväma med intervjusituationen. De efterföljande frågorna är av mer specifik 
karaktär där deras situation i ämnet idrott och hälsa kommer fram. 
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Den andra metoden som användes var således observationer. Observationerna skedde under 
lektionstid och därför blev de av det mer ostrukturerade slaget, likt vad Stukát (2005) 
beskriver som ostrukturerade observationer. Enligt Stukát skriver man löpande protokoll där 
man kontinuerligt observerar och skriver ned vad som händer med egna ord. Observationerna 
skedde i intryck av känslor och relevanta anteckningar fördes ner på pappersformat. Stukat 
menar att intryck och känslor som iakttages, spelar stor roll i resultatet av observationsstudien. 
Resultatet av en observationsundersökning är också ofta konkret och lätt att begripa vilket gör 
det till ett stabilt underlag för ett fortsatt resonemang och tolkning menar Stukát (2005). 

4.1 Urval av intervjupersoner och observationer 

Enligt Holme och Solvang (1991) strävar en kvalitativ forskning efter att skapa en djupare 
och mer fullständig uppfattning om det fenomen som studeras. Därför bör urvalet ske utifrån 
vissa kriterier. Ett felaktigt urval kan leda till undersökningens syfte ej blir besvarat.  

De variablerna som fungerade som urvalskriterier var att intervjupersonerna hade ett fysiskt 
funktionshinder och gick i skolans senare år, d.v.s. högstadiet eller gymnasiet. Typ av fysiskt 
funktionshinder eller kön var ingen variabel som ansågs viktig för denna studie. Ett kriterium 
för idrottslärarna var att de var behöriga lärare i ämnet idrott och hälsa. 

Urvalsförfarande påbörjades genom att först lokalisera olika skolor där det fanns elever med 
någon form av fysiskt funktionshinder i mellersta Sverige. Telefonkontakt togs med fem 
tänkbara skolor. Två skolor av de som kontaktades hade ingen elev som stämde överens med 
studiens urvalskriterier medan de tre övriga gav ett positivt svar. Därefter skickades mail, 
innehållande ett missivbrev (se bilaga 3 och 4) riktat till skolornas idrottslärare, som i sin tur 
vidarebefordrade missivbreven till sina rektorer. Efter rektorernas godkännande togs återigen 
kontakt med idrottslärarna på skolorna som fick i uppgift att förmedla missivbrevet till 
eleverna som kom att bli informanter i studien. Utav eventuella omyndiga elever krävdes 
godkännande och underskrift av målsman. En överenskommelse skedde med idrottsläraren 
och eleverna om passande lektionstillfälle att observera och utföra intervjuer på, och även hur 
observationerna och intervjuerna skulle komma att genomföras.  

4.2 Beskrivning av intervjupersoner och observationsklasser 

Intervjustudien genomfördes med tre lärare och tre elever på tre olika skolor i mellersta 
Sverige. Observationerna gjordes även under dessa tre elevers idrottslektion med övriga 
klassen. Av de tre idrottslärare som deltog i studien var två män och en kvinna. Den kvinnliga 
läraren undervisade på en gymnasieskola med många funktionshindrade elever. De två övriga 
var manliga lärare där bägge undervisade funktionshindrade elever, i integrerade skolor.  

Klasserna som observerades var alla av olika karaktär. Skola A var en gymnasieskola med 
flertalet funktionshindrade elever. Under lektionen som observerades deltog 19 elever, där 
fördelningen mellan könen var jämn. Skola B var en högstadieskola där en fysiskt 
funktionshindrad elev gick integrerad med övriga elever. Under observationstillfället som 
genomfördes på denna skola deltog två klasser samtidigt under idrottslektionen, som bestod 
av närmare 40 elever. Den tredje skolan (skola C) var en gymnasieskola där eleven som 
observerades/intervjuades gick i en integrerad klass med flertalet pojkar.  

De tre elever som deltog i studien var pojkar mellan 15-18 år där alla hade ett fysiskt 
funktionshinder. En av eleverna hade ryggmärgsbråck och var rullstolsburen medan de två 
övriga hade CP-skador av olika grad. Den ena av eleverna med CP-skada använde sig även av 
rullstol vid många tillfällen. 
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4.3 Material 

Då undersökningsmetoderna under detta examensarbete har varit intervju och observation har 
vi använt oss av material som har varit nödvändiga för just dessa metoder. Materialet för 
intervjuerna har varit bandspelare och egna anteckningar som var nödvändiga att titta tillbaka 
i under transkriberingen av intervjuerna. Att transkibera innebär att överföra det inspelade 
talet till skrift (Kvale, 1997). För observationerna gjordes anteckningar utifrån våra intryck 
och känslor från lektionspassen som kommer att ligga till grund för resultaten och analysen i 
denna studie.  

4.4 Procedur 

För att få en struktur i intervjuarbetet, har inspiration hämtats från Kvale (1997) som delar 
upp intervjuundersökningar i olika stadier. De lärare som deltog i undersökningen 
informerades först genom telefonsamtal om studien och tid för intervjun bestämdes. På skola 
A, där flera elever med fysiska funktionshinder undervisades valdes informant ut av 
idrottsläraren på skolan som ansågs vara mest lämpad till vår studie. Eleverna på de två andra 
skolorna, B och C, gick inkluderade i klasser och intervjuerna med eleverna bestämdes 
tillsammans till en plats där miljön ansågs lämplig och lugn.  

Strukturen på metoderna var att först genomföra observation av lektionen, därefter intervjua 
läraren och sist eleven. På skola A och B kunde strukturen följas medan strukturen på skola C 
blev annorlunda, nämligen intervju av läraren, intervju av eleven och till sist observation. 
Detta beroende av att lämpligt tillfälle att observera en lektion var svår att finna p.g.a. flera 
olika anledningar.  

Intervjuerna med lärarna genomfördes i anslutning till skolan och längden på dem varierade 
från ca 30 minuter till ca 60 minuter. Längden på intervjuerna med eleverna blev något 
kortare, nämligen mellan ca 15 minuter och ca 30 minuter. Efter genomförandet av 
intervjuerna fick informanterna möjlighet att göra tillägg i intervjun, exempelvis att förklara 
något tydligare som de tyckte blivit oklart, eller att tillägg gjordes av oss om det var någonting 
som uppfattades som oklart. Intervjuguiden som användes till intervjuerna följdes inte till 
punkt och pricka, utan frågorna togs efterhand och följdfrågor uppstod som ledde oss in på 
andra frågor, vilket kännetecknar vad Kvale (1997) benämner som halvstrukturerade 
intervjuer.  

Observationerna som genomfördes var alltså ostrukturerade observationer (Stukát, 2005). På 
skola A förklarades varför vi var där på lektionen och eleverna verkade tillfreds med det. På 
skola B berättade vi att vi var där och observerade idrottslektionen, syftet förklarades dock 
inte, med hänsyn till den funktionshindrade eleven. Lektionen som observerades på skola C 
medgav aldrig tillfälle att förklara vårt deltagande på lektionen.  

4.5 Databehandling 

Det insamlade materialet från intervjuerna, det vill säga banden från inspelningarna, har 
analyserats i olika steg. De inspelade banden från intervjuerna transkriberades, alltså skrevs 
ner ord för ord på dator för att lättare kunna gå tillbaka till intervjufrågorna och se svaren. För 
att kunna analysera intervjuerna var transkribering nödvändig, även de egna anteckningarna 
som gjordes under intervjuerna analyserades. Enligt Kvale (1997) utgör den transkriberade 
texten undersökningens huvudsakliga empiriska datamaterial. Transkriberingen utfördes av 
bägge författarna, allt för att undvika felkällor och felciteringar.  

Materialet som utgjorde data har analyserats steg för steg. Denna kodning har upprepats 
flertalet gånger för att försöka erhålla en förståelse om hur situationen faktiskt ser ut för 
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eleverna och lärarna. Koderna som har uppkommit genom analysen har visat ett visst mönster 
av hur situationen ser ut på de olika skolorna. Dessa mönster har sedan kategoriserats för att 
utgöra begrepp som är kärnan i resultatet och uppfattningen om de olika skolornas situation. 
Dessa begrepp har sedan använts i ett försök att karakterisera skolorna.  

4.6 Etiskt förhållningssätt 

En undersökning i ett examensarbete bygger på förtroende och respekt gentemot de 
deltagande personerna (Johansson & Svedner, 2006). Deltagarna skall informeras om studiens 
syfte(informationskravet), vilket skolorna, rektorerna, lärarna och eleverna blev informerade 
om via missivbrevet. De deltagande i studien informerades i missivbrevet om de fyra 
huvudkraven inom de etiska principerna, informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Samtyckeskravet innebär att 
vårdnadshavare/målsman skall godkänna undersökningen om den deltagande är omyndig. 
Konfidentialitetskravet betyder att de medverkande kan bestämma på vilka villkor de ska 
deltaga och att de kan avbryta sin medverkan när de vill. Nyttjandekravet innebär att 
informationen som samlas in i denna studie, enbart kommer att användas i denna studies 
syfte, och inte i några andra syften (Vetenskapsrådet, 1990). Alla personuppgifter och all data 
som samlats in till studien har förvarats på ett sådant sätt att obehöriga ej kunnat ta del av 
dem. Eftersom studien handlar om människors situationer och upplevelser är anonymiteten en 
självklarhet i denna uppsats. I det följande resultatet är lärarna och elevernas namn fingerade.  
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5. Resultat 
 

I denna del presenteras studiens resultat som bygger på intervjuerna som har utförts med tre 
idrottslärare och även intervjuerna med de tre eleverna. De tre olika skolorna som deltagit i 
studien kallas nedan för skola A, B och C. De transkriberade intervjuerna som utfördes har 
sen analyserats för att samla in data till resultatet. Observationerna som genomfördes har även 
analyserats för att utgöra en viktig del i resultatet. 

Resultatet av undersökningarna presenteras i olika stycken. Resultaten redovisas skola för 
skola. Intrycken från observationerna blandas med utsagorna som erhållits från informanterna. 
Stukát (2005) menar att avsnittet bör innehålla en saklig och koncentrerad beskrivning av 
utfallet och inte någon utförligare diskussion eller generella slutsatser. Resultatet från de olika 
skolorna presenteras här nedan i en integrering av lärarnas och elevernas intervjusvar, samt 
våra intryck från observationerna. De olika skolorna har efter kodning av datamaterialet 
medfört olika begrepp som vi anser utgöra kärnan för skolornas situation.  

5.1 Skola A  

Denna skola är en gymnasiesärskola med elever med olika funktionshinder, många med olika 
fysiska funktionshinder. De flesta eleverna hade någon form av utvecklingsstörning. 
Idrottslärarna på skolan lade stor vikt vid planeringen av ämnet. Planeringen behövde göras 
grundlig beroende av att eleverna hade väldigt olika behov och att eleverna behövde någon 
form av nivåanpassning av undervisningen. Begrepp som vi anser kan karakterisera denna 
skola är nivåanpassningar och individualisering. 

