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Abstract 

The school's mission is to accept all students, regardless of conditions, and to provide an 

equal education. It is not only the curriculum, but also including the Education Act and the 

Discrimination Act. It was therefore interesting for me to explore the disabled students the 

opportunity to participate in school sports. The purpose of this paper is to investigate sports 

teachers' views of disabled students the opportunity to participate in school sports in primary 

school. In this paper, a qualitative interview study with three physical education teachers, all 

active or formerly active in primary school. 

 

The study revealed things like the importance of having an inclusive physical education and 

shows a broader definition of participation. The study established that, with relatively simple 

means, the education can give disabled students the opportunity to participate in school sports 

lessons. The most common way to get everyone to participate in the exercises and games is 

simply to adapt them to the needs. Several examples of customizations are available in the 

interviews with the teachers. Despite the adjustments, it is clear that students with any kind of 

disability do not have the same great selection as students without disabilities. This can have 

various causes, which will be treated in this study. Often this is due resources but may also 

depend on the disability. Some disabilities simply do not permit participation in all drills and 

games because of safety. The teachers in my study take the help of students already in their 

planning and in this way they create both participation and opportunities for student 

participation. 
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Sammanfattning 

Skolan har som uppgift att ta emot alla elever, oavsett förutsättningar, och erbjuda en 

likvärdig utbildning. Det står inte bara i läroplanen, utan också bland annat i Skollagen och i 

Diskrimineringslagen. Det var därför intressant för mig att undersöka de rörelsehindrade 

elevernas möjlighet till delaktighet i skolidrotten. Syftet med den här uppsatsen är att 

undersöka idrottslärares syn på rörelsehindrade elevers möjlighet till delaktighet i skolidrotten 

i låg- och mellanstadiet. I den här uppsatsen görs en kvalitativ intervjustudie med tre 

idrottslärare, alla aktiva, eller före detta aktiva, i låg- och mellanstadiet. 

 

Undersökningen har bland annat synliggjort betydelsen av att ha en inkluderande 

idrottsundervisning och visar en bredare definition av begreppet delaktighet. I studien som 

gjorts kan man konstatera att man, genom tämligen enkla medel, kan ge rörelsehindrade 

elever möjlighet till delaktighet i skolans idrottslektioner. Det vanligaste sättet för att få alla 

att kunna delta i övningarna eller lekarna är helt enkelt att anpassa dem efter de behov som 

finns. Flera exempel på anpassningar fås i intervjuerna med idrottslärarna. Trots anpassningar 

står det dock klart att elever med någon form av rörelsehinder inte har samma stora utbud som 

elever utan rörelsehinder. Detta kan ha olika orsaker, som kommer behandlas i den här 

studien. Oftast beror det på resurser men kan också bero på rörelsehindret. Vissa rörelsehinder 

tilåter helt enkelt inte delaktighet i alla övningar och lekar ur säkerhetssynpunkt. Lärarna i 

min studie tar hjälp av eleverna redan i sin planering och på så vis skapar de både delaktighet 

och förutsättningar för elevernas deltagande. 
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Förord 

Arbetet med den här uppsatsen har varit intensiv. På åtta veckor skulle idrottslärare tillfrågas 

och intervjuas, litteratur behandlas och en uppsats skrivas klart med alla dess delar. Då det 

visade sig vara väldigt svårt att få tag på intervjupersoner vill jag därför särskilt tacka de tre 

idrottslärarna som ställde upp. I det här arbetet har jag valt att kalla dem för Kerstin, Eva och 

Gun. Jag vill också tacka min handledare, Håkan Löfgren, för den hjälp och tid han lagt ned. 

 

Alexander Eklund 
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1 Inledning 

En skola för alla är ett begrepp som ofta används. Detta måste betyda att skolan ska erbjuda 

likvärdig behandling och utbildning till alla elever, oavsett förutsättningar. I Skollagen (SFS 

2010:800) och i Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) står det klart och tydligt att skolan ska 

hindra och förebygga diskriminerande och kränkande behandling av elever och att alla elever 

ska ha samma rättigheter och möjligheter oavsett, till exempel, ett funktionshinder. 

 

Det är viktigt att alla aktörer i skolan känner sig trygga och välkomna till skolan. Ingen ska 

behöva känna sig utanför, kränkt eller orättvist behandlad. Det handlar om mänskliga 

rättigheter. Enligt Barnkonventionen (UNICEF 2009), som tar upp barns rättigheter, får inget 

barn diskrimineras. Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Det står bland annat att ett 

barn med funktionshinder har rätt till ett fullvärdigt och anständigt liv som möjliggör ett aktivt 

deltagande i samhället och att undervisningen ska syfta till att utveckla barnets fulla 

möjligheter och respekt för mänskliga rättigheter (a.a.). Det står också att varje barn har rätt 

att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör henne/honom och att barnets åsikt ska 

beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad (UNICEF, 2009). Skolan ska självklart 

följa de mänskliga rättigheterna och se till alla elevers bästa. 

1.2 Syfte  

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka idrottslärares syn på de rörelsehindrade 

elevernas möjlighet till delaktighet i skolidrotten i låg- och mellanstadiet. 

1.3 Frågeställning 

Det finns två huvudfrågor som den här uppsatsen kommer besvara. De är: 

 Vilka möjligheter till delaktighet har rörelsehindrade elever i skolidrotten enligt 

lärarna? 

 På vilka sätt återspeglas det som står i styrdokumenten, om delaktighet och lika 

rättigheter, i skolidrotten för rörelsehindrade elever i lärarnas svar?  
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2 Bakgrund 

2.1 Centrala begrepp 

Rörelsehinder är ett begrepp som bör förklaras mer ingående för att göra denna uppsats mer 

lättförståelig. Rörelsehinder kan annars lätt förväxlas med det något bredare begreppet 

funktionshinder. För att skilja dessa begrepp åt har jag tagit hjälp av Dag (2006) som skiljer 

begreppen åt enligt följande: 

Begreppet funktionshinder används för att beteckna ett stort antal olika funktionsnedsättningar. 

Funktionsnedsättningar kan ha sin grund i fysiska eller psykiska skador eller sjukdomar /.../ Begreppet 

rörelsehinder används för att beteckna personer som har någon form av rörelsenedsättning. Sådan 

begränsad rörelseförmåga kan ha sin grund i ryggbesvär, besvär med axlar, ben, armar eller liknande. 

(Dag, 2006. s. 12). 

 

I den här uppsatsen är rörelsehinder alltså något som påverkar möjligheten till obehindrad 

kroppslig rörelse. 

 

2.2 Styrdokument och lagar 

Som tidigare nämns finns det i styrdokument och lagar flertalet exempel som stöder barns och 

elevers rättigheter och lika värde. Självklart är detta något skolan måste följa. I detta kapitel 

nämns centrala delar av det som står i styrdokument och lagar. 

2.2.1 Lagar 

Två centrala lagar för skolan att ta hänsyn till är Skollagen (SFS 2010:800) och 

Diskrimineringslagen (SFS 2008:567). I Skollagen, kapitel sex, står det bland annat att 

skolans huvudman ska se till att skolorna bedriver ”ett målinriktat arbete för att motverka 

kränkande behandling av barn och elever” (SFS 2010:800, 6 kap 6§). En kränkande 

behandling kan till exempel vara att någon elev inte får samma möjligheter till utbildning och 

aktiviteter som andra elever. I Diskrimineringslagen står det bland annat att skolans 

huvudman ska se till att varje verksamhet bedriver ett målinriktat arbete för att aktivt främja 

lika rättigheter och möjligheter för barn och elever. Detta oavsett om eleven till exempel har 

ett funktionshinder (SFS 2008:567, 3 kap. 15§). 

2.2.2 Skolans läroplan 

År 2011 infördes en ny läroplan, Lgr11 (Skolverket, 2011), som skolan ska följa. I den står det 
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klart och tydligt att alla elever har samma rätt till undervisning: ”Undervisningen ska anpassas 

till varje elevs förutsättningar och behov” (s. 8). Det står att utbildningen ska främja alla 

elevers utveckling och lärande och att ”utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de 

mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska 

samhället vilar på” (s. 7). Skolan ska bland annat gestalta och förmedla människolivets 

okränkbarhet. ”Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling ska prägla 

verksamheten” (s. 7). En elev med rörelsehinder har således rätt till att utbildningen anpassas 

efter hans eller hennes förutsättningar och behov. 
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3 Litteratur 

I det här avsnittet behandlas relevant litteratur och tidigare forskning. 

