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Sammanfattning 
Syftet med studien är att belysa upplevelser och erfarenheter hos elever med fysisk 
funktionsnedsättning samt hos idrottslärare som arbetar dessa elever. Studien har även syftet att 
ställa dessa delstudier mot varandra. Då varken läroplanen eller lärarutbildning ger något konkret 
stöd hur man ska bemöta dessa elever i undervisningen i idrott och hälsa så vill vi belysa denna 
fråga med följande studie. I ett reportage från handikappförbundet skriver ordförande Ingrid 
Burman att elever med en funktionsnedsättning får sämre utbildning än andra elever och får inte 
möjlighet att utvecklas så långt som möjligt utifrån sin egen förmåga. Även Skolinspektionen 
rapporterar att skolor i Sverige har stora svårigheter med att anpassa lärandemiljön efter enskilda 
elevers behov samt att lärare förlitar sig på att eleverna själva tar ett eget ansvar att informera om 
sina svårigheter. Elever med en funktionsnedsättning saknar samma möjligheter till idrott och 
motion som andra elever och därmed blir skolan en viktig källa till fysisk aktivitet. Genom att 
både intervjua elever med en funktionsnedsättning och idrottslärare tog vi del av båda parternas 
upplevelser och erfarenheter av undervisningen i idrott och hälsa. Resultatet visar att elever med 
en fysisk funktionsnedsättning tycker att idrott och hälsa är som roligast då de blir inkluderade. 
Gruppen och kommunikationen med idrottsläraren är en förutsättning för delaktighet. Vidare 
resultat visar att materiellt stöd finns men lärarnas saknar tidsrelaterade stöd såsom mer 
planeringstid eller fler lärare per lektion. Det visade sig även att idrottslärarna är i ett stort behov 
av kontinuerlig kunskap inom detta område. 
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1. Inledning 
Som blivande lärare i idrott och hälsa har vi på vår verksamhetsförlagda utbildning mött elever 
med fysisk funktionsnedsättning i en helklass med elever utan funktionsnedsättning. Hur man på 
bästa sätt bemöter och inkluderar dessa elever är något lärarutbildningen inte beaktat. För att få 
veta hur dessa elever vill bli bemötta gör vi denna studie. Syftet är således att få veta vilka 
anpassningar som läraren gör som eleverna upplever gynnsamma för inkludering. I anpassningen 
av dessa elever uppstår dilemmat för idrottsläraren om man ska poängtera alla elevers olikhet eller 
om ett specifikt epitet som funktionsnedsättning ska uppmärksammas? Detta dilemma vill vi 
problematisera genom vår studie då vi vill få mer kunskaper om hur elever med fysisk 
funktionsnedsättning upplever sin undervisning i idrott och hälsa. I det fortsatta arbetet syftar 
undervisning och lektion enbart på undervisning och lektion i ämnet idrott och hälsa om annat 
inte anges. Vidare syftar elever med funktionsnedsättning hädanefter på fysisk 
funktionsnedsättning.  
 
Arbetsfördelningen ser ut som följande; Inledning, bakgrund, litteraturöversikt, konklusion samt 
syfte och frågeställningar har båda arbetat med. Sofia Ek-Berggren har genomfört delstudie 1 och 
Cecilia Johansson delstudie 2. Den avslutande delen av analysen samt diskussionen är skrivna 
gemensamt. Vi skulle även vilja tacka vår handledare Johanna Svahn som har varit ett mycket bra 
stöd genom arbetsprocessen.  

  



Cecilia	  Johansson	  
Sofia	  Ek-‐Berggren	  	  
	  

	   6	  

2. Bakgrund 
Ingrid Burman, ordförande för handikappförbundet skriver i ett reportage att elever med 
funktionsnedsättning får sämre utbildning än andra och inte får den utbildning som gör det 
möjligt för dem att kunna utvecklas så långt som möjligt utifrån sin förmåga (Burman, 2013). I en 
rapport från Skolinspektionen (2010) framkom att skolor i Sverige har stora svårigheter att 
anpassa lärandemiljön utifrån enskilda elevers behov och att lärare i för stor utsträckning förlitar 
sig på att eleverna själva tar ansvar för att informera om svårigheter (Skolinspektionen, 2010). 
Skolinspektionens kvalitetsgranskning (2010) av skolsituationen för elever med fysisk 
funktionsnedsättning visar att skolorna har uppenbara svårigheter att anpassa lärandemiljön 
utifrån varje elevs behov och att det i lärarnas förhållningssätt och kompetens finns 
otillräckligheter. Många av lärarna upplever att de inte har tillräcklig kunskap om och erfarenhet 
av olika elevers funktionsnedsättningar (Skolverket, 2010:4). Studier presenterade av 
folkhälsoinstitutet påvisar att de flesta barn trivs i skolan. Barn med funktionsnedsättning anser 
dock i högre grad att de inte trivs i skolan och inte uppnår lika stort välmående jämfört med barn 
utan funktionsnedsättning. Studier visar även att elever med funktionsnedsättning utsätts fyra 
gånger så ofta för mobbning som elever utan funktionsnedsättning (Folkhälsoinstitutet, 2012).  
   Enligt Gy 11 ska idrottsundervisningen utgöras av fysiska aktiviteter i vilka alla kan delta och 
utvecklas utifrån sina egna förutsättningar (Skolverket, 2011a). Kommentarsmaterialet till Gy11 
menar att undervisningen bör och ska anpassas till alla elever med hjälp läroplanens krav på ett 
brett val av aktiviteter. Följande stycke är det som berör begreppet funktionsnedsättning i 
kommentarsmaterialet.  
 

Eftersom undervisningen ska utgöras av fysiska aktiviteter utformade så att alla kan delta och 
utvecklas utifrån egna förutsättningar, behöver till exempel elever med 
funktionsnedsättningar inte omnämnas speciellt. Ämnesplanen vill tydliggöra att det finns ett 
stort utrymme för ett varierat val av aktiviteter som kan anpassas efter elevens 
förutsättningar och intresse. Förmågor och kunskaper kan utvecklas i olika aktiviteter och 
kan visas på flera olika sätt. Att eleven känner att hon eller han lyckas och kan, kan bidra till 
att eleven utvecklar en positiv självbild. (Skolverket 2011b) 

I kommentarsmaterialet från Lgr11 omnämns inte detta och inte heller i kursplanerna för ämnet 
(Skolverket 2011a, Skolverket 2011c). I skolans värdegrundsplan omnämns att inga elever ska 
diskrimineras på grund av sin funktionsnedsättning. Funktionshinder bygger på den begränsade, 
sociala och materiella verklighet som samhället erbjuder. Det är med andra ord samhället vi lever 
i som avgör hur delaktig en person med funktionsnedsättning kan vara i sin omgivning (Lindqvist 
& Sauer, 2007). Personer med en fysisk funktionsnedsättning är mindre fysiskt aktiva än övriga 
befolkningen samtidigt som dessa vill förändra sina vanor gällande fysisk aktivitet i lika stor 
utsträckning som den övriga befolkningen (Handisam, 2013).  

2.1 Barn med funktionsnedsättnings rättigheter 
Barnkonventionens artikel 2 och 23, Rättigheter för barn med funktionshinder, påvisar att alla barn har 
samma rättigheter och lika värde samt att ett barn med funktionsnedsättning ska garanteras 
levnadsförhållanden som främjar självförtroende och underlättar barnets aktiva deltagande i 
samhället (Barnkonventionen, 2014).  
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I Salamancadeklarationen1 omnämns varje enskild människas rätt till undervisning, oberoende av 
individuella olikheter. Deklarationen säger att varje barn har en grundläggande rätt till 
undervisning och måste få en möjlighet till att uppnå och bibehålla en acceptabel utbildningsnivå 
samt att elever i behov av särskilt stöd måste ha tillgång till ordinarie skolor som skall tillgodose 
dem inom en pedagogik som sätter barnet i centrum och som kan tillgodose dessa behov 
(Salamancadeklarationen, 2014). Undervisningen ska anpassas efter eleven och inte styras av 
skolans förutsättningar. Framförallt framhåller Salamancadeklarationen att elever med 
funktionsnedsättning ska ges möjlighet till undervisning tillsammans med övriga elever. Detta 
innebär att alla elever ska ges samma undervisning men att kursplanerna och metodiken ska 
anpassas till elevers skilda behov (Brodin & Lindstrand, 2004).  
 
Att främja en elevs hälsa, utveckla dess självförtroende samt att kunna delta utifrån sina egna 
förutsättningar är de grunder som kursplanen i idrott och hälsa bygger på. Att individen känner 
delaktighet samt utveckling i ämnet är en utmaning för såväl eleven med funktionsnedsättning 
som undervisande idrottslärare. Syftet med studien är således att belysa upplevelser och 
erfarenhet från idrottslärare och elever med fysisk funktionsnedsättning kopplat till 
undervisningen i idrott och hälsa. 

 

  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Salamancadeklarationen är en handlingsram för specialpedagogiska åtgärder som antogs den 
internationella konferensen av UNESCO om undervisning av elever med behov av särskilt stöd i 
Salamanca i Spanien den 7-10 juni 1994. Stycket återfinns under den allmänna deklarationen om 
de mänskliga rättigheterna. 
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3. Litteraturöversikt 
Litteraturöversikten är uppdelad i tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter. 

3.1 Tidigare forskning 

3.1.1 Idrottens och den fysiska aktivitetens betydelse 
Fysisk aktivitet är en viktig komponent för människans välmående och hälsa. En individs vanor 
vad gäller fysisk aktivitet grundläggs i ungdomsåren och skolan spelar en stor roll för 
utvecklandet av sådana vanor. För barn med funktionsnedsättning är fysisk aktivitet av stor 
betydelse för deras hälsa och identitetsutveckling. En hälsofördel i form av ökad motorisk 
rörlighet medför större självständighet för individen i det dagliga livet samt större delaktighet i 
fysiska aktiviteter vilket båda i sin tur gynnar en positiv självuppfattning för personer med 
funktionsnedsättning (Jerlinder 2005, s. 36). Att leka och pröva sig fram är en betydande del av 
utvecklingen av elevers självständighet vilket gör det viktigt att skolgårdar, idrottslokaler och 
lekplatser är åtkomliga och tillgängliga även för barn med funktionsnedsättning. Dock saknar 
elever med funktionsnedsättning samma möjligheter till idrott och motion som andra (Wickman, 
2010, s. 28). Enligt Jerlinder (2010) är flertalet unga med funktionsnedsättning extremt fysiskt 
passiva vilket kan leda till övervikt och ohälsa (Jerlinder 2010, s. 27). Den fysiska aktiviteten 
lägger i sin tur grunden för den sociala identiteten och skapar sociala nätverk, ökar den sociala 
kompetensen och personens livskvalité (ibid). Handikappidrott och idrott för rörelsehindrade har 
utöver tävlingsmoment och fysisk utvinning likt övrig idrottsverksamhet dessutom ytterligare en 
nivå av rehabilitering och habilitering hos individen (Wickman 2010, s. 42).   

3.1.2 Hur elever upplever undervisningen  
Enligt Wickman (2010, s. 56) finns det idag rent av stora brister i bemötandet av barn med 
funktionsnedsättning. I relation till detta påvisar Jerlinder (2005, s. 12) att just undervisningen i 
idrott och hälsa dessutom är problematisk samt att de upplever undervisningen som orättvis och 
att de inte ges möjlighet till delaktighet. De utrycker även en önskan om att slippa ämnet. Elever 
är oftast inkluderade i alla skolämnen förutom ämnet idrott och hälsa där dessa segregeras och 
deltar antingen inte alls eller som funktionär (Jerlinder 2005, s. 38). En rapport från 
Barnombudsmannen från 2002, Många syns inte men finns ändå, visar dessutom att elever med 
funktionsnedsättning, trots ambitionerna med en skola för alla samt inkludenade arbete, utesluts 
från undervisningen i ämnet idrott och hälsa. Ämnet tillsammans med friluftsdagar är kritiska 
moment för inkludering av elever med funktionsnedsättning (BO, 2002). Detta styrks genom två 
studier (Nygren 2008, s. 10; Jerlinder 2010, s. 45) gjord på elever med fysisk funktionsnedsättning. 
Undervisningen i idrott och hälsa samt friluftsdagar var de avgörande företeelserna som visade 
om eleverna var inkluderade och erkända i klassen och skolan. Studierna visar även att eleverna 
kritiserade skolans gamla vana att skapa särskiljande lösningar genom att till exempel placera dem 
i en liten grupp.  

3.1.3 Inkluderingens dilemma 
Elever som behöver extra stöd i undervisningen, behöver inte särskiljas från skolans 
ordinarie verksamhet. Istället ska skolan och undervisningen ta hänsyn till att barn är olika 
och har olika behov, för att kunna vara optimal för alla. Elever ska därmed betraktas som lika 
berättigade till stöd och på vilket sätt var och en kan ses som en resurs i skolan (SOU, 
1999:63). 
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Kajsa Jerlinder beskriver i sin studie Rättvis idrottsundervisning för elever med rörelsehinder – dilemma 
kring omfördelning och erkännande, ett dilemma som uppstår i samband med undervisning för elever 
med funktionsnedsättning. En grundtanke är intuitionen och strävan efter en skola för alla, där 
elever som behöver särskilt stöd inte ska behöva särskiljas från skolans ordinarie undervisning. 
Undervisningen ska ta hänsyn till att barn är olika och skapa generella lösningar för allas rätt 
(Jerlinder 2005, s. 12). Utifrån andra studier (Heimdahl Mattson, 1998; Hemmingson & Borell, 
2002) skildrar Jerlinder bilden av att ett generellt angreppssätt inte alltid fungerar. Undersökningar 
visar att elever med funktionshinder finner detta, en gemensam skola för alla, orättvis. Istället 
visar studier att elever med funktionsnedsättning får större handlingsutrymme och påverkan i sin 
skolsituation om särskilt stöds sätts in. De negativa effekterna av funktionsnedsättningen minskar 
då genom att omgivningen och förutsättningarnas krav blir kompatibla (Jerlinder 2005, s. 13). 
Jerlinder beskriver det kort som ”Ska ett specifikt epitet som funktionshinder uppmärksammas, 
eller ska alla människors olikheter poängteras?” I strävan efter att funktionsnedsättning inte ska 
spela någon roll och i att skapa en likadan undervisning för alla elever, så hamnar 
funktionsnedsättningen lätt i fokus (Jerlinder 2005, s. 16). Ett dilemma skapas således genom 
huruvida elever med funktionsnedsättning ska ha lika möjligheter till delaktighet eller samma 
möjligheter till delaktighet. Att skapa en adekvat undervisning för elever med funktionshinder 
syftar å ena sidan således till att skapa generella lösningar och en gemensam undervisning som 
möjliggör erkännande av att alla elever som är i behov av mer eller mindre stöd ska berättigas det. 
Å andra sidan ska de elever som behöver stöd identifieras och resurser ska kunna omfördelas till 
de som behöver extra stöd. 

Att se och utnyttja elevers olikheter som en resurs är en stor utmaning och ett arbete som 
skolpraktiken inte lever upp till enligt Tideman (2004, s. 18). Jerlinder (2005, s. 12-13) menar 
dessutom, i relation till detta, att generella lösningar är att föredra framför särskiljande då 
särskiljande lösningar riskerar att utesluta individer från sin omgivning. Malmqvist (2001, s. 25) å 
andra sidan framhåller att undervisningen för elever med funktionsnedsättning bör 
individualiseras och anpassas efter deras skilda behov. Jerlinders studie (2005, s. 90) visar att 
individuella förutsättningar och samhällsstrukturer måste beaktas för att skapa möjlighet för en 
rättvis undervisning. Samtidigt menar Jerlinder att tidig inkludering i skolåldern främjar ett 
positivt resultat av inkludering.  

3.1.4 Lärarens förutsättningar för arbete med elever med funktionsnedsättning 
Studier visar (se exempelvis Jerlinder 2005, s. 13; Heimdahl Mattson, 1998) att om särskilt eller 
extra stöd sätts in för elever med funktionsnedsättning så skapas större möjlighet för elever att 
påverka sin egen skolsituation samt att omgivningens krav blir mer kompatibla och de negativa 
effekterna av omgivningens krav minskar för dessa elever i undervisningen. Fortbildning för 
lärare i idrott och hälsa för att höja kompetensen har visat sig vara en bristvara. Detta trots att 
lärarens positiva attityd till att arbeta med inkludering som undervisningsverktyg är avgörande för 
att inkludering ska fungera (Jerlinder 2010, s. 45). Jerlinders studie (2010, s. 53) visar att de lärare 
som: 

i) finner sig ha kompetensen att möta dessa elever 
ii) deltagit i kurser i anpassad idrottsundervisning eller har möjlighet till fortbildning  
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iii) har tidigare positiva erfarenheter att bemöta elever med funktionsnedsättning i 
idrottsundervisning 

iv) har stöd från kollegor och ledning 
 

har mer positiv attityd till en inkluderad idrottsundervisning. Studien omfattar över 1200 lärare 
och majoriteten av dessa anser att deras idrottslärarutbildning inte behandlade inkluderande 
pedagogiska perspektiv. De hinder som lärarna upplever angående inkluderande undervisning är 
att de saknar kompetens att möta elever i behov av särskilt stöd eller funktionsnedsättning. 
Studien visar dock att idrottslärare är positiva till att arbete med inkluderande undervisning av 
dessa elever men att utökad utbildning samt erfarenheter är eftersträvansvärt.  
    Lärares förväntningar och uppfattningar av elever påverkar till stor del interaktionen mellan 
lärare och elev. Mawer (1995, s. 34) har studerat vad som utmärker goda lärare. Han menar att 
sådana lärare i idrott och hälsa tycks analysera och diagnostisera elevernas prestationsnivå och 
kompetens vad gäller färdigheter, kunskaper och förståelse och är medvetna om elevernas 
förmåga, så att de kan utforma lämpliga inlärningsmiljöer som passar deras förmåga. Han menar 
även att lärare i idrott och hälsa har en välutvecklad observationsförmåga som gör att de kan 
diagnostisera elevernas inlärningssvårigheter och hur de bör gå vidare.  

3.1.6 Omgivningens betydelse för delaktighet 
I Jane Brodins artikel Kan utomhuspedagogik stödja lärande och inkludering? presenterar hon att vad 
många unga gör på sin fritid inte överensstämmer med vad de helst vill göra. Om miljön är 
tillgänglig och anpassad kan lärande och social inkludering stimuleras (Brodin, 2011). Många barn 
med funktionsnedsättning har negativa erfarenheter från skolidrotten. Det finns en motsättning 
till vilka rättigheter dessa elever har till delaktighet och jämlikhet gentemot de faktiska 
förutsättningar de möter. 
    Att benämningen elever med behov av särskilt stöd i skolans styrdokument på 90-talet ändrades till 
elever i behov av särskilt stöd menar Jerlinder påvisar ett synsätt där problematiken inte enbart är 
individens egna utan något som uppstår i samspel med skolorganisationen och omgivningen 
vilket således gör det till allas angelägenhet (Jerlinder 2005, s. 29). Omgivningens betydelse för att 
skapa delaktighet är en kombination av de förutsättningar som miljön erbjuder samt de 
förutsättningar eleven har. Problem i skolsituationer för elever med funktionsnedsättning 
tenderar att individualiseras till individens egna och omgivningens betydelse förbises således 
(Jerlinder 2010, s. 42).  
     Hemmingsson (2011) tar upp i sin artikel Delaktighet i skolan för barn med rörelsehinder att 
delaktighet i skolan är betydelsefullt, bland annat ur ett hälsoperspektiv. Att skapa de bästa 
förutsättningarna för utveckling och lärande genom att främja aktivitet och delaktighet i skolan 
och på fritiden är en viktig preventiv insats med avseende på barn och ungdomar med 
rörelsehinder. I det typiska fallet så finns det bara en elev med ett rörelsehinder i en klass och är 
kanske även den första eleven som skolpersonalen har träffat som har ett rörelsehinder. Detta 
medför att skolans beredskap och kompetens att bemöta en elev med ett funktionshinder kan 
vara bristfällig (Hemmingsson, 2011). En annan svårighet för att uppnå lika villkor är att skolans 
byggnader, organisation och former för lärande i allmänhet inte är utformade för elever med 
rörelsehinder utan för elever som har åldersadekvata fysiska, psykiska och kognitiva förmågor. 
Förutom att skolpersonalens bristande kunskaper om barn med rörelsehinder bidrar till att 
nödvändiga anpassningar inte görs så beror detta även på skolaktiviteter som inte är anpassade 
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för barn med rörelsehinder. Nödvändiga hjälpmedel saknas och även skolans normer, värderingar 
och regler är inte utformade efter elever med rörelsehinder. Detta medför att förutsättningarna 
för rörelsehindrade barns lärande och utveckling i skolan är sämre redan när eleven börjar skolan 
(Hemmingsson, 2011).  
    Flera studier har visat att fysiskt funktionsnedsatta barns fritid är mer begränsad och oftare är 
bunden till hemmet i jämförelse med andra barn (King G, Imms C, Maher, C.A, 2011). Skolan 
har därmed en större betydelse som utvecklingsmiljö och social arena för barn med fysisk 
funktionsnedsättning än för andra barn och kan vara den enda möjligheten till att vistas med 
jämnåriga. Hemmingsson (2011) poängterar en studie där man undersökt dessa elevers syn på 
delaktigheten i skolan. Resultatet visar att eleverna främst betonade den sociala delaktigheten och 
behovet av flexibla lösningar. Vid intervjun med eleverna om delaktigheten i skolan framkom det 
att dessa främst prioriterade att vara ”där saker händer”, vilket var viktigare än att själv utföra 
eller delta i aktiviteten (Asbjornslett M., 2011). Även lärarens förhållningssätt och flexibilitet var 
något som framkom vara betydelsefullt för eleverna. Pereira (2010) genomförde intervjuer med 
barn i portugisiska skolor där det framkom att delaktighet oftast inte var relaterat till själva 
utförandet utan det viktiga var engagemanget i aktiviteten och att den sociala miljön fick dem att 
känna sig som en del av helheten (Hemmingsson, 2011; Pereira 2010). 