” Ja, vi gör en grundplanering först, vilka grejer vi ska göra. Sen i varje sport, eller vad man ska 
säga så har vi ju väldigt mycket anpassade nivåer för eleverna. Då vet de ju med sig själva 
liksom att vill de inte vara med de här tuffaste snabbaste killarna på den ena sidan då går vi 
direkt till den lugnare sidan där det kanske är en helt annan nivå på innebandyn. De som inte alls 
tycker om bollar och så de går och kör styrketräning. Så vi kör med olika nivåer och olika 
alternativ. Så man hjälper ju dem att hitta sin nivå liksom.” (Lärare A) 

 

Eleverna hade två dubbeltimmar idrott i veckan. De hade 80 minuter schemalagda men 
undervisningen blev ungefär 60 min åt gången med tanke på att de skulle duscha och byta om. 
Eleverna på skola A hade stora möjligheter till individuell hjälp i undervisningen. Tre stycken 
idrottslärare jobbade med klassen samt två stycken assistenter under lektionen som 
observerades. 

”Men vi har liksom inte att vi har i varje grupp nån hjälp eller så. Som nu då, nu har vi börjat 
med det här med musikuppvärmning, bara för att få med det här med dans utan att de tänker på 
det. För det är ju ändå motorik till musik.” (Lärare A) 

 
Klassen började lektionen med uppvärmning/dansrörelser till musik. Grovmotoriska rörelser 
genomfördes och övningen var till för att mjuka och värma upp kroppen för kommande 
övningar. Alla elever deltog enligt vårat tycke aktivt och gjorde det bästa efter sina egna 
förutsättningar.  

”Ja, glädjen till att röra sig på något sätt så att de kan fortsätta med det resten av livet.” (Lärare 
A) 

Ett av huvudmomenten under lektionen var en hinderbana där eleverna huvudsakligen tränade 
motorik, balans och att klättra. Intrycket var att eleverna uppskattade hinderbanan och 
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återigen fick eleverna individuell hjälp när detta behövdes.   
 

”Vi kör alltid mycket hinderbanor och cykling med dem för att få upp motoriken för de svagare 
eleverna. ” (Lärare A) 

 
”Att möta eleven på dennes nivå och verkligen se alla elever. Det är jätteviktigt för att kunna 
jobba med särskoleelever.” (Lärare A) 

Hinderbanan var ett återkommande moment i undervisningen enligt idrottsläraren. De flesta 
eleverna tog sig runt hinderbanan på ett bra sätt och alla arbetade, enligt våra intryck, efter 
sina egna förutsättningar. Många använde sig av olika tekniker, enligt oss med den tekniken 
som fungerade bäst just för den individen.  
 

”...jag menar små, små framsteg för de svagaste är lika roligt som att någon jätteduktig är 
kanonduktig på någonting. Alla de här framstegen liksom, vilket underbart jobb man har.” 
(Lärare A) 

 
Vissa av eleverna hade svårigheter vid flera tillfällen under hinderbanan. Lärarna och 
assistenterna hjälpte dem genast när de behövde hjälp och vi upplevde även att lärarna 
verkade vara vana vid att hjälpa vissa mer än andra. 
 

”Vi jobbar två och två nu det har vi inte gjort förr alltid, utan det har vi börjat med nu på senare 
år, att man jobbar två på varje program. Sen har dem en assistent med och så kanske vi har en 
assistent. Så då är vi kanske fyra st. vuxna på en grupp på 15-16 elever.”  
 
”Och det behövs. För då fångar man upp de här som man kanske inte har tid med annars. Om det 
är någon, det kanske har hänt någonting och vill inte vara med då. Men har man tid att prata då 
med den eleven så kanske det löser sig så att alla är med till slut ändå. Det skulle man nog inte 
kunna lösa om man var ensam. Utan med det sättet vi jobbar med två och två och med olika 
aktiviteter.” (Lärare A) 

 
Under lektionen observerade vi att kommunikationen mellan lärarna och eleverna var mycket 
god. Enligt oss hade alla en glad, trevlig och lättsam ton mot varandra. Några av eleverna 
körde på med hinderbanan en lång tid under lektionen medan den större delen av gruppen 
började med racketsport, som var pingis, badminton (ballong badminton), eller mjuktennis.  
 

”Ja, sen anpassar vi ju regler och sånt här. Som när vi kör tennis så får den studsa mer än en 
gång . För de är ju dåliga, så är det ju. Vi varierar och kör enklare regler, annars kör vi ju det 
mesta med dem, det gör vi.” (Lärare A) 
 

Vissa elever spelade med sina assistenter eller lärare medan andra elever spelade mot 
varandra. Vi följde dessa elever och fick se många fina bollar mellan elev och 
lärare/assistenter. En del elever visade enligt oss upp en fin bollkänsla medan andra hade 
svårare att få till ett spel. Här kunde nivåskillnaderna tydligt uppfattas.  Det verkade dock som 
att alla hade roligt och uppskattade racketspelen. 

Vi känner att vi vill erbjuda ett smörgåsbord av aktiviteter under de här fyra åren som de är här. 
Vi hoppas att alla hittar någonting som de tycker är kul att göra, så att de kan röra sig resten av 
livet också så de orkar med fritiden liksom. ” (Lärare A) 

 

Lärarna försökte vid några tillfällen få eleverna att spela mot varandra men möjligen kände 
sig eleverna tryggare med att spela med en lärare. Spelet blev även bättre när lärarna stod och 
"bollade" med eleverna. Lärarna jobbade hela tiden med mycket positiv feedback till eleverna 
och detta verkade uppskattas rejält av eleverna. 
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”Det gäller att försöka hitta glädjen i att röra sig på något sätt. Och alla brukar hitta något sätt 
som de gillar. Om de säger när de kommer hit på den här intervjun att "nej, jag hatar idrott". 
Jaha, vad är det som är minst tråkigt då? Ja då får man ju kanske fram någonting och då tänker 
man att man kan ju börja med det.” (Lärare A) 

 
De andra eleverna som valde att spela badminton verkar ha svårt att få igång något ordentligt 
spel med varandra. De försökte spela och vi upplevde det som att de hade väldigt roligt 
tillsammans. Rörelseglädjen och viljan att röra sig märktes tydligt här. Några lärare hjälpte till 
och försökte få igång lite spel och instruera hur de skulle slå och hålla i racket. Läraren 
berättade att tålamod ger mycket och menar att:  
 

”...Så provar man och provar olika saker och så lyckas man.” (Lärare A) 

Under spelet använde eleverna några anpassningar. Vid ett nät spelade eleverna med en 
ballong för att få igång ett bättre och långsammare spel. Vi ansåg att spelet då fungerade 
bättre och de fick betydligt fler slag tillsammans, utan att "bollen" tog i golvet. En del elever 
hade stora svårigheter att spela medan vissa elever klarade betydligt mer och tävlade i hur 
många slag de kunde få ihop. Det var alltså en stor spridning på elevernas kunnande. En 
annan materialanpassning som gjordes var att några elever använde en ring, stor som en 
rockring ungefär, som det var nät i. Den använde de till att slå bollen med i mjuktennis. Ytan 
att träffa med var alltså betydligt större med en sådan än ett tennisracket. Läraren utvecklade 
hur de arbetar med motorisk träning: 

”Sen har jag försökt och lägga in del av motoriken, med boll, handboll, innebandy eller vad som 
helst. Lite bredvid sådär. Eller olika stationer med lite andra saker. Men hinderbanan är liksom 
basen. Och där tänker de inte på att de tränar motoriken utan det är bara kul tycker dem. Sen när 
vi är ute med de eleverna så är det mycket cykling. Trehjuling och en del har utvecklats till 
tvåhjuling och så där också. men mycket cykling ute och mycket hinderbana inne har det blivit 
med dem, de allra svagaste.” (Lärare A) 

 
Under observationens gång uppmärksammades att många av eleverna hade stora svårigheter i 
racketspelet med antingen forehand eller backhandspel. 

 
”Ja, mycket är det väl så, att de jobbar med det dem är bra på. Men är det nån som har problem 
då har vi ofta kallat in sjukgymnaster så att de får gå extra att träna och så här om det är något 
som de kanske inte klarar av. Att ex. ena sidan är svagare, såna grejer försöker vi hjälpa till med. 
Men annars är det väl i stort sett bara att förstärka glädjen i att dem är bra på någonting. Vi ger 
mycket beröm så att de känner att klarar av det och vill prova framförallt.” (Lärare A) 

 
Skolan hade mycket specialanpassat material för eleverna, bl.a. ett väl utvecklat gym med 
anpassningar av alla dess slag. Andra anpassningar som användes finns nämnt tidigare. 
Läraren utvecklade om de specialanpassade material som de använder: 
 

” Ja, jättemycket. Dels bara det här med trehjulingarna. Sen så när vi åker skridskor på vintrarna 
så är det en kille som har specialkonstruerat en grej, vad den kallas för vet jag inte, men vi kallar 
den för stöd. Den som är ostadig på skridskorna åker hur som helst och håller sig i den och får 
på så sätt hjälp. De kan snurra och göra piruetter med den. Sen har vi en sittkälke som vi kan ha 
på isen, som Kalle som sitter i rullstol använder. Sen så har han stavar så att han kan åka fort på 
isen. Speciella pulkor har vi, vi har jättemycket specialanpassat material faktiskt.” (Lärare A) 

 
Enligt våra egna intryck märktes det tydligt under lektionen att eleverna trivdes med 
idrottsundervisningen. Allas olikheter accepterades och det verkade inte som att någon kände 
sig utanför. 
 

”Jag tror att för elevernas skull så tror jag att det är en fördel att de är tillsammans alla. Den 
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stackarn som är ensam i en vanlig grupp kanske blir lite mer åsidosatt. Man kanske inte har lika 
mycket tid för den. Den kanske känner sig mer utpekad på ett annat sätt. Här är ju alla olika, alla 
är på olika nivåer. Så jag tycker ju det är bättre att de får vara tillsammans. Jag tycker det är 
bättre med en hel särskola än att vara integrerad i en vanlig klass.” (Lärare A) 

 
Efter lektionen som observerades var det bestämt att Kalle skulle intervjuas. Därför 
observerades han lite extra under lektionen. Kalle har en CP-skada sedan födseln. Därför hade 
han svårt med vissa rörelser även fast han klarade av att vara med på golvet. Utanför idrotten 
satt han i rullstol, en eldriven sådan. Enligt honom själv använde han i stort sett aldrig 
rullstolen på idrotten. Kalle kunde gå och springa men med vissa begränsningar. Kalle 
upplevdes enligt våra intryck av honom som en positiv och målmedveten kille som var väl 
medveten om sitt funktionshinder. Kalle trivdes bra på skolan och han kände att han lärde sig 
jättemycket. 
 

”Det är idrotten, att man får prova på lite olika och att det är mycket aktiviteter.”(Elev A) 
 
På fritiden sysselsatte han sig med flera saker som skolan hade hjälpt till att ordna. 
 

”Skytte brukar jag hålla på med, och trafik. Jag ska ta ett förarbevis.” (Elev A) 
 
Dessutom hade skolan sett till att Kalle fick träna innebandy två gånger i veckan.  
 

