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Sammanfattning 
 
Syftet med arbetet är att undersöka hur tillgängliga de naturvetenskapliga ämnena i skolan är 
för elever med rörelsenedsättningar samt vilka faktorer som påverkar tillgängligheten. I 
samband med undersökningen gjordes även en kartläggning av hur vanligt det är att elever 
med rörelsenedsättningar väljer att läsa det naturvetenskapliga programmet på gymnasiet. 
Undersökningen bestod av två delar varav den ena delen var en insamling av statistik rörande 
elevers gymnasieval från de olika riksgymnasierna för svårt rörelsehindrade elever. 
Statistiken visar att 1 % av eleverna med svåra rörelsenedsättningar väljer att läsa ett 
naturvetenskapligt gymnasieprogram jämfört med 12 % av Sveriges samtliga gymnasieelever. 
Den andra delen av undersökningen bestod av intervjuer med elever, lärare i de 
naturvetenskapliga ämnena och skolledare på två olika skolor. Resultatet visar att 
tillgängligheten påverkas av den sociala miljön däribland lärarens bemötande gentemot elever 
med rörelsenedsättningar. Tillgängligheten påverkas även av den fysiska miljön och elevens 
möjlighet att delta i de praktiska momenten. Olika skrivövningar och laborationer var moment 
som delvis krävde anpassningar men där skolorna hittat fungerande lösningar. Exkursioner 
var det moment som visade sig vara minst tillgängligt för elever med rörelsenedsättningar.  
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
Under de senaste åren har samhället efter gediget arbete från handikapporganisationer och 
politiker förändrat sitt synsätt och sin attityd gentemot människor med rörelsenedsättning. Det 
är idag för de flesta en självklarhet att alla barn och ungdomar ska få en likvärdig utbildning 
och samma möjligheter oavsett eventuell funktionsnedsättning. Studier visar dock att skolans 
undervisning alltför ofta inte är tillgänglig för elever med funktionsnedsättningar. Elever med 
rörelsenedsättningar blir t ex ”befriade” från rörelserelaterade moment i skolan, vilket leder 
till att eleven exkluderas i klassgemenskapen och kan gå miste om situationer som skulle 
kunna berika lärandet (Hultgren 2001).  
 
De naturvetenskapliga ämnena biologi, kemi och fysik är traditionella skolämnen där man 
arbetar med begreppsbildning och teorier för att kunna förklara olika aspekter av den 
upplevda verkligheten. Ofta arbetar man efter vetenskapliga metoder där man praktiskt 
förbereder och genomför försök. En annan vanlig metod är att gå ut i naturen och observera. I 
grundskolans kursplan för de naturvetenskapliga ämnena (NO) framhävs den traditionella 
naturvetenskapliga metoden tydligt.  

En viktig del av den naturvetenskapliga verksamheten karaktäriseras av den 
experimentella metod som kännetecknas av att hypoteser prövas med hjälp av 
observationer och experiment. Detta sätt att arbeta genomsyrar även de 
naturorienterande ämnena (Utbildningsdepartementet 2000a). 

Utrustning och metoder vänder sig traditionellt till elever med god hälsa och rörelsekontroll. 
Elever med rörelsenedsättningar passar inte in i den normen och kan få svårt med själva 
görandet i naturvetenskap.  
 
Att de naturvetenskapliga ämnena är tillgängliga för alla elever är betydelsefullt ur flera olika 
perspektiv. En anledning är att kunskaper om naturen omkring oss är en del av vårt kulturarv 
och den allmänbildning som skolan ska förmedla. Skolan ska reproducera kunskaper och 
värderingar som är centrala i vår kultur som bland annat respekt för naturen och en vilja att 
värna om den. I allmänbildningen ingår även att kunna behärska redskap och metoder. 
Förutom att redskapen och metoderna är användbara i utforskandet av naturen är de även en 
förutsättning för att kunna sätta sig in i olika samhällsfrågor och värdera olika argument. 
Målet med en naturvetenskaplig grundutbildning är att eleven efter utbildningens slut ska ha 
så mycket kunskap att hon både kan och vill sätta sig in i olika frågor i samhället 
(Utbildningsdepartementet 1994a). De naturvetenskapliga ämnenas tillgänglighet blir därför 
en demokratifråga och det är inte acceptabelt att en viss del av befolkningen får en sämre 
utbildning i skolan och på så sätt kan få det svårare än andra att etablera sig som en aktiv del i 
samhället.  
 