3.1.7 Undervisningen för elever med funktionsnedsättning 
Enligt Fors (2004, s. 54) krävs det oftast ganska små förändringar i idrottsundervisningen för att 
arbeta inkluderande. För att aktiviteten ska bli meningsfull och utmanande för alla elever så krävs 
det att rätt typ av anpassning av undervisningen genomförs som är relaterad till vilken typ av 
funktionsnedsättning eleven har och vilken typ av aktivitet som är planerad. Dock ska 
anpassningen endast ske då det verkligen behövs menar Fors (2004, s. 55). Målet med 
anpassningen är att skapa en aktivitet som passar alla elever i klassen. Ändringen kan vara allt från 
byte av utrustning, metodik eller regler. En viktig del för att skapa inkludering och delaktighet är 
att alla elever i klassen är med på de förändringar och anpassningar som görs. Fors (2004, s. 57) 
tar även upp några konkreta punkter som man som idrottslärare ska tänka på för att behålla den 
ursprungliga aktivitetens syfte och även för att optimera individens förmåga:  
 
För att bibehålla den ursprungliga aktivitetens syfte bör man;  

• vara tydlig med lektionens mål 
• kunna anpassa lektionen med bibehållen målsättning 
• kunna utmana alla elever 
• uppmuntra elever till uppskattning av olikheter 

För att optimera individens förmåga bör man; 
• fokusera på elevens möjligheter 
• välja lämpliga aktiviteter 
• erbjuda en trygg och stödjande inlärningsmiljö 
• uppmuntra prestationer 
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3.1.8 Delaktighet och inkludering 
Interaktion och social samvaro är en grundläggande förutsättning för att barn och elever ska 
utveckla respekt, förståelse och hänsyn för varandras olikheter. Inkludering handlar ofta idag om 
att elever med funktionsnedsättning ska inkluderas i de ”normala praktikerna” med elever utan 
funktionsnedsättning och alltså inte det omvända (Wickman 2010, s. 45). Att delta och vara 
delaktig är två nära besläktade ord med två olika innebörder. Att vara delaktig innebär att man 
inkluderas både på ett socialt och fysisk plan. Brodin (2011) menar att placering av en 
funktionsnedsatt elev i en klass där de flesta elever inte har några funktionsnedsättningar oftast 
innebär deltagande snarare än inkludering och delaktighet. Eleven beaktas sällan som en naturlig 
del av klassen och upplever oftast inte sig själv som en del av gemenskapen. För barn med 
funktionsnedsättning brukar de i åldern 7-12 år tendera att inte längre kunna delta på samma 
villkor som sina kamrater. Mellan 12-18 år kan man se hur barn med funktionsnedsättning allt 
mer väljer att exkluderas i samma takt som de automatiskt blir exkluderade från sociala relationer 
då de inte längre behärskar de psykiska och fysiska krav som närmiljön förutsätter (Brodin, 2011). 
En viktig aspekt som studier visar för inkludering är elevens relation till kamrater i klassen samt 
lärare (Jerlinder 2010, s. 45; Jerlinder 2005, s. 85). Brodin menar att det effektivaste sättet att 
skapa solidaritet mellan barn är att arbeta med inkludering och en inkluderande skolgång vilket 
kräver skolorganisationens och lärarens kompetens (Brodin & Lindstrand 2004, s. 69). Detta 
understödjs även av modern organisationsteori som menar att om interaktionsfrekvensen mellan 
medlemmar i en grupp ökar så ökar graden av ömsesidig sympati (Gilje, m.fl 2007, s. 107). 
Lindstrand och Brodin (2007) betonar att avvikelse alltid är kopplat till maktutövande och den 
som definierar vad avvikelse är, är också den som bestämmer. De menar att för att man ska 
kunna bedriva en skola för alla så krävs en attitydförändring och att allmänheten får ökade 
kunskaper om personer med funktionsnedsättningar  

3.2 Teoretiska utgångspunkter 
I studien används ett sociokulturellt perspektiv och KASAM (Känsla Av Sammanhang) som 
teoretiska utgångspunkter. Vidare används funktionsnedsättning, delaktighet och inkludering som 
teoretiska begrepp. 

3.2.1 Sociokulturellt perspektiv 
Utifrån ett sociokulturellt perspektiv är kunskap situerad och kontextuellt determinerad (Säljö 
2005, s. 79). En individs lärande består i att tillgodogöra sig tillvägagångssätt att förhålla sig till 
och bearbeta omvärlden som är funktionell i skilda sociala miljöer (Säljö 2005, s. 80). Det 
sociokulturella perspektivet har sin utgångspunkt i Vygotskys idéer och teorier. Perspektivet 
menar att intellektuella och konkreta verktyg är det som får människan att förstå omvärlden och 
handla i den. För en individs tänkande och handlande är det kommunikativa sammanhanget av 
betydelse för lärandet (Bråten 1998, s. 40). I interaktion och kommunikation med andra 
människor samspelas och skapas sätt att tänka, resonera och handla. En elevs lärande och 
utveckling sker således i sociokulturella sammanhang och i samspelet med sin sociala omgivning. 
Bråten (1998, s. 42) menar även att läroplanens idéer stämmer väl överens med det 
sociokulturella perspektivet. Perspektivet motiverar till inkludering och delaktighet utifrån ett 
lärandeperspektiv då det sociokulturella perspektivet fokuserar på processen hur individer 
samspelar kring och utnyttjar kognitiva och intellektuella redskap för att skapa kunskap (Säljö 
2005, s. 229). Utifrån ett sociokulturellt perspektiv är barn och unga sociala aktörer där kulturen 
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och det sociala sammanhanget påverkar hur individen kan använda sin autonomi för att i stunden 
finna den bästa läsningen för den situation den befinner sig i. Det vill säga vilken makt barnet 
själv har över sitt handlingsutrymme (Melin 2009, 7-9).   

3.2.2 KASAM 
Aaron Antonovsky myntade begreppet KASAM, känsla av sammanhang och fann efter studien tre 
centrala komponenter som ligger till grund för psykiskt välbefinnande. Begriplighet syftar på 
struktur och regelbundenhet, i vilken utsträckning man upplever inre och yttre stimuli till den 
information som är ordnad. Hanterbarhet definierar Antonovsky som den grad till vilken man 
upplever att det finns resurser till ens förfogande samt medhjälp till att möta de krav som ställs. 
Individer som upplever hanterbarhet har resurser att hantera motgångar och skapar 
motståndskraft till ohälsa. Den tredje komponenten meningsfullhet betraktar Antonovsky som 
begreppets motivationskomponent. Hög meningsfullhet innebär att individer upplever 
utmaningar värda att investera energi i (Antonovsky 1994, s. 41). Antonovsky ställde sig frågan 
varför vissa individer förblir psykiskt välmående och definierade KASAM likt följande: 
 

Känslan av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man har en 
genomträngande och varaktig men dynamisk känsla av tillit att de stimuli som härrör från ens 
inte och yttre värld under livets gång är strukturerade, förutsägbara och begripliga, de 
resurser som krävs för att man skall kunna möta de krav som dessa stimuli ställer på en finns 
tillgängliga, och dessa krav är utmaningar, värd investering och engagemang. (Antonovsky, 
1994, s.41)  

3.2.3 Funktionsnedsättning som begrepp 
En individs funktionsnedsättning kan vara funktionshindrande beroende på sin omgivning. 
Funktionshinder uppstår när en person med funktionsnedsättningen möter bristande 
tillgänglighet, svårigheter eller hinder i sin närmiljö (Wickman 2010, s. 42). En nedsättning enligt 
socialstyrelsen kan vara både fysisk, psykisk och intellektuell. Funktionshinder enligt 
Socialstyrelsen innebär den begränsning som funktionsnedsättningen för en individ innebär i 
relation till sin omgivning. En person är således inte funktionshindrad utan blir det i förhållande 
till sin omgivning och en funktionsnedsättning behöver inte automatiskt innebära 
funktionshindrande i idrottssammanhang eller i samhället i övrigt (Socialstyrelsen, 2014). WHO, 
världshälsoorganisationen menar att den fysiska, sociala och attitydmässiga omgivningen kan 
antingen vara underlättande eller hindrande för individer med funktionsnedsättning. En balans 
mellan omgivningens krav och individens förutsättningar är således dels en förutsättning för 
lärande men också ett krav för att en individ med funktionsnedsättning inte ska bli 
funktionshindrad (WHO, 2014).  
    Ur ett sociokulturellt perspektiv är det de sociala och kulturella sammanhangen som skapar att 
en individ med funktionsnedsättning blir funktionshindrad. Den omgivande miljön kan anpassas 
och de sociala och kulturella processerna omskapas för att en individ med en 
funktionsnedsättning ska kunna minimera funktionshindren. Funktionshinder blir således en 
konstruktion utifrån sociala och kulturella processer, strukturer och sammanhang (Jerlinder 2005, 
s. 21).    
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3.2.4 Delaktighet som begrepp 
Delaktighet kan ses som ett paraplybegrepp med flera aspekter (Jansson 2004, s 7-9). Jansson 
(2004) delar in delaktighetsbegreppet i sex olika aspekter varav tre är objektivt observerbara och 
tre är subjektiv upplevda.  
 
De objektiva är: 
Tillhörighet: Att ha plats i sammanhanget. 
Tillgänglighet: Fysisk och funktionell delaktighet. 
Samhandling: Social delaktighet. 
 
De subjektiva är: 
Engagemang: Psykologisk delaktighet. 
Erkännande: Interpersonell delaktighet. 
Autonomi: Existentiell delaktighet.  
 
Tillhörighet innebär att man tillhör det sammanhanget där medaktörerna finns och är aktiva. 
Tillgänglighet menar att individen har tillgång till aktivitetens fysiska och sociokommunikativa 
sammanhang. Begreppet syftar även till ett symboliskt sammanhang där individen förstår 
meningen med sammanhanget och kan till exempel skilja lek från verklighet. Det tredje objektiva 
begreppet, samhandling, innefattar att man utifrån ska kunna observera att en individ är inkluderad 
i handlingen och sammanhanget. I engagemang är individens motivation en viktig komponent och 
innebär att en individ känner intresse för ett sammanhang och tillfredställelse i aktiviteten. 
Erkännande syftar till att en individ erkänns som delaktig i ett sammanhang och uppfattas som en 
självklar medlem. Det sista begreppet autonomi innebär graden av individens självbestämmande 
och graden av att vara oberoende (Jansson 2004 i Melin 2009 s. 8-9).  
     För att en individ ska räknas som delaktighet ur ett sociokulturellt perspektiv innebär det att 
individen ska både vara delaktig i ett socialt sammanhang och vara accepterad av de andra 
deltagarna i det sammanhanget (Jansson 2004 i Melin 2009 s. 7). I en FoU-rapport, Barns 
delaktighet i förskolan beskrivs följande exempel ur ett sociokulturellt perspektiv; 

 
Lisa sitter i sin rullstol ute på förskolans gård och observerar barn som leker. Hon lever sig in 
i det de andra barnen gör, hennes minspel följer barnens upplevelser och hon skrattar åt 
samma saker som de. När hon har gått in frågar jag henne vad hon gjorde utomhus. Hon 
berättar för mig att hon lekte, med vem hon lekte och vad hon lekte. Hon var mycket 
engagerad i sin observerande position. När jag frågar några av de andra barnen om Lisa var 
med och lekte får jag ett nej till svar. Lisa är aldrig med och leker. (Melin 2009, s. 7) 

Ur ett sociokulturellt perspektiv är Lisa aldrig med och leker, till skillnad från till exempel ett 
individuellt perspektiv. För att Lisa ska vara delaktig i leken krävs de att de andra barnen erkänner 
henne som lekkamrat och hon ingår i ett integrerat samspel med dem (Melin 2009, s. 7).  

3.2.5 Inkludering som begrepp 
Nilholm (2006, s. 7) menar att inkludering kan ske när skolmiljön anpassas efter det faktum att 
alla elever är, och har rätt till, att vara olika. Inkludering är enligt Brodin och Lindstrand (2004, s. 
25) när individen är en naturlig del av en enhet, eller i skolsammanhang, en klass och skolan i 
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stort. Inkludering bör inte ses som ett konstant tillstånd, utan en ständig process som berör den 
sociala omgivningen där eleven befinner sig. Rumslig, social och didaktisk inkludering är tre begrepp 
som Asp-Onsjö (2006, s. 60) använder sig av för att belysa inkluderingsbegreppet. Rumslig 
inkludering innebär den fysiska placeringen av en elev som exempelvis i klassrum, idrottshall, 
skolgård eller matsal. Den sociala inkluderingen tar upp interaktionen och samspelet mellan lärare 
och andra elever. Den didaktiska inkluderingen fokuserar på hur förutsättningarna är anpassade 
till elevens lärande (Asp-Onsjö, 2006, s. 62). Det finns ett tydligt dilemma mellan didaktisk och 
social inkludering menar Asp-Onsjö (2006, s. 63). Didaktisk inkludering betecknar i vilken 
utsträckning de didaktiska förutsättningarna är anpassade för att utveckla elevens lärande. Social 
inkludering definieras som alla elevers rätt att känna sig delaktiga i den sociala gemenskapen som 
finns i exempelvis en skolklass. Dilemmat som Asp-Onsjö (2006, s. 65) menar är mellan den 
avskiljning och gemenskap som lärare får uppleva varje dag i skolan. De resurser som lärare har 
att tillgå måste ofta balanseras mellan kravet på att eleverna ska tillhöra sin reguljära klass 
samtidigt som de i vissa fall anses behöva speciell undervisning, vilket skapar ett dilemma. Det 
finns ingen gräns mellan didaktisk och social inkludering, en elev kan vara didaktiskt inkluderad 
utan att vara socialt inkluderad och tvärt om, båda, eller ingetdera.  

Inkludering får ur ett sociokulturellt perspektiv en stor betydelse för elevens möjlighet att lära 
(Säljö 2000, s. 229). Utifrån ett sociokulturellt perspektiv är det interaktionerna mellan individer 
som skapar inkludering. Inkludering skapas följaktligen genom gruppen och de gemensamma 
aktiviteterna (Jansson 2004 i Melin 2009 s. 7). Kommunikation och samspel är två viktiga 
komponenter för eleven och dess omgivning för inkludering i ett sociokulturellt perspektiv (Säljö 
2000, s. 229). 
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4. Syfte och frågeställning 

4.1 Syfte 
Det primära syftet är att belysa upplevelser och erfarenheter i ämnet idrott och hälsa hos elever 
med fysisk funktionsnedsättning och idrottslärares upplevelser och erfarenheter av arbete med 
dessa elever. Det sekundära syftet är att ställa dessa delstudier mot varandra. 
 

4.2 Frågeställning 

Delstudie 1 
1.  Hur upplever elever med fysisk funktionsnedsättning att deras lärare i idrott och hälsa 
möjliggör undervisningen efter deras behov? 

2. Vad anser eleverna gynnar deras inkludering i undervisningen?  

Delstudie 2 
3. Vilka förutsättningar upplever lärare i idrott och hälsa behövs för att möjliggöra för inkludering 
i undervisningen för elever med fysisk funktionsnedsättning? 

4. Hur anpassar läraren undervisningen för att möjliggöra inkludering för elever med fysisk 
funktionsnedsättning.  
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5. Metod  

5.1 Intervju som metod 
Intervjumetoden för båda delstudierna är en kvalitativ halvstrukturerad intervju vilket innebär att 
frågorna är öppna och kompletterades med följdfrågor. Följdfrågor kan underlätta förståelsen av 
den information som ges för respondenten och som intervjuare kan man få en mer nyanserad 
förståelse samt större djup i svaren (Kylén 2004, s. 9). Genom en kvalitativ metod kan intervjun 
vara mindre strukturerad och möjliggöra för att ställa frågor som passar in i de enskilda fallen 
(Patel 2011, s. 81). Intervjuguiden formulerades utefter huvudteman bestående av flera 
underteman, alla med öppna frågor och följdfrågor. Detta för att inte begränsa respondentens 
svar utan istället kunna diskutera friare kring respondentens erfarenheter och inställning (Patel 
2011, s. 84). Patel menar att intervjun kan berikas på detta sätt och att respondentens uppfattning 
kring ämnet tydligare framkommer (Patel 2011, s. 85). Intervjuerna spelades in för att kunna 
transkriberas vilket rekommenderas av Esaiasson då samtalet kan flyta på mer naturligt och utan 
avbrott (Esaiasson 2007, s. 240). Inspelning kan möjligen hämma respondenten men fördelen 
med inspelning är att allt blir dokumenterat och man kan återge mer exakta svar (Kylén, 2004, s. 
40). 
    Vi delade upp intervjuerna i delstudierna mellan oss och i samtliga intervjuer har 
intervjuguiden följts. Merparten av intervjuerna har dock gjorts av den som ansvarar för 
delstudien. Transkriberingarna är samtliga gjorda av den som ansvarar för delstudien då alla 
intervjuer spelats in. 

5.2 Delstudie 1 

5.2.1 Urval 
Urvalet för delstudie 1 bestod av elever med en fysisk funktionsnedsättning från grundskolans 
senare del och gymnasiet. Samtalsintervjuer valdes att utföras då dessa ger utrymme för 
interaktion mellan intervjuare och respondent samt synliggör hur ett fenomen gestaltar sig 
(Esaiasson 2007, s. 251). Intervjuerna genomfördes med fem elever som kontaktades via mail 
genom idrottslärares förslag på elever som kunde intervjuas. Några av intervjuerna genomfördes 
även med elevernas idrottslärare. Målet var att intervjua elever med en fysisk 
funktionsnedsättning som går i en klass med elever utan funktionsnedsättning.   

5.2.2 Genomförande 
Innan intervjuerna genomfördes testades intervjuguiden (se bilaga 1) genom en pilotstudie som 
utfördes på en elev som inte är en del av empirin i delstudie 1. Esaiasson menar att den empiriska 
pilotstudien motverkar misstag och tydliggör vilka frågor som inte fungerar (Esaiasson 2007, s. 
226). Pilotstudien visade att ett par av frågorna var överflödiga och intervjuguiden justerades 
därefter. En första kontakt togs via mail för att fråga om eleven hade möjlighet att ställa upp på 
en intervju (se bilaga 3 och 4). Det skickades även ett mail till elevens föräldrar för deras 
godkännande om intervjun samt information om studien. Vidare bestämdes tid och plats på 
elevens skola. Intervjuerna genomfördes i grupprum tillsammans med eleven och en intervjuare.  
 
Vid intervju av barn eller ungdomar är det viktigt att man som intervjuare är konkret samt att 
man kan sympatisera med intervjupersonen. Genom pilotstudien kunde tydlighet i 
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intervjufrågorna bekräftas. Eleverna intervjuades en och en då två intervjuare riskerar ett sorts 
maktövergrepp där respondenten kan känna sig i underläge, vilket ville undvikas (Trost 2010, s. 
67). Intervjuerna spelades in med hjälp av mobiltelefon för att underlätta transkriberingen och 
undvika missförstånd och tolkningsfel av respondentens svar i bearbetningen av datan. De 
utmärkande dragen som valdes att användas för studien var intresse och upplevelser av ämnet, 
idrottslig erfarenhet, bedömning och idrottslärarens anpassning av ämnet. Intervjuerna varade i 
30 – 60 minuter beroende på respondenterna. 

5.2.3 Bearbetning av data 
Efter avslutade intervjuer transkriberades allt material. Att transkribera kan vara tidskrävande 
men ger en större överblick över resultatet. Dessutom kan värdefulla citat få en rättvis behandling 
med hjälp av denna metod. Materialet för delstudie 1 presenteras i form av sammanfattningar och 
citat efter intervjuguidens huvudteman, efter följande underrubriker; ”personlig bakgrund”, 
”idrott” och ”lärarens anpassningar och bedömning”. Detta för att ge läsaren en bättre översikt.  

5.3 Delstudie 2 

5.3.1 Urval 
Urvalet av lärare gjordes utifrån personliga kontakter. Lärare valdes ut från de skolor vi själva 
arbetar på eller vi tidigare haft verksamhetsförlagd utbildning vid. Detta medvetna val bygger på 
att säkerhetsställa att läraren har erfarenhet av elever med funktionsnedsättning. En första 
kontakt togs via mail för presentation av oss och studiens syfte. Kontakten togs tidigt under 
terminen för att lärarna själva skulle kunna ha möjlighet att välja en lämplig tid att besöka skolan. 
Att slumpmässigt välja sitt urval menar Esaiasson gynnas enbart då urvalet är stort och vid 
praktiska begränsningar är strategiska urval att föredra (Esaiasson 2007, s. 87). Strategiska urval är 
inte representativ för större grupper i helhet men likt vårt syfte kan man lyfta allmängiltiga 
aspekter som är väsentliga för studien (Esaiasson 2007, s. 144). 

5.3.2 Genomförande 
En första pilotstudie gjordes för att testa intervjuguiden (se bilaga 2). Denna genomfördes på en 
idrottslärare som inte deltar i delstudie 2. Syftet med pilotstudien var att testa intervjuguidens 
användningsbarhet och skaffa ytterligare intervjuvana inför den empiriska insamlingen. Esaiasson 
menar att den empiriska pilotstudien stärker reliabiliteten och tydliggör vilka frågor som inte 
fungerar (Esaiasson 2007, s. 226). Genom pilotstudien tydliggjordes vissa svårformulerade frågor 
som vi bearbetade inför de kommande intervjuerna. Efter att första kontakten tagits fick lärarna 
välja tid och plats för intervju. Ett mål med intervjuerna var att skapa en naturlig plats för 
respondenten. Kylén (2004) menar att intervju är ett konstlat möte skilt från ett naturligt samtal 
(Kylén 2004, s. 39). Därav kan val av plats skapa trygghet hos respondenten och strävan efter ett 
naturligt samtal blir således lättare för mig som intervjuare. Lärarna fick således välja plats för 
intervjun och ofta valde de sitt eget personalrum eller ett närliggande grupprum. Esaiasson menar 
att tid och plats är en av de faktorer som har en stor inverkan på intervjukvaliteten. En lugn av 
avskärmad plats, fri från störande moment där respondenten kan känna sig bekväm och 
avslappnad gynnar intervjuresultatet (Esaiasson 2007, s. 226). Esaiasson (2007) tydliggör att 
uppföljningsfrågor är en av intervjumetodens styrkor. Det är således viktigt att intervjuaren är 
påläst och har kompetensen inom sitt intervjuområde för att kunna ställa värdefulla följdfrågor. 
Ur detta perspektiv kan det vara en nackdel att samtliga intervjuer från vardera delstudie 
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genomförts av samma person men samtidigt så kan detta skapa nyanserade uppföljningsfrågor. 
Intervjuerna mellan respondenterna varierade mellan 30 – 60 min. 