”Jag är målvakt. Jag går på målvaktsträning också. Två dagar i veckan på skoltid.” (Elev A) 
 
Kalle beskrev att han har blivit starkare i kroppen och att skolans påverkan var stor. Skolans 
idrottslärare hjälpte till mycket och han kände att han hade utvecklats mycket sen han kom till 
denna skola. När frågan kom upp om han skulle kunna gå inkluderad i en ”vanlig” skola, 
svarade Kalle: 
 

”Jag tror att det skulle vara jobbigare. Jag tror att det är en stor fördel för mig att gå här.” (Elev 
A) 

 
Idrotten var något som hade en väldigt stor betydelse för Kalle. När det kom på tal, tog han 
sig för bröstet och förklarade att det fanns djupt där inne. Han tyckte att idrottsundervisningen 
var bra anpassad för honom och hans kompisar med funktionshinder. Kalle rekommenderade 
skolan i avslutningen av intervjun: 
 

”Jag skulle faktiskt kunna rekommendera skolan både för de som har funktionshinder och de 
som inte har det.” (Elev A) 

 
Läraren som intervjuades upplevde att det var stor skillnad att arbeta på deras skola jämfört 
med andra inkluderade skolor: 
 
”Ja, det tror jag är stor skillnad. Man kanske lär ha många lösningar i huvudet här på särskolan. Där kanske man 
skulle kunna köra rakt av lika för alla på grundskolan. Man får vara ganska flexibel här och det tycker jag bara är 
roligt. Att just ha den här planeringen för flera saker. Det tror jag är en styrka som vi har.” (Lärare A) 
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5.2 Skola B 

Denna skola är en högstadieskola som har en inkluderad idrottsundervisning. Skillnaden här 
mot den tidigare skolan är att denna skola hade en elev som var inkluderad i en ”vanlig” klass 
och eleven hade en CP-skada. Eleven hade en förlamning på höger sidan av kroppen, denna 
halvsidiga förlamning som skadan medfört kallas hemipares. Begrepp som enligt oss kan 
karakterisera denna skola är, reltion och trygghet. Idrottsläraren beskrev hur man jobbade med 
Pelle som är fysiskt funktionshindrad: 

”Med Pelle, så tänker jag inte ett dugg alltså, han känns som en helt vanlig elev.” (Lärare B) 
 

”Förr fick man tänka lite mera när han var yngre då var han lite mera känsligare tycker jag, och 
då hade han även en assistent med sig och hon tänkte också väldigt mycket och hjälpte till si och 
så men han har mer och mer kommit in i det här nu och kan han inte kan vara med eller inte 
tycker det är bra då säger han till och då är jag med dom i stället, okej säger jag. Han får välja 
lite själv vad han ska göra.” (Lärare B) 

 
Skolan hade idrott 120 minuter i veckan. Det var uppdelat med att det var två stycken 60 
minuters lektioner på högstadiet. Lektionen under den här dagen innehöll olika 
stationsövningar. Nio stycken olika moment var uppbyggda i salen och eleverna fick ca fyra 
minuter vid varje station för att sedan gå vidare till nästa. Några deltog två och två i 
övningarna medan vissa andra var tre eller fyra. Stationerna innehöll olika moment med 
racketspel, redskapsbana och andra bollspel. 
 

”Pelle får göra det han klarar. Sen så får man försöka hitta alternativa sysselsättningar så gott det 
går liksom, hela tiden. Men då kan han ju göra på sitt vis istället, det gör ju inget.” (Lärare B) 

 
Pelle inledde med att spela badminton vid en bom med tre andra killar. Vi upplevde att spelet 
flöt på bra, han var duktig och hade bollsinne men hade lite svårare med timingen. 
Grovmotoriken var bra medan finmotoriken anser vi att han hade vissa svårigheter med. Pelle 
verkade ha en bra inställning och likaså flera av hans kompisar. Efter några minuter bytte 
Pelle och hans kompisar till badminton vid nätet. Pelle tycktes visa ilska och frustration när 
han missade "enkla" bollar. Därefter spelade han pingis med en kamrat. Vi anser att Pelle var 
väldigt säker på pingis och att det blev ett bra spel. Han verkade dock ha svårigheter vid vissa 
slag. Att serva upplevde vi bli ett problem för honom då han hade svårigheter att kasta upp 
bollen med högerhanden. Att byta från forehand till backhand och vice versa verkade han 
också ha svårigheter med.  
 

”Pelle har ju gått på något som heter xxx. Han har även gått och badat i ett speciellt 
handikappcenter eller vad man kan kalla det för, uppe på xxx. Där har de sjukgymnaster och så 
och jag tror han går där än idag lite grann. Han gjorde det förr iallafall, det vet jag.” (Lärare B) 

 
Vi upplevde att Pelle fungerade som vem som helst i klassen och ingen reagerade på att han 
hade sitt funktionshinder. Pelle verkade även känna sig trygg i miljön med klassen. Pelle 
arbetade mycket koncentrerat under övningarna och det syntes att han ansträngde sig. Vid 
vissa moment upplevde vi att koncentrationen sviktade, vilket märktes tydligt då Pelle ägnade 
sig åt helt andra saker.  
 

”Ja det har liksom inte varit något problem med Pelle, han jobbar på bra.” (Lärare B) 
 
Idrottsläraren påpekade att han aldrig hade använt några finmotoriska eller motoriska 
övningar när det gäller Pelle. Läraren anser att Pelle orkar lika mycket som övriga klassen 
gör. Läraren uttryckte sig som följer: 
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”Nej, inget speciellt så. Det har jag väl inte gjort, det kan jag inte påstå. Pelle har aldrig haft 
något special anpassat material." (Lärare B) 

Efter pingisen bytte Pelle till streetbasket. Under basketen upplevde vi att hans 
funktionshinder märktes tydligare. Han studsade bollen med bara vänsterhanden och rörde sig 
något "fumligt" med en basketboll framför sig. Han kunde troligtvis inte studsa med 
högerhanden eller hade åtminstone stora svårigheter med det. Men enligt oss visade han prov 
på fin bollkänsla med basketbollen också. Vi anser att Pelle hängde bra med tempomässigt 
och spelade på samma villkor som de andra. Läraren förklarade hur han upplever Pelles 
situation: 
 

”Ja det funkar bra. Pelle är ju så medveten om de grejer han inte klarar av. Jag vet ju också vad 
det är han inte klarar av om vi kör någon lek eller sådant. Då tittar han på mig eller han kanske 
kommer till mig eller att jag går till honom. "Pelle gör så här istället" eller "Pelle, skit i det här". 
Det gör han nu, han är så medveten om det. Det är ingen av de övriga i klassen som säger 
någonting om det. Klassen vet om det och det är ingen som tänker på det heller.” (Lärare B) 

 
Efter basketen spelade han och en kompis innebandy, en mot en. Pelle verkade kämpa och 
slita och han hade ett riktigt bra löpsteg med tanke på hans funktionshinder. I innebandyn 
spelade han nästan bara med vänsterhanden också, precis som i basketen. Vi anser att Pelles 
funktionshinder märktes tydligt i och med svårigheterna med högerarmen men även att han 
släpade högerbenet lite efter sig i löpningen. Men som vi nämnde jobbade han enormt mycket 
och verkade vara en ambitiös elev. Läraren förklarar sin syn på Pelles utveckling: 
 

”Motoriskt tycker jag kanske det inte är sådan vansinnig skillnad med Pelle. Eller jo, det är nog 
en utveckling där. Det som är utvecklingen främst med Pelle är det mentala. Att han är så duktig 
och är med och gör saker fast han har sitt lilla handikapp och kör och grejar och är glad och pigg 
och tycker att det är ganska roligt.” (Lärare B) 

 
Straffkast i basket var nästa moment där eleverna tävlade mot övriga klassen med att få i flest 
bollar på fem minuter. Vi observerade att Pelle endast höll bollen med vänsterhanden då han 
sköt, vilket gjorde det svårare för honom att sikta. Efter några missade skott lät han de andra i 
gruppen skjuta mer och han tog en lite mer anonym position i gruppen. Han satte några bollar 
på slutet och han verkade uppleva en riktig glädje. Vi anser att Pelle visade prov på fin 
koordination och bra öga - hand motorik mot slutet. Pelle tycktes känna en stor trygghet i sin 
klass på idrotten:  
 

”Ja jag menar jag knyter ju skorna åt Pelle varje lektion. Han sträcker bara fram foten i salen 
mitt bland alla andra liksom. Det är ingen som bryr sig ett dugg om det. Han känner ju sig 
otroligt trygg i sin klass. Det är ingen som någonsin, vad jag vet, säger någonting eller gör 
någonting mot honom.” (Lärare B) 

 
Nästa moment var hinderbana. Vi upplevde att Pelle ville undvika hinderbanan då de istället 
började leka vid stationen efter som var hanbollskast vid en tjockmatta. Pelle undvek att 
springa uppför pallplintarna som fanns uppsatta innan han sköt, utan gick istället upp för dem. 
Troligtvis var han rädd för att ramla när han släpar högerbenet lite efter sig. Vi upplevde att 
Pelle kämpade på väldigt bra under lektionen även fast han undvek några moment som vi är 
övertygade om att han klarar av. Det han inte verkade känna sig säker på hoppade han gärna 
över. Pelle verkade vara en populär och "vanlig" kille i klassen. Hans funktionshinder verkade 
inte påverka klassen något speciellt och klassen är förmodligen van vid att arbeta med Pelle 
på idrotten.  
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”Men Pelle vill vara med sina kompisar. Han trivs bäst så och vill vara i en "vanlig" klass och 
han gör det han ska. En annan funktionshindrad elev jag hade förr hade nog fått ut mer av 
idrotten om han hade gått i en annan skola.” (Lärare B) 

 
Pelle berättade även under intervjun att han trivs bra på skolan och med 
idrottsundervisningen. Idrotten är en viktig del för honom och han känner själv att hans 
grovmotorik och finmotorik blir bättre tack vare idrottsundervisningen. Under intervjun 
berättade han även att han skulle vilja ha mer idrottsundervisning. Pelle fungerar enligt vår 
uppfattning i stort sett som alla andra elever under idrottslektionerna. Pelle förtydligar: 
 

”Nej, jag går på idrotten med vanliga klassen. Jag hade assistent förr, från 6-års till jag gick ut 
sjuan.” (Elev B) 

 
Assistent är inte något som Pelle behöver längre och han upplever att han har en bra dialog 
med sin idrottslärare. Vissa moment och övningar blir svårare för Pelle att utöva. Både läraren 
och Pelle verkar vara väl medvetna om det, och bägge vet vad han klarar och inte klarar av. 
 