3.1 Betydelsen av idrott för rörelsehindrade 

Idrottsämnet är ett obligatoriskt ämne i grundskolan, även för de elever som har någon form 

av rörelsehinder (Skolverket, 2011). Forsberg och Svendsen (1989) skriver att även de har 

stort utbyte av idrottsämnet. ”Elever med rörelsehinder får inte den spontana rörelseträning 

som är naturlig för barn” (s. 29). Därför kan idrottslektionerna vara en möjlighet till rörelse 

och aktivitet som kan uppehålla och förbättra elevens kondition. De finner även andra 

fördelar: 

I de flesta övningsmomenten under en idrottslektion ingår såväl grov- som finmotorisk träning. Elever 

med någon form av perceptionssvårigheter får under en idrottslektion ytterligare ett tillfälle till träning. 

(Forsberg & Svendsen, 1989. s. 29). 

 

Fysisk aktivitet för personer med rörelsehinder innebär en rad hälsofördelar i form av ökad 

fysisk rörlighet, något som i sin tur medför en ökad självständighet i de dagliga aktiviteterna 

(Jerlinder, 2005). Yuen och Hanson (2002) menar att deltagande i fysisk aktivitet i hög grad 

bidrar till en positiv självuppfattning för personer med rörelsehinder. 

Based on the results of the present study, it appeared that the active mobility group evaluated physical 

appearance (appearance evaluation) and health (health evaluation) better, were more concerned with 

fitness (fitness orientation), and more satisfied with different body parts (body areas satisfaction) when 

the effect size was taken into consideration. (Yuen & Hanson, 2002. s. 294). 

 

Yuen och Hanson (2002) tycker bland annat att det kan vara fördelaktigt att förespråka motion 

och möjligheter till sportutövning för rörelsehindrade, speciellt för de som nyligen blivit 

rörelsehindrade, eftersom det kan främja anpassningen till en förändrad kropp. 

 

3.2 Delaktighet 

Smehaugen (2001) och Fraser (2003) anser båda att delaktighet är en demokratisk rättighet. 

”...it is in the integrated culture of civil society that democracy may grow” (Smehaugen, 2001. 

s. 56). Jerlinder (2005) menar att delaktighet är ett viktigt inslag för att förstå och förklara 

rörelsehinder i en skolkontext. Hon skriver att delaktighet är ett centralt demokratiskt begrepp 

när rättvisa ska problematiseras. I en definition av vad en rättvis idrottsundervisning är menar 
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hon att en rättvis idrottsundervisning är en undervisning där det ges möjlighet till delaktighet 

(Jerlinder, 2005, s. 35). Rättvisa handlar alltså om att ge alla elever samma chans, till exempel 

till att delta. 

 

Om en elev inte kan medverka under idrottslektionerna, eller ges möjlighet till det, missar 

denna elev mycket av den gemenskap som fås under idrottstimmarna.  Idrott är så mycket mer 

än att bara hoppa, springa och utöva olika idrotter och sporter. Det är också en möjlighet till 

social samvaro och en känsla av delaktighet. Mycket av idrottsundervisningen går ut på att 

samarbeta och att arbeta i lag. Forsberg och Svendsen (1989) menar att de övningar och lekar 

som utförts på idrottslektionerna dessutom kan påverka samspelet och gemenskapen utanför 

idrottssalen. ”Klasskamraterna har blivit medvetna och fått kunskap om hur eleven med 

rörelsehinder kan delta” (s. 29). Det kan alltså berika den rörelsehindrades rast- och 

fritidsverksamhet positivt om denne deltar under idrottslektionerna. Inte enbart för att 

klasskamraterna blivit mer medvetna om hur eleven med rörelsehinder kan delta, utan också 

för att eleven själv fått medvetenhet om hur han eller hon kan medverka i olika sporter, lekar 

eller idrotter. 

 

I en undersökning gjord i Sverige konstaterar Barnombudsmannen (Barnombudsmannen, 

2002) att många barn med rörelsehinder, trots ambitionen om en inkluderande pedagogisk 

organisation, utesluts från idrottsundervisningen. 

Barnens kommentarer visar att de inte kan eller får vara med i all undervisning som sker i skolan. Det gör 

att de går miste om många tillfällen som skapar samvaro och sammanhållning mellan barnen /.../ barn och 

ungdomar med rörelsehinder ofta blir avskilda från klassen i samband med friluftsdagar och undervisning 

i estetiska ämnen och idrott (Barnombudsmannen, 2002. s. 32). 

 

I rapporten redovisas några av de svar som eleverna i undersökningen givit. Några av svaren 

har varit ”Jag är inte med i idrotten för att jag klarar inte att göra dom sakerna dom gör”, ”På 

gympan får jag för det mesta bara titta på och mäta och sånt. Fast jag vill gympa för jag är en 

sportkille” och ”En av lektionerna åker jag och min assistent och rider. Det är min gympa. 

Den andra lektionen brukar jag och min assistent gå på promenad” (Barnombudsmannen, 

2002. s. 32). 
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I en annan undersökning av Blom och Sjöberg (1999), där de intervjuat ett antal barn med 

olika typer av rörelsehinder, framkommer det att de flesta tycker att skolidrotten för det mesta 

är rolig och att alla tycker att det är roligt att aktivera sig fysiskt. De nämner alla att det 

tråkiga är att de inte alltid kan vara med på allt. I intervjuerna framkommer det dock att de i 

många fall kan delta i idrottsundervisningen. Ett av de intervjuade barnen, en flicka på nio år 

som har ryggmärgsbråck, berättar att de på gymnastiken ibland gör saker där hon kan vara 

med på nästan allt. Hon nämner hinderbana som ett exempel. Hon berättar att hon hoppar över 

de delar av banan hon inte klarar av. Hon ser inget problem i att inte kunna vara med på allt 

fullt ut. Det tråkiga med idrotten är istället, enligt henne, när de gör sådant hon inte alls kan 

vara med på, till exempel springer och hoppar. Då brukar hon få andra uppgifter istället, till 

exempel kasta boll med sin assistent, eller något liknande. Det framkommer alltså, utifrån 

Blom och Sjöbergs (1999) undersökning och Barnombudsmannens (2002) rapport till 

regeringen, att rörelsehindrade elever vill vara delaktiga och kunna delta i samma övningar 

och lekar som de andra eleverna på idrottslektionerna, men att de inte alltid får möjlighet till 

det. Detta betyder, utifrån Jerlinders (2005) definition på en rättvis idrottsundervisning, att 

idrottsundervisningen i undersökningarna inte är helt rättvis då alla inte får samma möjlighet 

till delaktighet.  

 

3.3 Synliga och osynliga rörelsehinder 

 Att ha någon form av rörelsenedsättning kan bero på många olika faktorer. De kan vara 

ärftliga eller orsakade av till exempel en olycka. Rörelsehindren kan dessutom vara mer eller 

mindre synliga. Blom och Sjöberg (1999) stöter i sin intervjustudie på en elev med en ärftlig 

och ett mindre synligt rörelsehinder. Eleven har reumatism, som är en led- och 

muskelsjukdom. Smärta och stelhet är symtom som påverkar rörelseförmågan. Sjukdomen 

syns inte alltid utåt då den kan gå i skov. Ibland mår personen med reumatism bättre, och 

ibland sämre. Det är främst under de sämre skoven sjukdomen syns utåt och påverkar 

rörelseförmågan som mest. Jerlinder (2005) skriver att en inkluderande idrottspedagogisk 

miljö fås genom att ta man tar hänsyn till elevens varierande styrka och allmäntillstånd. 

För att nå målet om fullt delaktiga elever i en inkluderande idrottspedagogisk miljö är det viktigt att ta 

hänsyn till den variation i fysisk styrka och allmäntillstånd som elever med funktionshinder har. Ibland 

kan elever med funktionshinder ena dagen vara påtagligt orkeslösa, ha smärta etc., medan de andra dagar 

har mer styrka och uthållighet. (Jerlinder, 2005. s. 37). 
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Jerlinder är här inne på synliga och osynliga rörelsehinder och att rörelsehindren kan se olika 

ut från dag till dag. Detta måste skolan ta hänsyn till i sin undervisning. I Lgr11 står det bland 

annat att undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov och att omsorg 

om den enskildes välbefinnande och utveckling ska prägla verksamheten. 