Ett annat viktigt skäl till att de naturvetenskapliga ämnena är tillgängliga för alla är att alla 
som är intresserade av ämnena ska ha en chans att arbeta vidare med dem. Naturvetenskap är 
ett nödvändigt fundament för den tekniska, ekonomiska och medicinska utvecklingen i 
samhället. I dag råder ett bristande intresse för de naturvetenskapliga ämnena i allmänhet och 
det vore därför dumt av ekonomiska skäl att utestänga intresserade och duktiga elever enbart 
av den anledningen att de har en rörelsenedsättning. Genom att göra ämnena svårtillgängliga 
kan man redan tidigt släcka intresset hos flertalet elever så att de inte ens sporras att utvecklas 
och bli duktiga. 
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När jag började med det här arbetet hade jag ingen erfarenhet i ämnet. När min handledare 
frågade om jag var intresserad av att skriva något om naturvetenskap och elever med 
rörelsehinder var min första reaktion att ifrågasätta hur ämnet egentligen berör mig och min 
yrkesframtid som gymnasielärare i biologi och kemi. Jag kunde helt enkelt inte se att det var 
möjligt för en elev med rörelsenedsättning att läsa på det naturvetenskapliga programmet med 
alla dess exkursioner och laborationer. Min inställning är inte ovanlig i samhället i allmänhet 
och bygger på okunskap om ungdomarnas egentliga förmåga. Dessutom förekommer en 
omedvetenhet bland många lärare om att och hur de kan påverka ämnena att bli mer 
tillgängliga för elever med rörelsenedsättningar (Norman, Caseau & Stefanich 1998, 
Hemmingsson 2002).  
 
En inspirerande källa i arbetet har varit den utomordentliga simmaren David Lega som tog tre 
guldmedaljer och två silvermedaljer under VM 1998 med nya världsrekord på två av 
distanserna. Han är svårt rörelsehindrad sedan födseln och har visat att det går att utvecklas 
mot alla odds. Ur perspektivet att vara rörelsehindrad och ha läst det naturvetenskapliga 
programmet på gymnasiet anser David Lega att läraren måste våga ställa krav på eleverna 
samtidigt som hon berömmer den utveckling som sker. Felet vi oftast gör är att vi alla jämför 
oss med andra. För en elev med rörelsenedsättning är det alltid någon annan som kan göra de 
rörliga momenten i skolan mer effektivt, så att göra jämförelser mellan elever är synnerligen 
meningslöst. Istället borde allas motto vara att se hur långt man själv kan utvecklas och hur 
mycket man kan klara av.  
 

Det största felet många gör är att de jämför sig själv med alla andra istället för 
att titta på sina egna förutsättningar och den faktiska utveckling man har gjort 
(David Lega 2005). 
 

 
Mer kunskap om de naturvetenskapliga ämnenas tillgänglighet för elever med 
rörelsenedsättningar kan leda till en större förståelse för vilka förutsättningar som behövs för 
att eleven ska kunna ta del av den allmängiltiga kunskapen och kanske även inspireras till att 
studera vidare inom naturvetenskap. Förhoppningsvis kan undersökningen även leda till 
kunskap som kan användas i mötet med alla elever och tillgängliggöra kunskapen för alla. 
 
 
1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med mitt arbete är att undersöka vad som påverkar tillgängligheten i de 
naturvetenskapliga ämnena för elever med rörelsenedsättningar. Vidare är syftet att 
sammanställa en översiktlig bild av hur tillgängligheten ser ut och fungerar i praktiken. 
 
De specifika frågeställningarna jag har utgått ifrån är: 

• Hur många av de elever som läser på riksgymnasiet för svårt rörelsehindrade elever 
har valt att läsa ett naturvetenskapligt program?  

• Vilka förutsättningar finns på två olika skolor för att elever med rörelsenedsättningar 
ska få en bra naturvetenskaplig utbildning? 

• Vilka hinder/problem möter elever med rörelsenedsättningar och deras lärare på dessa 
skolan och hur löser de dem? 

• Hur kan lärare underlätta för elever med rörelsenedsättningar att nå upp till kursmål 
samt identifiera sig med naturvetenskap? 
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1.3 Teoretiska perspektiv 
Synsättet på ungdomar med rörelsenedsättningar har förändrats radikalt de senaste femtio 
åren. Den historia vi har bakom oss och de tankar som är aktuella idag har starkt präglat det 
här arbetet. Ett annat perspektiv som har påverkat är utvecklingen av de naturvetenskapliga 
ämnena från att vara mycket teoretiska till att bli allt mer praktiska. 
 
 
1.3.1 Elever med rörelsenedsättningar 
En rörelsenedsättning definieras i Sverige på olika sätt. Dels är det en biologisk/fysiologisk 
skada som kan relateras till individen och som leder till en nedsättning i rörlighet. Dels så 
definieras det som skillnaden mellan individens förmåga och de krav som omgivningen 
ställer. Det vill säga de negativa konsekvenser som rörelsenedsättningen får i samhället. 
Begreppet rörelsenedsättning används när man talar om individen och handikapp om det 
gäller de konsekvenser som personen möter i det dagliga livet (Mattsson 2000). I detta arbete 
används främst uttrycken elever med rörelsenedsättningar och elever med rörelsehinder. Detta 
eftersom det är eleven som är i fokus i arbetet. 
 