5.3.3 Bearbetning av data 
Intervjuerna har sammanställts med både justerad utskrift och kompletterat med referat. Att 
transkribera kan vara tidskrävande men ger en större överblick över resultatet. Inledande delen av 
intervjun där lärarna presenterar sig, sin arbetserfarenhet och tro på idrottslig kunskap 
sammanställdes medan resterande intervju transkriberas. Genom att transkribera och upprepa 
dialogen framställs mönster och tematiska resultat tydligare (Esaiasson 2007, s. 299). På grund av 
tidsaspekten skrevs transkriberingen efter ord i noggrannhet men längre pauser, emotionella 
uttryck, betoning av ord etc. kommer uteslutas. För att underlätta för läsaren överförs texten från 
talspråk till skriftspråk.    
 
Resultatet presenteras tematiskt och varvas med sammanfattning och citat från lärarna. Empirin 
redogörs utefter intervjuguiden där lärarnas svar ställs gentemot varandra för att skapa större 
nyans. Då det inte finns en given mall för presentation av empirin poängterar Esaiasson att det 
viktigaste är att man presenterar och redovisar systematiskt (Esaiasson 2007, s. 275). Vidare råd är 
att vara grundlig i den begynnande och konkreta sammanfattningen. Detta för att lättare finna 
mönster och delar som relaterar till varandra och de teoretiska perspektiven (Esaiasson 2007, s. 
275).  

5.4 Reflektion över metod 

Ämnet för den kvalitativa forskningsintervjun är intervjupersonens livsvärld och hennes 
relation till den. Syftet är att beskriva och förstå de centrala teman som den intervjuade 
upplever och förhåller sig till. (Kvale, 1997) 

	  
En första reflektion är att intervju som metod är användbar i denna studie då det är individens 
uppfattning och upplevelser som ska undersökas. Fördelen med intervjumetoden är att få en 
djupare förståelse för respondenterna och troligtvis kunna analysera frågeställningarna mer 
ingående. Nackdelen är att vi inte får en generell bild över hur elever med funktionsnedsättning 
eller idrottslärare ser på ämnet utan snarare några få respondenters djupare åsikt.  
Validiteten och reliabiliteten beskriver kvaliteten hos den insamlade empirin. En förutsättning för 
att få en hög validitet förutsätter att man har en hög reliabilitet (Kylén 2004, s. 140). Validiteten 
kan beskrivas som hur trovärdigt det insamlade materialet är och reliabiliteten i studien anger hur 
tillförlitlig och hållbar empirin är. Kylén (2004) tydliggör att ju mer strukturerad metoden är desto 
högre reliabilitet får materialet (Kylén 2004, s. 142). För att få en hög validitet bör bland annat 
respondenterna vara öppna med att prata om sin situation och sina erfarenheter. Att lärarna själva 
får rekommendera elever som respondenter kan både gynna och missgynna validiteten. De 
känner eleverna närmare och har en insikt i deras livssituation samtidigt som just denna närhet till 
eleverna kanske skapar en begränsning i urvalet av elever. Validiteten och reliabiliteten beror 
också utan hur påläst och kompetent man som intervjuare är på sitt studieområde och när 
intervjuerna genomförs. Eftersom dessa studier omfattar få respondenter anser vi att vi inte kan 
dra några generella slutsatser utifrån resultaten som kan ligga till grund för generaliseringar inom 
större grupper. 
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5.5 Etiska ställningstagande 
Under arbetets gång håller vi oss inom de riktlinjer som finns för forskning inom humanistiska 
och samhällsvetenskapliga områden. De fyra principer som vi utgår ifrån är:  

1. Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella forskningsuppgiftens 
syfte.  

2. Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan.  

3. Uppgifter om ingående personer i undersökningen skall ges största möjliga konfidentialitet och 
personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem.  

4. Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för forskningsändamål.  

Utifrån de riktlinjer som står ovan kommer vi kalla respondenterna i intervjun för andra namn i 
studien för att försäkra anonymiteten (Vetenskapliga rådet, 14-01-28). Samtliga respondenter fick 
före intervjun ta del av studien och dess syfte. Genom att ta en tidig kontakt fick lärarna och 
eleverna god tid på sig att bestämma över sin medverkan. Esaiasson (2007) menar de etiska 
sidorna bör övervägas redan i förberedelserna för att skapa en kvalitativ studie (Esaiasson 2007, s. 
257). Inför intervjuerna informerades samtliga respondenter att deras anonymitet skulle bevaras. 
Trost (2010) tydliggör att anonymitet inte enbart innebär förändring av identitet utan även 
inkluderar konfidentialitet i form av att det som sägs inte kommer föras vidare. Samtidigt ska 
empirin inte kunna urskilja vilken respondenter än för utomstående läsare. Detta har vi förhållit 
oss till i vår studie (Trost 2010, s. 61).  
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6. Resultat 
I resultatet kommer varje delstudie presenteras för sig. Nedan visas en tabell över vilka elever i 
delstudie 1 som tillhör en lärare i delstudie 2. 
 
Tabell 1. Elev och lärare 
Vem är elev till vilken lärare? 
Lärare Elev 
Richard Amanda 
Hans Jacob 
Margareta Tomas 
Frans - 
Christina - 
Peter - 
- Robert 
- Viktoria 

 

6.1 Delstudie 1 
Resultatet för delstudie 1 presenteras tematiskt efter följande rubriker; presentation av eleverna, kursen 
idrott och hälsa samt idrottslärarens anpassning. 

6.1.1 Presentation av eleverna 
Jacob har akondroplasi2 som är en form av dvärgväxt. Hans är hans idrottslärare och Jacob går i 
på en högstadieskola. Jacob trivs jättebra i sin klass och hans klass accepterar honom för den han 
är och han själv känner sig väldigt bekväm med den han är. ”Jag har aldrig tänkt att den jag är, är 
någon med handikapp.” Jacob säger att ibland kan hans klasskamrater skämta om hans 
problematik, men att ingen människa går utan humor. Han känner sig inkluderad i sin klass och 
att han verkligen tillför något till klassen. ”Jag minns nån gång då till och med den mest atletiska 
killen i klassen som säger såhär ’Amen det där var ett helvete liksom, men du klarade det bra!’. 
Och då vare såhär bara positiv känsla som bara helsike alltså.”   
	  
Tomas är Margaretas elev och han sitter i permobil då han har en nedsatt rörelseförmåga i 
framför allt armar men också ben. Han går i ettan på ett gymnasium. Tomas gillar att spela spel 
på fritiden och har ett väldigt stort intresse för musik. Han spelar ihop med en kompis och vill 
gärna hålla på med musik i framtiden. Favoritämnet i skolan är teknik och om han inte kommer 
att hålla på med musik så kan han tänka sig att studera vidare inom juridik. När det gäller skolan 
så tycker han att det är bättre på gymnasiet där man går en linje med likasinnade i jämförelse med 
grundskolan. Tomas trivs i sin klass just nu och tycker att han har en bättre klass nu än i 
grundskolan.  
 
Robert är 18 år gammal och sitter i permobil då han har en nedsatt rörelseförmåga i armar och 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Akondroplasi är en form av dvärgväxt till följd av hämning av tillväxtbrosket i de långa 
rörbenens ändar. Armar och ben är starkt förkortade, medan bål och huvud utvecklas normalt. 
Intelligensen påverkas inte. Akondroplasi förekommer i 2 fall av 100 000 födda 
(Nationalencyklopedin, 2014).  
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ben. Han går första året på en gymnasieskola. På fritiden gillar han att hålla på med egengjord 
musik då han spelar både trummor och piano. Tidigare i grundskolan var han aktiv inom 
innebandy för personer med permobil, men slutade efter ett år på grund av långt avstånd. I 
skolan är favoritämnet matematik och han trivs väldigt bra i sin klass. Skolan i övrigt tycker han 
är okej, det kan ibland bli något stökigt och högljutt då det går över 1000 elever på skolan.  
 
Amanda är 14 år och har en cp-skada3 och sitter i rullstol. Hennes idrottslärare är Richard och 
hon går just nu i åttan på en högstadieskola. Hon trivs bra i sin skola och är väldigt nöjd med sina 
lärare, klasskamrater och skolan i sin helhet. Hennes favoritämnen av de teoretiska är SO och av 
de praktiska ämnena är det syslöjd och hemkunskap. När Amanda får frågan om vad hon vill bli 
när hon blir stor så svarar hon att ”drömmar och verklighet är två olikheter”. Hon berättar att 
hon skulle vilja bli sångare för att hon tycker om att sjunga eller så vill hon arbeta med barn. På 
fritiden brukar Amanda sjunga i kör och går även på ”NIT-grupp” som är Nätverksbaserad 
Intensiv Träning för barn och unga. Hon har gått i gruppen sedan hon var liten och gruppen är 
till för rörelsehindrade och cp-skadade barn och unga som träffas och pratar om erfarenheter, 
känslor, har kul och tränar tillsammans. När hon får frågan om hon tycker att NIT-gruppen är 
bra så svarar hon; ”Ja jag tycker det är jättebra! Framförallt får man väldigt starka vänskapsband, 
men fina vänner. Om man tänker utifrån samhällets normer så är ju en normalstörd som jag 
brukar säga, normen. Men när man är där då, när de är så många cp-skadade där så får man känna 
sig normal. Det är en gång i veckan.” 
 
Viktoria är 19 år gammal och har en cp-skada. Hon sitter i rullstol och har en hörselnedsättning. 
Viktoria bor i nu i en mellanstor stad men har tidigare flyttat runt i Sverige. Hennes stora intresse 
är musik och hon är även intresserad av idrott. Hon har tidigare provat på sporter som bowling, 
basket, innebandy och pistolskytte och idag är hon aktiv inom bågskytte. Viktoria har även haft 
motoriskt stöd under uppväxten i form av sommarläger för elever med fysisk 
funktionsnedsättning. 

6.1.2 Kursen Idrott och Hälsa 
Jacob har alltid tyckt att idrott och hälsa är ett roligt ämne då han gillar att träna och röra på sig 
och inte sitta still så mycket. Han säger att när man var yngre var man bara energisk och nu lägger 
man ner mer tid och vikt vid ämnet då man förstår vilken betydelse det har. Man förstår 
konsekvenserna av att inte träna bättre nu och så fort det finns tid så försöker Jacob idrotta. På 
fritiden brukar han ta promenader och höll tidigare på med karate men var tvungen att sluta på 
det på grund av en benoperation. Nu vill han börja på fäktning.   
 
Tomas tycker att idrott är svårt att utöva och tycker inte om idrott i allmänhet. Han tycker dock 
att idrott kan vara kul under de idrottslektioner då de är anpassade efter honom så att han kan 
vara med. Tomas har tidigare funderat på att börja på innebandy för personer som sitter i 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  CP är en förkortning av Cerebral Pares och är en förlamning föranledd av tidigt uppkommen hjärnskada som 
uppstått under fostertiden, vid förlossningen eller under de första tre levnadsåren. Hjärnskadan tilltar inte med tiden 
och symptomen kan variera från knappt märkbara till svåra funktionshinder. Symptomen är spastisk förlamning, ofta 
med ofrivilliga rörelser (atetos) och dålig koordination av rörelser och tal (ataxi), varierande muskeltonus och nedsatt 
syn förekommer. Ungefär hälften av de som har cerebral pares har en psykisk utvecklingsstörning. I Sverige är 1 av 
1000 levande födda barn CP-skadat (Nationalencyklopedin, 2014).	  
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permobil, dock har det inte blivit av då det är för långt att pendla till den närmaste staden som 
har sporten. Det finns väldigt få handikappidrotter i närheten där han bor säger Tomas. Om 
Tomas skulle få vara idrottslärare under en lektion så skulle han lägga upp lektionen såhär; ”Det 
är kul när man får välja stationer så man kan få välja själv med vad man ska jobba med så, men 
det är ändå viktigt att ingen blir utanför. Det kan man tänka på.”	  
 
Robert tycker om idrott. På somrarna brukar han ofta vara utomhus med vänner och familj och 
spela fotboll, badminton och cricket bland annat. På vintrarna håller han sig oftare inomhus då 
han tycker det är svårt att ta sig ut. Han skulla vilja testa att åka snowboard, men när han fått 
tillfälle till det så har det inte funnits i hans storlek och brukar istället få välja att åka skidor. Idrott 
och hälsa har de två gånger i veckan där lektionerna är en timme och tjugo minuter långa. 
 
Just nu tycker Amanda att idrotten är väldigt rolig på hennes nuvarande skola i jämförelse med 
skolan hon gick på i mellanstadiet där idrotten inte alls var lika bra. Idrottsläraren på 
mellanstadieskolan favoriserade elever som kunde hoppa högt, springa snabbt och kasta hårda 
bollar menar Amanda. Idrottsläraren anpassade inte lektionerna efter Amanda, utan bad henne 
istället att sätta sig på bänken för att se och lära av lektionen, vilket Amanda inte alls tyckte om. 
Trots att hennes rektor och föräldrar var medvetna om detta så förstod de ingenting enligt 
Amanda, vilket hon själv tycker är dåligt. Idag är Amanda väldigt nöjd med sin idrottslärare 
Richard. Hon menar att han; 
 

Han tar hänsyn till mina svårigheter och dömer mig inte utifrån hur alla andra är utan från 
mina egna framsteg och förmågor. Vilket betyder att idrotten faktiskt har blivit rolig. Så förut 
var det mitt hatämne men nu tycker jag det är väldigt, väldigt kul. Vilket är märkligt men 
väldigt bra. Det första Richard sa till mig på min första gympalektion var, det var att ”hur 
kan vi göra det här så det blir så bra som möjligt för dig?”. Jag bara, vad sa du? Helt 
annorlunda, så det är kul. 

 
Amanda säger att Richard förstår hennes problematik och ser henne, och inte en tjej i 
rullstol. Han försöker alltid anpassa lektionerna så att hon kan vara med så mycket som 
möjligt och försöker även med att hennes klasskamrater ska få en förståelse för detta. 
Richard och Amanda har en bra kommunikation där han hela tiden försöker hjälpa henne 
och rådgör med henne för att det ska bli så bra som möjligt. ”Han tänker på alla, inte bara 
de braiga.” 
 
Sedan tre års ålder har Viktoria åkt på ett sorts träningsläger för personer med en 
funktionsnedsättning där man tränar upp sin motoriska förmåga. Just nu håller Viktoria på med 
bågskyttet. Hon tycker att det finns för få handikappsidrotter med personer som har en fysisk 
funktionsnedsättning. Hon har testat på många handikappsidrotter men finner dem väldigt 
oseriösa och känner sig omotiverad till att fortsätta på dessa.  
 

Och så tycker jag att det är tråkigt att det inte finns några handikappidrotter där det är några 
handikappade med. För jag har gått på första gången på basket. Men där gick inga 
handikappade och det fanns inga riktiga instruktioner, de bara satt och babblade bablablabla. 
Det var ingen riktig, det var bara, de brydde sig inte. En timme sköt vi, sen var det bra. Det 
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var liksom inga tävlingar eller ingenting. Det var inga riktiga instruktioner. Sen så var det två 
ungdomar som var lite äldre, ja de skjöt ju på en sekund och det tog ju lång tid för mig att 
skjuta för jag ville ju verkligen testa sånt. Ja, då blev jag stressad av dom så jag la av. Sen så 
gick jag på innebandy och där var det inte heller nå bra. Dom satt bara och babblade med 
sina kompisar och ingen riktig instruktion, ingenting. 

 
Viktoria slutade även med innebandyn. Hon testade senare på pistolskytte, där hon inte heller 
känner att hon utvecklades. En tid senare åkte hon med några kompisar till en träningsanläggning 
för bågskytte och fick testa på att skjuta. Mannen som arbetade på anläggningen tyckte att hon 
hade potential och kunde få möjlighet till att utvecklas. Viktoria funderade då ifall hon skulle ge 
handikappidrotten en chans till, vilket hon även beslöt sig för att göra. Idag känner hon att hon 
får riktiga instruktioner inom sin sport och hon känner även att hon kan utvecklas. Målet är att 
hon en dag ska tävla i bågskytte. När Viktoria hade sin idrottslärare på mellanstadiet gillade hon 
att ha basket och innebandy på lektionerna. På innebandy-lektionerna stod hon i mål. När hon 
hade sin idrottslärare från högstadiet så fick hon aldrig några passningar, utan hon stod bara rakt 
upp och ner på planen. När Viktoria får frågan hur hon tycker att en idrottslärare ska vara svarar 
hon; ”Försöka hitta på lekar som är anpassade till alla, så inte nån känner sig utanför.” Hon tycker 
att en idrottslärare ska kunna anpassa lektionerna efter alla, så att alla kan vara med. Hade hon 
fått vara idrottslärare för en lektion hade hon bestämt att eleverna skulle få köra gokart eller rida.  

6.1.3 Idrottslärares anpassning  
Tidigare då Jacob gick i årskurs ett till sex så hade han tre olika idrottslärare, vilket var ganska 
besvärligt. Han hade en manlig idrottslärare, Björn, som hade en ledarroll där han pushade alla 
elever till sitt yttersta och Jacob menar att man alltid blev trött efter hans lektioner. Senare fick de 
idrottsläraren Sara, som var lugnare till sättet då alla lektioner avslutades med yoga och vila efter 
ett högintensivt pass vilket var mycket uppskattat. Sedan hade de även en till idrottslärare som 
Jacob inte minns så mycket utav. Han gillade både Björn och Sara som idrottslärare då båda var 
duktiga på att utöva idrott och brann för ämnet. ”...jag tycker om båda och deras sätt att tänka på 
idrott och båda lärarna var väldigt bra på idrott. Man känner verkligen glädje att göra idrott.” 
Jacob tycker att den tidiga grundskolan inte var lika ”seriös” som det är på högstadiet. Han menar 
att idag är det mer press på både lärare som elev. Jacobs nuvarande idrottslärare är Hans som 
Jacob gillar väldigt mycket och är en av de bättre lärarna han har haft. I sjuan blev Jacob 
överraskad över hur mycket Hans visste om hans sjukdom och hur han hade insupit Jacobs 
situation på ett bra sätt. Enligt Jacob så har Hans en ledarroll som är en blandning av hans 
tidigare lärare. Hans har även en väldigt bra kommunikation med Jacob och frågar under 
lektionerna om Jacob tror att han kan klara av övningarna. Jacob säger att han ibland kan vara lite 
överambitiös och ta sig vatten över huvudet, vid dessa tillfällen så är Hans väldigt bra på att 
anpassa lektionerna efter Jacob. Så fort han märker att något inte fungerar så ändrar han på 
övningen. Jacob känner även att han alltid kan prata med Hans om han tycker något är svårt 
inom exempelvis orientering och simning. Hans säger då att de endast sätter ribban efter Jacobs 
egen förmåga, vilket Jacob tycker är skönt och som han själv håller med om. ”..och som sagt man 
sätter ju bara sin egen ribba”. Ibland när Jacob inte kan vara med på vissa moment under 
lektionen så får han sitta på sidan tills han känner att han kan vara med igen. Detta är något som 
Jacob tycker är jobbigt. Angående bedömningen så beskriver Jacob att det är en ”weak point” för 
honom. Han kan dock ibland känna att han är bättre på vissa moment än andra elever, vilket gör 



Cecilia	  Johansson	  
Sofia	  Ek-‐Berggren	  	  
	  

	   25	  

honom mer motiverad till ämnet. ”..på idrotten speciellt, för där är det verkligen en x-faktor om 
man är såhär lång, stark och snabb. Men det har ju gått jättebra hittills och det går bara bättre.” 
Jacob berättar att hans favoritaktivitet just nu är killerball och att hans klasskamrater ibland inte 
ser honom, utan ser de andra eleverna lättare, vilket är en fördel i leken. Något som Jacob tycker 
är viktigt att idrottslärare hanterar på ett bra sätt är att kunna ha förmågan att veta när man ska 
anpassa lektionen efter eleven med en funktionsnedsättning och när man inte behöver det. Jacob 
tycker det är viktigt att idrottsläraren fungerar som ett ”stödhjul” för eleven som finns där för en 
när man behöver det. Det är även viktigt att läraren ”pushar” en hela tiden och visar att man tror 
på eleven. Att ha en bra kommunikation med eleven är något som alla idrottslärare bör ha och 
även att ge mycket feedback, som är något som alla elever behöver menar Jacob. 
 
De har idrott och hälsa två gånger i veckan. En utav dessa gånger så simmar Tomas, vilket han 
tycker är okej. Han ser det som bra träning då han kan röra sig bättre i vattnet. Tomas tycker att 
idrotten i skolan är kul när han kan vara med och delta i aktiviteterna, dock kan han ibland känna 
att han inte har någon chans mot de elever som inte är fysisk funktionsnedsatta. Ibland händer 
det också att Tomas får sitta på sidan och titta på, vilket han tycker är tråkigt.   
Tomas tycker att deras musikprojekt de hade på idrotten är det roligaste de har gjort, då de fick 
analysera en låt och även göra en dans till. Bollsporter som basket, handboll och rugby är något 
som han tycker är jobbigt då han inte får delta i dessa idrotter på grund av en ryggoperation som 
han gått igenom. Han har även egna stretchövningar som han ska göra efter operationen som han 
brukar få utföra under idrotten i samma sal som de andra eleverna. Fördelen med stretchingen är 
att han får mer tid till sina studier när han kommer hem men dock känner han sig inte delaktig i 
undervisningen. När det gäller bedömningen av ämnet så har de inte fått sina betyg ännu, men 
Tomas säger att han bara blir bedömd på sina kunskaper, som han tycker är ”den tråkiga delen”. 
”Allt blir den här kunskapen inom idrott som jag får betyget på, och det är den tråkiga delen. 
Pluggdelen som ingen tycker är kul.. men man måste göra det bra för att få betyget.” Tomas 
tycker att han har en bra kommunikation med sin idrottslärare. Hon tar hänsyn till vad han klarar 
av och tycker att kommunikationen med henne är bättre än vad den varit med tidigare 
idrottslärare. Under grundskolan hade de många möten med Tomas och hans idrottslärare för att 
se till att det skulle bli så bra som möjligt för honom, dock bytte de idrottslärare så det som den 
förste idrottsläraren hade lärt sig visste inte den nye berättar Tomas. Han fick även simma en del 
på grundskolan vilket ha gjort att han är ganska less på simningen idag. ”Ja jag höll på väldigt 
länge, jag är rätt less på det egentligen men det är bra, det är viktigt. Men det är tråkigt.” Under 
idrottslektionerna, de gånger då han inte kan delta i aktiviteter som exempelvis basket så brukar 
han stretcha mycket och även göra situps och liknande. Tomas har även en assistent som kan 
hjälpa honom på idrottslektionerna. När det är innebandy så brukar han alltid få stå i mål, vilket 
han gillar då han är väldigt tävlingsinriktad.  
 