”Det kan vara hinderbana, vissa saker. Men då hoppar jag över det. Hockey är svårt. Likadant 
när vi har skridskor i skolan. Antingen så följer jag med och kollar eller annars så får jag gå 
hem. Eller gå armgång, det klarar jag inte av. Jag känner mig lite stressad då och att man ska 
göra allt så snabbt. Ja och är jag inte med på idrotten så pratar jag med läraren eller hoppar över 
något eller gör på ett annat sätt. Det är ingen som säger något om det.” (Elev B) 

 
Pelle anser vidare att idrottslektionerna är bra anpassade för honom: 
 

”De gör det bra, de kör ju som planerat och jag kan oftast vara med på allting. Ibland så säger de 
att det här behöver du inte göra för de vet hur det är. ” (Elev B) 

 
Under lektionen observerade vi att Pelle hade svårigheter att greppa bollar och andra saker 
med högerhanden, t.ex. innebandyklubban. Pelle förklarar svårigheten med att greppa: 
 

”Ja, när vi kör handboll eller så, så är det svårt. När vi kör handboll på små planer med mjuk 
boll, då är jag med. Men kör vi med hård boll på stor plan då blir det svårt att greppa för mig.” 
(Elev B) 

 
Pelle berättar vidare att han kan greppa men att han har svårigheter att greppa med bägge 
händerna samtidigt, eller att fånga ett föremål med högerhanden. Att få upp högerhanden över 
armbågen är svårt för honom och det är något som han får specialträning för. 
 

”Ja ibland åker jag iväg till xxx. Jag åkte mycket dit förr. Men nu kan det gå långt mellan 
gångerna. Ibland är jag där varannan vecka och ibland kan det dröja ett halvår. Sen så får jag en 
spruta med botox i armen tre gånger varje år. Armen blir mer avslappnad då och det hjälper bra.  
Just nu går jag och pratar lite och gör lite övningar med handen, t.ex. att ta upp handen över 
armbågen och att lära mig att greppa saker.” (Elev B) 

 
Vidare berättar han att han tycker det har blivit bättre med hans funktionshinder nu. Han har 
genomgått några operationer och har sett bilder från när han var yngre, och han anser att det 
är en skillnad nu jämfört med förr. Idag är han väl medveten om sitt funktionshinder och ser 
det som en naturlig del i sitt liv.  
 

 
 
”Ja, idrottsläraren vet ju om det, och alla andra också så de säger ju inget. Men ibland kan 
läraren säga att jag ska försöka iallafall. Han vet ju att jag klarar vissa saker som jag kanske inte 
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gör. Alla vet ju om det så det är inget konstigt med det.” (Elev B) 
 
Pelle förklarar att han är nöjd med sin situation i idrotten och i skolan som helhet. Någon 
annan form av skolgång verkar inte intressera Pelle heller. 
 

 
”Nej, och det har aldrig varit något tal om det heller. Jag trivs mycket bättre så här” (Elev B) 

5.3 Skola C 

På den här  gymnasieskolan går Nisse  inkluderad i en vanlig klass med övriga elever. Han 
föddes med funktionshindret ryggmärgsbrock och är rullstolsburen. Nisse har 80 minuter 
schemalagd idrottsundervisningen i veckan. Han säger att han trivs bra på skolan och sin 
situation i idrottsundervisningen tycker han är bra även fast han inte tycker idrotten är rolig. 
Observationen som genomfördes på denna skola var en simlektion och blev därför inte likt de 
två tidigare observationerna på skola A och B. Denna skola anser vi kan karakteriseras i 
följande begrepp: kommunikation och resurser. På frågan om idrott och hälsa i skolan är 
viktigt för honom, svarar han:   

”Nej, inte direkt. Det är ju inte det roligaste ämnet direkt.” (Elev C) 

Nisses idrottslärare upplever att situationen i undervisningen har blivit ett problem.  

”Ja du, när vi träffades igår så tänkte jag på det att under årens lopp, så har jag haft ganska 
många, inte som varit rullstolsbundna, men man kan ju varit fysiskt handikappad för det. Det 
kan jag säga direkt, att jag har inte varit något proffs på det här. Men det man kan tänka sig i 
framtiden är att man måste öka resursfrågan. Därför att om jag nu har mer än 300 elever i 
veckan, och jag har just nu två fysiskt handikappade varav en är rullstolsbunden.” (Lärare C) 

 
Detta är första året Nisse inte har någon assistent med sig på skolan. Nisse upplever det inte 
som något problem med att inte ha assistent längre. Han tror inte att idrottsundervisningen 
skulle bli bättre för honom själv om han hade assistent med sig. Han är nöjd med sin situation 
i idrotten som den är.  
 

”Nej, alltså jag gör ju alltid mitt bästa ändå.” (Elev C) 
 
Idrottsläraren uttalar sig på följande vis angående Nisses behov: 
 

”Det är alltså svårt att individualisera och som jag sa så hade ju han en assistent, en tjej, och vi 
hade lagt upp en planering för honom, fungerade mycket bättre. I år är jag alltså ensam, han 
kommer och går, det är svårt. Det krävs mycket energi vilket inte många förstår att ägna tid åt 
den här killen. Jag har upptäckt det, att det är inte lätt. Jag hinner inte tillräckligt, det är helt 
klart.” (Lärare C) 

 
”Hade jag då en resurs där, så skulle vi kunna planera mycket bättre. För jag tycker fortfarande 
att det är en viktig funktion i samhället, att fysiskt handikappade överhuvudtaget får dela och 
vara med de "friska", om man får uttrycka sig så. Det är en viktig bit...” (Lärare C) 

 
”Det är viktigt att man får hela klassen att jobba mot den här killen. Att ex. ni kan inte pressa 
honom när vi spelar boll, så måste han i lugn och ro få ta emot bollen och göra någonting. Men 
för de fysiskt handikappade så behövs det någon form av ny organisation. Att få skolledningen 
att förstå hur vi ska integrera de här nu då för de s.k. fysiskt vanliga människorna så måste vi ju 
ha hjälp, helt klart.” (Lärare C) 

 
”Jag vet egentligen inget annat än att han är förlamad och sitter i rullstol, jag vet ingenting annat 
om honom. Det är också bedrövligt. Med Nisse borde jag ju veta vad kan fodra av honom. Och 
det kan vara mitt eget fel, men det är också tidsbrist. Jag har inte den tiden att ägna mig åt 
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honom. Nisse är lite slö, det är han. Han är slö och omotiverad. Sju av åtta gånger när jag frågar 
honom så har han ont i huvudet eller jag glömde kläderna idag.” (Lärare C) 

 

Nisse tror att idrotten i skolan skulle bli mer anpassad om det var flera funktionshindrade 
elever i samma klass som honom, även fast han inte vet om han skulle få ut mer av idrotten. 

”Men man skulle säkert anpassa det mer än vad vi gör.” (Elev C) 
 
Enligt idrottsläraren bedrivs ingen individualiserad undervisning alls med Nisse.  

”Man anpassar ju arbetet efter det man har lön till, det låter lite fult att säga så, men det är så det 
är.” (Lärare C) 

Nisse deltar i en del undervisning med övriga klassen: 
 

 ”Han har varit med och spelat innebandy, volleyboll, badminton, efter sina förutsättningar. Det 
tycker jag funkar utan min påverkan. Jag tycker att det är jättebra, jag har t.o.m. sagt så här att i 
varje klass så borde det finnas en handikappad. Därför att det här ger ju inte bara Nisse mycket, 
utan att det ger alla de andra mycket mer. De som är vinnarna här är ju alla andra, de friska. De 
ser ju att en rullstolsbunden, han kan ju faktiskt spela badminton. Det tycker jag samhället 
behöver… ” ”… Det är viktigt tror jag att man lägger nivån, du får försöka själv först. Sen kan 
jag hjälpa dig med problemen. Det tror jag är viktigt.” (Lärare C) 

”Kan jag inte vara med på något så kan jag alltid vara med inne i gymmet, där jag ofta brukar 
vara.”  (Elev C) 

 
Motorikträningen som bedrivs är enligt idrottsläraren främst genom olika bollspel, där 
grovmotoriken tränas. Finmotoriken jobbar han ganska lite med. Några specialanpassade 
material används inte heller i undervisningen. Läraren påpekar återigen vikten av att få en 
extra resurs i undervisningen. Han anser sig inte ha tiden att individualisera och hjälpa Nisse 
med idrottsundervisningen: 

 
”Nej. Därför så dels är hans inställning till idrott tror jag är att han helst vill slippa den. Det 
beror nog på många, men han är lite lat tycker jag. Han vill helst inte göra någonting. Det som 
var bra då det var när han hade den personliga assistenten. Nu ska du spela! Nu ska du vara med! 
Då fick han vara med. Det är det jag efterlyser…” ”…Hur mycket tid ska jag lägga ner? Ingen 
hjälper mig ju heller. Jag borde ju kanske få någon resurs eller något projekt eller så. Det räcker 
inte till. Jag måste ju också se till att, var är ribban? Hur mycket orkar jag själv? Hur länge ska 
jag jobba med det här? Så det är bara att erkänna, där är det ju ett stort hål, där borde man ju 
göra betydligt mer. Att skaffa redskap och hjälpmedel för de här fysiskt handikappade. Helt 
klart.” (Lärare C) 

Nisses motoriska träning och utveckling påstår han vara liten: 
 

”Jag har inte tittat på honom speciellt. Men det är klart, han har spelat ganska mycket 
bordtennis, så där borde det ju ha skett en motorisk förbättring. Det kan jag tänka mig att det har 
gjort. Men han har definitivt inte fått den träning som han borde få.” (Lärare C) 

Enligt idrottsläraren deltar Nisse sporadiskt i den inkluderade idrottsundervisningen med den 
övriga klassen i idrottsundervisningen. Ofta spelar Nisse och en kompis bordtennis eller går 
till gymmet.  

”Nu har han skaffat sig en kompis som har sladdat på gympan. Och nu har han tagit på sig en 
liten pappa-roll här. Att han spelar med honom, hittar på grejer…” ”… Men han gör ju en fin grej 
mot Nisse. Han spelar pingis med honom, badminton o.s.v. Men i övrigt kring 
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samarbetsövningar så är det ju då i samband med spel då, då är vi ju tillsammans. Då försöker 
jag ju få honom med.” (Lärare C) 

Nisse känner inte att det är saker han kan vara med på i idrottsundervisningen: 
  

”Nej, det är bara att det är så tråkigt. Spela Volleyboll och skit. Handboll har jag aldrig varit 
med på men Basket fungerar bra.” (Elev C) 

 
Några moment i undervisningen upplever dock Nisse fungerar bättre än andra: 

”Det är innebandy typ. Basket också. Annars så är jag hellre på gymmet.” (Elev C) 
 

Idrotten anses inte av Nisse som något direkt givande ämne, men dock nödvändigt. Han 
tycker inte att han har utvecklats något särskilt under idrottslektionerna. Efter en stunds 
betänketid svarar han ändå: 

”Jo i och för sig. Jo men nog har jag lärt mig mycket på idrotten i skolan.” (Elev C) 

Enligt Nisse gör han så gott han kan på idrotten men han tycker inte alltid om att gå dit. 