 

3.4 Pedagogens inställning och förväntningar 

Många gånger kan, oavsiktligt, lärare ha lägre ställda krav och förväntningar på en 

rörelsehindrad elev än på en elev som inte har något rörelsehinder. Blom och Sjöberg (1999) 

menar att låga förväntningar på en elev med rörelsehinder många gånger kan bero på 

missriktad välvilja. Sympati för eleven med rörelsehindret kan få läraren att omedvetet ställa 

lägre krav och förväntningar på den eleven. Risken då är, enligt Blom och Sjöberg, att barnen 

med rörelsehinder övertar de låga förväntningarna och växer upp med låga tankar både om 

sina egna förutsättningar och sina möjligheter till ett självständigt och innehållsrikt liv. 

 

3.5 Att kunna ta hjälp 

Många skolledare och lärare som har elever med rörelsehinder tycker inte att de har den 

kunskap som behövs för att ge eleverna rätt stöd (Blom & Sjöberg, 1999). Det är heller inte 

möjligt för varje skola att ha en sådan kompetens från början, menar Blom och Sjöberg, så de 

behöver ta hjälp av den kunskap som finns om barn med rörelsehinder. I skolan tror man till 

exempel många gånger att det räcker att anpassa lokalerna, men man glömmer att elever med 

rörelsehinder också kan behöva särskilt pedagogiskt stöd. Blom och Sjöberg belyser också 

svårigheten med att ge det där extra stödet som ensam lärare i en stor klass: 

Och även om man vet det kan det vara svårt för en ensam lärare i en stor klass att ge eleven det stödet. 

Läraren får oftast ingen hjälp i klassrummet, utöver den från elevens assistent, bland annat därför att 

specialpedagogerna är så få. (Blom & Sjöberg, 1999, s.107). 

 

Varje år har lärare som har elever med rörelsehinder möjlighet att söka till i en utbildning som 

Statens institut för handikappfrågor i skolan, SIH, ordnar, men många utnyttjar inte den 

möjligheten, menar Blom och Sjöberg (1999). SIH har regionala konsulenter för elever med 

olika funktionshinder, bland annat rörelsehinder. Konsulenterna ska i första hand ge 

pedagogiskt råd och stöd till skolorna, men får ofta en informell roll som samordnare (Blom 
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& Sjöberg, 1999). SIH är institution som även föräldrar kan vända sig till om de behöver stöd 

i kontakten med skolan. 

 

3.6 Miljön i relation till rörelsehinder 

Weinstein (1987) menar att den fysiska miljön talar om huruvida man är välkommen eller 

inte. Detta gäller inte enbart skolsalar och skolgårdar, utan kan lika väl beröra lekplatser, torg 

och butiker ute i samhället. Utseendet och tillgängligheten till en viss plats har betydelse över 

vilka som kommer att vara där. Den fysiska miljön kan innesluta eller utesluta vissa grupper 

av individer, vilket i många fall kan uppfattas som diskriminerande. 

 

3.7 Sammanfattning 

I litteraturen framgår betydelsen av att delta i idrottsundervisningen. Både de fysiska och de 

psykiska aspekterna tas upp. Smehaugen (2001) och Fraser (2003) anser dessutom att 

delaktighet är en demokratisk rättighet och Jerlinder (2005) menar att delaktighet och rättvisa 

är begrepp som hör ihop. Hon menar bland annat att en rättvis idrottsundervisning är en 

undervisning där det ges möjlighet till delaktighet. I litteraturen framgår det också att elever 

med rörelsehinder inte alltid ges möjlighet till delaktighet, trots deras vilja att delta 

(Barnombudsmannen, 2002; Blom & Sjöberg, 1999). Ibland får de bara sitta och titta på och 

ibland får de andra uppgifter än vad de andra eleverna får. Att elever med rörelsehinder ibland 

får andra uppgifter än övriga elever diskuteras i diskussionsavsnittet. Där fastslås bland annat 

att det kan vara resurser samt rörelsehindrets särart som bestämmer möjligheten till 

delaktighet. I litteraturen framkommer det att en rörelsenedsättning kan bero på många olika 

saker och att de kan vara mer eller mindre synliga (Blom & Sjöberg, 1999; Jerlinder, 2005). 

Kompetens är därför något pedagoger måste skaffa och sedan upprätthålla. Att våga fråga och 

söka hjälp är något jag belyser i diskussionsavsnittet. 
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4 Metod 

I detta kapitel kommer jag beskriva hur jag gjorde min studie. Saker som val av metod, 

förberedelser, urval, genomförande, hur jag bearbetat informationen samt de etiska 

övervägandena kommer att behandlas. 

 

4.1 Val av metod 

Jag valde att använda mig av kvalitativa intervjuer, vilket innebär att den intervjuade personen 

får möjlighet och utrymme att svara med sina egna ord (Patel & Davidson, 2003). Intervju 

som metod ger, som Johansson och Svedner (2010) skriver, ofta intressanta resultat och är den 

”primära metoden för att få fram den information man vanligen söker” (s. 30). Jag valde att ha 

ganska få men öppna frågor. Detta för att möjliggöra öppna och längre svar, samt för att den 

intervjuade personen skulle få möjlighet att berätta utifrån sina egna erfarenheter. Jag valde att 

göra intervjuerna med en idrottslärare i taget och att ställa samma sju huvudfrågor (se bilaga 

4) till dem alla. 

 

4.2 Förberedelser 

Jag tog tidigt kontakt med rektorer på olika skolor för att be om kontaktuppgifter till 

idrottslärare på skolan (se bilaga 1). Inga vikarier skulle intervjuas. Jag kontaktade slumpvis 

olika skolor via mejl. Jag tillfrågade idrottslärarna via de uppgifter jag fått från rektorerna, 

som oftast var en mejladress (se bilaga 2). Jag valde att inte låta de intervjuade personerna få 

reda på frågorna i förväg då jag inte fann någon anledning till det. Gemensamt för frågorna är 

att samtliga är inriktade på lärarens konkreta arbetssätt och tyckande. ”Frågorna är lätta att 

svara på, därför att läraren har omfattande erfarenheter av det frågorna behandlar” (Johansson 

& Svedner, 2010. s. 33). Det jag var ute efter var deras egna erfarenheter och för de svaren 

behövde de inte veta frågorna i förväg, bedömde jag. 

 

4.3 Urval 

Jag hade i mitt urval av intervjupersoner inga krav på varken kön eller ålder. Inte heller hade 

jag några krav på vilka skolor de arbetade på. Enda kravet var att de skulle ha några års 
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erfarenhet. Detta för att de då med större sannolikhet stött på elever med olika typer av 

rörelsehinder. Tanken från början var att intervjua fem idrottslärare, men på grund av 

svårigheter att få tag på intervjupersoner blev det tre idrottslärare som intervjuades. 

 

4.4 Genomförande 

Intervjuerna genomfördes i en skollokal på den skola idrottsläraren arbetade och cirka en 

timme hade avsats åt intervjun. Det visade sig dock att all den tid inte behövdes då 

intervjuerna tog cirka 25 minuter, 32 minuter respektive 20 minuter. Idrottslärarna hann ge 

många utförliga svar med tydliga exempel så ingen anledning att försöka utöka intervjutiden 

fanns. 

 

Intervjun inleddes med att jag gav idrottsläraren ett papper där definitionen av rörelsehinder 

samt samtliga intervjufrågor stod (se bilaga 4). Detta för att den intervjuade idrottsläraren 

skulle ha något att kunna stödja sig mot och inte sväva ut allt för mycket i sina svar. Den 

intervjuade idrottsläraren fick också en blankett att skriva under som godkände att jag 

använde informationen från intervjun i min uppsats (se bilaga 3). Intervjun startade med några 

enkla frågor, som hur länge han eller hon arbetat som idrottslärare, för att få den intervjuade 

idrottsläraren att slappna av och känna sig trygg i situationen. ”De inledande frågorna bör vara 

av en sådan art att de får informanten att må bra och känna sig avslappnad” (Dalen, 2007. s. 