På idrottslektionerna så är Robert alltid med på det han känner att han kan vara med på, annars 
brukar han gå ner till skolans gym. Då Robert är med på lektionerna så är han med tills han 
känner att han är trött, då säger han till sin lärare och får då vila. Det är Robert som avgör om 
han kan vara med eller inte säger han. Läraren brukar säga att han får ”hoppa in” när han vill på 
lektionen. De lektioner då han inte kan vara med är de lektioner där man klättrar mycket och så, 
exempelvis i hinderbanor. Då brukar han gå ner till gymmet istället. Även på vintern brukar han 
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gymma ganska ofta i jämförelse med på somrarna då han kan vara utomhus. Om Robert skulle 
vara idrottslärare för en lektion så svarade han; ”Jag skulle försöka få dom att göra olika saker, till 
exempel i min klass så gör dom egna saker som dom vill, mest vill dom hålla på med bollspel. 
Men om jag skulle få göra på mitt sätt så skulle jag låta elever göra lite olika saker.” Tre gånger 
per termin så brukar de ha något som heter intressekurser, där man får välja vad man vill göra, 
det tycker Robert är bra. Tidigare på högstadiet, framför allt i åttan, var Robert sällan med på 
lektionerna för att han inte gillade idrotten. I nian var han med på lektionerna för att kunna få ett 
betyg i kursen. Han hade tre olika idrottslärare under högstadiet vilket fungerade ganska bra. I 
sexan tyckte han också att idrotten var tråkigt, då hade han en idrottslärare som var för hård. 
Robert tycker om sin idrottslärare han har idag. Hon är bra för att hon lyssnar på när Robert 
säger att han inte orkar och hon märker av när det börjar bli jobbigt. I jämförelse med lågstadiet 
så körde de bara på under hela lektionen, nu blir det fler pauser på lektionerna, vilket Robert 
känner är behövligt. Han känner att han kan prata med sin idrottslärare, de har en bra kontakt. 
När det gäller anpassningen av lektionerna så tycker Robert att hans idrottslärare anpassar så att 
han kan vara med på det mesta. När det är mycket hoppande, springande, redskap och klättrande 
så går han ner till gymmet. Han kan vara med i olika bollsporter som innebandy, badminton, 
fotboll och basket. Dock inte volleyboll. Just nu har de intresseveckor på lektionerna där man får 
välja på fyra alternativ som är gym och pingis, airtrack, dans och innebandy och basket. Robert 
valde då gymmet. Han säger att det är bra att han får gymma då han nyligen genomgått en 
operation och behöver därmed återhämta sig och hans mål är att gå upp i vikt.  
 
När det gäller idrottslektionerna så är Amanda väldigt nöjd med Richards anpassningar. Han 
anpassar så att hon kan vara med så mycket som möjligt, vilket är ungefär hela tiden enligt henne 
själv. Vid exempelvis lekar och liknande så tilldelas Amanda några ”specialregler” som enligt 
henne själv knappt märks, utan alla kan vara med och ha kul på idrotten. Enligt Amanda så är 
dans ett område som hon gillar väldigt mycket, dock är hon bollrädd och tycker att det kan vara 
läskigt med innebandy och fotboll. Men hennes bollrädsla har blivit mildare efter att Richard har 
hjälpt henne och nu vågar hon kasta en basketboll. När hon får frågan ifall hon tycker att det 
finns något som hon känner att hon har svårt för, och inte klarar av inom idrotten svarar hon;  
 

Asså, nä, jo men, de finns ju massor inom idrott jag inte klarar av på grund av mitt 
rörelsehinder och det märkte jag av jättetydligt med min gamla gympalärare men här kan jag 
inte sätta fingret på vad jag inte klarar av för det jag inte klarar av, det anpassar vi så att jag 
klarar av det. Så jag märker liksom inte att det finns specifika grejer jag inte klarar av längre. 

 
Amanda tycker att hennes klasskamrater är väldigt snälla mot henne på idrotten, de förstår att 
hon behöver anpassning för att kunna vara med. När de exempelvis har en vikarie på idrotten så 
säger klasskamraterna till om att det inte finns någon anpassning i undervisningen och kan hjälpa 
till att hitta på regler för att Amanda ska kunna vara med. Likaså kände hon med sina 
klasskamrater från mellanstadiet, även där var de väldigt förstående även om inte idrottsläraren 
var lika förstående. Om Amanda fick vara idrottslärare för en lektion skulle hon bestämma att 
eleverna skulle få bugga. När det gäller bedömningen så känner hon att hon blir rättvist bedömd 
då hon är medveten om att det finns en pys-paragraf som gör att hon blir bedömd utifrån hennes 
egna förmågor och inte enligt de andra kriterierna. Det tycker Amanda är bra, hon tycker att hon 
blir bättre bedömd här än på hennes mellanstadieskola. Enligt Amanda så bedömer Richard efter 
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hur hon är och på det sättet hon försöker, för enligt henne så är hon ingen elev som står vid 
väggen som inte är med. Hon försöker verkligen vara med på allt och alltid göra sitt bästa. Enligt 
Amanda så är det viktigaste att en idrottslärare lyssnar och anpassar så att alla kan vara med. Det 
är bra att man har disciplin samtidigt som man är lyhörd för elevernas önskemål.  
 
På Viktorias mellanstadieskola så var alla väldigt hjälpsamma och hennes klasskamrater var med 
henne jämt. Där hade hon en cykel som hjälpmedel som hon kunde åka med på skolgården. När 
hon började högstadiet blev allt annorlunda. Viktorias tidigare lärare som hon hade på 
mellanstadiet var bäst enligt henne själv, för där fick hon vara med under lektionerna. När 
Viktoria gick på sin högstadieskola så gillade hon inte idrotten alls. Här fick hon en ny 
idrottslärare som inte tog hänsyn till henne och läraren hade aktiviteter som hon inte kunde vara 
med på, vilket ledde till att hon fick sitta på sidan och titta på under lektionerna. När hon kom till 
högstadieskolan så fick hon inte längre ha sin cykel som hjälpmedel och inte heller en assistent 
som hon är i behov av. Detta gjorde hennes situation besvärlig och ledde till att hon slutade att 
gå.  

V: Jag kunde gå ända tills jag kom till den andra skolan, då tog dom bort både cykeln och sen 
så fick jag ingen assistent där.  
I: Varför inte då?  
V: Nej jag kunde klara mig själv sa dom. Då hann dom i mig när jag gick, och då blev det 
bara sämre och sämre och sämre, tillslut åkte det ur. Men sen så satte dom mig i rullstol och 
då blev jag rullstolsbunden. På grund av att jag inte fick assistenter.  
I: Sa du att du ville ha assistent? 
V: Ja. 
I: Och då sa dom nej?  
V: Ja du får klara dig själv sa dom. 
I: Tror du att en assistent hade hjälpt dig? 
V: Ja, då hade jag säkert kunnat gå idag.  
 

Idag har Viktoria en assistent på hennes nya skola. När det gäller hennes betyg inom idrott och 
hälsa så säger hon att hon inte brydde sig om det. Eftersom läraren inte brydde sig om henne så 
ledde det till att hon slutade byta om till lektionerna. Så medan alla andra eleverna gick till 
omklädningsrummen så gick Viktoria direkt in i gympasalen.  

6.2 Delstudie 2 
Resultatet i delstudie 2 presenteras tematiskt efter följande rubriker; presentation av lärare, erfarenhet 
av elever med funktionsnedsättning, egen undervisning samt individens perspektiv.  

6.2.1 Presentation av lärarna 
Richard har jobbat som lärare i 12 år och arbetar för närvarande på en grundskola och har två 
elever med fysisk funktionsnedsättning i sin undervisning. Han har även tidigare erfarenhet av 
elever med funktionsnedsättning. Det positiva med att arbeta som idrottslärare anser Richard är 
att se eleverna utvecklas och han anser att det viktigaste eleverna kan få med sig är förståelsen av 
att leva ett aktivt liv och att man kan ta ansvar för sin kropp. Richard är nu förstelärare i idrott 
och hälsa och utbildade sig på lärarutbildningen i högskolan Dalarna. Richard är lärare till 
Amanda. 
 
Frans har arbetat som idrottslärare på samma gymnasium sedan 2005 och hade innan dess fyra 
terminer på grundskolan. Han har just nu inte någon elev med fysisk funktionsnedsättning men 
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har tidigare haft flera elever, men aldrig fler än en i samma klass. Utbildningen skedde dels i 
Uppsala men kurserna i idrott och hälsa läste han i Falun. Klasserna och undervisningsgrupperna 
är på Frans skola till skillnad från hos resterande lärare betydligt mindre. Grupperna kan bestå av 
5 – 10 elever och ibland uppåt 15 stycken i större klasser och fåtalet av elever idrottar utanför 
skolan.  
 
Hans är 35 år gammal och arbetar som idrottslärare på en högstadieskola och är även förstelärare 
i kommunen och har en del skolledaruppdrag. Han gick lärarutbildningen i Uppsala och 
uppskattade den praktik och kunskap som gavs. Hans har redan som ung haft intresset att bli 
idrottslärare och älskar sitt arbete då han menar att det är väldigt varierande där man får 
organisera mycket och prova på många olika idrotter och aktiviteter av olika slag. Det viktigaste 
som eleverna ska ha med sig när de har gått kursen är att de har tillräckliga kunskaper i hur 
fysiska aktiviteter och utevistelser påverkar hälsan så att de även fortsätter att vara aktiva i 
framtiden. Hans har just nu en elev med fysisk funktionsnedsättning, Jacob från delstudie 1 och 
har även tidigare erfarenheter av dessa elever.  
 
Margareta har arbetat som idrottslärare sedan 2002. Hon arbetar för nuvarande som 
gymnasielärare men har tidigare arbetat på grundskolan. Margareta utbildade sig på GIH i 
Stockholm har efter det även läst specialpedagogik. För Margareta är förståelsen för hälsan och 
att våga gå på Friskis & Svettis och liknande för att utveckla sin hälsa ett stort mål med 
undervisningen. Margareta har nu flera elever med funktionsnedsättning i sin undervisning varav 
en av dem är Tomas från delstudie 1.   
 
Peter arbetar idag som lärare i idrott och hälsa på en gymnasieskola. Han är kollega med 
Christina och de tillsammans ansvarar för all idrottsundervisning på skolan. Peter och Christina 
har sina lektioner parallellt och slår således ihop klasserna för att kunna vara två lärare per lektion. 
Deras gymnasieskola har idrottsinriktning vilket gör att merparten av deras elever har goda 
motoriska kunskaper i idrott. Peter har enligt honom själv inte jättemycket erfarenhet av 
funktionsnedsättning hos eleverna och menar att det är någon enstaka elev då och då. Men han 
har bland annat arbetet tidigare på grundskolan och haft en liten grupp med enbart elever med 
funktionsnedsättning. Han utbildade sig på GIH i Stockholm 1989-1992 och har arbetat sedan 
dess. Peter berättar att han valde yrket eftersom han alltid brunnit för idrott och rörelse samt 
sociala kontakter vilket gjorde att arbetet blev allt i ett. Det viktigaste eleverna har med sig när de 
lämnar skolan är att det är viktigt att röra på sig och varför, anser Peter. Bland Peters elever har 
han nu en elev som i grunden har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning men som till följd av 
det har motoriska svårigheter och nedsatt koordination.  
 
Christina arbetar tillsammans med Peter på en gymnasieskola och utbildade sig på GIH i 
Stockholm, 1988-1991. Hon gick specialidrottslinjen och antogs sålunda via sin idrott och har 
efter utbildningen arbetat på en grundskola och sedan 1997 på gymnasium. Christina trivs mycket 
bra med sitt jobb och valde arbetet eftersom hon är intresserad av idrott, möta spännande 
människor och tycker om att leda och inspirera. När eleverna lämnar undervisningen vill 
Christina att de ska ha en positiv bild av sig själva och har känslan av att de kan lära sig och träna 
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upp sig ur ett hälsomässigt perspektiv. Christina har just nu ett par elev med motoriska 
svårigheter.  

6.2.2 Erfarenhet av elever med funktionsnedsättning 

6.2.2.1 Lärarutbildningen 
Samtliga lärare har haft undervisning om funktionsnedsättning i sin lärarutbildning. Richard säger 
att han enbart fick en fem-poängkurs som motsvarar 7,5 poäng i dagens läge. Fokusen under 
kursen låg på att stimulera barn med DAMP4 och på att utveckla de motoriska bitarna hos dessa 
barn. Richard berättar som exempel att de lärde sig hur elever kunde korsa mittlinjen och träna 
upp sin finmotorik. Men utöver det fick han ingen anpassad lärarkurs och saknade fokus på 
ryggmärgsbråck och cp-skador.  
 

C: Tycker du lärarutbildningen var tillräcklig? 
Richard: Jag vet faktiskt inte, nu har jag ju jobbat med barn med funktionsnedsättning. Jag 
tror de skulle kunna varit en fempoängare till med just andra funktionsnedsättningar, lite mer 
stimulans kring sjukgymnastik.  

 
Precis som Richard hade Frans också en fempoängskurs som innehöll enligt honom ”alla möjliga 
former av funktionsnedsättning”. Frans anser att utbildningen inte var tillräcklig och han menar 
också att om elever med funktionsnedsättning hade varit mer förekommande i undervisningen 
hade han velat ha vidare utbildning inom detta. 
  Både Margareta och Hans anser att det enbart var under kurserna idrott och hälsa som 
lärarutbildningen behandlade funktionsnedsättning. Margareta berättar att det mestadels var 
praktiskt då de fick testa rullstolar och ögonbindel och anser att det var för lite. Dessutom 
saknade hon neuropsykiatrisk funktionsnedsättning i utbildningen.  
   Peter berättar att det var länge sedan han gick, men han minns att det berördes men att det inte 
lades något stort fokus på funktionsnedsättning. Istället menar Peter att han lärde sig mycket på 
praktiken i utbildningen där han praktiserade hos en lärare som hade undervisning med 
funktionsnedsatta i liten grupp och med stor anpassning. Men Peter berättar att arbetssättet med 
liten grupp där eleverna inte är inkluderade med resterande elever, är lättare än när en elev med 
funktionsnedsättning är del av en hel klass med elever utan funktionsnedsättning. Det lilla som 
togs upp under utbildningen var fysisk funktionsnedsättning och motoriska svårigheter menar 
Peter.  
   Christina säger att de hade en liten del om funktionsnedsättning inom idrotten. Utbildningen 
tog upp motoriska färdigheter, motorisk träning och perception berättar hon. Hon poängterar att 
hur stor del man fick ut av utbildningen berodde på hur engagerad man var och läste själv.  

6.2.2.2 Vilken kunskap behövs för att bemöta dessa elever? 
Hans menar att den viktigaste kunskapen får man från eleven själv, då de alltid har de bästa 
svaren. Detta anser samtliga lärare som säger att en öppen och givande kommunikation med 
eleverna är av stor vikt. Margareta menar dels att kommunikationen med tidigare skola och en 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  Deficits in Attention, Motor control and Perception. Benämning som tidigare användes i Norden för diagnos om 
svårigheter med koncentration i kombination med motoriska svårigheter och/eller perceptuella svårigheter 
(Nationalencyklopedin, 2014) 
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kvalitativ överlämning är viktigt och dels ha en kontinuerlig kommunikation med eleverna. Både 
Margareta och Frans påvisar att elever med funktionsnedsättning är måna om att veta vad som 
händer flera lektioner framåt och därför är det av stor betydelse att ha en ständig dialog om 
planeringen framöver.  
 

Frans: De som det funkat bra med, då har vi ganska snabbt kommit igång och de har varit 
med från början. Man behöver inte förstora upp det så det blir en stor sak för varken dem 
eller mig eller för gruppen. Samtidigt så måste jag ju veta vilka förutsättningarna är…. Men 
när det gått bra så har vi kommit igång från början och kunnat prata redan första 
idrottslektionen. Men väldigt tidigt och lagt upp en plan och gett dem chansen att berätta för 
mig hur de känner. Att få den tiden, det är viktigt. 

 
Richard menar likt de andra lärarna att en öppen dialog är avgörande för ett bra samarbete med 
eleven. Att fråga ”Hur funkar det här för dig, vi prövar det här. Funkar det här bra? Ja det funkar 
bra/ mindre bra” skapar enligt honom en ”work in progress” som både lärare och elev lär sig 
mycket utav. Richard anser också att en viktig kunskap ligger hos läraren själv. Han anser att vissa 
lärare försöker hitta nya kunskaper och söker aktivt kunskap medan andra inte gör det. Det 
kunskapssökandet och den egendrivande utvecklingen är viktigt att ha som lärare när man arbetar 
med elever med funktionsnedsättning. Richard har nu arbetat kontinuerligt i tre år med några 
elever med funktionsnedsättning och säger att han där fått arbeta kreativt och hitta lösningar. 
”Erfarenhet ger jättemycket” menar Richard.  
    Peter arbetade på en låg- och mellanstadieskola tidigare och hade två timmar extra på en grupp 
med fyra elever med fysisk funktionsnedsättning. Han berättar att han ”inte var super-utbildad 
eller förberedd på det, men med sunt förnuft och den erfarenhet man hade gjorde att han kunde 
bena ner övningarna man gjorde med de andra och förenkla dem”. Peter menar att kunskapen 
som behövs och som han skulle behöva är det fysiska och anatomiska. Även om han läst detta 
känner han sig inte säker och han menar att detta är något man kontinuerligt måste upprätthålla. 
Han påvisar att han har grundkunskapen men skulle behöva spetsa till det om det kom fler elever 
med funktionsnedsättning.  
    Christina berättar att om hon skulle få en elev med funktionsnedsättning nästa termin skulle 
hon dels vilja ha fortbildning eller material att kunna läsa på, men framför allt ha en kontakt med 
elevens sjukgymnast.  
 

Christina: … För antagligen har de en sjukgymnast som de går till och att man själv då kan 
jobba, samarbeta med den personen så att det inte blir.. så här gör vi i skolan, så här gör 
rehaben inom landstinget.. utan att man koppla samman. Det skulle jag vilja göra och det 
tror jag känns viktigare än att jag går på en kurs nästan. 

 
Christina kopplar detta till att varje elevs problematik är individuell och det finns enligt henne 
inget mönster hur man bemöter alla. Dessutom menar Christina att hon inte har den medicinska 
kunskapen likt en läkare eller sjukgymnast och kan således inte avgöra var problemet sitter och 
vilka rörelser eleven kan utföra. ”Vad är min roll, vad kan jag göra och hur kan jag utveckla 
eleven?” är tre frågor som sjukgymnasten kan hjälpa en idrottslärare med menar Christina.  
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Frans berättar att, då skulle få en ny elev med fysisk funktionsnedsättning, så fick han besök av en 
sjukgymnast vilket gav en bra grund om eleven. Sjukgymnasten berättade vad som fungerade och 
vad som inte fungerade för eleven. Frans anser att detta är en stor fördel då han dels inte riktigt 
vet hur mycket eleven kan belasta eller klarar samt dels för att eleven kanske inte vill berätta om 
sin funktionsnedsättning. Att få kontakt med en sjukgymnast är även något som Richard hade 
velat efterfråga som komplettering till sin utbildning och Hans anser att kunskap om elevens 
funktionsnedsättning är en grundläggande kunskap som varje idrottslärare behöver. Margareta 
anser att kunskap om varje elevs funktionsnedsättning behövs då dessa är specifika och unika för 
varje elev.  

6.2.2.3 Skolans stöd 
Vid frågan om skolan ger tillräckliga resurser verkar lärarna nöjda med det skolan gör, men skulle 
behöva ytterligare stöd. Richard önskar att han skulle få mer tid för planering, eftersom han inte 
fått någon minskad undervisningstid för att kunna bedriva planering för elever med 
funktionsnedsättning. Richard beskriver nedan hur planeringen kan utformas: 
 

R: …När jag skulle göra orienteringen, så, friluftsdagar, man planerar orienteringsbanor för 
alla. För en person med CVI5 som behöver ha en karta som är i storlek A3 och dessutom 
måste det vara en mall som gör att de kan titta genom ett hål. Man får lägga på ett papper, 
titta genom ett hål för att blir det för mycket färger och så, så blir det ett blurr. Så det är som 
att sitta med ett förstoringsglas men avskärmat. Dessutom lägga, som i den här klassen har 
jag en då, ena dagen kommer den i rullator, andra dagen i rullstol. Så jag måste ju ha en 
planering för rullator vilket skapar bättre förutsättningar. Sen har jag också en planering för 
rullstol, för de går ju då inte köra samma race, och då dessutom lägga orienteringsbanor för 
rullstol alternativ rullator. Plus att de har olika viljor, den ene kanske är jättesugen, ”nä men 
det här klara jag själv, jag ska vara med på allt, jag ska in i snåret”. Sen kommer dialogen med 
assistenter som då... En assistent tycker det är lugnt, vi är med på allt, den andra assistenten 
säger, nej, jag tänker inte putta upp min elev för en backe. Detta får du lösa. Så de är ju inte 
bara problematik med att skapa banor eller förutsättningar för eleven. Det ska skapas 
förutsättningar för assistenterna också. Många grejer man måste tänka på och därav kanske 
man skulle behöva en 30 min extra planeringstid i veckan. Just som är avsatt för anpassad 
undervisning. 