”Nej, jag är inte så mycket för idrott så egentligen.” (Elev C) 
 
Idrottsläraren kommenterar frågan om Nisses idrottsundervisning skulle bli bättre om han 
gick i en klass med andra funktionshindrade: 
 

”Ja, delvis tror jag det men inte fullt ut. Jag tror fortfarande inte att det är särskilt lyckat att så 
säga dra ihop de bästa, de mellan eller de sämsta. Utan de sämsta måste få vara med de bästa i en 
skolklass. För det är inget landslag vi ska ta ut. Det är samma sak här. Det är så många bieffekter 
med Nisses roll. Han gör alltså någonting enormt bra för hela klassen. De här killarna som går ut 
som har varit kring Nisse kommer att gå ut i samhället med erfarenheter som många andra inte 
har. Det ska blandas...”  ”Generellt så tycker jag nog det, att de ska blandas, samhället är ju så att 
vi måste leva tillsammans…” (Lärare C) 

Observationen som genomfördes var en simlektion. Vi upplevde att Nisse klarade sig utmärkt 
utan assistent i simhallen. Att ta sig i och ur bassängen utan assistans klarade han bra. Nisse 
simmade ca fyra längder med blandade simsätt. Vi observerade att Nisse endast simmade med 
armarna och han tog sig fram med hjälp av flera olika simsätt, bl.a. crawl och bröstsim. Vår 
uppfattning var att han kunde simma och gjorde det bra efter sina förutsättningar. Nisse deltog 
och simmade under ca 20 minuter för att sedan avsluta lektionen.  
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6. Analys 
 

Syftet med denna uppsats var att erhålla en fördjupad förståelse för hur lärare och fysiskt 
funktionshindrade elever upplever situationen i skolämnet idrott och hälsa. Resultatet mellan 
de tre olika skolorna är väldigt olika. Dels beroende av de tre skolornas struktur men även 
beroende av elevernas olika grader av funktionshinder. Skillnaderna mellan skolorna är flera. 
Två av skolorna är gymnasier av olika slag och en av skolorna är en grundskola. Rabe och 
Hill (2001) visar att idag går 90 % av de fysiskt funktionshindrade eleverna i ”vanliga” 
klasser. Resterande del går i olika former av resurscentra (Jerlinder, 2005).  

Planeringen i idrottsämnet för de fysiskt funktionshindrade eleverna läggs det stor vikt vid hos 
Skola A som är en gymnasiesärskola. Grundplaneringen bygger mycket på olika nivåer i 
undervisningen där hänsyn för eleverna tas då de exempelvis kan jobba med en lugnare sida 
och en snabbare sida. Vikten av hänsynen till elevernas olika styrkor och svagheter är en 
punkt som Jerlinder (2005) också påpekar. Detta görs för att eleverna ska ha möjligheten att 
hitta sin egen nivå då eleverna på skolan har olika former av funktionshinder. Malmqvist 
(2001) påpekar att elever med funktionshinder ofta är i behov av särskilt stöd. Resurserna på 
skolan är stora om en jämförelse görs med de två övriga skolorna där idrottslärarna arbetar 
ensamma med en hel klass. Möjligheterna till individuell hjälp är väldigt god tack vare att 
lärarna jobbar två stycken vid varje lektion samtidigt som de har tillgång till assistenter. 
Skolan strävar efter att se varje individ och att det är viktigt att möta eleven på den nivå den 
befinner sig.  

Detta är något som Fors (2004) även påpekar, att stödinsatser ska vara ett stöd i rätt riktning 
mot en fortsatt utveckling och att det är viktigt att inse att vissa elever kräver mer 
anpassningar än andra. Skillnaden vid skola B (grundskola) är att de jobbar i integrerad 
skolform med den elev som är funktionshindrad. I idrottsundervisningen behöver inte några 
större anpassningar göras för den funktionshindrade eleven. Vid denna skola behövs inte 
nivåanpassning i lika stor grad som vid skola A och inte heller samma grundplanering då 
eleven med funktionshinder inte har samma grad av funktionsnedsättning som de flesta av 
eleverna på skola A. Skola C är en gymnasieskola där den funktionshindrade eleven går 
integrerad i övrig klass som han även har idrott och hälsa med. Denna skola arbetar likt skola 
B där nivåanpassningar som vid skola A ej behöver tillämpas. Någon individualiserad 
undervisning bedrivs inte med den funktionshindrade eleven. Tidigare undersökningar 
(Barnombudsmannen, 2002; Heimdahl Mattson,1998) visar att många barn med 
funktionshinder utesluts från idrotten i skolan. Detta påvisar dock inte resultatet av denna 
studie där samtliga informanter deltar i idrottsundervisningen.  

6.1 Lärarnas beskrivning av skolorna 

Den intervjuade läraren på skola A påpekar vikten av att möta eleven på dennes nivå och 
vikten av att se alla elever. Detta anser läraren vara viktigt för att kunna jobba med 
särskoleelever. Vikten av att hitta glädjen i idrotten belyser även denna lärare för en fortsatt 
utveckling och glädjen av att röra sig under resten av livet, något som även läraren på skola B 
påpekar vikten av. Detta påvisar också Jerlinder (2005). Eftersom lärare B endast har en elev 
med funktionshinder påvisar han vikten av att eleven får göra det han känner att han själv 
klarar av och vill göra. Under tidigare skolår fick läraren planera idrottsundervisningen mer 
grundläggande med tanke på Pelles situation. Vid den tiden hade eleven även en assistent som 
gav honom stöd i undervisningen. Läraren har undervisat Pelle ett flertal år och deras 
kommunikation och kunskap om Pelles situation har utvecklats positivt. Läraren menar att 
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alternativa sysselsättningar måste kunna användas vid lämpliga tillfällen. Den personliga 
kommunikationen spelar här en viktig roll, då både lärare och elev är väl medvetna om vad 
eleven klarar av och inte klarar av att göra. Läraren anser vidare att Pelle känns som vilken 
elev som helst och att det egentligen aldrig har varit något problem i undervisningen av 
honom.  

Situationen vid skola C ser annorlunda ut. Där anser läraren att idrottsundervisningen med 
Nisse har blivit ett problem. Läraren tycker att det är svårt att individualisera undervisningen 
för Nisse. Tidigare fungerade undervisningen bättre enligt läraren, då eleven hade en 
personlig assistent. Att använda sig av någon form av resurs är något läraren efterlyser och att 
en ökning av resurserna måste till. Resursfrågan belyser även Fors (2004) som ett av 
problemen till att funktionshindrade elever kan komma att förbises i idrott och hälsa. Läraren 
anser sig inte ha tillräckligt med tid för att planera undervisningen för den funktionshindrade 
eleven. Läraren anser sig även inte som något proffs för att hantera situationen som finns i 
undervisningen för Nisse. En viktig del i undervisningen, enligt läraren, är att eleven själv får 
försöka först innan läraren hjälper till. Vidare påpekar han att skolledningen behöver förstå att 
det behövs hjälp för att kunna integrera funktionshindrade elever med övriga elever i idrotten. 
Chaib (1988) och Tössebro (2004) påpekar att det är viktigt att de styrande blir delaktiga och 
får en förståelse för ungdomars funktionsnedsättning. Den personliga kommunikationen 
mellan läraren och eleven på skola C verkar begränsad då läraren inte vet vilket 
funktionshinder Nisse har. Asmervik (1995) påpekar vikten av att alla lärare förstår och är 
medvetna om funktionshindrade elevers behov.   

Vid skola A inleder lärarna med personliga intervjuer med nya elever för att lära känna 
varandra väl. Detta kan enligt läraren medföra att eleverna får en positiv bild av ämnet idrott 
och hälsa på deras nya skola. Erbjudandet av många olika aktiviteter är viktigt vid skola A, 
speciellt för de svagaste eleverna enligt läraren, och de jobbar mycket med positiv feedback 
till eleverna. Läraren påpekar betydelsen av att arbeta med övningar som eleverna är duktiga 
på då de känner en glädje av att kunna klara av övningar, och vill prova på framförallt. Vikten 
av att arbeta med moment som eleverna klarar av istället för nya svåra övningar belyser både 
Fors (2004) och Asmervik (1995). Vid de rörelser eller moment som eleverna har svårigheter 
med har skolan hjälp av sjukgymnaster för att träna upp elevernas svagare punkter. Nisse på 
skola C har inte någon hjälp av sjukgymnast medan Pelle på skola B har kontakt med 
sjukgymnast vid olika tillfällen för att träna upp sina svagare sidor. Engström och Augustsson 
(1985) anser att genom ett fungerande samarbete med sjukgymnasten kan man förbättra 
barnets motorik. 

Återkommande moment och rutiner i undervisningen är något skola A arbetar med för att 
träna elevernas motorik, då ofta genom hinderbanor eller cykling. Anpassningarna på denna 
skola är flera än på de två övriga skolorna, då anpassade regler ofta används som exempelvis 
flera studsar på bollen i tennis eller att de spelar basket utan studs. Det är stor spridning på 
elevernas kunnande på skolan och detta kan kräva flera olika materiella anpassningar, något 
som inte används alls i skola B och C. Materialanpassningarna som används på skolan är 
flera, som exempelvis ett väl utvecklat gym, trehjulingar, och flera olika former av hjälpmedel 
vid skridskoåkning. Dessa exempel på anpassningar är något som skulle behövas även på de 
övriga skolorna då exempelvis Pelle på skola B inte deltar när övriga klassen åker skridskor. 
Nisse på skola C deltar sporadiskt i den inkluderade undervisningen med övriga klassen och 
flera anpassningar skulle förmodligen behövas även här. Läraren anser att det är upp till Nisse 
själv att delta i den inkluderade undervisningen som bedrivs på idrotten. Nisse har inte fått 
den träning han borde fått och läraren anser även att Nisse är slö och omotiverad. På 
idrottslektionerna spelar Nisse oftast pingis, badminton eller går till gymmet. Något som 
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läraren anser eleven får göra efter sina egna förutsättningar och som fungerar bra utan lärarens 
påverkan. Den grovmotoriska träning Nisse får är genom de olika bollspelen och läraren anser 
att någon större motorisk utveckling inte har skett. Enligt läraren på skola B har en motorisk 
utveckling skett med Pelle men att den främsta utvecklingen är på det mentala planet. 
Tryggheten som Pelle känner i sin klass tror läraren har spelat en stor roll för Pelles 
utveckling.  

Läraren på skola A anser att elever med fysiska funktionshinder har en fördel av att gå 
tillsammans. Hon tror att eleverna får mer individuell tid med lärarna jämfört med en 
inkluderad skolgång. Vidare påpekar hon att alla är olika och på olika nivåer, och att de 
eleverna får gå tillsammans i en hel särskola anser hon vara en fördel. Skillnaderna i 
undervisningen mellan särskolan och övriga skolformer tror läraren är stora. Att vara mer 
flexibel och att ha planering för flera olika saker är en styrka i idrottsundervisningen som hon 
lyfter fram. Detta påpekar även Silverman och Ennis (2003). De anser att lärare som 
undervisar funktionshindrade elever planerar annorlunda än vad andra idrottslärare gör. 
Läraren på skola B tror att hans trivs bäst i situationen som är nu, där han får 
idrottsundervisningen tillsammans med sina kompisar, i en inkluderad idrottsundervisning. 
Enligt Rabe och Hill (2001) ökar även elevens självuppfattning i samvaro med en inkluderad 
klass. Läraren påpekar dock att han tror att det finns individuella skillnader och att en tidigare 
elev troligen hade fått en bättre idrottsundervisning vid en skola likt skola A. Läraren på skola 
C tror att Nisse till viss del hade fått en bättre idrottsundervisning om han hade haft idrott 
tillsammans med andra funktionshindrade elever. Läraren påpekar dock vikten av att blanda 
eleverna och att samhället är byggt att vi måste leva tillsammans.   