31). Jag använde mig av kvalitativa intervjuer och jag valde att ha ganska få men öppna 

frågor. Detta för att möjliggöra öppna och längre svar, samt för att den intervjuade personen 

skulle få möjlighet att berätta utifrån sina egna erfarenheter. Jag hade samma sju huvudfrågor 

(se bilaga 4) till samtliga intervjupersoner, dock blev inte följdfrågorna desamma till dem alla. 

Följdfrågor ställdes för att leda intervjun framåt och för att exempelvis förtydliga något som 

var lite oklart. 

 

Jag valde att spela in intervjuerna på min mobiltelefon. Detta för att kunna ge de intervjuade 

personerna min fulla uppmärksamhet. 

Ett vanligt fel vid kvalitativa intervjuer är nämligen att man inte lyssnar ordentligt på vad den intervjuade 

säger, utan tänker för mycket på nästa fråga man skall ställa. (Johansson & Svedner, 2010. s. 32). 
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Det är viktigt att intervjupersonerna får känna sig viktiga och att det de säger har en mening 

(Patel & Davidson 2003). Att spela in intervjun gjorde det samtidigt lättare för mig att kunna 

ställa följdfrågor för att förtydliga om det var något jag inte riktigt förstod. Fler fördelar med 

att spela in intervjun var att jag i efterhand kunde gå tillbaka till den om och om igen och höra 

ordagrant vad intervjupersonen sade. Detta underlättade transkriberingen av intervjun.  

 

4.5 Bearbetning 

Transkriberingen av intervjuerna började omgående efter det att intervjun genomförts. 

Materialet lyssnades igenom omgående för att jag skulle kunna konstatera att kvaliteten var 

tillräckligt god, det vill säga att man kan höra vad som sades. Intervjuerna lyssnades sedan 

igenom igen och anteckningar fördes om vad som sades. När alla intervjuer gjorts och 

lyssnats igenom jämfördes anteckningarna för att kunna urskilja likheter och skillnader. I 

intervjusvaren kunde tydliga mönster och återkommande ämnen skönjas och har därför 

presenteras tillsammans i resultatavsnittet. Då resultatavsnittet skrevs behövdes intervjuerna 

lyssnas igenom flertalet gånger för att kunna konstatera vad varje intervjuperson sagt. 

 

4.6 Etiska överväganden 

Flera etiska aspekter togs i beaktning inför och under intervjuerna. Det finns ett så kallat 

individskyddskrav i all forskning som syftar till att de som deltar i forskningen inte ska 

utsättas för någon kränkande handling (Vetenskapsrådet, 2002). Individskyddet består av fyra 

krav; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet handlar om att de som deltar ska få viktig information om sin medverkan 

och vilka villkor som finns. Detta förhöll jag mig till genom att i ett tidigt stadium skicka ett 

mejl till de medverkande där det framgick vad undersökningen handlade om, samt vilka 

villkor som fanns. Intervjupersonerna fick bland annat veta att deltagandet var frivilligt och 

att de garanterades anonymitet (se bilaga 2). Inga namn på varken personer, skola eller stad 

som skolan ligger i nämns i uppsatsen. Alla namn i uppsatsen är således fingerade. På så vis 

förhöll jag mig samtidigt till konfidentialitetskravet, som handlar om att alla uppgifter som 

samlats ska avrapporteras på ett sådant sätt att ”enskilda människor ej kan identifieras av 

utomstående” (Vetenskapsrådet, 2002. s. 12). Nyttjandekravet, som handlar om att ”uppgifter 

insamlade om enskilda personer endast får användas för forskningsändamål” 
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(Vetenskapsrådet, 2002, s. 14), tog jag hänsyn till genom att i brevet (se bilaga 2) berätta att 

materialet från intervjun endast kommer användas i mitt examensarbete och att allt material 

kommer förstöras då studien är genomförd. I brevet framgick dessutom att studien kommer att 

avrapporteras vid lärarutbildningen på Karlstads universitet och att den kommer publiceras 

via universitetets bibliotek (bilaga 2). På detta sätt har jag följt de forskningsetiska principerna 

i min undersökning. 
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5 Resultat 

Här sammanfattas de tre intervjuerna med idrottslärarna. Observera att alla namn är fingerade 

för att garantera de deltagande personernas anonymitet. 

 

5.1 Har erfarenheter 

Intervjuerna visar att samtliga av de intervjuade har stött på rörelsehindrade elever under sina 

år som idrottslärare. Kerstin, som har arbetat som idrottslärare i cirka femton år, har bland 

annat mött en elev med cerebral pares, en elev som saknar sin ena arm samt en elev som är 

rullstolsburen. Eva som jobbat som idrottslärare i 39 år, och som numera är pensionär sedan 

ett och ett halvt år tillbaka, har stött på elever med cerebral pares och elever som av olika 

anledningar, till exempel ryggmärgsbråck eller muskelsjukdom, sitter i rullstol. Gun har under 

sina 32 år som idrottslärare också hon stött på elever som av olika anledningar sitter i rullstol. 

 

5.2 Delaktighet 

Kerstin, Eva och Gun berättar alla att de försöker anpassa övningarna så att alla ska kunna 

vara delaktiga på idrottslektionerna. Kerstin medger dock att det i vissa fall kan vara svårt att 

anpassa lektionerna och övningarna så att alla kan vara med, men hon är samtidigt väldigt 

noga med att alla ska kunna vara med på hennes lektioner.  

 Det ska alltid finnas saker den här eleven ska kunna vara med på. Om jag har 

redskapsgymnastik, till exempel... Det går ju inte att hänga i armarna med en protes, 

till exempel. Den lossnar. Men då ser jag alltid till att det finns andra saker, där man 

inte måste hänga i armarna. (Kerstin, 2012-11-29). 

På samma sätt tänker även Eva och Gun. ”Man får göra om lekar så att de passar alla elever” 

(Gun, 2012-12-04). Något de också betonar är att det inte bara är i leken de ska kunna vara 

delaktiga, de belyser också alla vikten av den sociala delaktigheten. ”... inte bara fysiskt då, 

utan även socialt. Att de får känna att de är med på något vis” (Eva, 2012-12-03). 

 

De har alla kommit fram till olika lösningar för att få alla elever att kunna vara med i olika 
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lekar och övningar. Kerstin berättar om en lek där man skulle fånga en ärtpåse för att bli 

befriad. Hon hade en elev med en cerebral pares som hade problem med sin ena kroppshalva 

och därför hade svårt att greppa om ärtpåsar med den ena handen. 

 … då gick jag ut och sa ”ni är så duktiga nu i den här klassen så nu ska alla försöka 

ta emot med bara en hand”. (Kerstin, 2012-11-29). 

I exemplet har Kerstin inte pekat ut någon men ändå lyckats få det att bli lika förutsättningar 

för eleverna i leken. Eleven med cerebral pares fick nu också chansen att glänsa, eftersom han 

var van vid att fånga med enbart en hand och därför var väldigt duktig på det. Kerstin berättar 

för mig att hon självfallet aldrig säger exempelvis ”eftersom ´Pelle´ inte kan ta emot med båda 

händerna så ska vi nu ta emot med en hand” (2012-11-29), utan hon är noga med att inte peka 

ut någon. Hon ger mig ett till exempel på detta då hon berättar om en lektion då de skulle över 

plintar och olika hinder i en redskapsbana. Detta var svårt för eleven med cerebral pares. 

 Då kunde jag ställa en pallplint framför så att det blir lättare för den här eleven, och 

då säger jag ”vem som helst får använda den här pallplinten. Men försök i första 

hand utan”. Då är det ju inte så konstigt om det är fler elever som använder 

pallplinten och då är det heller ingen som blir utpekad. (Kerstin, 2012-11-29). 

 

I intervjun med Eva framkom också hur hon anpassar sina lektioner så att alla ska kunna vara 

med, oavsett förutsättningar. Eva nämner att hon gärna hade redskapsbanor. Fördelen med 

redskapsbanor, menar Eva, är att alla kan göra den i sin takt och man gör det man klarar av. 