 
Planeringen förbereds enligt Richard varje gång utefter hur eleverna mår men också efter vilket 
synsätt assistenterna har på mängden arbete. Även Margareta menar att assistenterna spelar stor 
roll för lektionerna och planeringen samt att det behövs en kontinuerlig dialog med dem. Vad 
Margareta saknar i det sammanhanget är att vara två lärare på en grupp. Hon menar att många 
materialistiska anpassningar finns i skolan men att det behövs mer folk ”ute på fältet” som hon 
uttrycker det. Att vara två lärare på en grupp skulle underlätta anpassningen. Hon berättar att 
man kontinuerligt känner sig otillräcklig. Då tiden ska räcka till alla 31 stycken elever i en klass 
hinner man knappt fråga hur det går för eleven med funktionsnedsättning. Därför menar 
Margareta att en till lärare vore bra.  
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Cerebral synnedsättning. Synskada som beror av hjärnskada (Nationalencyklopedin, 2014) 
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Hans resonerar likt Richard att det krävs extra planeringstid för att undervisningen ska anpassas 
utefter eleven på ett bra sätt och för att eleven ska uppnå resultatet med lektionen och utvecklas. 
Han berättar likt Margareta att skolan har mycket materiellt stöd i form av korta badmintonrack, 
kortare bandyklubbor och lättare bollar. Vad Hans däremot saknar på skolan är bättre belysning 
för synskadade elever. Belysningen på skolan är dålig i det avseendet men han menar att detta 
ligger på fastighetskontorets ansvar.  
    Frans berättar att han inte haft några speciella resurser mer än assistenter till elever med 
funktionsnedsättning. Han menar att eftersom han enbart har haft en elev per grupp har det inte 
varit nödvändigt, men om han hade haft flera i samma grupp skulle det kanske behövts.  
    Peter tror inte att han skulle få de resurser som behövs för att kunna anpassa för dessa elever. 
Han menar att de har en rektor som håller i sin plånbok av förstående skäl, men att det ibland tar 
överhand.  

6.2.3 Egen undervisning 

6.2.3.1 Lärarnas arbetssätt 
Både Margareta, Hans och Frans anser att det viktigaste är att ha en dialog med eleven där han 
eller hon själv kan få komma med åsikter och förslag. Hans säger att många gånger har eleven 
själv bra idéer på hur de kan lösa en anpassning. Frans berättar att en gång när de hade en klassisk 
innebandylektion var det en elev med cp-skada som själv föreslog att han kunde stå i mål. Frans 
berättar också att hans elever har varit öppna och velat berätta om nedsättningen vilket gör det 
lättare.  
 
Samtliga lärare har inställningen att eleverna ska vara med så mycket som möjligt i 
undervisningen. Frans brukar planera utefter gruppen i första hand och sedan göra variation på 
det. Han berättar att de bedriver idrottslektionerna i en dansstudio vilket gör att man sällan 
springer. Detta underlättar för fysiskt funktionsnedsatta som ofta har svårt att röra sig effektivt 
över stora ytor. När de sedan är utomhus så hjälper resterande elever i klassen till att underlätta 
för eleven berättar Frans. ”Sen var det utomhus, vi körde lekar på gräsmattan och eleven 
kämpade på och sedan kom någon annan och puttade på, så det fungerade utmärkt”. Gruppen 
hjälpte således den funktionsnedsatta eleven att bli en större del av undervisningen menar Frans. 
Men han berättar att eleven inte alltid var med på lektionerna. Ibland kunde eleven göra något 
helt annat och ofta om det var långa transporter eller skulle åka skridskor. Då berättar Frans att 
eleven istället var i det angränsande gymmet och han tydliggör att i de fallen var han noga med att 
prata med eleven innan så att de var överens. Han menar att det är viktigt att planera ihop och att 
gymmet inte får bli för ofta för då tar man död på idrottsintresset. Frans strävar efter att 
förminska svårigheterna och inte göra det svårare än vad det är. Att då ha den kontinuerliga 
dialogen, ”Hur vi kan lägga upp detta? Kan det fungera?” så behöver det inte bli några svårigheter 
med undervisningen, förtydligar Frans. 
 
Hans och Richard berättar båda att de är måna om att elever med funktionsnedsättning alltid är 
en del av undervisningen och gör samma saker som de andra eleverna, men med en anpassning. 
Richard säger att när han planerar har han alltid dessa elever i bakhuvudet och säger att första 
målet för honom är att eleverna ska vara med på allt. Han försöker i största mån undvika 
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situationer där eleverna inte kan delta. Sedan kan man delta mer eller mindre, menar Richard, 
men de ska alltid vara en del av undervisningen.  
 

Richard: …Och de enda momenten som vi inte riktigt har hittat lösningen på, det är t.ex. 
idrottsgren som handboll. Där de inte kan gå in och med fysisk kontakt pressa bort en 
motspelare, och ha balans liksom och kasta och fånga en boll. Utan då får vi bryta ner det 
och kolla, vad är vårat mål. Att kunna kasta en boll på ett innebandy mål istället. Sådär. Så vi 
sätter ju upp egna mål. Vårat mål är att kunna, efter tre veckor ska du kunna fånga en 
handboll och kunna ta ett steg fram och kunna kasta handbollen på ett mål. Det kanske är 
deras mål. Och sen så gör vi en progression hur vi kan jobba upp den motoriken. För det 
viktigaste för de här är att känna att de utvecklas. Eller när vi har friidrott. Längdhopp med 
rullator. Då springer de till ett sträck, hoppar och försöker hålla sig uppe med rullatorn så 
länge som möjligt. När de då går från 20 cm första dagen till 80 cm fjärde lektionen, då är det 
en fantastisk utvecklingskurva.  

 
Richard menar att även elever med fysiska funktionshinder har motoriska enheter, vilket gör att 
de kan utveckla motoriken och lära in rörelser. Richard försöker utefter den tanken att sikta in sig 
på varje elevs enskilda utveckling. Han berättar att elever med fysisk funktionsnedsättning alltid 
är delaktiga i hans lektioner men med en anpassning, precis som vilken elev som helst. Han 
menar att om han har en elev som är jätteduktig på fotboll, så får den en egen utmaning. ”Det är 
ju inte kul för Zlatan att spela boll med nybörjare, så då får eleven göra sin grej”. Han strävar mot 
att varje elev får en egen progression och får således idrottslektionen mer individanpassad. 
Richard menar att man tillägnar sig kunskap bäst genom att växelvis arbeta teoretiskt och 
praktiskt och lära känna sin egen kropp. Kunskapen om vad som påverkar kroppen, att kroppar 
är olika och att insikten om hur deras egna kroppar fungerar är vägen till en bättre hälsa och det 
kan samtliga elever lära sig menar Richard. 
 
Margareta berättar att hon strävar efter att skapa meningsfullhet för sina elever. Hon berättar att 
hennes elev i permobil vill vara med i gruppen men att det kan ha sina svårigheter. Margareta 
säger att om det inte går att vara med så är det bättre att han gör något annat, och ibland är han 
då med i samma sal fast gör något annat. Hon säger att det kan vara svårt eftersom hon inte vill 
att eleven bara ska åka runt i sin permobil. Planeringen utgår från att eleven ska integreras så 
mycket som möjligt, samtidigt som det inte får ske till vilket pris som helst. Det inte får bli en 
meningslös uppgift bara för att han ska vara med tydliggör Margareta. 
  
Peter och Christina utgår från att undervisningen ska vara praktisk och anser att kontinuerlig 
feedback i de praktiska aktiviteterna är viktigt. Peter berättar att hans elev med 
funktionsnedsättning alltid är med på lektionen men att han har en reträttväg och han har ett 
träningsprogram med styrketräning om det känns för jobbigt. Eleven vet att om han känner sig 
obekväm och inte klarar av lektionen får han gå iväg om han stämmer av med Peter först. Både 
Christina och Peter berättar att det är en stor vinst att de kan ha lektionerna tillsammans. 
Christina säger att eftersom Peter till och från behöver gå iväg med en denna elev får hon ta över 
båda klasserna och det hade inte fungerat om vi inte var två poängterar Christina. Christina 
menar att hon inte vet hur de skulle gjort om det bara hade varit en lärare i klassrummet och det 
fanns en elev med funktionsnedsättning i gruppen.  
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En av Christinas elever har hjärtfel och till denne får hon göra små anpassningar. Viktigast menar 
Christina är att de har en dialog då han inte kan ta ut sig maximalt. För Christina är det viktigt att 
eleverna lär sig leva med och utefter sin funktionsnedsättning.  
 

Det är en sak om han skulle använda sin nedsättning som en ursäkt, det vill jag inte eleverna 
ska göra. De får inte använda handikapp eller funktionsnedsättning som ursäkt. Om jag 
skulle säga att du inte borde vara med, då sänder jag ut signalen att det här med träning är 
farligt. Istället för att tänka att det är något bra när man är skadad.  

6.2.3.2 Lärarnas anpassning 
Hur undervisningen anpassas varierar hos lärarna. Frans berättar att han försöker anpassa så lite 
som möjligt men samtidigt ta hänsyn till alla och få dem med så mycket som möjligt. ”Jag 
försöker anpassa så lite som möjligt för att inkludera dem så mycket som möjligt”. Ett exempel 
han berättar om är när de hade cirkelfyspass och några av övningarna inkluderade benstyrka 
vilket var svårt för eleven med funktinosnedsättning. Då var det enligt Frans inget märkligt att 
eleven istället gjorde situps eller någon enklare benövning som till exempel tåhävning. Han 
berättar även att elever som hade tillfälliga besvär också kunde hoppa på den förändringen medan 
resten av klassen körde ordinarie övningen. 
  
Margareta berättar att de har en idrottsstudio som likt en mattestuga är till för elever som behöver 
arbeta extra med det motoriska, sitt självförtroende inom idrotten eller har rester i ämnet. Under 
den ordinarie undervisningen gör de flera anpassningar efter eleven som till exempel att han 
under innebandy får stå i mål på en liten bräda, att man kan sätta fast saker på permobilen samt 
att under pingisspel kan han hålla racket i munnen istället för handen. Undervisningen anpassas 
samtidigt som eleven har en assistent med sig. Vissa moment som de inte hittat en lösning till, till 
exempel basket då eleven inte har någon styrkeförmåga i armarna, försöker de köra stretching 
eller styrkeövningar i salen. Margareta berättar att eleven gärna vill vara i samma sal.  
 
Hans anser att huvudsaken är att eleven med funktionsnedsättning alltid deltar i undervisningen 
och gör samma sak som alla andra elever fast med en anpassning. Ett exempel på en anpassning 
som Hans brukar göra är att hans elev som är kortväxt får åka kickbike (en form av 
transportmedel) under orientering, medan de andra eleverna springer. Eleven kan även få ta färre 
kontroller än övriga elever. Hans berättar att i basket kan eleven kan få en lägre basketkorg än 
andra eller en pallplint att stå på.  
 
Richard berättar att grundbulten i hans planering är att undervisningen till regler och innehåll ska 
vara lika för alla elever, med eller utan funktionsnedsättning. Men han anser att om situationen 
inte utmanar eleverna, så tycker de att det är mindre roligt och då gör han en anpassning. Han 
säger att han konstruerar lekarna så att de ger bättre förutsättningar för att alla ska vara med. Ett 
exempel är killerball där eleverna kastar bollar på varandra och enbart huvudet är skydd men för 
eleverna med funktionsnedsättning är hela överkroppen fritt. Men Richard menar att det inte 
bara är förutsättningarna för eleven med funktionsnedsättning man kan förändra, utan även de 
andra elevernas:  
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Richard: Eller att… att alla andra får spela på knä medan de får gå runt med rullator eller 
rullstol. Så vi drar ner dem andra, så att de hamnar på liknande nivå. Så det är ju inte bara de 
med funktionsnedsättning man kan ge förutsättningar, utan vi kan ju också anpassa de fullt 
funktionsdugliga, om det ju är motsatsen, så att helt plötsligt får de till exempel bara hoppa 
på ett ben.  

 
Richard berättade att i början av sin tid gjorde han ett misstag när skolan skulle åka skridskor och 
skidor. Då skickade han iväg eleverna med funktionsnedsättning på bowling vilket Richard tyckte 
var ett utmärkt alternativ. Men då visade det sig att eleverna hade fått spela bowling på varje 
friluftsdag på den tidigare skolan så de tyckte inte att alternativet var lika påhittigt. Efter det så 
berättar han att de satte sig ner tillsammans och diskuterade fram alternativ.  
 
Peter berättar att i hans lilla grupp kunde han förenkla övningar genom att till exempel ta bort 
armarna och ha hjälpmedel för balansen. Har man däremot en elev med funktionsnedsättning i 
helklass gäller det att ha flera alternativ. Vid hinderbana finns alltid två vägar att välja menar 
Peter, ”som på E4 med två filer där en kör snabbare och en långsammare”. Vid balansgång så 
kan ett alternativ vara att ha något att hålla i medan det andra är frigång och vid kullerbytta kan 
ett spår ha lutande plan för att underlätta medan det andra är plant berättar Peter. Peter 
poängterar att detta är så långt han kommer med sin kunskap och sina förutsättningar då han 
samtidigt ska undervisa en helklass. Peter påvisar att planeringen för denna elev kräver lite extra 
tid, men att det samtidigt gäller alla elever som inte är fullt motoriskt utvecklade. Önskvärt anser 
Peter är att man skulle behöva ge dessa elever lite extra tid, en stödtimme i idrott och hälsa. Men 
tyvärr sätter ekonomin begränsning för det menar Peter. Han anser att på deras skola skulle de 
lätt kunna plocka ihop en grupp på tio elever som skulle ha behovet av lite extra motorisk 
utveckling för att stärka dem. Det finns mycket att göra menar Peter även om de är 16-17 år 
gamla.  
 
Christina berättar att eleven med motoriska svårigheter inte har så bra närvaro men när hon är 
närvarande försöker Christina vara väldigt lyhörd för henne.  
 

Christina: ... Men det handlar om att försöka få henne att känna att hon presterar och duger 
och framförallt, jag vet ju inte vad, jag tycker det känns viktigt att hon försöker. Hon gör sitt 
bästa och försöker. Att sätta sig på bänken och inte delta, det ger inget. Det är inte aktuellt 
för min del och inte okej tycker jag, man försöker.  

 
Christina berättar att sedan finns det självklart anpassningar för henne. Eftersom hon och Peter 
har lektionen samtidigt så har Christina kunnat gå in i gymmet med denna elev. Eleven kan där få 
visa sina kunskaper eftersom hon enligt Christina tränar på gym utanför skolan. 

6.2.3.3 Svårigheterna med undervisningen. 
Flertalet av lärarna i studien påvisar svårigheter och hinder i undervisningen med elever med 
funktionsnedsättning. Margareta upplever svårigheter hela tiden, men att assistenten blir ett stöd 
och kan hjälpa till för att genomföra lektioner. Hon berättar att vid orientering så kan hennes elev 
inte hålla i kartan, men däremot så kan assistenten göra det och då kan eleven berätta hur de ska 
förflytta sig.  
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   Richard berättar att det svåraste är att det är så olika från gång till gång. Ena dagen kan de 
komma i rullator och den andra i rullstol vilket gör att man behöver ha dubbla planeringar. 
Samtidigt så menar han att man inte heller vet hur hårt man kan pressa dem. Eleverna tycker det 
är roligast när de får pressa sig själva och känna utveckling, men då kan de plötsligt dyka upp ett 
mail från föräldrarna som säger att man behöver ta det lugnt menar Richard. Men han berättar att 
även om man ibland sliter sitt hår så är betalningen följande dagar: 
 

Richard: …men betalningen, de är ju när man planerat något ting och de går därifrån 
skitglada. Jag hade en elev som…, eleverna skulle träna på att skjuta basket, då har jag korgar 
som kan stå på golvet, och det är bra, men då ser jag, att denna personen som har utvecklade 
armar, den kan få ut armarna rätt ut, motoriskt. Och då kände jag att den som kunde sträcka 
ut sina armar ordentligt, och har en jävla annama.., jag placerar denna elev under den riktiga 
korgen. Målet idag är att du ska sätta denna i korgen. Och vi prata om muskelminne, det 
pratar vi ganska mycket med dem här, för även om man ha cp-skada eller förvärvad 
hjärnskada så har du muskelminne. Då stod hen och sköt basketbollen på korgen i en kvart 
och sen satt hen bollen. Och det var en så otroligt.. det gör att personen kommer närmre 
dem andra, närmre att vara normal. Och känna att fasen jag kan sätta bollen i korgen. Det är 
en sådan personlig vinst. Eleven åker hem med ett leende på läpparna och jag kan sätta den. 
Istället för att bara ha den lilla korgen på marken och ditt mål är att sätta den där. Istället så 
lyckades eleven, så när man planerar grejer och de är lyckliga och glada, då är man själv glad.  

 
Frans anser att han inte hade några speciella svårigheter. 

 
C: Vilka svårigheter är det när man har elever med funktionsnedsättning? 
Frans: Svårigheterna.. återigen så har jag försökt att förminska svårigheterna. Man behöver 
inte göra det svårare än det är. Och som du var inne på. Jag pratar mycket med eleven, vi 
pratar om hur vi ska lägga upp det. Om det kan funka? Så att, kan man ha en sådan dialog 
med eleven så behöver det inte bli så stora svårigheter. 
 

Samtidigt menar Frans att detta kanske inte är möjligt på alla skolor, men han menar att deras 
gymnasieskola hade små klasser och är känd för och har som slogan att ”här kan du vara dig 
själv”. Detta speglades i klassklimaten då de andra klasskamraterna aldrig påpekade något negativt 
om att inkludera en elev med funktionsnedsättning. Vidare hjälpte klasskamrater till och arbetade 
aktivt för att eleven skulle vara som vem som helst i idrottsundervisningen. 
 
Peter tror att elever lär sig att dölja sin problematik ganska bra. Lektionen med hans 
funktionsnedsatta elev är nästan den svåraste lektionen på hela veckan eftersom han går med 29 
stycken icke funktionsnedsatta elever varav 25 av dessa idrottar på hög nivå utanför skolan. Peter 
upplever svårigheter att få honom att känna sig del av undervisningen och ofta vill eleven undan 
och fly in i det närliggande gymmet. Eleven med funktionsnedsättning i Peters klass är alltid med 
och ombytt till undervisningen men det är alltid mycket kring honom som styr lektionen och det 
drabbar de andra eleverna tycker han. Peter menar att det känns som att han inte räcker till för de 
andra 29 eleverna. ”Då kan man vända på det, jag kan inte ge den tid till de andra eleverna, eftersom det 
tar mycket tid, både fysisk men framförallt psykiskt att få in honom i gruppen och ge honom verktygen att 
klara av det”. Peter föreslår att eleven kanske skulle behöva assistans på något sätt men menar 
samtidigt att alla inte vill ha det eftersom merparten av dessa elever vill smälta in i mängden. Vad 
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Peter tror skulle gynna denna elev och andra elever, är en liten grupp där elever skulle kunna 
komma och få lite extra träning. En lektion som skulle ligga extra med lugn miljö och så att 
eleven skulle få känna delaktighet och samtidigt få lite extra stöd. ”Så varför inte få 
studiecoaching i idrott och hälsa?”. Svårigheten med denna elev är att en motgång för honom blir 
så mycket större för honom än en annan elev eftersom han är så van vid dessa motgångar.  

6.3.2 Individens perspektiv 

6.3.2.1 Vad tycker eleven själv? 
Richard beskriver elevens egna upplevelse av funktionshindret i samband med idrott och menar 
att normalsträvan som man ibland oroar sig för, sällan kommer från eleven själv.  
 

C: Känns det som att dessa elever har någon normalsträvan? 
Richard: Det är också individuellt, vissa accepterar. De har som mål att vara med på allt 
och det ska vi ha det håller jag med om. Men i vissa fall så, är det ju så då att vissa tror att 
de, jag tro inte eleverna, ungdomarna tänker så, mer att föräldrarna tänker så. 
 

Richard berättar att han tror att hans elever upplever stor glädje i undervisningen och han tror att 
det främst beror på att de fokuserar på utveckling. Han menar att om man känner att man 
utvecklas så har man roligt.  
 

C: Så de (elever med funktionsnedsättning) känner sig ändå delaktiga även om de gör en 
annan sak? 
Richard: ja, men det är som jag säger till alla elever också, ni är ju här för att utvecklas och 
bli bättre. Även om din kompis är jättemycket snabbare än du så ska du fokusera på dig 
själv! Hur kan du göra för att bli bättre? Rör dig på fria ytor istället för att stå och snacka 
mitt på planen med en kompis. Och det tycker de är roligt också, när de utvecklas.  

 
Men han berättar samtidigt att det finns stunder som hans elever med funktionsnedsättning 
upplever svårigheter. Han menar att när eleverna får stunder då de inser att det finns något de 
aldrig kommer kunna göra, då ser han på eleverna att det är tungt. Beskrivningen han ger är att 
eleverna med funktionsnedsättning ser de andra eleverna som fria medan de själva har en fotboja 
runt foten, ”som att de aldrig är riktigt fria”: 
 

C: Vad gör du då?  
Richard: Då försöker jag peppa dem, prata, ta dem åt sidan. Och vara ärlig. Säga, jag förstår 
detta är tungt för dig. Ser att detta är tungt. Men vet du vad? Din nedsättning är en fysisk 
nedsättning och inget du kan göra något åt. Det är flera i din klass som har 
funktionsnedsättningar men som du inte ser. Som dem jobbar med varje dag också. Det 
kan vara allt ifrån koncentrationssvårigheter till andra saker, hörselproblem som ni inte 
tänker på. Som kan va jobbigt och vi är olika. Vi har olika förutsättningar. Det vi kan jobba 
med, är det vi har och se till att vi utvecklas.  

 
Frans säger att det är jättesvårt att egentligen veta vad eleven tycker. Genom att ha en öppen 
kommunikation menar han att man kontinuerligt kan fråga eleven vad han eller hon tycker och 
om arrangemang och anpassningar är okej. Eftersom eleven har rullstol resten av skoldagen 
också var det inget märkligt för eleven i denna undervisning. Anledningen till detta gynnande 
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klimat berodde på att många klasskamrater hjälpte till och det var en bra klass i helhet, tydliggör 
Frans.  
 