6.2 Elevernas upplevelser av situationen 

De tre eleverna som intervjuats är överens om att de trivs bra i skolan och med sin situation i 
ämnet idrott och hälsa. Alla tre är väl medvetna om sitt funktionshinder och vad det innebär 
för dem i idrotten i skolan. Svårigheterna som funktionshindren medför för eleverna är olika 
artade. Kalle på skola A kan gå och springa med vissa begränsningar på idrotten. Pelle på 
skola B har vissa svårigheter att greppa saker med högerhanden och det grundar sig i att han 
har svårt att få upp högerhanden ovanför armbågen. Nisses (skola C) svårigheter är främst att 
han är rullstolsburen. Eleverna på skola A och B tycker att idrottsundervisningen är en viktig 
del för dem och deras inställning till ämnet är positiv. Att idrotten är en viktig del för den 
personliga självkänslan är även något som Raustorp (2006) påvisar. Idrotten betyder mycket 
för dessa elevers välmående, medan eleven på skola C har en negativ syn på idrotten och han 
tycker inte att idrotten är något givande ämne, även om han kan tycka att den är nödvändig. 
Enligt Jerlinder (2005) är idrott och hälsa det ämne där eleverna ges möjlighet till god hälsa 
och välbefinnande.  

Kalle på skola A tycker att idrottslärarna hjälper honom mycket i undervisningen och att han 
har utvecklats mycket sen han kom till skolan. Eleven på skola B, Pelle, anser sig ha förbättrat 
både grov och finmotoriken mycket tack vare skolan. Nisse på skola C antyder med viss 
eftertänksamhet att han lärt sig mycket på idrotten i skolan. Både Pelle och Nisse hade 
tidigare personliga assistenter, något som enligt de själva inte är i behov av längre. De tror 
inte att idrottsundervisningen skulle bli bättre om de hade en assistent. Pelle tycker att hans 
funktionshinder har blivit bättre nu jämfört med tidigare och att en utveckling har skett. Kalle 
och Pelle tycker att idrotten är väl anpassad för deras funktionshinder medan Nisse tror att 
idrotten skulle bli mer anpassad om det var fler funktionshindrade elever än honom på 
idrottslektionerna.  
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Mycket olika aktiviteter är en viktig del som Kalle belyser. Han har mer idrott än de andra 
eleverna och har även innebandy på schemat två gånger i veckan. Detta har lett till att hans 
kropp har stärkts enligt honom själv. Pelle anser sig kunna vara med på de flesta av 
aktiviteterna som övriga klassen utövar, tack vare att aktiviteterna är bra anpassade för 
honom. Pelle uttrycker sig som en ”vanlig” elev i klassen, något som Fors (2004) eftersträvar 
i en inkluderande skolmiljö. Vissa moment som skridsko är dock svårt för honom och en del 
andra moment kan göra honom stressad när det ska ske saker snabbt. Macdonald och Block 
(2005) menar att eleven själv vet sin nivå och kapacitet bättre än någon annan. Detta är något 
som både Pelle, läraren och övriga klassen är väl medvetna om och Pelle upplever det därför 
inte som något större problem. Situationen för Nisse ser annorlunda ut. Hans deltagande i den 
inkluderande idrottsundervisningen sker mer sällan. Vissa bollspel deltar han i, annars 
tillbringar han mycket av sin tid i gymmet under idrottslektionerna. Enligt Nisse är det inte för 
att det är moment han inte kan deltaga i, utan för att han tycker att idrottsundervisningen är 
tråkig.  

Kalle tror att det skulle vara mycket jobbigare för honom att gå inkluderad i klass. Han tror att 
det är en stor fördel för honom att gå på den skola han gör. Han rekommenderar skolan både 
för funktionshindrade elever och övriga elever. Någon annan form av skolgång för Pelle än att 
gå inkluderad i klass har aldrig varit aktuellt för honom. Han tror att han trivs mycket bättre 
med att gå i en ”vanlig” klass. Nisse är nöjd med sin situation som den är på idrotten även fast 
han tror att idrotten skulle bli mer anpassad för honom om det var fler funktionshindrade i 
samma klass.  
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7. Diskussion 
 

I diskussionsdelen kommer examensarbetets bakgrund, problem, metod och resultat att 
behandlas och diskuteras. Inledningsvis vill vi nämna att Idrott och hälsa är ett ämne som 
berör många. Det är ett ämne som är betydelsefullt samt ett ämne som alla behöver oavsett om 
man är funktionshindrad i någon grad eller icke funktionshindrad. Idrott och hälsa bygger 
bl.a. på att man skall röra sig och få en kunskap om ett hälsosamt liv och vidare ett livslångt 
lärande inom ämnet.  

7.1 Metoddiskussion 

Denna undersökning skulle behöva utvecklas och göras större för att hitta ett underlag som 
går att generalisera vad gäller idrottsundervisningen för barn och ungdomar med olika fysiska 
funktionshinder. Det skulle behövas en utökning av både intervjupersoner och observationer 
för att erhålla en bredare syn. Resultatet av denna undersökning anser vi vara ett resultat i rätt 
riktning, då den ger oss en uppfattning om hur situationen i ämnet idrott och hälsa upplevs av 
både lärare och fysiskt funktionshindrade elever. Enligt Hartman (2001) är valet av metoder 
för att samla in data med hänsyn till grounded theory, inget som är avgörande. Hartman 
nämner vidare att observationer och intervjuer dock är de vanligaste metoderna för att hämta 
in data. 

För att erhålla en uppfattning om hur situationen för dessa aktörer upplevs var valet av 
metoden intervju en självklarhet. En svaghet som upplevdes under och efter intervjuerna var 
att elevernas svar blev betydligt kortare och mindre innehållsrika än lärarnas svar, vilket var 
något som vi förmodade kunde ske. Detta berodde förmodligen på en viss blyghet och kanske 
även på en del osäkerhet, eftersom vi var obekanta med eleverna innan intervjuerna. En 
uppfattning som vi fick efter en av intervjuerna var att informantens svar kanske inte var helt 
uppriktiga då lärarens och elevens svar om situationen skildes en del åt. Detta är en svaghet i 
metoden intervju som vi var väl medvetna om innan. Vad gäller metodvalet intervju med 
eleverna kände vi under några tillfällen att vi fick för korta och entydiga svar. Eftersom 
svaren av eleverna blev relativt korta skulle svaren möjligen ha kunnat följas upp bättre av oss 
med fler följdfrågor för att kunna få ut mer data av frågorna.  

Båda författarna var innan detta arbete ovana att göra intervjuer och detta kan också ses som 
en svaghet. Nu i efterhand upplever vi att intervjuerna med eleverna blev bättre och mer 
informativa efterhand, eftersom erfarenheterna från den tidigare intervjun gjorde oss påminda 
om att ge eleven mer tid och eftertanke till svaren. Intervjuerna med lärarna blev mer konkreta 
och tydligare svar gavs. Att tyda hur lärarna upplevde situationen kom att bli lättare och mer 
förståeligt för oss. Eftersom vi själva utbildar oss till idrottslärare upplevde vi under 
intervjuerna att vi blev mer förstående och lättare kunde ta till oss lärarnas information, 
jämfört med elevernas svar. För att erhålla en kunskap och kännedom om lärarnas situation 
anser vi att lärarintervjuerna var de mest givande i resultatdelen. För att kunna utläsa data av 
intervjuerna var transkibering av intervjuerna nödvändig. Transkiberingen och 
genomläsningen av datan omfattade väldigt mycket tid för att kunna hitta ett djupare mönster. 
Detta nämner även Stukát (2005) som väldigt tidskrävande i arbetet. 

Vi anser att en viktig del för att få en förståelse för hur situationen i ämnet idrott och hälsa ser 
ut för både fysiskt funktionshindrade elever och lärare, var observationer nödvändiga för att 
skapa oss en egen bild av hur verkligheten kan se ut. Observationerna fungerade i stort sett 
bra förutom på en skola där det blev ett problem då eleven ej deltog när observationen skulle 
genomföras. När ett senare tillfälle bestämdes var det simning på schemat under ett flertal 
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veckor. Att observera en lektion i simning gentemot en lektion i idrottshallen med övriga 
klassen upplevde vi som en svårighet då eleven simmade efter sin egen förmåga och därefter 
avslutade lektionen. En lektion i en idrottshall likt de två tidigare observationerna hade varit 
det mest lämpade för relevans i denna studie. Vid de två tidigare lektionerna kunde vi tydligt 
se samspelet mellan lärare - elev och elev - elev, något som ej kunde ske i samma 
utsträckning under simlektionen. Detta blev ett problem vid denna observation och därför har 
inte den observationen bidragit lika mycket till resultatdelen som de övriga två. Anledningen 
till att vi inte gjorde observationen vid ett annat tillfälle var p.g.a. tidsskäl. Detta har varit en 
svaghet i detta examensarbete, men styrkan med dessa metodval har vägt över då resultaten vi 
fått har varit konkreta och svarat på våra frågeställningar. Metodvalen som vi har använt oss 
av under detta examensarbete har bidragit till mycket data som vi senare kunnat utveckla och 
analysera till ett resultat.   

Metodvalen av intervjuer och observationer anser vi vara korrekt valda. För att få en 
förståelse av hur lärare och elever upplever situationen i ämnet idrott och hälsa anser vi att 
intervjuer var det bäst lämpade, där de kan uttrycka sina känslor och synpunkter i ett samtal. 
Att genomföra intervjuer istället för enkäter anser vi underlättade för att skapa en mer 
personlig uppfattning om hur lärare och elever upplevde situationerna. Studiens syfte var att 
få en uppfattning om hur lärare och elever upplever situationen. Reliabiliteten bör därmed 
vara god då vi har fått en uppfattning om hur informanterna upplever situationen. Att endast 
genomföra en observation på var och en av skolorna kan kanske ses som en svaghet då våra 
känslor och intryck möjligtvis hade sett annorlunda ut om flera observationer på samma skola 
hade genomförts.  

Grounded theory som metod beskrivs av Hartman (2001) som svår och komplicerad att arbeta 
med. Detta är något som även vi upplevt under detta arbete. Metoden har därför varit mer som 
en inspirationskälla och som en hjälp på vägen vid analysen av datan. Kodningen av datan var 
tidsödande och väldigt krävande. Mönstren som uppkom via kodningen av intervjuerna och 
observationerna ledde oss in i begrepp som vi ansåg kunna kategorisera skolorna.  