Samtidigt så är alla upptagna med det de håller på med vilket gör att man inte stirrar på 

varandra. Därför blir heller ingen utpekad om det visar sig att någon har svårt att klara något 

hinder. Eva gjorde också alltid alternativa vägar till redskapsbanorna, som alla fick lov att 

använda. Eva försökte anpassa banorna så att de även gick att genomföra om man satt i 

rullstol. 

 Till exempel om det fanns bänkar de skulle gå balansgång på, då kunde man ju ha en 

bana av koner bredvid bänkarna där han kunde träna på att köra slalom eller att köra 

baklänges, eller sådana grejer. (Eva, 2012-12-03). 

Eva nämner också att i många av fallen hade eleven med rörelsehinder en assistent som kunde 

hjälpa till under idrottslektionerna. Det tycker hon var bra. 
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Även Gun tar i sin intervju upp att det i många fall fanns assistenter som kunde hjälpa till 

under idrottslektionerna. Det var något som underlättade mycket, tycker hon. Gun berättar om 

när de var i badhuset på idrottslektionen. Finns det då någon elev som har större nytta av att 

vara i varmvattenbassängen så får den eleven gå dit, och då är det bra att ha en assistent med. 

I de situationerna brukar Gun också låta några fler elever följa med till varmvattenbassängen. 

”...då har de fått tagit med en kompis, de är aldrig själva, utan då kan man i klassen ta med 

någon eller några” (Gun, 2012-12-04). Detta för att eleven med rörelsehinder, som behöver 

vara i varmvattenbassängen, inte ska känna sig utanför. 

 

Gun säger i intervjun att det svåraste med att ha en lektion där det finns en rörelsehindrad elev 

är att få lite variation. Fantasin räcker inte alltid till. ”De ska känna att det är meningsfullt!” 

(Gun, 2012-12-04). Gun säger att hon gärna försöker använda hjälpmedel för att underlätta 

lekar och övningar. Till exempel har en elev fått använda sig av en flugsmälla att ”kulla” med 

eftersom den här eleven hade svårt att ”kulla” med händerna. Andra redskap hon gärna 

använder i sin undervisning är lätta bollar och ballonger.  

 

5.3 Dialog med eleven och de anhöriga 

Idrottslärarna berättar att det ofta tar väldigt lång tid att planera lektionerna. Man behöver 

sätta sig in i elevens situation för att kunna veta vad som är lämpliga åtgärder. Därför brukar 

Kerstin, Eva och Gun ofta ha en dialog med eleven om hur de ska planera och forma 

idrottslektionen. 

 Man lär sig ju mycket av barnen. Lekar och att man kan göra om dem … Man blir 

gammal och stel i huvudet och de ser ju andra lösningar. Så det gäller att ta till sig 

det. (Eva, 2012-12-03). 

De tycker alla att det är viktigt att man gör eleven delaktig i sin idrottsundervisning. Oftast är 

det ju han eller hon som känner sitt rörelsehinder bäst och som vet sina begränsningar. De 

nämner också att man inte ska vara rädd för att ta hjälp av föräldrar. De känner sina barn 

väldigt bra och vet oftast vad som är bäst för just honom eller henne. ”...och sen att rektor är 

med så man verkligen har en plan hur man ska lägga upp det, så att det inte bara blir lösryckta 
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saker” (Gun, 2012-12-04). Det är viktigt att det är ett samarbete kring barnet så att det blir så 

bra som möjligt. Exempel på ett sådant samarbete framkommer i intervjun med Eva: 

 Vi hade även samarbete med sjukgymnast och habilitering och hans pappa var här 

och vi pratade om vad vi vågade göra och sådär. (Eva, 2012-12-03). 

Idrottslärarna säger att det av medicinska skäl kan vara så att eleven inte får vara med på alla 

övningar och lekar, helt enkelt på grund av att det kan vara skadligt, eller rent utav farligt, för 

eleven att delta. Därför är det viktigt att ha ett samarbete och en dialog för att få viktig 

information. 

 

5.4 Klimatet i klassen viktigt 

I intervjuerna med idrottslärarna tar de alla upp vikten av ett bra klimat. Kerstin betonar 

vikten av ett bra klimat i den klass där det finns en rörelsehindrad elev. Om de andra eleverna 

är förstående och respekterar att det finns någon som behöver lite extra hjälp eller hjälpmedel 

så blir allt så mycket enklare, menar hon. Samma sak nämner Gun. I exemplet hon ger med 

idrottslektionen i badhuset, där en av eleverna behövde vara i varmvattenbassängen, behöver 

det vara ett förstående klimat i klassen så att det inte blir en diskussion om rättvisa.  

 

De pratar då om klassens klimat, alltså om acceptansen från de övriga eleverna. Att de helt 

enkelt accepterar och respekterar att det finns en elev i klassen som kan behöva lite extra stöd. 

Det gör planeringen och undervisningen enklare, menar de. Kerstin tycker att det är viktigt att 

man inte försöker dölja de rörelsehindrade elevernas rörelsehinder för de övriga eleverna, utan 

att man istället lyfter dem och för en diskussion i klassen om vad rörelsehindret innebär och 

vilka konsekvenser det ger. ”Att försöka gömma det, det tror inte jag funkar” (Kerstin, 2012-

11-29). Självklart ska man ha elevens tillåtelse innan man för en sådan diskussion. Gun menar 

samma sak och tycker att arbetet med acceptans ska börja tidigt. ”De lär sig jättemycket om 

hänsyn av att vara med en handikappad elev, för det ingår ju det också” (2012-12-04). Gun är 

här inne på det som står i Lgr11 om att utbildningen bland annat ska förmedla och förankra 

respekt för de mänskliga rättigheterna och de demokratiska värderingar som det svenska 

samhället vilar på (Skolverket, 2011. s. 7). Kerstin lyfter också svårigheten med ett 

rörelsehinder som inte syns. 
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 Du kan till exempel ha svårigheter som gör att du inte kan kontrollera din kropp. Det 

syns kanske inte. Muskeltonus, det här med att hitta den här stabiliteten i kroppen, det 

kanske inte syns det heller. Dom bitarna är mycket svårare att få acceptans för bland 

de andra eleverna. (Kerstin, 2012-11-29). 

 

Kerstin menar här att då rörelsehindret är svårt att se så kan det vara svårare med en acceptans 

från de andra eleverna än i de fallen då rörelsehindret är väl synligt. Tydliga rörelsehinder så 

som att eleven har en protes eller sitter i rullstol har de andra eleverna lättare att förstå och 

acceptera. 

 Det var en elev i klassen jag hade som har en sjukdom som gör att det är svårt att 

hålla balansen. Snubblade runt som bara den. Och det är inte lätt att veta... även om 

man försöker förklara för de andra att det är en sjukdom som ligger bakom så är det 

många som har svårt utav klasskompisarna, typ låg-mellanstadiet, att förstå att det är 

en sjukdom som ligger bakom. Utan det är ”Snubbel-Pelle” och det är allt möjligt. 

(Kerstin, 2012-11-29). 

 

Rörelsehinder kan alltså vara en orsak till mobbning. Detta främst för att de som mobbar 

saknar förståelse för den rörelsehindrade eleven. Därför är ett bra klimat, där det finns 

acceptans och förståelse, väldigt viktigt, menar idrottslärarna. 

 

5.5 Inställning 

Det är inte bara klassens klimat som är viktigt. Även den egna inställningen hos eleven med 

rörelsehinder har betydelse. De kan inte tycka synd om sig själva och ha sitt rörelsehinder 

som en ursäkt för att inte testa på något nytt. Kerstin nämner i sin intervju att hon upplever att 

de rörelsehindrade eleverna har en väldigt positiv inställning till idrotten i skolan (2012-11-

29). De är alla gärna med och deltar efter bästa förmåga. Eva berättar å andra sidan i sin 

intervju att elevernas inställning varit väldigt olika (2012-12-03). Hon har märkt både positiva 

och negativa inställningar hos eleverna med rörelsehinder. Några har varit framåt och velat 

testa på det mesta, medan några kanske har försökt använda sitt rörelsehinder som en ursäkt 

att inte vara med. Då kan det behövas att man puschar på de här eleverna lite extra. ”Går det 
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att ´lura med dom´ då så visar det sig att då går det jättebra det här man har tänkt sig” (Eva, 

2012-12-03). Eva är här inne på att man måste ”lirka” lite med de som är lite tvära. Både 

Kerstin, Eva och Gun brukar pusha och berömma sina elever när de klarar av saker. Det gör 

de med alla sina elever, inte bara med de som är rörelsehindrade. Berömmet kan dock se lite 

olika ut. ”Jag måste se utifrån ´Pelle´, vad ´Pelle´ kan. Jag kan inte kräva att ´Pelle´ ska göra 

samma sak som ´Kalle´ som är elitgymnast, till exempel” (Kerstin, 2012-11-29). Kerstin vill 

att de bara ska jämföra sig med sig själva och inte med andra. Därför brukar hon säga 

exempelvis ”´Pelle´, det här var det bästa jag sett dig göra någonsin!” (2012-11-29) för att 

visa att de bara ska jämföra sig med sig själva. Eva är inne på samma spår: ”Det är viktigt att 

uppmuntra alla framsteg” (2012-12-03). Att jobba med att bekräfta eleverna att de duger som 

de är och att det de gör är bra, är viktigt tycker idrottslärarna. 