Margareta och Hans tror att eleverna inte alltid känner sig delaktiga. Hans upplever att eleverna 
tycker ämnet är roligt då de är delaktiga i planeringen och får komma med egna förslag. Precis 
som vilken elev som helst finns det självklart moment de tycker är tråkiga. Han säger att det 
säkert finns moment som de inte känner sig delaktiga i men han försöker anpassa med de 
redskapen han har. Han säger också att eleverna har svårt för olika moment beroende på vilken 
funktionsnedsättning de har. Precis som Margareta tror han att eleverna tycker det är jobbigast är 
när de inte är inkluderande utan får göra något annat. Därför strävar han alltid efter att alla alltid 
ska få vara med.  
 
Då Peters elev är en av fem elever som inte aktivt idrottar utanför skolan tror han att eleven 
upplever att de 25 idrottande eleverna är duktiga, de fyra andra är normala och sedan att han själv 
inte är så jättefungerande. Vidare tydliggör Peter att eleven skulle behöva vara i en miljö där andra 
misslyckas. För här är det flertalet som lyckas och han som inte klarar av något. Det blir en stor 
kontrast och jobbigt för honom. Elevens största önskan är att vara som alla andra, han vill inte 
vara unik åt det negativa hållet. Han finner det frustrerande menar Peter. Flertalet gånger under 
året har eleven gått ut och blivit ledsen berättar Peter. Han fungerar väl i de andra ämnena 
eftersom det inte är några problem med intelligensen, men det är problem med koordination och 
allmän kroppfysisk vilket gör idrotten mer utpekande.  

6.3.2.2 Vad tycker de andra klasskamraterna om att ha en elev med funktionsnedsättning i klassen? 
Hans tror inte andra elever tänker att det påverkar deras undervisning. Han anser att det gäller att 
vara öppen från början, sätta upp förhållningsregler, prata om hur de vill ha det och skapa ett bra 
klimat i gruppen. Det är viktigt att anpassa för eleven med funktionsnedsättning så att 
undervisningen inte blir orättvis.  
  Margareta berättar att hon är lite rädd för att positivt särbehandla sin elev med 
funktionsnedsättning. Hon menar att han alltid får stå innebandymålet när ingen annan får det. 
Klassen i sig säger aldrig något eller kommenterar aldrig något vilket Margareta tycker är positivt.  
  Richard säger att de andra eleverna tycker det ”är hur lugnt som helst”. Han menar att 80% av 
gångerna är det till fördel för de elever som inte har funktionsnedsättning, så de 10-20 % av 
gångerna som de måste anpassa sig så är det lugnt. Att spela killerball på knä blir för eleverna ett 
spännande inslag och vidare tillfälle att utvecklas. 
  Peter tror att de andra eleverna i hans klass i början tyckte det var jobbigt att ha en elev med 
funktionsnedsättning i klassen. Klassen var enligt Peter sprallig men nu snälla och förstående mot 
honom. Peter har försökt arbeta med de ledande personerna i klassen att ta lite ansvar och få in 
honom i sitt lag. Detta för att eleven ska känna att han är med menar Peter. Detta går att göra 
anser Peter.  
 

Peter: …om man tar rätt personer och så fort det är samarbete två och två så är det en av 
dessa personer som går fram och ser till att han inte bli ensam. På så sätt fungerar det även 
om eleven säkert skulle vilja att det fungerade ännu bättre. 
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Både Frans och Christina tydliggör att klassens stöd är av stor vikt. Frans tydliggör att han, 
klassen och eleven kom igång tidigt med att skapa ett inkluderande klimat och hjälptes åt från 
början. De satte upp vilket förhållningsätt och regler de ville ha i gruppen. Vidare berättar 
Christina att klassens stöd rent praktiskt avlastade då en elev i rullstol lite kontinuerligt behövde 
”pushhjälp” för att ta sig fram.  
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7. Analys 
Analysen presenterar delstudierna var för sig i delstudie 1, 7.1 och delstudie 2, 7.2 och sedan i en 
jämförelse i 7.3 

7.1 Analys delstudie 1 
I analysen för delstudie 1 kommer resultaten analyseras utifrån frågeställningarna och sedan 
kopplas detta till de teoretiska perspektiven.  

7.1.1 Hur upplever elever med fysisk funktionsnedsättning att idrottsläraren möjliggör 
undervisningen efter deras behov?  
Det som framgår i alla intervjuerna bland elevernas upplevelser är att omgivningen och 
kommunikationen med idrottsläraren är två punkter som utgör en viktig del i idrottslärarnas 
anpassning i undervisningen.  

7.1.1.1 Omgivningens betyde lse  
En individs funktionsnedsättning kan vara relativ hindrande och beror på sin omgivning 
(Wickman 2010, s. 42). Funktionshinder enligt Socialstyrelsen (2014) innebär den begränsning 
som funktionsnedsättningen för en individ innebär i relation till sin omgivning. Robert är alltid 
med på det han själv känner att han kan vara med på under lektionerna. Om han inte känner att 
han kan vara med så får han gå ner till skolans gym. Han kan för det mesta vara med på 
lektionerna, men så fort det är aktiviteter som hoppande, springande, redskap och klättrande så 
går han istället ner till gymmet. Tomas har idrott två gånger i veckan där han simmar en av 
gångerna, vilket är bra träning men som han börjar bli ganska less på. Han tycker att idrott i 
allmänhet är svårt att utöva men att idrotten i skolan är kul när han kan vara med på aktiviteterna, 
dock känner han att han inte har någon chans mot de elever utan fysisk funktionsnedsättning. 
Vid vissa aktiviteter som han inte kan vara med på så får han antingen utföra stretchövningar i 
samma sal och ibland, i värsta fall, får han sitta på sidan och titta på. Viktoria gillade inte idrott 
när hon gick på högstadiet. Anledningen till detta var att hon fick sitta på sidan av lektionerna 
och titta på. Detta ledde till att Viktoria slutade att byta om till idrottskläder på lektionerna och 
slutade även att bry sig om sitt betyg i ämnet. Enligt Socialstyrelsen (2014) så behöver en 
funktionsnedsättning inte automatiskt innebära funktionshindrande i idrottssammanhang eller i 
samhället i övrigt. Jacob och Amanda upplever inte sin funktionsnedsättning som ett hinder i 
undervisningen då den anpassas efter båda där Jacob tycker att Hans anpassar undervisningen på 
ett bra sätt efter honom genom att anpassa reglerna i aktiviteterna och alltid sätta ribban för hans 
egen nivå. Amanda i sin tur tycker att Richard anpassar lektionerna så att hon kan klara av nästan 
vad som helst och vara med ungefär hela tiden i undervisningen. Hon nämner även att Richard 
ibland kan tilldela henne några ”specialregler” som knappt märks, utan tack vare dessa så kan alla 
vara med och ha kul på idrotten. Både Jacob och Amanda får här uppleva hanterbarhet då läraren 
anpassar undervisningen så att det finns förutsättningar för att kunna hantera aktiviteten 
(Antonovsky 1994, s. 41). Robert, Tomas och Viktoria upplever att de har ett funktionshinder då 
de möter en bristande tillgänglighet, svårigheter och hinder i sin undervisning (Wickman 2010, s. 
42). Antingen får de göra en annan aktivitet i samma sal, i en annan sal eller inte vara delaktiga 
alls och istället få sitta på sidan. Hanterbarheten är även något som varken Robert, Tomas och 
Viktoria får uppleva vid de tillfällen då de inte deltar i undervisningen. Här anpassar inte 
idrottslärarna undervisningen och ger eleverna inga verktyg för att ha möjligheten att delta och få 
känna sig delaktiga. Då de inte får uppleva eller vara delaktiga i det kommunikativa 
sammanhanget så kommer därmed att deras tänkande och handlande inte att utvecklas som är en 
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avgörande betydelse för deras lärande (Bråten 1998, s. 40). De får heller inte möjligheten att möta 
olika tillvägagångssätt att förhålla sig till i skilda sociala miljöer som en individs lärande även 
består i (Säljö 2005, s.80). Att de upplever sin funktionsnedsättning som ett funktionshinder är 
även något som eleverna inte får uppleva i något annat skolämne, utan främst i idrott och hälsa. 
Som Jacob uttrycker det så är det en ”x-faktor” om man är lång, stark och snabb i ämnet. 
Amanda pratar om lärare som favoriserar elever som kan hoppa högt, springa snabbt och kasta 
hårda bollar. Ur ett sociokulturellt perspektiv kan den omgivande miljön anpassas och de sociala 
och kulturella processerna omskapas så att en individs funktionsnedsättning ska kunna minimera 
funktionshindren. I ämnet idrott och hälsa är lärarens anpassning av undervisningen och därmed 
omgivningen en förutsättning för att en elev med funktionsnedsättning ska få möjlighet till att 
delta och inte uppleva sin funktionsnedsättning som ett funktionshinder för sig själv, för läraren 
eller för sina kamrater.   

7.1.1.2 Kommunikationens betyde lse  
Ett genomgående resultat i intervjuerna är att en bra undervisande idrottslärare har en bra 
kommunikation med eleven. I interaktion och kommunikation med andra människor samspelas 
och skapas sätt att tänka, resonera och handla. En elevs lärande och utveckling sker i 
sociokulturella sammanhang och i samspelet med sin sociala omgivning (Bråten 1998, s. 42). 
Både Jacob och Amanda är väldigt nöjda med sina idrottslärare. Jacob tycker att Hans är en av de 
bättre lärarna han har haft då de har en väldigt bra kommunikation, vilket Jacob tycker att alla 
idrottslärare bör ha. Även att få mycket feedback från läraren är värdefullt och att man ”pushar” 
eleven och visar att man tror på eleven tycker Jacob är bra. Amanda tycker att Richard är bra för 
att han ser henne, förstår hennes problematik och inte bara dömer henne på utsidan utan efter 
hennes förmågor och framsteg. Hon känner att de har en väldigt bra kommunikation där Richard 
alltid anpassar lektionerna så att även hennes klasskamrater ska få en förståelse för detta. Robert 
och Tomas tycker också att de har bra idrottslärare så båda känner att de har bra kommunikation 
med sin lärare. Robert tycker att hans lärare lyssnar på honom när han är trött och Tomas tycker 
att Margareta tar hänsyn till vad han klarar av. Viktoria gillade inte idrott när hon gick på 
högstadiet. Anledningen till detta var att hon inte kom överens med sin idrottslärare då han inte 
tog hänsyn till hennes förutsättningar, vilket medförde att hon fick sitta på sidan av lektionerna 
och titta på. Begriplighet är den komponent som alla eleverna har då de är väl medvetna om vikten 
av idrottsämnet och dess betydelse för deras hälsa och utveckling (Antonovsky 1994, s. 41). 
Jacob, Amanda, Robert och Viktoria är alla även aktiva på fritiden och tycker om att utöva idrott 
på egen hand. Både Robert och Tomas kan känna en begriplighet då de gymmar och simmar, 
eftersom det är bra träning för båda. Robert är väl medveten om att han behöver bygga upp sina 
muskler och har som mål att gå upp i vikt, medan Tomas tycker om att simma då han lättare kan 
röra sig i vattnet samt att det är bra träning för honom. Viktoria har provat på många sporter 
tidigare och utövar bågskytte idag, vilket hon har fastnat för då hon känner att hon får bra 
feedback och kan utvecklas. Hon känner begriplighet för ämnet i sin helhet men då hon inte 
deltar i undervisningen, likt Robert och Tomas, så känner hon ingen motivation för uppgiften, 
utan tycker att det är tråkigt.   

7.1.2 Vad anser eleverna gynnar deras inkludering i undervisningen?  
Det visar sig i intervjuerna att gruppen och delaktigheten har en betydande roll för elevernas 
inkludering i undervisningen 
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7.1.2.3 Gruppens betyde lse  
Som vi kan notera i alla intervjuerna har gruppen en stor betydelse för att eleverna ska känna sig 
inkluderade i undervisningen. Nilholm (2006) definierar inkludering som något som sker då 
skolmiljön anpassas efter att alla elever är, och har rätt till att vara olika. Inkludering skapas när 
individen är en naturlig del av en klass, genom gruppen och de gemensamma aktiviteterna som 
utförs (Jansson 2004, s. 7-9). Jacob trivs väldigt bra i sin klass som accepterar honom för den han 
är och han är bekväm med sig själv och sin funktionsnedsättning. Han känner alltid att han tillför 
något till sin klass och känner sig inkluderad. När Amandas klass har en vikarie i skolan så är det 
hennes kamrater som hjälper läraren att anpassa undervisningen för Amanda. Hon har alltid känt 
att hennes klasskamrater varit förstående mot henne. Jacob och Amanda blir både didaktiskt och 
socialt inkluderade genom både klassen och sin idrottslärare. Skolmiljön anpassas efter dem och 
de är delaktiga i de gemensamma aktiviteterna och känner sig som en naturlig del av sin klass. 
Robert trivs bra i sin nuvarande klass. Dock får han varken uppleva en rumslig eller social 
inkludering när han själv anser att han inte kan delta i aktiviteten och går iväg och gymmar istället. 
Gymmet kan även komma att bli en trygg plats för Robert när han själv känner sig osäker på 
aktiviteterna som sker i salen. Då han i ett annat rum som är skilt från undervisningen får han 
inte möjlighet till att samspela med varken lärare eller sina klasskamrater. Här har hans 
idrottslärare inte skapat en didaktisk inkludering för honom, då de didaktiska förutsättningarna 
inte är anpassade efter Robert för att utveckla hans lärande. Liknande sker även då Tomas som 
trivs bra i sin klass, men som får utföra en annan aktivitet än den som gruppen utför på 
lektionen, då blir han inte didaktiskt inkluderad. Här är inte Tomas en naturlig del av klassen och 
blir inte heller socialt inkluderad. Han blir däremot rumsligt inkluderad under de lektionerna då 
han inte simmar och infinner sig i samma sal som övriga klassen. Tomas blir alltså delvis socialt 
inkluderad men inte didaktiskt inkluderad när han inte utför samma aktivitet som resten av 
gruppen. På Viktorias mellanstadieskola tycker hon att alla var hjälpsamma, elever som lärare. 
Där hade hon även kompisar som hon kunde umgås med. På högstadiet blev det annorlunda, då 
varken idrottslärare eller klasskamrater brydde sig om henne. I undervisningen blir Viktoria 
endast rumsligt inkluderad i undervisningen då hon står på sidan av lektionerna, i samma rum 
som klassen. Hon blir varken socialt inkluderad av varken sina klasskamrater eller sin 
idrottslärare, som inte heller inkluderar henne didaktiskt. Detta leder till att Robert, Tomas och 
Viktoria till slut tappar motivation till undervisningen och även att deras lärande inte utvecklas.  

7.1.1.4 Delaktighetens betyde lse  
Det som framgår i alla intervjuerna bland elevernas upplevelser kring deras inkludering i 
undervisningen är vikten av delaktighet. I både Jacobs och Amandas fall så har de en tillhörighet, 
tillgänglighet och en samhandling i undervisningen av de objektivt observerbara 
delaktighetsbegreppen. Båda tillhör sammanhanget med resten av eleverna, har tillgång till 
aktiviteten och är inkluderade i handlingen och sammanhanget i undervisningen (Jansson, 2004). 
De har både ett bra samspel med sina klasskamrater och sin idrottslärare där Jacob känner att han 
alltid tillför något till sin klass och Amanda som känner att hennes klasskamrater förstår hennes 
problematik på ett bra sätt. Detta gör båda inkluderade i undervisningen ur ett sociokulturellt 
perspektiv (Bråten 1998, s. 40-42). Jacob och Amanda får även uppleva Antonovskys (1994, s. 
41) komponent som ligger till grunden för psykiskt välbefinnande, nämligen meningsfullhet. De 
upplever detta då de är delaktiga i aktiviteterna och är motiverade till ämnet. Tomas och Viktoria 
har en tillhörighet då båda finner sig i samma sal som sina klasskamrater och ibland även Robert 
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beroende på om han befinner sig i gymmet eller i lektionssalen. Ibland får Tomas och Robert 
uppleva en tillgänglighet och social delaktighet vilket inte Viktoria får ta del av då hon endast får 
sitta på sidan på lektionerna. Både Robert och Tomas kan känna en meningsfullhet då de gymmar 
och simmar, eftersom det är bra träning för båda. Robert är väl medveten om att han behöver 
bygga upp sina muskler och har som mål att gå upp i vikt, medan Tomas tycker om att simma då 
han lättare kan röra sig i vattnet samt att det är bra träning för honom. Även Viktoria har provat 
på många sporter tidigare och utövar bågskytte idag, vilket hon har fastnat för. Hon känner 
därmed meningsfullhet för ämnet i sin helhet men då hon inte deltar i undervisningen, likt Robert 
och Tomas, så finner hon ingen motivation för uppgiften, och tycker att det är tråkigt. Ur de 
subjektivt upplevda delaktighetsbegreppen så får Jacob och Amanda uppleva ett engagemang i 
undervisningen då båda känner en motivation till ämnet och finner det tillfredsställande att vara 
delaktiga i undervisningen (Jansson 2004, s. 8-9). Detta är även något som Tomas och Robert 
upplever de gånger då de är med i undervisningen och utför samma aktiviteter som resten av 
klassen. Även erkännande är något som alla fyra eleverna upplever då de är med i undervisningen 
och känner sig som en självklar medlem i gruppen (Jansson 2004, s. 8-9). Det sista greppet inom 
de subjektiva delaktighetsbegreppen kan diskuteras kring ifall Robert och Tomas upplever ett 
självbestämmande och en känsla av oberoende, då undervisningen inte alltid anpassas efter dem 
båda. Både Jacob och Amanda får uppleva detta då de själva kan avgöra ifall de kan vara med 
eller inte och i så fall meddela sin idrottslärare om detta. Viktoria i sin tur får inte uppleva något 
av de subjektiva begreppen då hennes idrottslärare inte bryr sig om henne så att hon till slut inte 
finner någon motivation till ämnet och slutar byta om till lektionerna. Hon får heller inte uppleva 
ett engagemang då hon inte får uppleva ett sammanhang eller tillfredsställelse i aktiviteten hon 
inte får delta i. Hon kan heller inte få uppleva ett självbestämmande eller ett oberoende av 
undervisningen. De gånger som Tomas får göra en annan aktivitet än resten av klassen (som 
exempelvis simning, eller stretching) och som Robert får gå ner i gymmet istället för att delta på 
lektionen eller då Viktoria får stå på sidan av undervisningen och titta på så är de inte längre 
delaktighet ur ett sociokulturellt perspektiv. De blir varken delaktiga i ett socialt sammanhang och 
inte heller accepterade av de andra deltagarna i sammanhanget. Ingen av eleverna känner heller 
delaktighet ur en individuellt perspektiv till skillnad från Jacob och Amanda som även deltar ur 
ett sociokulturellt perspektiv. 

7.2 Analys delstudie 2 
Analysen för delstudie 2 presenteras utifrån frågeställningarna med hjälp av de teoretiska 
utgångspunkterna. 

7.2.1 Vilka förutsättningar krävs för att möjliggöra för inkludering i undervisningen för 
elever med fysiskt funktionsnedsättning? 
Utifrån resultatet har fyra förutsättningar framkommit som möjliggör för inkludering.  

7.2.1.1 Kontinuer l ig  kunskap 
En första förutsättning är kontinuerlig kunskap. Samtliga lärare har haft funktionsnedsättning som 
en del av sin utbildning men menar att det behövs vidare kunskap. Dels eftersom elever med 
fysisk funktionsnedsättning är ovanligt i skolorna och lärarna enbart har en elev då och då och 
dels för att funktionsnedsättning som kunskapsområde är stort och varje elevs problematik är 
unik. Det sociokulturella perspektivet menar att graden av en funktionsnedsättning skapas i de 
sociala och kulturella sammanhang den ingår i (Jerlinder 2005, s. 21). Samhället och vad som 
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beaktas som funktionsnedsättning förändras över tid samtidigt som alla funktionsnedsättningar är 
unika då de uppstår i interaktion med omgivningen (Wickman 2010, s. 42). Richard anser att en 
viktig egenskap ligger hos läraren själv och dennes aktiva sökande efter ny kunskap. Både han och 
Peter tydliggör att erfarenheten ger stor kunskap och förtrogenhet för att bemöta elever med 
funktionsnedsättning. Då elever med funktionsnedsättning är ovanligt i större grupper med icke 
funktionsnedsatta elever är det svårt att tillgodogöra sig denna kunskap. Christina och Richard 
påvisar att det kan vara svårt att veta hur hårt man kan pressa elever. Christina och Richard 
önskar och Frans tydliggör betydelsen av att då ha kontakten med elevens sjukgymnast. Behovet 
av sjukgymnast bekräftas även av Hans då han menar att en elev har svårt för olika moment 
beroende på hur funktionsnedsättningen yttrar sig. För att en elev med funktionsnedsättning inte 
ska bli funktionshindrad krävs en balans mellan individens förutsättningar och omgivningens 
krav. Detta i sin tur är en förutsättning för lärande (WHO, 2014). En sjukgymnast kan förespråka 
denna balansen och delge kunskap till läraren hur omgivningen bör utformas och samtidigt 
kunskapen om elevens förutsättningar för fysisk aktivitet. Detta i sin tur skulle skapa större 
hanterbarhet och begriplighet för lärarna i sin undervisning (Antonovsky 1994, s. 41).  