7.2 Resultatdiskussion 

7.2.1 Eleverna, lärarna och skolornas situation 

Det resultat vi har fått kring elevernas situation i ämnet idrott och hälsa, är att alla är nöjda 
med situationen som är i ämnet. Två av eleverna är väldigt positiva till idrotten medan den 
tredje eleven inte är särskilt positivt inställd till ämnet. Vi tolkar av resultatet att de två 
eleverna som är positivt inställda till idrotten känner sig delaktiga i ämnet på lika villkor som 
övriga elever i klassen. Den elev som är negativt inställd till ämnet, anser vi inte har samma 
delaktighet som de två övriga eleverna, därför att han ofta inte deltar. När han väl deltar gör 
han det ofta på egen hand genom att träna på gymmet eller spela pingis med en kompis. 
Förmodligen känner han inte lika mycket samhörighet och glädje till idrotten som de andra. 
Krop och Groeneveld (2003) menar att målet för undervisningen måste vara att eleverna 
känner sig delaktiga och att de lyckas. För att kunna lyckas anser Krop och Groeneveld vidare 
att, vilja, kreativitet, kunskap och ett samspel mellan eleverna och lärarna är nödvändig. 

De två elever som var positiva till ämnet ville även ha mer idrott på schemat. Deras glädje, 
engagemang och inställning var härlig för oss som observatörer att se. Det vi upplevde var att 
dessa elever kände en trygghet med idrotten och situationen som var där. En av lärarna 
påpekade vikten av att känna samhörighet tillsammans i en klass, något som även vi anser 
vara betydelsefullt. Den som blir utanför kan ofta bli åsidosatt. Den eleven som vi upplevde 
hade en negativ inställning, anser vi och även läraren, att eleven kom i skymundan och att det 
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är ett problem. Enligt Tössebro (2004) bygger detta mycket på lärarens kompetens men också 
skolans engagemang och satsning på eleverna i skolan. Kalle som gick i särskolan med flera 
funktionshindrade elever, upplevde vi kände en trygghet i sin grupp. Eleven på skola B som 
gick integrerad med övriga elever kände även han en trygghet enligt både honom själv och 
läraren. Enligt honom själv ansågs hans funktionshinder inte som något konstigt i 
omgivningen. Vi anser att kunna känna en trygghet och delaktighet i gruppen, kan här ses som 
något viktigt för att kunna uppleva en positiv bild av idrottsämnet. Raustorp (2006) beskriver 
att för att kunna få en positiv uppfattning av idrottsämnet är det viktigt att eleven ska vara 
stolt över sitt deltagande. Vidare menar Raustorp att det är av stor vikt att läraren ger en 
positiv stöttning till alla elever.  

En känsla och uppfattning som vi har fått under besöken vid de olika skolorna är hur viktigt 
engagemang och inställning är från både skolan, läraren och eleven. Tryggheten och 
relationerna som vi upplevde med två av skolorna är även punkter som vi vill framhäva. Det 
är möjligen ingen slump att de två eleverna som har en positiv inställning till idrotten går på 
de två skolor där vi anser att engagemanget och inställningen från läraren är större än på den 
tredje skolan. Läraren på den sistnämnda skolan kände att han behövde någon form av resurs, 
och han anser att idrotten fungerade bättre tidigare då eleven i fråga hade tillgång till assistent. 
Engagemanget från läraren på denna skola kan ifrågasättas då han under intervjun påtalar att 
han inte vet vilket funktionshinder eleven har. Kommunikationen mellan läraren och eleven 
verkar brista. Vi anser att både eleven och läraren skulle kunna förbättra situationen som 
uppkommit, men det stora ansvaret ligger hos läraren som trots allt är skyldig att se till att en 
bra undervisning bedrivs för eleverna. Enligt Lpf-94, läroplanen för de frivilliga 
skolformerna, har gymnasieskolan ett särskilt ansvar för elever med olika funktionshinder. 
Detta är något som vi anser borde vara självklart. Vi ställer oss frågan, var spricker 
kommunikationen? Är det skolan eller lärarens fel? Vi tycker att det är båda parters ansvar att 
undervisningen i idrotten fungerar. Skolan har det yttersta ansvaret för utbildningen medan 
läraren måste ansvara för att undervisningen i ämnet idrott och hälsa tillfredsställs för alla 
elever. I skolans styrdokument kan man tydligt läsa att skolan ska se till att anpassa 
undervisningen utifrån elevens förutsättningar och behov. Tideman (2000) beskriver 
rättigheterna för eleverna i skolan, vilket innebär att alla elever bör få undervisningen 
anpassad till den individuella förmågan. 

Lärarnas erfarenheter av att arbeta med fysiskt funktionshindrade elever ser olika ut på de tre 
skolorna. Lärare A beskriver att skolan jobbar mycket med anpassade nivåer, något som anses 
som nödvändigt för denna skola. De arbetar med en grundläggande planering där de sedan 
kan anpassa lektionerna så att eleverna kan arbeta efter vilken nivå de anser sig klara av. Detta 
anser vi vara nödvändigt på denna skola, därför att det förekommer en väldigt stor spridning 
på elevernas behov och kunskaper p.g.a. att alla elever har olika former och grader av 
funktionshinder. Denna skola arbetar mer individuellt med varje elev, och detta är något som 
vi anser vara nödvändigt p.g.a. deras olika och komplexa funktionshinder. 

Skillnaderna mot de två övriga skolorna är att spridningen på eleverna inte är lika stor tack 
vare att de arbetar integrerat med en funktionshindrad elev i idrottsundervisningen. På dessa 
två skolor följer de funktionshindrade eleverna undervisningen med övriga klassen, och har 
således inte någon individuell undervisning. Att individualisera undervisningen med en 
funktionshindrad elev som är integrerad i vanlig klass är förmodligen en svårighet och en 
utmaning för lärarna. Läraren på skola C påtalar detta som ett problem. Han anser att han inte 
har tid för att individualisera undervisningen för hans funktionshindrade elev. Han efterlyser 
mer resurser, vilket säkerligen behövs. Eftersom det har blivit ett problem med 
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undervisningen av eleven på skola C anser vi att det möjligen skulle behövas anpassningar av 
något slag även på denna skola i undervisningen.  

Läraren på skola A påtalar vikten av att vara flera som undervisar. De problem som uppstår 
där tror hon inte skulle gå att lösa lika bra och smidigt om de inte var flera som arbetade. Att 
lärarna hade tid för eleverna på denna skola märktes tydligt även för oss under observationen, 
då de ständigt fick hjälp när de behövde det. Den individuella hjälp som eleverna fick anser vi 
inte heller skulle vara möjlig, om inte dessa resurser av personal fanns tillgänglig. Att 
personalresurser ger resultat kan vi se i detta exempel då läraren påvisar hur viktigt det är att 
kunna ge det rätta stödet för eleverna. Detta är något som även Fors (2004) påpekar, att stöd 
finns på många olika nivåer. Stödinsatser som görs för funktionshindrade elever ska vara ett 
stöd i rätt riktning.  

Att lärare C efterlyser en resurs då han känner att hans funktionshindrade elev ”kommer i 
kläm”, kanske är en lösning? Fors (2004) menar att problemen som finns inom området kan 
bero på att det inte finns tillräckliga resurser. Lärare C förklarar att han upplevde situationen 
som bättre när han hade en assistent till sin hjälp i idrottsundervisningen med Nisse. Han 
efterlyser även ett större engagemang från eleven då han beskriver honom som ”lat” och att 
inställningen är att han helst vill slippa idrotten. Utan att reda ut vart det bristande 
engagemanget ligger, anser vi att situationen inte är optimal på denna skola och att alla parter 
kan arbeta mer för att få till en bättre situation.  

På skola B upplevde vi att den funktionshindrade eleven kändes som vilken annan elev som 
helst i klassen. Naturligtvis lade vi märke till hans funktionshinder, men tryggheten som vi 
upplevde att han kände i gruppen var troligtvis väldigt betydelsefull för honom. Detta 
påpekade också läraren under intervjun. Relationen mellan läraren och eleven uppfattades 
som väldigt god. Både eleven och läraren påtalade tydligt att bägge var väl medvetna om vad 
eleven klarade och inte klarade av. Detta anser vi vara en oerhört viktig del i arbetet med 
fysiskt funktionshindrade elever. Även Asmervik (1995) påpekar vikten av att eleverna får 
arbeta med övningar som de klarar av. Att veta var elevens begränsningar finns och att bygga 
en bra relation är kanske extra viktig för en elev med ett fysiskt funktionshinder med tanke på 
att idrotten i skolan bygger mycket på just olika rörelser.  

Relationerna mellan lärarna och eleverna upplevde vi som goda även på skola A. En elev med 
ett fysiskt funktionshinder kan förmodligen känna ett slags utanförskap i idrott och hälsa 
eftersom ett fysiskt funktionshinder blir mer påtagligt i en fysisk miljö. Resultatet visar att 
samtliga elever var nöjda med sin situation i idrotten på skolan. Samtidigt visar resultatet att 
situationen inte är den bästa på skola C. Detta kan bero på att eleven inte har någon vetskap av 
någon annan form av undervisning. Troligen ser alla tre eleverna deras egen situation som den 
bästa för att de trivs i den situationen som de befinner sig i och inte har några erfarenheter av 
andra undervisningsformer.  

7.2.2 Fördelar och nackdelar med inkludering 

Strukturen på de olika skolorna ser annorlunda ut med inkludering på två av skolorna och en 
skola med gemensam undervisning för funktionshindrade. Fördelar och nackdelar anser vi 
finns vid båda formerna. Graden av funktionshindret anser vi vara avgörande för vilken 
skolform som lämpar sig bäst för en fysiskt funktionshindrad elev. En fördel med att ha 
inkluderad idrottsundervisning är att de övriga eleverna som inte har någon form av 
funktionshinder lär sig mycket av att ha en fysiskt funktionshindrad i klassen. Silverman och 
Ennis (2003) menar att inkludering kan resultera i en positiv social miljö och att det kan ge en 
fysisk fördel för både elever med funktionshinder och för elever utan funktionshinder. Detta 
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nämner även en av lärarna som en viktig punkt. En nackdel är att den fysiskt 
funktionshindrade kan bli åsidosatt i undervisningen vilket naturligtvis inte är någon bra 
lösning. Vi anser att om en fysiskt funktionshindrad elev ska inkluderas i 
idrottsundervisningen med övriga klassen, ska inkluderingen följas i största möjliga 
utsträckning, likt som Fors (2004) nämner.  

Fördelarna som vi har lagt märke till med att gå i en skola med flera funktionshindrade kan 
vara att idrottsundervisningen blir mycket mer nivåanpassad och att större möjlighet till 
individuell hjälp finns. Känslan av samhörighet tror vi även ökar när funktionshindrade går i 
en gemensam skola. Känslan som finns hos eleverna går naturligtvis inte att generalisera. Alla 
människor har olika behov vilket innebär att vissa elever mår bättre av den ena 
undervisningsformen medan andra elever föredrar den andra.  