 

5.6 Miljöns betydelse för elever med rörelsehinder 

Eva och Gun nämner också miljöns betydelse. De menar då i första hand idrottssalens 

utseende och storlek. Eva tycker att storleken på salen har betydelse för elevernas delaktighet. 

Eva har undervisat både i en större samt i en mindre idrottssal. I den större idrottssalen fanns 

dessutom möjligheten att använda ett styrkerum och en mindre, intilliggande sal. I den mindre 

salen var det svårt att ens få plats med en hel klass där det inte fanns en elev med en rullstol. 

Möjligheten till större ytor gör undervisningen enklare, tycker Eva. 

 

Utomhus finns det visserligen mer yta att sprida ut sig på, men det finns också mindre tillgång 

på hjälpmedel. Att det finns mycket hjälpmedel är något Gun uppskattar. Det ökar 

variationsmöjligheterna för undervisningen. Det behöver inte alltid vara stora och dyra 

hjälpmedel. Till exempel kan en flugsmälla vara ovärderlig i en tjuv-och-polis-lek för de som 

inte klarar av att kulla med händerna. 

 

5.7 Fördelar även för andra 

De intervjuade idrottslärarna säger sig ha märkt att de anpassningar som gjorts i olika lekar 

och övningar också har varit gynnsamma för övriga elever, som inte har något rörelsehinder. I 

Kerstins exempel, där hon ställde en pallplint framför redskapen i redskapsbanan för att man 
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lättare ska kunna ta sig över, menar hon gynnar även andra elever. ”Det finns ju även korta 

elever, eller de som inte är så spänstiga, eller vad som helst” (Kerstin, 2012-11-29). Kerstin 

tycker att det kan vara bra att ha en rörelsehindrad elev i klassen, just för sin egen utvecklings 

skull. Det gör att hon måste tänka och vara kreativ, vilket i slutändan gynnar alla elever hon 

undervisar. 

 

5.8 Utbildat sig på egna initiativ 

Kerstin, Eva och Gun nämner allihop att de inte kan minnas något i sin utbildning som hjälpt 

dem undervisa elever med rörelsehinder. De berättar alla tre att de har fått gå extrakurser. 

 

Kerstin berättar att hon genom fortbildningskurser på högskolan fått mycket kunskap och 

hjälpmedel för att klara av yrket. Hon säger också att hon upplever att det förr inte var lika 

vanligt med rörelsehindrade elever i skolan. 

 Jag inbillar mig att de sorterades ut så de inte kom med i skolan. Ta bara när jag var 

liten, inte fanns det någon rullstolsburen där. Det var trappor överallt! Det är mycket 

bättre idag när det är anpassat så att alla kan vara med. Det tycker jag är jättebra! 

(Kerstin, 2012-11-29). 

 

Kerstin tog sin examen 1987. Eva som tog sin lärarexamen femton år tidigare än Kerstin, 

1972, och som numera är pensionär, är inne på samma spår som Kerstin: 

 Jag tror inte vi hade, på 70-talet, så mycket av det här med rörelsehindrade elever. 

Jag vet inte om det var så då att då var man ”befriad”, tror jag. /.../ Man kanske inte 

deltog över huvud taget. (Eva, 2012-12-03). 

Eva syftar här på att man kanske var befriad från idrottsundervisningen och kanske inte deltog 

alls om man var rörelsehindrad. Det tror hon är anledningen till att man inte tagit upp 

rörelsehindrade elever i hennes utbildning. Hon tror att det är mer sådant i utbildningarna nu. 

Eva säger att hon genom studiedagar och kurser fått tips om hur man kan undervisa i ämnet 

idrott. Dessutom har hon läst flera böcker om ämnet för att uppdatera sig och få fler tips. 
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Gun, som tog sin examen 1979, har också tagit extrakurser och läst böcker för att få mer tips 

och idéer om hur hon kan utveckla sin undervisning. Även hon tycker att hon i sin utbildning 

fått för lite tips och råd. ”Tyvärr hade vi nästan ingenting!” (Gun, 2012-12-04). Gun hade 

önskat sig mer sådant i sin utbildning, men menar samtidigt att man inte ska vara rädd för att 

fråga efter hjälp och råd, även som färdigutbildad lärare. Något hon har haft stor hjälp av är 

Specialpedagogiska skolmyndigheten, till exempel. Hon har också haft stor nytta av boken 

Visst kan alla vara med i idrott lek och spel (Hammar & Johansson, 2008). ”Det gäller att 

söka och fråga för att få lite tips” (Gun, 2012-12-04). 

 

5.9 Undervisning individuellt 

Det framkommer i intervjun med Eva att det också har hänt att eleven med behov av särskilt 

stöd, till exempel på grund av ett rörelsehinder, har fått chansen till egen idrottsundervisning. 

Eva berättar att det har funnits tillfällen då en elev med särskilda behov inte har varit med på 

klassens båda idrottstimmar varje vecka, utan istället haft egen gymnastik med andra elever 

en av timmarna. 

 Ibland har det funnits pengar så att man har haft specialgymnastik eller specialidrott. 

Att rädda elever eller de med särskilda behov har kunnat komma en timme i lugn och 

ro och tränat. (Eva, 2012-12-03). 

Tanken med det hela var att eleverna skulle få testa på redskap och se att det fanns alternativ. 

Eleverna behövde då inte bli skräckslagna inför en framtida lektion med hinderbana, 

exempelvis. Dock har alltid tanken varit att idrottsundervisningen för den här eleven skulle 

ske ihop med den övriga klassen. 

 

5.10 Sammanfattning 

Idrottslärarna, som alla tre stött på elever med rörelsehinder, gav i det här kapitlet exempel på 

hur man kan anpassa undervisningen för att öka möjligheten att delta för de rörelsehindrade 

eleverna. De berättar utifrån vad de själva har gjort i sin undervisning för att anpassa den. I 

deras svar kan vissa likheter urskiljas i hur de erbjuder de rörelsehindrade eleverna delaktighet 

i skolidrotten och vad de tycker är viktigt att tänka på som idrottslärare. Man kan sammanfatta 

deras svar så här: 
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 Fler valmöjligheter. 

 Bredda övningarna. 

 Ändra/anpassa reglerna i lekar. 

 Alla ska känna delaktighet. Den sociala biten viktig. 

 Dialog med eleven och de anhöriga. 

 Skapa en god accepterande miljö. 

Eva, Kerstin och Gun anpassar övningarna så att de ska passa så många av eleverna som 

möjligt. Det kan exempelvis vara genom att i en hinderbana erbjuda flera möjliga vägar där 

det finns olika sorters hinder som eleven kan välja emellan. I intervjuerna framgår det att det 

oftast handlar om att bredda övningarna, snarare än att ta bort delar av den. Andra sätt att 

anpassa idrottslektionerna är att under exempelvis lekar göra regeländringar så att de passar 

alla elever. Idrottslärarna säger också att de försöker göra anpassningarna så diskret som 

möjligt för att inte peka ut någon. De är alla tre mycket noga med att alla ska känna 

delaktighet och kunna delta på idrottstimmarna, i alla fall på något vis. Eva nämner hur viktig 

den sociala biten är. Alla ska få känna sig delaktiga. Ingen ska känna sig utanför. I 

intervjuerna och i litteraturstudien framkom det dock att det kan vara svårt att erbjuda 

rörelsehindrade elever samma stora utbud som till de övriga eleverna. Ekonomi, utrymme och 

fantasi är faktorer som bland annat kan påverka, vilket är något jag återkommer till i 

diskussionsavsnittet. 