7.2.1.2 Konkret  s töd 
En andra förutsättning är konkret stöd för lärarna. Studien visar att skolorna har stor tillgång till 
materiellt stöd för inkludering av elever med en fysisk funktionsnedsättning men att det som 
saknas är tidsrelaterade stöd. Lärarna uttrycker tre tidsrelaterade stöd som behövs för att möjliggöra 
inkludering; mer planeringstid, två lärare på lektionen och extra tid för elever med motoriska 
svårigheter. Hans och Peter menar att det behövs extra planeringstid för att undervisningen ska 
anpassas på ett bra sätt och detta är något Richard eftersträvar. Både Richard och Hans finner 
meningsfullheten av att skapa en undervisning som är gynnsam för inkludering men känner 
avsaknad av hanterbarhet i form av tidsbrist för planering (Antonovsky 1994, s. 41). Richard 
menar att det finns flera faktorer som ska tas i beaktning vid planering så som assistenten, elevens 
aktuella hälsotillstånd och samtidigt övriga gruppens ambitioner. Utöver mer planeringstid är två 
lärare per lektion något som eftersträvas av lärarna. Margareta anser att det behövs ”mer folk ute 
på fältet” och känner otillräcklighet inför sina lektioner med eleven med funktionsnedsättning. 
Hon menar att assistentens stöd krävs för att genomföra lektionerna då hon inte hinner leda 
gruppen samtidigt som hon bemöter eleven med funktionsnedsättning. Peter och Christina är 
tacksamma för att kunna bedriva undervisningen tillsammans då Peter stora delar av lektionen 
behöver stötta och aktivt arbeta för inkludering av sin elev med funktionsnedsättning. Peter 
berättar att han känner otillräcklighet mot de andra 29 eleverna och således är beroende av att de 
är två lärare under lektionen. Christina uttrycker sig tydligt att hon inte vet hur de skulle klara sig 
utan två lärare för gruppen. Det sociokulturella perspektivet menar att det är intellektuella och 
konkreta verktyg som får människan att förstå omvärlden och handla i den. I interaktion med 
andra människor och i samspel med sin sociala omgivning skapas en elevs lärande (Bråten 1998, 
s. 42). Då dessa lärare känner otillräcklighet att kontrollera och styra gruppen vet de inte vilket 
och om något lärande sker. En avsaknad av hanterbarhet skapas då lärarna inte hinner lägga tiden 
hos samtliga elever utan får välja mellan eleven med funktionsnedsättning eller att leda resterande 
gruppen. Ur ett sociokulturellt perspektiv är det de sociala och kulturella sammanhangen som 
avgör graden av funktionshinder hos en elev med funktionsnedsättning (jerlinder 2005, s. 21). Att 
vara två lärare på en grupp eller att få stöd av assistenten gör att lärarna kan styra dessa 
sammanhang mer kontrollerat. Att vara färre elever per lärare stärks då Frans menar att han sällan 
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upplever svårigheter. Frans har till skillnad från de andra lärarna halva storleken på sin 
undervisningsgrupp och kan således lägga mer tid på varje elev. Vidare menar Peter att förutom 
att skapa en utveckling för eleven med funktionsnedsättning är svårigheten att bedriva denna 
utvecklingen i en helklass med elever utan funktionsnedsättning. Margareta berättar att de har en 
idrottsstudio för att få extra tid att utveckla elevers motorik vilket är något som Peter och 
Christina eftersträvar. Peter menar att detta inte enbart skulle gynna eleven med 
funktionsnedsättning utan han kan utan svårighet plocka ihop en grupp på tio elever som också 
skulle behöva denna extra motorik-träning. Samtidigt menar han att eleven då skulle kunna få 
vara i en grupp där han ständigt inte var den som misslyckas. Ur ett KASAM-perspektiv kan 
Peter då ge sin elev större hanterbarhet att möta de utmaningar eleven finner i undervisningen 
(Antonovsky 1994, s. 41). Med fler konkreta verktyg kan eleven lättare förstå och handla i sin 
omgivning utifrån det sociokulturella perspektivet (Bråten 1998, s. 40).  

7.2.1.3 Gruppens betyde lse 
En vidare förutsättning är gruppens betydelse. Christina, Hans och Frans tydliggör gruppens 
betydelse för att skapa inkludering för eleven med funktionsnedsättning. Hans och Frans 
poängterar att genom en tidig dialog med gruppen skapas ett gynnande klimat för inkludering. 
Frans berättar dessutom att klasskamraterna hjälper till att stötta och skjuta på rullstolen vilket 
praktiskt hjälper eleven att bli objektivt delaktig och socialt inkluderad. Ur ett sociokulturellt 
perspektiv krävs det att gruppen erkänner eleven som deltagare och aktivt inkluderar eleven i 
sammanhanget för att den ska räknas som delaktig (Melin 2009, s. 7). Samtidigt minskar en 
elevens funktionshinder om det sociala sammanhanget skapar förutsättningar för delaktighet 
(Jerlinder 2005, s. 21). Då elevers kunskap skapas i interaktion i ett socialt sammanhang med 
andra individer krävs de att eleven är både objektivt och subjektivt delaktighet i sammanhanget 
(Bråten 1998, s. 42; Jansson 2004, s. 9). Peter arbetar kontinuerligt med att få klasskamraterna att 
objektivt skapa delaktighet för eleven med funktionsnedsättning men att det kan vara svårt att 
arbeta med de subjektiva faktorerna. Eleven får således inte enbart rumslig och didaktisk 
inkludering utan även social inkludering vilket kräver gruppens stöd (Asp-Onsjö, 2006).  

7.2.1.4 Kommunikation 
En fjärde och sista förutsättning är kommunikation, både med eleven och med gruppen. Samtliga 
lärare anser att en öppen kommunikation med eleven är av stor vikt. Hans uttrycker att den 
viktigaste kunskapen får man från eleven själv. För att kunna skapa delaktighet för en elev måste 
även de subjektiva faktorerna i paraplybegreppet vara uppfyllda (Jansson 2004, s. 8-9). Enda 
sättet till denna kunskap skapas genom kommunikation med eleven. Då elever med 
funktionsnedsättning är ovanligt i större klasser och man som lärare behöver kontinuerlig 
kunskap skapar kommunikationen med eleven större begriplighet för läraren. Vidare menar även 
Margareta, Frans och Hans att eleven själv har bra idéer hur de kan lösa en inkludering. Richard 
tydliggör utifrån exemplet med friluftsdagen att det som läraren anser vara en kreativ lösning 
kanske inte uppfattas så utav eleven. Kommunikationen mellan lärare och elev är en viktig 
komponent för Richard då han sätter upp individuella mål för eleven vid en aktivitet. Frans 
menar att en öppen och kontinuerlig kommunikation med eleven minimerar svårigheterna och 
skapar klarhet vad eleverna klarar av. Både han och Hans påvisar en öppen kommunikation från 
början skapar ett bra klassklimat och en gynnande miljö för social inkludering. Kommunikation 
är ur ett sociokulturellt perspektiv en viktig komponent för inkludering (Bråten 1998, s. 42). 
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Kommunikation skapar sätt att tänka, resonera och handla vilket i sin tur möjliggör att läraren har 
fler intellektuella och konkreta verktyg för att generera didaktisk och social inkludering i gruppen 
(Bråten 1998, s. 42; Asp-Onsjö, 2006). Att tidigt komma igång med undervisningen, kvalitativ 
överlämning från tidigare skolan och kontinuerlig dialog med eleven kring planering är något som 
gynnar delaktighet för eleven med funktionsnedsättning menar flertalet lärare. Margareta och 
Frans upplever att eleverna är måna om att veta den framtida planeringen av undervisningen 
vilket skapas ur en öppen kommunikation. Hans tydliggör att han dessutom upplever att eleverna 
med funktionsnedsättning tycker ämnet är roligare då de får vara delaktiga i planeringen. 

7.2.2 Hur anpassar läraren undervisningen för att möjliggöra inkludering för elever med 
fysisk funktionsnedsättning? 
I studien har tre större utgångspunkter framkommit för att möjliggöra för inkludering. Första 
utgångspunkten är att eleven alltid ska vara med. Den andra utgångspunkten är att lektionen ska 
fokusera på elevens egen utveckling och den sista att undervisningen ska individanpassas för alla elever.  

7.2.2.1 Eleven ska al l t id vara med 
Samtliga lärare är överens om att eleven alltid ska ha en rumslig inkludering samt tillhörighet och 
tillgänglig delaktighet, men med en eventuell anpassning (Asp-Onsjö, 2006; Jansson 2004, s. 8-9). 
Hans och Richard är angelägna om att eleven alltid är en del av undervisningen, det vill säga är 
didaktiskt inkluderad. Christina är tydlig med att eleverna inte ska få använda sina 
funktionsnedsättningar som en ursäkt utan alltid bör vara fysisk aktiv efter sina förutsättningar. 
Hon poängterar att man som lärare måste visa att träning är bra för funktionsnedsättningen. Både 
Hans och Margareta tror att eleven upplever det jobbigast när eleven inte är inkluderas utan får 
göra något annat. Trots det berättar Margareta att de tillfällen som hennes elev med 
funktionsnedsättning inte kan vara med så låter hon han göra något annat. Ibland i salen men 
annars utanför. Eleven mister således både rumslig, social och didaktisk inkludering (Asp-Onsjö, 
2006). Eleven uttrycker att han vill vara i salen med resterande i klassen och Margareta resonerar 
att hon strävar efter att inkludera eleven men att det inte får ske till vilket pris som helst. 
Undervisningen får inte bli meningslös för eleven och resultera i att han enbart åker runt i sin 
permobil. En elevs lärande sker i samspel med sin omgivning och det sociokulturella perspektivet 
poängterar att den omgivande miljön och de sociala processerna kan anpassas för att en individ 
med funktionsnedsättning ska kunna minimera funktionshindren. Kunskap skapas följaktligen i 
interaktion med andra elever och i sociala sammanhang (Bråten 1998, s. 40; Jerlinder 2005, s. 21). 
Ett dilemma skapas således genom att undervisningen samtidigt måste vara utmanande och 
meningsfull för att eleven ska investera energi i den (Antonovsky 1994, s. 41). Richard, Hans och 
Peter berättar att eleverna är delaktiga i lektionen, men oftast med en anpassning. Richard 
poängterar att det inte enbart är förutsättningen för eleven med funktionsnedsättning man kan 
påverka utan även de andra elevernas. Att förändra resterande elevers förutsättningar och inte 
enbart eleven med funktionsnedsättnings förmedlar omgivningens betydelse för inkludering till 
resterande elever. Richards arbetssätt medlar att omgivningen kan bidra till social inkludering 
samtidigt som eleverna kan få en ny utmaning igenom att till exempel spela killerball på knä. 
Detta speglar det sociokulturella perspektivet då funktionshinder är en konstruktion utifrån 
sociala och kulturella processer (Jerlinder 2005, s. 21). Peters elev är alltid med på lektionen men 
har en reträttväg att ta då det känns för jobbigt. Således har eleven en större makt över sin 
delaktighet och större hanterbarhet över situationen (Antonovsky 1994, s. 41). 
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7.2.2.2 Elevens egna utveckl ing 
Flertalet av lärarna menar att anpassningen bör fokusera på att stimulera eleven med 
funktionsnedsättnings egen utveckling. Richard poängterar att eftersom dessa elever likt vem som 
har motoriska enheter kan de utveckla sin motoriska och fysiska förmåga. Genom att bryta ner 
moment och utforma individens egna mål med aktiviteten individanpassas elevens utveckling 
anser Richard och Peter. Således skapas inte bara meningsfullhet för eleven med 
funktionsnedsättning utan även begriplighet och hanterbarhet för att eleven ska kunna arbeta 
med sin utveckling (Antonovsky 1994, s. 41). Richard tror hans elever upplever stor glädje i 
undervisningen och att det grundar sig i att han fokuserar på deras utveckling. Att kunna fokusera 
på sin egen utveckling och att arbeta med de förutsättningar man har är det han försöker 
förmedla till eleven när den känner sig tyngd av sin funktionsnedsättning. Att eleven upplever 
subjektivt delaktighet beror utifrån faktorerna engagemang, erkännande och autonomi. Då eleven får 
fokusera på sin egen utveckling spär det på elevens engagemang till delaktighet och möjliggör för 
graden av elevens självbestämmande. Christina tydliggör att det är viktigt att eleven känner 
utveckling och att hon/han presterar. Att utesluta didaktisk inkludering och låta eleven sitta vid 
sidan om ger ingenting. För att de subjektiva faktorerna i paraplybegreppet ska frodas krävs det 
att de objektiva faktorerna möjliggörs (Jansson 2004, s. 7-9).  

7.2.2.3 Individuel l  anpassning för  a l la 
Merparten av lärarna arbetar utifrån individuell anpassning för samtliga elever. Frans berättar att 
han försöker anpassa så lite som möjligt med siktet att eleven ska inkluderas så mycket som 
möjligt. Han tydliggör att en anpassning för eleven vid till exempel cirkelfys kan även få användas 
av andra elever om de har ont eller har annan tillfällig svårighet. På liknande sätt menar Peter att 
han alltid har två vägar vid till exempel hinderbana eller redskapsgymnastik. Detta inte enbart för 
eleven med funktionsnedsättning utan eftersom det finns flera elever som har koordinativa 
svårigheter. På så sätt skapar undervisningen förutsättning för fysisk och funktionell delaktighet 
inte enbart för eleven med funktionsnedsättning utan för samtliga elever. Richard menar att de 
individuella anpassningar inte enbart gynnar elever som har motoriska svårigheter utan krävs för 
att skapa en progression för de fysiskt duktiga eleverna. Vidare resonerar Richard att eleven med 
funktionsnedsättning känner sig delaktig även om den gör aktiviteten med en anpassning. I en 
rumslig och didaktisk inkludering fokuseras alla elever på sin utveckling vilket gör att social 
inkludering lättare möjliggörs (Asp-Onsjö, 2006). Således märks inte anpassning för eleven med 
funktionsnedsättning lika tydligt då alla elever är olika och kontinuerligt har sina egna 
anpassningar, för mer eller mindre utmaning. En individuell anpassning i syfte för att öka elevens 
utmaning och motivation leder troligtvis till att eleven känner större meningsfullhet inför 
undervisningen samt större engagemang vilket utvecklar den subjektiva delaktigheten 
(Antonovsky 1994, s. 41; Jansson 2004, s. 8-9).    

7.3 Vilka anpassningar som läraren gör för inkludering, anser eleverna är till 
fördel för deras delaktighet och inkludering?  

En jämförelse mellan delstudierna visar på fyra genomgående komponenter för inkludering; 
kommunikation, delaktigheten betydelse, gruppens betydelse och fokusering på elevens egna utveckling.  

7.3.1 Kommunikation 
Kommunikation är en central del för att skapa inkludering menar både idrottslärare och elever 
med funktionsnedsättning. Merparten av lärarna poängterar att en öppen och kontinuerlig 
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kommunikation är av stor betydelse för att skapa inkludering i gruppen. Jacob säger att han 
behöver, precis som alla elever, mycket feedback. Amanda berättar att hon genom kvalitativ 
kommunikation med Richard känner att undervisningen anpassas efter henne samt att övriga 
klasskamrater får en stor förståelse för hennes problematik. Både Tomas och Robert har bra 
kommunikation med sin lärare och Robert anser att hans lärare lyssnar på honom när han är 
trött. Öppen kommunikation medför större hanterbarhet och begriplighet för lärarna vilket i sin 
tur gör att de ur ett sociokulturellt perspektiv får mer konkreta och intellektuella redskap att 
skapa inkludering med (Antonovsky 1994, s. 41; , s. 42 1998). Eleverna anser att den givande 
kommunikationen gynnar samhandling och social delaktighet samt social inkludering då en elevs 
lärande sker i samspel med det sociala sammanhanget (Jansson 2004, s. 9; Asp-Onsjö, 2006). 

7.3.2 Gruppens betydelse 
Att läraren har ett inkluderande förhållningssätt från start medför att ett inkluderande klimat 
skapas i gruppen. Hans och Frans poängterar att en tidig dialog med gruppen är av stor vikt för 
att skapa inkluderande klimat för eleven med funktionsnedsättning. De och Christina tydliggör 
gruppens betydelse för att kunna skapa en social och didaktisk inkludering (Asp-Onsjö, 2006). 
Samtliga elever berättar att det trivs på idrotten när de trivs med sina klasskamrater. Jacob 
berättar att gruppen får honom att känna sig bekväm och att han bidrar med något varje lektion. 
Amanda menar dessutom att när de har en vikarie så är det hennes klasskamrater som stöttar 
vikaren att utforma en didaktisk inkludering. Klasskamraterna hjälper till att finna regler och 
annan anpassning så att Amanda kan känna sig inkluderad. Det sociokulturella perspektivet 
motiverar till inkludering och delaktighet och fokuserar på processen hur individer samspelar 
kring och utnyttjar kognitiva och intellektuella redskap för att skapa kunskap (Säljö 2005, s. 229). 
En förutsättning för att inkludering ska ske är således att antingen läraren eller gruppen, helst 
båda, besitter de sociala redskapen för att skapa inkludering. Detta märks även i Viktorias fall då 
varken läraren eller klasskamraterna arbetar för didaktisk eller social inkludering (Asp-Onsjö, 
2006).  

7.3.3 Elevens delaktighet 
Samtliga lärare är måna om att eleven ska vara delaktig i undervisningen. Richard och Hans 
poängterar att eleven alltid ska vara både socialt och rumsligt inkluderad och utöva samma 
aktivitet. Således vara även didaktisk inkluderad (Asp-Onsjö, 2006). Christina vidareutvecklar 
detta och säger att eleven inte får använda sin funktionsnedsättning som en undanflykt utan alltid 
ska vara med efter sina egna förutsättningar. Hon menar att läraren ska visa de positiva sidorna av 
fysisk aktivitet om man har en funktionsnedsättning. Richards och Hans vilja att skapa objektiv 
delaktighet för eleverna får gensvar då Amanda och Jacob menar att de känner stor subjekt 
delaktighet i undervisningen (Jansson 2004, s. 8-9). Tomas och Robert får ibland uppleva den 
objektiva delaktigheten vilket gör allt mer sällan kan känna subjektiv delaktighet. Viktoria får 
enbart uppleva tillhörighet medan de övriga objektiva och subjektiva delaktighetsbegreppen inte 
upplevs. Hon berättar att hon efter ett tag tappade lusten för ämnet när varken lärare eller elever 
inkluderar henne i undervisningen. Hon slutar till och med bry sig om betyget även om hon 
utanför skolan är fysisk aktiv. Viktoria känner aldrig samhandling och tillgänglighet till 
undervisningen vilket stryper engagemanget och erkännandet. Detta gör att hon mister 
meningsfullheten för ämnet då läraren fråntar hennes hanterbarhet (Antonovsky 1994, s. 41). 
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Lärarna i studien menar att elever upplever större glädje desto mer de är delaktiga. Detta 
bekräftas av eleverna då de tydliggör att ju mer de får vara med, desto roligare är ämnet.   

7.3.4 Elevens egen utveckling 
Samtliga lärare anpassar undervisningen efter eleven men på olika sätt. Richard tydliggör att 
eftersom elever med funktionsnedsättning likt vem som har motoriska enheter kan de utveckla 
sin motorik och fysiska förmåga. Både Richard och Peter menar att man kan bryta ner moment 
och utforma dessa efter individens egna mål vilket inte bara skapar meningsfullhet för eleven utan 
även begriplighet och hanterbarhet (Antonovsky 1994, s. 41). Richard tror att hans elever tycker 
idrotten är rolig eftersom han fokuserar på varje elevens egen utveckling. Detta stärks av flera 
elever. Amanda menar att hon är mycket positiv till idrottsundervisning på sin nya skola då 
Richard fokuserar på henne och hennes egen utveckling och inte bara ser en tjej i rullstol. Hon 
anser att Richard inte dömer henne efter utsidan utan efter hennes framsteg och förmågor. 
Viktoria tycker också att den personliga utvecklingen är viktig och är därför hon sökt sig till den 
idrottsförening hon nu är delaktig i. Hon berättar att hon trivs eftersom tränaren hjälper henne 
att utvecklas och hon kan sikta på att få tävla. Amanda och Jacob uppskattar även undervisningen 
då den inte fokuserar på att hoppa högt, springa snabbt eller vara lång, stark och snabb. Jacob 
tycker sin lärare är bra då han ”pushar” honom och visar att han tror på honom. Funktionshinder 
konstrueras utifrån sociala och kulturella sammanhang (Melin 2009, s. 7). Att fokusera på elevens 
egna utveckling minimerar begränsningarna i elevens omgivning vilket resulterar i att eleven ska 
få en större social och integrerande roll i det didaktiska och sociala sammanhanget. Detta i sin tur 
är en avgörande roll för elevens inkludering och lärande (Bråten 1998, s. 40-42).  
 
Frans poängterar att han försöker anpassa så lite som möjligt för att inkludera så mycket som 
möjligt. Vidare resonerar Richard att individuella anpassningar gynnas samtliga elever i syfte att 
skapa mer eller mindre utmaning. I en rumslig och didaktisk inkludering fokuserar alla elever på 
sin egen utveckling vilket gör att social inkludering lättare möjliggörs (Asp-Onsjö, 2006). 
Följaktligen märks inte anpassningen för eleven med funktionsnedsättning lika tydligt vilket vi 
kan se i Amandas exempel kring hennes anpassning. Amanda berättar att när hon tilldelas 
”specialregler” vid lekar och liknande så märks det knappt enligt henne och hon menar att alla 
kan vara med och ha kul på idrotten.  
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7 Diskussion 

8.1 Konkret stöd och kontinuerlig kunskap 
Jerlinder (2010, s. 53) tydliggör att lärare som anser sig ha kompetensen, deltagit i kurser i 
anpassad idrottsundervisning och har positiva erfarenheter av att bemöta elever med 
funktionsnedsättning har en mer positiv attityd till didaktisk inkludering. De hinder som lärare 
möter är främst att de saknar kompetensen att bemöta dessa elever. Jerlinder menar dessutom att 
fortbildning för lärare för att höja kompetensen kring undervisning av elever med 
funktionsnedsättning är en bristvara. Detta är något som även lärarna i vår studie uttrycker med 
motiveringar kring att de behöver vidare utbildning av undervisning om funktionsnedsättningar 
efter lärarutbildningen. Dels för att dessa elever är ovanliga och lärarna inte hinner skaffa sig 
tillräcklig erfarenhet och dels är problematiken för varje elev unik. Detta tydliggör Hemmingsson 
(2011) som från sin studie visar att beredskapen och kompetensen att bemöta en elev med 
funktionshinder kan bli bristfällig då dessa elever sällan förekommer i undervisningen. Bristen på 
kunskap menar Hemmingsson bidrar till att nödvändiga hjälpmedel saknas och att skolans 
normer och värderingar inte är anpassade efter elever med funktionsnedsättning. Lärarnas önskan 
om en kontinuerlig kontakt med sjukgymnast samt tidsrelaterade stöd skulle kunna öka lärarnas 
hanterbarhet och begriplighet för att skapa ett mer gynnande inkluderande klimat för eleverna. 
För att skapa en större social och didaktik inkludering ansåg merparten av lärarna att mer 
planeringstid och en extra lärare var av stor vikt. Fors (2004) menar att om en aktivitet ska bli 
meningsfull och utmanande för alla elever krävs det att rätt typ anpassning av undervisningen 
genomförs som är relaterad till vilken typ av funktionsnedsättning eleven har. Då eleven kan 
komma i rullstol ena dagen och rullator andra dagen samt att läraren kanske behöver ge lite extra 
stöd till denna elev är lärarnas önskemål betydande för att möta denna utmaning. Strävan efter att 
vara två lärare per lektion stärks av Jacobs resonemang då han menar att idrottsläraren ska 
fungera som ett ”stödhjul” för eleven och finnas där när det behövs.  