7.2.3 Slutsats 

Att ha en god relation och en bra kontakt mellan lärare och elev är en punkt som vi vill trycka 
på i detta arbete. Lärarna och eleverna på skola A och B anser vi påvisa detta, och detta leder 
till en väl fungerande miljö där undervisningen fungerar bra för de fysiskt funktionshindrade 
eleverna. Den goda kontakten och relationen mellan lärare och elev tycker vi oss inte se på 
skola C. Detta anser vi kan vara en av anledningarna till att undervisningen inte fungerar lika 
bra där som på de två övriga skolorna. En annan punkt som bör lyftas fram som avgörande för 
hur situationen upplevs är engagemanget, både från lärarens och elevens sida. Engagemanget 
på skola A och B från både lärare och elever upplever vi som bättre än på skola C. Detta tror 
vi kan vara en avgörande anledning till att situationen upplevs som ett problem. 

Resultatet i denna undersökning är svår att generalisera då resultatet bygger på elever och 
lärares högst personliga upplevelser, åsikter och tankar. Studiens resultat hade möjligen 
kunnat bli annorlunda med andra skolor, lärare och elever som informanter. Resultaten från de 
olika skolorna har gett oss en bild av hur situationen på skolorna ser ut. Skolornas situation 
har lett till begrepp som vi anser kan karakterisera skolorna. Nivåanpassningar och 
individualisering är begrepp som vi anser framhäva skola A:s form att arbeta. Vikten av en 
bra relation och att känna trygghet i klassen upplever vi som positiva begrepp som lyfter fram 
skola B. På skola C efterlyser läraren resurser som en hjälp för att förbättra situationen. 
Kommunikationen mellan läraren och eleven anser vi vara bristfällig. Därför är begreppen 
kommunikation och resurser begrepp som kan karakterisera skola C. 

Konsekvenserna av detta arbete medför att vi, och förhoppningsvis många andra har en bra 
grund att stå på och vet hur idrottsämnet kan upplevas av både idrottslärare och elever med 
fysiska funktionshinder. Arbetet har även medfört att kunskaper behövs för att lyckas med 
idrottsundervisningen för fysiskt funktionshindrade elever. Att lärare är engagerade och ger 
elever ett stöd är viktigt, det gäller att se möjligheterna istället för problemen och att både 
lärare och elever ser det som en utmaning att lyckas. Detta resultat anser vi inte spegla den 
tidigare forskning som Barnombudsmannen (2002) och Heimdahl Mattsson (1998) lyfter 
fram, där funktionshindrade elever känner sig orättvist behandlade. Resultatet som speglar 
denna undersökning visar att eleverna är nöjda med sin situation, trots att en av informanterna 
visar en negativ inställning till idrott och hälsa. 
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7.3 Vidare forskning 

Denna undersökning skulle kunna göras mycket större och bredare, men vi tror att detta 
examensarbete kan vara ett resultat i rätt riktning. Resultatet har lett oss in på nya tankegångar 
och det har gjort oss mer införstådda av hur viktig idrott och hälsa i skolan är för fysiskt 
funktionshindrade elever. I denna studie har bara pojkars upplevelser kring ämnet lyfts fram. 
Finns det möjligen några könsskillnader? Lärarna som har deltagit i studien är alla äldre och 
mer erfarna lärare. Har yngre lärare annorlunda tankegångar kring undervisningen av 
funktionshindrade? Föräldrarnas och andra närståendes påverkan hos en funktionshindrad 
elev, hur viktig är den? Detta är punkter som skulle kunna lyftas fram i en framtida forskning.  
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Bilaga 1.  

Intervjuguide med lärare 

Presentation - Vilka vi är. 

Presenterar syfte och hur intervjun kommer att gå till. 

1. Namn? Utbildning? Arbetsplats?   
2. Hur länge har du arbetat med detta? 
3. Tidigare jobb? 
4. Vilka är dina arbetsuppgifter? 
5. Vilka elever jobbar du med? Ålder och klass? 
6. Var? Idrottshall? Tillgångar till områden, ytor? 
7. Hur ofta och hur länge har dina elever idrott och hälsa? 
8. Hur stora är klasserna/grupperna? 
9. Hur arbetar ni med fysiskt funktionshindrade elever? 
10. Vilka olika funktionshinder har dina elever? 
11. Hur lägger du upp din idrottsundervisning? Några speciella metoder? 
12. Använder sig eleverna av något aktivitetsschema under lektionerna? Några speciella 

rutiner? 
13. Använder du dig av något speciellt förhållningssätt när det gäller barn med fysiska 

funktionshinder gentemot dina övriga elever? 
14. Vilka metoder arbetar du med för att utveckla dina elever motoriskt och finmotoriskt? 
15. Jobbar du något med konditionsövningar? 
16. Några speciella lekar du använder dig av? Är i så fall leken uppskattad? 
17. Använder du dig av något specialanpassat material? 
18. Kan du se någon utveckling hos dina elever? 
19. Har ni samarbetsövningar? 
20. Känner du någon större skillnad på att planera en lektion med fysiska 

funktionshindrade elever, jämfört med en grundskoleklass? 
21. Tycker du att det är en fördel eller nackdel att jobba med funktionshindrade i en och 

samma klass? Blir det mer jobb i en sådan typ av klass än att ha en funktionshindrad 
integrerad i grundskoleklass? 
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Bilaga 2. 

Intervjuguide med elev 

Presentation - Vilka vi är. 

Presenterar syfte och hur intervjun kommer att gå till. 

1. Vad heter du?   
2. Hur gammal är du?   
3. Hur länge har du gått i den här skolan?  
4. Vilka skolor har du tidigare gått på? 
5. Trivs du bra här på skolan? 
6. Vilken typ av funktionshinder har du? 
7. Är idrott och hälsa viktigt för dig? 
8. Hur tycker du skolan jobbar med fysiskt funktionshindrade elever? 
9. Hur tycker du idrottslärarna sköter idrottsundervis ningen? 
10. Håller du på med någon idrott på fritiden? 
11. Tycker du att idrottsundervisningen är bra anpassad för dig med funktionshinder? 
12. Jobbar ni med några former av motorikövningar? 
13. Jobbar ni något med konditionsövningar? 
14. Vilka typer av lekar fungerar bäst för dig? 
15. Använder du dig av något specialanpassat material? 
16. Känner du att du utvecklas under idrottslektionerna? 
17. Använder ni er av samarbetsövningar? Om så, hur fungerar det? 
18. Kan du se några fördelar/nackdelar med att inkluderas i idrotten med övriga elever eller 

fördelar/nackdelar med att gå med andra fysiskt funktionshindrade elever? 
19. Vilken typ av dessa skolgångar tror du passar dig bäst? 
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Till föräldrar/vårdnadshavare och elev: 

Hej! 

Vi är två idrottslärarstudenter som läser vår sista termin till lärare på högskolan i Gävle. Vi håller just 
nu på med vår c-uppsats (examensarbete) i pedagogik.  

Vår uppsats kommer att handla om fysiskt funktionshindrade elevers erfarenheter av funktionshindret 
och skolämnet idrott och hälsa, samt hur det fungerar i den skola de går och hur det har gått tidigare. 
Vi kommer även att se utifrån lärarens erfarenheter och se vad de har för möjligheter att arbeta med 
fysiskt funktionshindrade elever. Syftet med den här uppsatsen är att få en ökad förståelse för både 
lärare och den funktionshindrade elevens situation gällande idrott och hälsa.  

Målet är att vi ska kunna intervjua en lärare och en elev på de skolor vi har valt, och även medverka på 
en idrottslektion. Skolan, läraren och eleven kommer inte att kunna identifieras i uppsatsen. Intervjun 
kommer att bandas om det godkänns av er. Den kommer att ske i en lokal som gärna eleven får 
bestämma, och kommer uppskattningsvis att ta ca 30 min. Därefter sammanställs den och skickas 
tillbaka till den deltagande personen för godkännande. De som deltar i undersökningen kan när som 
helst avbryta arbetet med oss och det är helt upp till skola, rektor, lärare och elev om de vill delta. Det 
finns fyra huvudkrav inom de etiska principerna, informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Det innebär att ni får veta syftet med vår undersökning 
och att det är helt frivilligt att medverka. Uppgifterna kommer endast att användas till den här 
undersökningen, och inte användas i något vidare forskningssyfte. Personuppgifterna kommer att 
förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kommer att kunna ta del av dem. 

Vi avser att komma ut till er skola under vecka 42. Vi hoppas att ni vill delta i undersökningen. Vi 
kommer även att höra av oss till er skola per telefon så att vi kan bestämma tidpunkt då vi kan komma.  

Tack på förhand för er medverkan! 

Vid frågor eller funderingar angående undersökningen, kontakta oss gärna. 

Fredrik Hammarström Tel: 073-xxxxxxx, mail: plu03fhm@student.hig.se 

Andreas Lindkvist       Tel: 073-xxxxxxx, mail: andreas_lindkvist81@hotmail.com 

Handledare: Maud Söderlund, msd@hig.se , Högskolan i Gävle, 801 76 Gävle, 026 – 648202 
Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi 
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Till rektor samt undervisande idrottslärare:   

Hej! 

Vi är två idrottslärarstudenter som läser vår sista termin till lärare på högskolan i Gävle. Vi håller just 
nu på med vår c-uppsats (examensarbete) i pedagogik.  

Vår uppsats kommer att handla om fysiskt funktionshindrade elevers erfarenheter av funktionshindret 
och skolämnet idrott och hälsa, samt hur det fungerar i den skola de går och hur det har gått tidigare. 
Vi kommer även att se utifrån lärarens erfarenheter och se vad de har för möjligheter att arbeta med 
fysiskt funktionshindrade elever. Syftet med den här uppsatsen är att få en ökad förståelse för både 
lärare och den funktionshindrade elevens situation gällande idrott och hälsa.  

Målet är att vi ska kunna intervjua en lärare och en elev på de skolor vi har valt, och även medverka på 
en idrottslektion. Skolan, läraren och eleven kommer inte att kunna identifieras i uppsatsen. Intervjun 
kommer att bandas om det godkänns av er. Den kommer att ske i en lokal som gärna eleven får 
bestämma, och kommer uppskattningsvis att ta ca 30 min. Därefter sammanställs den och skickas 
tillbaka till den deltagande personen för godkännande. De som deltar i undersökningen kan när som 
helst avbryta arbetet med oss och det är helt upp till skola, rektor, lärare och elev om de vill delta. Det 
finns fyra huvudkrav inom de etiska principerna, informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Det innebär att ni får veta syftet med vår undersökning 
och att det är helt frivilligt att medverka. Uppgifterna kommer endast att användas till den här 
undersökningen, och inte användas i något vidare forskningssyfte. Personuppgifterna kommer att 
förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kommer att kunna ta del av dem. 

Vi avser att komma ut till er skola under vecka 42 och vi hoppas att ni vill delta i undersökningen. Vi 
kommer även att höra av oss till er skola per telefon så att vi kan bestämma tidpunkt då vi kan komma.  

Tack på förhand för er medverkan! 

Vid frågor eller funderingar angående undersökningen, kontakta oss gärna. 

Fredrik Hammarström Tel: 073-xxxxxxx, mail: plu03fhm@student.hig.se 

Andreas Lindkvist       Tel: 073-xxxxxxx, mail: andreas_lindkvist81@hotmail.com 

 

Handledare: Maud Söderlund, msd@hig.se Högskolan i Gävle, 801 76 Gävle 026 – 64 82 02  
Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi 

 