 

Kerstin, Eva och Gun nämner också vikten av att ha en dialog med eleven och de anhöriga. I 

intervjuerna framkom det bland annat att de alla tre tog hjälp av eleven och de anhöriga i sin 

lektionsplanering. Detta helt enkelt för att de oftast har störst kunskap om rörelsehindret och 

vilka begränsningar det ger. Vikten av att ha en dialog med eleven och de anhöriga 

återkommer jag till i diskussionsavsnittet. Idrottslärarna är också inne på klassens klimat och 

att det är viktigt att det finns en förståelse och en acceptans från de övriga eleverna. Bland 

annat för att undvika mobbning. Detta är också något som behandlas i diskussionsavsnittet. I 

diskussionskapitlet kopplas också det idrottslärarna säger i intervjuerna om hur de arbetar 

med rörelsehindrade elevers delaktighet och rättigheter i skolidrotten ihop med det som står i 

styrdokumenten (se kapitel 6.3). 
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6 Diskussion 

6.1 Metod 

Jag tycker att metoden jag valt känns relevant i förhållande till vad som skulle undersökas. 

Intervju är, som Johansson och Svedner (2010) skriver, ofta den vanligaste metoden för att få 

fram den information man söker och ger ofta intressanta resultat. Bortfallet av 

intervjupersoner är studiens ”akilleshäl” då fler deltagande hade varit bra för att få en större 

bild av idrottslärares syn på rörelsehindrade elevers möjlighet till delaktighet i skolidrotten. 

Jag tycker ändå att intervjuerna som gjordes visade på tydliga likheter, varför jag anser att 

vissa slutsatser kan dras. Intervjuerna var uttömmande och den kvalitativa intervjuns potential 

utnyttjades då nyanser och variationer kommit fram i dem. Intervjumetoden gav dessutom de 

intervjuade personerna gott om talutrymme utan en allt för stor påverkan från mig. I och med 

att de hade frågorna framför sig så förde de i stort sett intervjun på egen hand. Endast 

förtydliganden och följdfrågor ställdes från mig vilket förhindrade stor påverkan utifrån. Detta 

ökar undersökningens reliabilitet. Att en av de intervjuade idrottslärarna har gått i pension, 

och att de andra två är aktiva i verksamheten idag, ger studien dessutom lite djup, tycker jag. 

Det är intressant att få Evas, som gått i pension, syn på rörelsehindrade elevers möjlighet till 

delaktighet då hon har fått lite distans och perspektiv till sin tid som idrottslärare. Samtidigt är 

det intressant att höra Kerstins och Guns, som fortfarande är aktiva idrottslärare på låg- och 

mellanstadiet, syn på detsamma. 

 

6.2 Möjlighet till delaktighet 

I resultatkapitlet framgår det tydligt att lärarna anser att eleverna har möjligheter att delta i 

idrottsundervisningen. Samtliga av de intervjuade idrottslärarna säger att de är väldigt noga 

med att alla ska kunna delta på ett eller annat sätt. Det här är mycket positivt när man jämför 

med det som diskuterats i litteraturdelen. Författarna diskuterar betydelsen av att få vara 

delaktig i skolidrotten. De tar bland annat upp aspekter som demokratisk rättighet och fysiskt 

och psykiskt välbefinnande (Yuen & Hanson, 2002; Smehaugen, 2001; Jerlinder, 2005; 

Forsberg & Svendsen, 1989; m.fl.). I de intervjuade idrottslärarnas exemplifiering av hur 

delaktigheten kan se ut kan man urskilja vissa likheter. Det vanligaste sättet för att få alla att 

kunna delta i övningarna eller lekarna är helt enkelt att göra om dem, att anpassa dem, så att 



 

 23 

alla elever ges en chans till att delta.  Anpassningarna ser så klart olika ut beroende på vilken 

typ av rörelsehinder och typ av övning det är. Anpassningarnas särart var ändå att de gjorde 

övningen något ”bredare”. Bredare i den bemärkelsen att det fanns fler alternativ att tillgå. I 

en redskapsbana där det fanns en balansgång kunde det bredvid finnas en slalombana, 

tillräckligt bred för att även en rullstol skulle kunna få plats. Vissa av anpassningarna som 

gjordes var att ändra på lekens, eller övningens, regler något. Till exempel kunde reglerna 

göras om från att man får fånga med båda händerna till att man bara får fånga med en hand. 

Detta för att göra det rättvist för elever som bara har en väl fungerande arm eller hand. Flera 

exempel på sätt att anpassa övningar och lekar så att alla elever kan delta på något vis gavs 

under intervjuerna. 

 

Trots anpassningar och regeländringar står det dock klart att elever med någon form av 

rörelsehinder inte har samma stora utbud som elever utan rörelsehinder. Det kan, av till 

exempel ekonomiska skäl, vara svårt att erbjuda alla elever ett lika stort utbud. Det kan vara 

mycket dyrt med hjälpredskap och stora rymliga salar. Dessutom måste hänsyn tas till 

rörelsehindret. Vissa rörelsehinder tillåter inte vissa aktiviteter, helt enkelt på grund av att de 

är för farliga. Skolans uppgift är dock att alla elever ska få möjlighet till en likvärdig 

utbildning. Likvärdig behöver dock inte ha samma betydelse som samma (Skolverket, 2011). 

En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas på samma sätt överallt eller att 

skolans resurser ska fördelas lika. Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns 

också olika vägar att nå målet. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har 

svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla. 

(Skolverket, 2011. s. 8). 

 

Som framgår är innebörden av likvärdig utbildning inte samma sak som att utbildningen ska 

vara lika. Tvärtom ska utbildningen behovsanpassas till varje elevs förutsättningar och behov 

(Skolverket, 2011). Idrottsundervisningen behöver alltså inte se likadan ut för alla elever. 

Svårigheten med att göra undervisningen anpassad är risken att det uppfattas kränkande eller 

orättvist. Därför är det viktigt med bra kommunikation. En bra kommunikation förhindrar 

förhoppningsvis missförstånd och olustfyllda känslor. De intervjuade idrottslärarna berättade 

att de alla tre för en dialog med eleven och elevens vårdnadshavare. Detta för att undvika att 

eleven ska känna sig kränkt, men också för att ta reda på vilka de bästa anpassningarna är för 

den eleven. De intervjuade idrottslärarna pratade även om vikten av ett bra klimat i klassen. 

Med det menade de att förståelsen till varför undervisningen ser olika ut ska finnas bland alla 
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elever. Om eleverna är förstående och respekterar att det finns någon som behöver lite extra 

hjälp eller hjälpmedel så blir allt så mycket enklare, menar idrottslärarna. 

 

I studien jag gjort framgår också en bredare betydelse av begreppet delaktighet. Eleverna ska 

inte bara känna sig delaktiga fysiskt, utan det är minst lika viktigt att de också känner sig 

delaktiga psykiskt (Forsberg & Svendsen, 1989).  Idrottslektionerna är väldigt sociala då de 

ofta bygger på samarbete av någon form. Därför kan nya band och kontakter bindas. 

Idrottslektionerna kan, som Forsberg och Svendsen (1989) skriver, påverka samspelet och 

gemenskapen även utanför klassrummet. Därför är en psykisk delaktighet under 

idrottslektionerna minst lika viktig som en kroppslig delaktighet för en elevs välbefinnande. 

Det är enligt lärarna därför viktigt att eleven har möjlighet att delta i samma övningar och 

lekar som de övriga i så stor utsträckning som möjligt. Detta för att kunna känna en 

delaktighet. Om eleven får andra uppgifter än övriga elever finns en större risk att eleven 

känner en känsla av utanförskap. Det är först när eleven känner sig delaktig och inkluderad i 

undervisningen som han eller hon är det. 