8.2 Individuell anpassning för alla	  
Fors (2004) menar vidare att målet med anpassningen dessutom är att skapa en aktivitet som 
utmanar samtliga elever i klassen. Aktivitetens syfte vidhålls då samtidigt som möjlighet för 
objektiv delaktighet ges. Detta tydliggörs i delstudie 2 då Frans och Peter skapar undervisningen 
så alla elever kan välja anpassningen. Peter arbetar för att skapa två vägar, en för elever med 
större fysisk färdighet och en för de som behöver lite extra stöd vilket gör att samtliga elever i 
klassen får känna meningsfullhet och hanterbarhet utan att någon pekas ut. Richard menar också 
att han arbetar med att individanpassa undervisningen för att fokusera på varje elevens egen 
utveckling. Nygrens (2008, s. 10) och Jerlinders (2010, s. 45) studier visar att ämnet idrott och 
hälsa är tillsammans med friluftsdagar, de avgörande företeelserna som visar om eleverna var 
inkluderade och erkända av klassen. Eleverna med funktionsnedsättning från studierna kritiserade 
skolans gamla vana att skapa särskiljande lösningar. I motsats till dessa två studier menar eleverna 
i delstudie 1 att de trivs i undervisningen och att de känner sig inkluderade. En förklaring till det 
kan ligga i lärarnas sätt att arbeta med individuell anpassning för alla och fokus på elevernas egen 
utveckling. Skiljt från de särskiljande lösningarna som eleverna i studierna motsatte sig. 
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8.3 Gruppens betydelse för inkludering 
Fors (2004) poängterar att en viktig del för att skapa inkludering är att alla elever i klassen är med 
på de anpassningar som görs. Jerlinder (2005, s. 85) menar dessutom att en viktig aspekt för 
inkludering är elevens relation till kamrater och Brodin (2004, s. 69) säger att det effektivaste 
sättet att skapa solidaritet mellan barn är att arbeta med inkludering. Dessa aspekter poängteras 
utav flera av studiens respondenter genom att Hans, Frans och Christina på olika sätt tydliggör 
gruppens betydelse för att skapa en social inkludering av eleven. Hans och Frans menar att en 
tidig dialog med gruppen där man skapar förhållningsregler gynnar social och didaktisk 
inkludering för eleven. Detta stärks av Fors (2004), Jerlinder (2005) som menar att tidigt arbete 
med inkludering samt uppskattning av elevers olikheter leder till social inkludering och subjektiv 
delaktighet för eleven. Brodin (2011) menar att placering av en elev med funktionsnedsättning i 
en klass där de resterande elever inte har funktionsnedsättning innebär oftast deltagande snarare 
än delaktighet för eleven med funktionsnedsättning.  
   Vidare menar Emanuelsson (2003) att avvikelse alltid är kopplat till maktutövande och den som 
definierar avvikelse är den som bestämmer. Detta skildras även i vår studie utifrån att Amanda 
och Viktoria poängterar utveckling och samhörighet i Nit-gruppen och det motoriska 
träningslägret. I dessa aktiviteter får Amanda och Viktoria möta andra barn med fysisk 
funktionsnedsättning och Amanda menar att hon här kan ”känna sig normal” utifrån samhällets 
normer. Både Peters elev och Robert har en reträttväg då de känner att de inte klarar av 
undervisningssituationen. Peter menar att hans elev skulle behöva utvecklas med elever som har 
samma förutsättningar. Detta stärker även resonemanget att behöva ge extra motorisk träning för 
elever i form av en idrottsstudio. Genom extra utveckling skapas då större hanterbarhet för 
eleven att kunna delta i ordinarie undervisning. Lärarens färdigheter kring didaktisk och social 
inkludering blir således av stor vikt då Brodin (2001) menar att dessa elever allt mer väljer social 
exkludering samtidigt som de automatiskt utesluts från sociala sammanhang. Wickman (2010, s. 
45) tydliggör att inkludering oftast handlar om att elever med funktionsnedsättning ska inkluderas 
i de ”normala praktikerna” och inte det omvända. Richard arbetar med att det inte enbart är 
elevens förutsättningar utan även gruppens man kan påverka för en didaktisk inkludering. 
Samtliga elever trivs med idrotten när de trivs med sina kamrater och således känner social 
inkludering. Hemmingsson (2011) menar att elever med funktionsnedsättning främst prioriterar 
social inkludering än att vara aktiv. Detta visar sig i vår studie i de tillfällen Margareta inte har en 
didaktisk inkludering för Tomas utan vill att han ska göra något mer motoriskt utvecklande i en 
annan sal. Då uttrycker han önskan om att få göra något i samma sal som sina klasskamrater även 
om han inte finner stretchingen rolig. Däremot vill både han och de andra eleverna hellre vara 
med och vara objektivt och subjektivt delaktiga i undervisningen.  

8.3 Kommunikation 
Kommunikation är även det en central del för lärare som elev, för att skapa inkludering. 
Merparten av eleverna menar att givande kommunikation gynnar samhandling och social 
delaktighet samtidigt som Frans och Hans påpekar betydelsen av kommunikation för att skapa ett 
inkluderande klimat i gruppen. Lärarna i delstudie 2 poängterar att kommunikationen är av stor 
vikt för att uppfylla den subjektiva delaktigheten för eleven. Detta stöds av eleverna i delstudie 1 
som menar att en bra kommunikation med idrottsläraren är en föreutsättning för att de ska tycka 
lektionerna är rolig och givande. I motsats till delstudierna belyser Jerlinder (2005) och Wickman 
(2010) att elever med funktionsnedsättning upplever undervisningen som orättvis och lärarna har 
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ett bristande bemötande av dessa elever. En anledning till denna skillnad kan ligga i 
kommunikationens värde då kommunikation och samspel ur ett sociokulturellt perspektiv är två 
avgörande komponenter för inkludering (Säljö 2000). Lärarna i delstudie 2 försöker i största mån 
använda eleverna egna åsikter och idéer för inkludering vilket styrker en elevs autonomi och 
således den subjektiva delaktigheten. Eleverna uttrycker att detta sätt kommunicera är givande för 
deras didaktiska inkludering och delaktighet. Lärarna i studien poängterar att en kvalitativ 
överlämning behövs vilket även eleverna styrker. Tomas och Robert menar att de haft många 
olika idrottslärare under skoltiden och Tomas berättar i bytet av idrottslärare följde inte 
informationen om hans problematik med till fullo.  

8.4 Elevens delaktighet 
Fors (2004) poängterar att det krävs ganska små förändringar för att arbeta med inkludering vilket 
stärks av Frans resonemang att han försöker anpassa så lite som möjligt för att inkludera så 
mycket som möjligt. Hemmingsson (2011) menar att delaktighet i skolan är av stor betydelse och 
framför allt ur ett hälsoperspektiv. Flera studier visar på hälso- och sociala vinster av fysisk 
aktivitet (Wickman 2010, Jerlinder 2010, 2005). Delstudierna visar att både eleverna och lärarna 
strävar efter en didaktisk och social inkludering. Lärarna menar att eleverna upplever större glädje 
desto mer de är delaktiga, vilket bekräftas av eleverna. Det finns dessutom flera sekundära vinster 
av delaktighet i undervisningen så som att interaktion och social samvaro är en grundläggande 
förutsättning för att elever ska utveckla respekt, förståelse och hänsyn till varandras olikheter. 
Detta gynnar i sin tur gruppens sammanhållning och förmåga till social inkludering. Amanda 
menar dessutom att hennes ”specialregler” knappast märks vilket resulterar i att Richard sätt att 
skapa didaktisk inkludering och anpassning gynnar Amandas sociala inkludering.  

8.5 Elevens egen utveckling 
En individs vanor inom fysisk aktivitet grundläggs i ungdomsåren och skolan spelar en stor roll 
för utvecklandet av dessa vanor. För elever med en funktionsnedsättning är fysisk aktivitet av en 
stor betydelse för deras hälsa och identitetsutveckling. Ökad motorik och rörlighet medför en 
större självständighet för individen i det dagliga livet samt större delaktighet i fysiska aktiviteter 
gynnar en positiv självuppfattning för individen (Jerlinder, 2005). Tomas och Viktoria saknar 
social eller didaktisk inkludering och Robert utesluts även från den rumsliga. Då 
identitetsutveckling och lärandet sker i interaktion med andra individer går dessa elever miste om 
detta. Önskan om en idrottsstudio för att få utveckla elevers motorik är något som en del av 
lärarna eftersträvar. Utöver en idrottsstudio eftersträvar även flertalet av lärarna att vara två i 
undervisningen för att möjliggöra didaktisk inkludering för samtliga elever. Richard poängterar 
dessutom att hans elever upplever ämnet roligt då de får känna egen utveckling. Detta bekräftas 
av Amanda och Viktoria som påvisar vikten av den personliga utvecklingen. Mawer (1995) har 
studerat att vad som utmärker goda och kompetenta lärare är deras förmåga att kunna 
diagnostisera elevens förmågor och kompetens och arbeta vidare med deras färdigheter, 
kunskaper och förståelse. Detta stärks av Richard som menar att en viktig egenskap ligger hos 
läraren själv och dennes kreativa förmåga att finna anpassning. För att optimera elevens förmåga 
så menar Fors (2004) att läraren bör fokusera på elevens möjligheter och uppmuntra prestationer.  

8.6 Omgivningens betydelse 
Jerlinder (2010) menar att omgivningens betydelse av delaktighet kan ses som en kombination av 
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de förutsättningar som miljön erbjuder och elevens egna förutsättningar. I skolan tenderar elever 
med funktionsnedsättning att individualiseras till individens egna problem istället för att fokusera 
på omgivningen. Förutom att det är omgivningen som ger eleverna de didaktiska 
förutsättningarna så avgör den även om eleven har ett funktionshinder eller en 
funktionsnedsättning i undervisningen i idrott och hälsa. Delstudie 1 visar att Jacob och Amanda 
känner sig både objektivt och subjektivt delaktiga samt didaktiskt och socialt inkluderade i 
undervisningen samt att de båda har en positiv inställning till ämnet och är bekväma i sig själva. 
Genom belysningen av deras intervjuer blir det tydligt att de inte ser sin funktionsnedsättning 
som ett hinder i undervisningen. Medan Robert, Tomas och Viktoria upplever detta då de inte 
alltid får vara delaktiga på undervisningen och därmed inte heller känna sig varken delaktiga eller 
inkluderade i sin undervisning. Detta är även något som de endast tycks få uppleva i ämnet idrott 
och hälsa i jämförelse med skolans övriga ämnen. Jerlinder (2005) stärker detta då hon påvisar att 
elever oftast är inkluderade i alla skolämnen förutom ämnet idrott och hälsa där dessa elever 
segregeras eller inte deltar alls.  Då miljön är tillgänglig och anpassad efter eleven med en 
funktionsnedsättning finns även förutsättningarna för ett stimulerande lärande och en social 
inkludering, vilket alla elever bör få ha möjlighet till.   
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9. Konklusion  
Studien visar att lärare arbetar för att skapa en inkluderande undervisning för samtliga elever där 
alla elevers olikheter uppmärksammas. Detta gynnar elever med funktionsnedsättning och 
individuell anpassning stimulerar samtliga elever. Genom att skapa två alternativ och 
individanpassa idrotten för samtliga elever, skapas fokus på elevens egen utveckling. Amanda 
menar att hon tilldelas specialregler som knappast märks vilket leder till didaktisk och social 
inkludering. Att fokusera på elevens egen utveckling, gör att vissa elever kan ges lite mer för att i 
slutändan få lika mycket. 
   Studien visar att lärare och elever med funktionsnedsättning finner en problematik i ämnet 
idrott och hälsa. Det är inte självklart att både social och didaktisk inkludering råder för dessa 
elever i undervisningen. För att skapa ett positivt inkluderande klimat behöver lärarna mer 
tidsrelaterade stöd och kontinuerlig kunskap. Vidare forskning skulle kunna fokusera på hur dessa 
stöd skulle kunna utformas utifrån de ekonomiska och materiella ramar som skolan förfogar 
över. En annan grund för vidare studie skulle kunna vara att observera mötet i undervisningen 
mellan lärare i idrott och hälsa och elever med fysisk funktionsnedsättning. Vår studie bidrar med 
en inblick i hur elever med funktionsnedsättning upplever inkludering samt om lärarens 
intuitioner för att skapa delaktighet för dessa elever motsvarar deras förväntningar. Vidare 
forskning skulle kunna fördjupa detta möta mellan lärare och elev och hur man kan utnyttja dessa 
elevers olikheter på ett inkluderande sätt.  
    Så hur ska en skola för alla, inkludera samtliga elever? Svaret finns inte enbart hos eleverna 
eller hos lärarna utan enligt oss i mötet mellan dessa. Fysisk aktivitet är en förutsättning för god 
hälsa och det är idag ingen självklarhet att elever idrottar på egen hand utanför skolan. För många 
barn och unga är skolidrotten den enda källan till fysisk aktivitet vilket betonar vikten av att den 
är tillgänglig och inkluderande för samtliga. 
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11.	  Bilagor	  

11.1 Bilaga 1 – Intervjuguide 
 
Huvudtema #1: Personlig bakgrund 
 

• Dig som person (Namn, ålder, skola, program, hur bor du?) 
• Fritid (Vad har du för fritidsintressen? Är du aktiv inom någon förening?) 
• Skolan (Vad är ditt favoritämne? Trivs du i klassen? Vad tycker du om skolan?) 

 
 
Huvudtema #2: Idrott 
 

• Idrott i sig: (Är du aktiv inom någon idrott? Tycker du om idrott? Har du idrottat tidigare? Finns de någon 
idrott du vill göra? Som du vill testa?) 

• Idrottslektion (Hur ofta har ni idrott? Vad tycker du om idrotten i skolan? Vad tycker du om 
idrottsläraren? Vad tycker du om att göra på idrotten? Vad tycker du inte om? Hur ofta deltar du?) 

• Exempel (Hur ser en bra idrottslektion ut? Om du skulle vara idrottslärare, hur skulle du organisera 
idrotten?) 
 

 
Huvudtema #3: Funktionsnedsättning 
 

• Lektionen: (Brukar läraren låta dig göra samma sak som andra elever, eller får du göra något annat? På 
vilket sätt blir du motiverad att delta i idrottslektionen (Gör den rolig? Och vilja vara med mer?)? Tror du 
läraren gör något speciellt med lektionsplaneringen efter dig?) 

• Exempel: (Hur såg din senaste idrottslektion ut?) 
• Anpassning: (Finns det något tillfälle du inte tycker att du klara lika mycket som andra elever? Tycker du 

läraren tar hänsyn till vad du klarar av? Finns det någon aktivitet där inte alla kan delta?) 
• Bedömning: Vet du hur kursplanen ser ut? Vet du vad som krävs av dig för att ett viss betyg? Tycker du 

att du bli rättvist bedömd av läraren? Vad anser du om att bli bedömd? 

• Tidigare: (Hur har idrotten sett ut tidigare, på dina gamla skolor? Hur har tidigare lärare varit? Jämför med 
nu…)  
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11.2 Bilaga 2 – Intervjuguide Lärare 
	  
Huvudtema #1: Personlig bakgrund 

• Dig som person: (Namn, ålder, nuvarande yrke?) 
• Utbildningsbakgrund: (Vart utbildade du dig? Vad tyckte du om lärarutbildningen? Varför valde du just 

idrott och hälsa som ämne?) 
• Yrkeserfarenhet: (Hur är det att arbeta som lärare i idrott och hälsa? Vad har du för erfarenhet av att 

undervisa på andra skolor eller i andra ämnen?) 
• Synen på kunskap: (Vad tycker du är viktigast att eleverna har med sig, när de gått färdigt kursen? På 

vilket sätt tillägnar sig eleverna kunskap på bästa sätt?) 
 
Huvudtema #2: Erfarenhet av elever med funktionsnedsättning 

• Utbildningen: (Tog lärarutbildningen upp något om funktionsnedsättningar? Anser du att du fått 
tillräckliga kunskaper om det? Var det praktiskt eller teoretiskt?) 

• Erfarenhet: (Har du erfarenhet att arbeta med elever med funktionsnedsättning? På idrotten eller från 
andra sammanhang?)  

• Kunskap: (Vilka kunskaper behöver man för att bemöta elever med funktionsnedsättning? Har du tagit 
någon extra kurs? Skulle vilja? 

• Skolans ansvar: (Vad finns det för resurser gällande elever med funktionsnedsättning? Tycker du skolan 
ger tillräckliga resurser för att undervisa elever med funktionsnedsättning i idrott och hälsa? Tycker finns 
det stöd eller möjlighet till stöd uppifrån om det behövs? Kan du få hjälp om det behövs?) 
 

 Huvudtema #3: Egen undervisning 
• Arbetssätt: (Hur arbetar du om du har en rörelsehindrad i klassen? ADHD? Låter du dem göra samma sak 

eller något annat? Ge ett exempel på hur en sådan lektion kan se ut? Har du upplevt svårigheter med att 
undervisa elever med funktionsnedsättning? Vilka svårigheter?) 

• Anpassning: (På vilket sätt tycker du man bör anpassa undervisningen för en elev med en 
funktionsnedsättning? Tycker du att du anpassar efter det? Hur påverkas din undervisning av att ha en elev 
med en funktionsnedsättning i klassen?) 

• Delta: (När tycker du en elev deltar? Vad menar du med delaktighet?) 
• Bedömning: (Anser du att elever med funktionsnedsättning går att bedöma likvärdigt med andra elever? 

Vad finns de för skillnader? Finns det något centralt innehåll i läroplanen som du brukar ta bort?) 
 
Huvudtema #4: Individens perspektiv 

• Elevens perspektiv: (Hur tror du att en elev med funktionsnedsättning upplever idrott och hälsa? Vad 
viktigt för dem? Tror du de känner sig delaktiga i alla moment? Vad skulle kunna vara jobbigt för dem?  

• Andra elever: (Vad anser de andra eleverna om att deras klasskamrat har en funktionsnedsättning? Hur 
påverkar det deras undervisning?) 
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11.3	  Brev	  till	  elev	  
	  
Hej!  

Vi är två studenter vid namn Cecilia Johansson och Sofia Ek-Berggren, vi läser sista terminen 
på Uppsala universitet. Som ett avslutande projekt av vår lärarutbildning så skriver vi 
examensarbete och vi har valt att undersöka hur elever med fysiskt funktionshinder upplever 
idrottslektionerna. I och med att vi båda har läst idrott och hälsa känner vi att vi har fått för 
lite inblick i hur alla elever upplever idrottslektionerna. För att vi själva senare ska kunna 
bedriva undervisning för alla anser vi att det är av relevans att göra en undersökning och ta 
reda på hur eleverna uppfattar idrott och hälsa i skolan. 

Vi kommer ställa ca tio frågor som handlar om idrottsundervisningen på skolan och vad du 
tycker om den. Svaren som vi får kommer vi senare att använda oss utav i vårt 
examensarbete. Intervjuerna kommer att ske på skoltid under våren och på en tid du tycker 
passar dig bäst. Intervjuerna tar ca 30 min. Du kommer givetvis vara anonym i vårt arbete, 
vårt intresse ligger enbart i att höra din åsikt! 

För att tacka ja/nej kan du prata med din lärare och om du har några frågor är det bara att höra 
av dig. Vi vore tacksamma för din hjälp och medverkan! 

Cecilia Johansson: Cecilia.Johansson.6780@student.uu.se 

 0706940672 

Sofia Ek-Berggren: Sofia.Ek-Berggren.1984@student.uu.se 

 0765827599 

 

Tack på för hand! 

Med vänliga hälsningar Cecilia och Sofia 
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11.4	  Brev	  till	  förälder	  
Hej!  

Vi är två studenter vid namn Cecilia Johansson och Sofia Ek-Berggren, vi läser sista terminen 
på Uppsala universitet. Som ett avslutande projekt av vår lärarutbildning så skriver vi 
examensarbete och vi har valt att undersöka hur elever med fysiskt funktionshinder upplever 
idrottslektionerna. I och med att vi båda har läst idrott och hälsa känner vi att vi har fått för 
lite inblick i hur alla elever upplever idrottslektionerna. För att vi själva senare ska kunna 
bedriva undervisning för alla anser vi att det är av relevans att göra en undersökning och ta 
reda på hur eleverna uppfattar idrott och hälsa i skolan. 

Undersökningen kommer gå till på följande sätt; Eleverna får ta del av ca tio frågor som 
handlar om den idrottsundervisning som bedrivs på skolan och hur de själva uppfattar den. De 
svar som vi får av eleverna kommer vi senare att använda oss utav i vårt 
examensarbete. Intervjuerna kommer att ske på skoltid och där tid finns görs intervjuerna 
under våren. Barnen som deltar i undersökningen kommer givetvis vara anonyma, vårt 
intresse ligger enbart i att höra deras åsikter! 

Vi kommer fråga eleverna om vi får spela in intervjun för att kunna framställa svaren så 
rättvist som möjligt. Eleven har självklart möjlighet att tacka nej till att bli inspelad. Om 
eleven blir inspelad kommer vi transkribera intervjun men efter avslutat arbete ta bort både 
transkribering och ljudfil. 

Anledningen till att vi skriver ett brev till er är för att vi skulle vilja ha er tillåtelse att ert barn 
deltar i undersökningen! Vi vore djupt tacksamma om de får/vill medverka! För att tacka 
ja/nej eller om ni har något ni undrar över är ni välkomna att höra av er; 

Cecilia Johansson: Cecilia.Johansson.6780@student.uu.se 

 0706940672 

Sofia Ek-Berggren: Sofia.Ek-Berggren.1984@student.uu.se 

 0765827599 

 

Tack på för hand! 

Med vänliga hälsningar Cecilia och Sofia 

	  
 