 

6.3 Undervisningen i förhållande till styrdokument och lagar 

I läroplanen, Skollagen och Diskrimineringslagen står det klart och tydligt att skolan har som 

uppgift att ta emot alla elever och erbjuda en likvärdig utbildning. Skolan ska även hindra och 

förebygga diskriminerande och kränkande behandling av elever. I studien som genomförts 

kan det konstateras att i de skolor de intervjuade idrottslärarna jobbar på så har de enligt 

lärarna en inkluderande idrottsundervisning. Jerlinder (2005) definierar en inkluderande och 

rättvis idrottsundervisning som en undervisning där det ges möjlighet till delaktighet. I 

intervjuerna framkom det att lärarna ansåg att alla elever hade möjlighet att delta i idrotten. 

De var alla noga med att ingen skulle känna sig utanför eller orättvist behandlad. Alla elever 

kunde, oavsett förutsättningar, delta på ett eller annat sätt på lektionerna. Detta skiljer sig från 

den undersökning Barnombudsmanen (2002) presenterat i sin rapport till regeringen där det 

framkom att många elever känner sig utanför i idrottsundervisningen. En anpassad 

idrottsundervisning från skolans sida för att erbjuda alla delaktighet behöver således inte 

betyda att den upplevs delaktig hos eleven. Inte heller är det säkert att eleverna i 

idrottslärarnas exempel känner delaktighet bara för att idrottslärarna upplevde dem delaktiga. 
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Här är det därför bra att, som de intervjuade idrottslärarna säger, föra en dialog med eleven 

och de anhöriga. På så vis försäkrar man sig om att eleven inte bara anses vara delaktig utan 

också att han eller hon känner sig delaktig. 

 

I Lgr11 (Skolverket, 2011) står det att undervisningen ska anpassas till varje elevs 

förutsättningar och behov. Detta tycker jag man kan se i de exempel de tre idrottslärarna gett i 

intervjuerna. De anpassningar och regeländringar de gör i lekar och övningar är ett sätt att 

anpassa undervisningen efter elevernas förutsättningar och behov. I Lgr11 står också att 

utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Detta är också 

något idrottslärarna har lyckats med. De pratar alla om hur viktigt klimatet i klassen är. 

Acceptans, respekt och hänsyn för fysiskt svagare individer är viktigt, både i ett 

skolperspektiv och i ett samhällsperspektiv. 

 

6.4 Att våga be om hjälp 

Att som idrottslärare ha kunskap om alla sjukdomar och funktionshinder är en omöjlighet, 

speciellt om det, som de intervjuade idrottslärarna berättade, saknas möjlighet att få kunskap 

om det i sin lärarutbildning. Rörelsehinder kan se mycket olika ut och en del syns inte ens 

utåt. Att som pedagog ha för lite kunskap om ett rörelsehinder som en av sina elever har kan 

ställa till med en del problem. Många gånger kan, oavsiktligt, lärare ha lägre ställda krav och 

förväntningar på en rörelsehindrad elev än på en elev som inte har något rörelsehinder. Risken 

är då, som Blom och Sjöberg (1999) skriver, att barnen med rörelsehinder övertar de låga 

förväntningarna och växer upp med låga tankar både om sina egna förutsättningar och sina 

möjligheter till ett självständigt och innehållsrikt liv. Det är därför viktigt att, som Kerstin, 

Eva och Gun har gjort, våga be om hjälp. Man kan till exempel söka hjälp hos sina kollegor, i 

böcker eller söka fristående kurser. Dessutom finns särskilda institut som man kan vända sig 

till för att få hjälp och tips i sin undervisning. ”Det gäller att söka och fråga för att få lite tips” 

(Gun, 2012-12-04). 

 

Min studie visar att de intervjuade lärarna tar hjälp av eleverna redan i sin planering och på så 
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vis skapar de både delaktighet och förutsättningar för elevernas deltagande. De vidareutbildar 

dessutom sig själva för att lära sig mer om funktionshinder och om hur man bemöter elever 

med särskilda behov. Dialog med eleven och de anhöriga samt en stor mängd fantasi och 

kreativitet tror jag är det rätta receptet för att ge rörelsehindrade elever större möjlighet till 

delaktighet i skolidrotten. 
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Bilaga 1 

Brev till rektorer 

Hej XXXXXX, 

Jag heter Alexander Eklund och jag läser just nu min sista termin till grundskollärare på 

Karlstads universitet. Just nu skriver jag mitt examensarbete som handlar om idrottslärares 

syn på rörelsehindrade elevers möjlighet till delaktighet i skolidrotten. Jag undrar därför om 

jag skulle kunna få kontaktuppgifter till någon idrottslärare på (skolans namn)? Jag söker efter 

idrottslärare med några års arbetslivserfarenhet och som undervisar i någon av årskurserna 1-

6. 

Materialet från intervjun kommer endast användas i mitt examensarbete. Namn på personer, 

skola och stad kommer tas bort eller bytas ut för att garantera anonymitet. Allt material 

kommer förstöras då studien är genomförd. 

Min studie kommer att avrapporteras som ett examensarbete vid lärarutbildningen på 

Karlstads universitet och finnas tillgängligt vid universitetets bibliotek. 

 

Med vänlig hälsning 

Alexander Eklund 

XXX-XXX XX XX 

XXXX_XXXXXXXXXXX@XXXXXXX.XXX 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2  

Informationsbrev till intervjupersoner 

Hej XXXXXX, 

Jag heter Alexander Eklund och jag studerar till grundskollärare på Karlstads universitet. Just 

nu skriver jag mitt examensarbete som handlar om rörelsehindrade elevers möjlighet till 

delaktighet i skolidrotten. Jag är speciellt intresserad av idrottslärares syn på detta, varför jag 

gärna vill intervjua dig. Materialet från intervjun kommer endast användas i mitt 

examensarbete. Namn på personer, skola och stad kommer tas bort eller bytas ut för att 

garantera anonymitet. Allt material kommer förstöras då studien är genomförd. Det är helt 

frivilligt att delta men jag skulle uppskatta om du ville ställa upp! 

Min studie kommer att avrapporteras som ett examensarbete vid lärarutbildningen på 

Karlstads universitet och finnas tillgängligt vid universitetets bibliotek. 

 

Med vänlig hälsning 

Alexander Eklund 

XXX-XXXXXXX 

XXXX_XXXXXXXXXX@XXXXXXX.XXX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 3 – Samtyckesblankett 

Härmed godkänner jag att intervjun jag är delaktig i används som material i examensarbetet 

som handlar om rörelsehindrade elevers möjlighet till delaktighet i skolidrotten. Jag vet att 

namn på personer, skola och stad kommer att tas bort eller bytas ut för att garantera min 

anonymitet. Jag godkänner att intervjun spelas in men vet att allt material kommer förstöras 

då studien är genomförd. Jag ställer frivilligt upp på den här intervjun. 

 

 

Ort och datum:________________________ 

 

 

Underskrift: ____________________________________ 

 

         

Namnförtydligande:______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 4 – Intervjuguide 

 

I den här uppsatsen anses rörelsehinder vara något fysiskt handikapp som påverkar 

möjligheten till obehindrad kroppslig rörelse. Funktionshinder som till exempel nedsatt 

syn, hörselskador, eller liknande, behandlas inte i den här uppsatsen och ingår således inte i 

begreppet rörelsehinder. 

 

 

1. Hur länge har du arbetat som idrottslärare? När tog du din examen? 

 

2. Har du stött på elever med någon form av rörelsehinder? (Om ja, vilket rörelsehinder?) 

 

3. (Om svar ja på föregående fråga:) Berätta om dina undervisningserfarenheter med 

denna elev. Vad för slags lektioner hade du då? Hur planerade du de lektionerna? Vad 

tänkte du på? 

 

4. Vad tycker du var svårast respektive enklast med att ha lektioner där det fanns en 

rörelsehindrad elev? 

(Om svar nej på föregående fråga:) Vad tror du är svårast respektive lättast med att ha en 

lektion där det finns en rörelsehindrad elev? 

 

5. Har du i din utbildning haft kurser som gav kunskap om rörelsehindrade elever och 

hur man bemöter dem i skolidrotten? Tycker du att du fick tillräckligt med kunskap 

från din utbildning? 

 

6. Hur stor möjlighet till delaktighet har rörelsehindrade elever i skolidrotten, tycker du? 

 

7. Hur skulle man kunna göra delaktigheten större, tror du? 