Barn och ungdomar med rörelsenedsättningar ingår i den mycket heterogena gruppen barn 
och ungdomar med funktionsnedsättningar. Hit inräknas en mängd olika diagnoser såsom 
rörelsehinder, medicinska funktionshinder, hörselskador, synskador, utvecklingsstörning, 
psykiska funktionshinder och neuropsykiatriska funktionshinder. I flera fall förekommer en 
kombination av två eller flera funktionshinder (Socialstyrelsen 2003). Uppskattningsvis finns 
cirka 45 000 barn och ungdomar med funktionshinder i åldrarna 2-17 år (Barnombudsmannen 
2004). Rörelsehinder är i sin tur ett samlingsbegrepp för ett flertal olika diagnoser där den 
gemensamma nämnaren är motoriska svårigheter. Vanliga orsaker till en rörelsenedsättning är 
Cerebral Pares (CP), ryggmärgsbråck och muskelsjukdomar. Skador kan även förvärvas 
genom yttre våld och olyckor. Omkring 7000 barn och ungdomar i åldern 2-17 beräknas ha ett 
måttligt till svårt rörelsehinder. Ett rörelsehinder definieras här som att inte kunna springa en 
kortare sträcka samt inte kunna stiga på en buss obehindrat eller ta en kortare promenad. Av 
dessa uppskattas cirka 3500 barn och ungdomar ha ett svårt rörelsehinder d.v.s. att de behöver 
hjälp eller hjälpmedel för att förflytta sig. Det är mycket svårt att föra statistik över gruppen 
barn och ungdomar med rörelsehinder eftersom den innehåller många olika diagnoser och där 
samma diagnos kan ge skilda konsekvenser för olika individer (Hjälpmedelsinstitutet 2002). 
För många elever med rörelsehinder krävs anpassningar av den fysiska miljön i skolan och 
särskilda läromedel för att skriva och bläddra i böcker mm (SOU 1998:66). 
  
 
1.3.2 Historisk tillbakablick 
Synen på barn och ungdomars rätt till utbildning har i ett historiskt perspektiv sett lite olika 
ut. Sverige införde allmän folkskola 1842 med målet att alla barn i Sverige skulle få en 
grundläggande utbildning. Redan i de första folkskolestadgarna påbjöds en särskiljning i form 
av en minikurs för elever som var mindre begåvade eller vanartade. Denna särskiljning 
motiverades inte bara av att det var för de vanartiga barnen bästa utan att det också var det 
bästa för andra barn som annars skulle kunna förledas att bli lika dåliga som de vanartade. 
Allmän skolplikt infördes 1882 men skolplikten gällde inte för elever med rörelsehinder. Det 
skulle dröja ända till 1962 innan även barn och ungdomar med svåra rörelsehinder fick 
skolplikt. Under slutet av 1800-talet var de grupper som inte berördes av skolplikten 
hänvisade till speciella anstalter ofta långt hemifrån som drevs ideellt. Här fick ungdomarna 
undervisning, yrkesutbildning och lite senare även sjukvård. Anstalterna fortsatte att byggas 
ut under 1900-talets första hälft och de blev även tillgängliga för elever som hade svåra 
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sammansatta funktionshinder. Synen på elever med rörelsehinder var att eleven själv var 
bärare av sina svårigheter. En bra fungerande klassammansättning skulle vara så homogen 
som möjligt och därför var det lämpligt att en elev med rörelsenedsättning läste tillsammans 
med andra elever med rörelsenedsättningar. 
 
Efter andra världskriget blev frågor om rehabilitering och utveckling av hjälpmedel en viktig 
politisk angelägenhet i många länder till följd av det ökade antalet krigsskador. Detta spred 
sig även till Sverige och sakta började fokuseringen på funktionshinder som en individuell 
egenskap omvändas mot begränsningar i miljön för personen med funktionshinder. Istället för 
att med hjälp operationer och individuell utrustning få ungdomarna att likna och fungera som 
omgivningen så kartlades brister i den omgivande miljön. Det började också höras krav på att 
barn med funktionshinder skulle kunna gå i vanliga klasser. Enligt Lgr 62 skulle alla elever 
hjälpas till en allsidig utveckling inom ramen för en skola för alla. För att kunna hjälpa och 
stödja eleverna formades hjälpklasser och elever med rörelsenedsättningar blev hänvisade till 
bl.a. Cp-klasser. Motiveringen till dessa hjälpklasser var dessutom att de gav trygghet till 
barnen och förhindrade att deras självtillit knäcktes i en prestationskrävande skola. Lgr 69 tog 
ett steg närmare ökad integration i skolan och förordnade att elever med funktionshinder 
skulle gå i vanliga klasser nära hemmet. Efter en lång tradition av särskiljande skulle nu 
eleverna i så stor utsträckning som möjligt integreras i vanliga klasser. Anstalterna 
avskaffades successivt. Lgr 80 fortsatte på spåret att skolan skulle anpassas efter den enskilda 
elevens förutsättningar och även specialklasserna minskade nu i antal (Lundh & Engström 
2005).   
 
Under 1990-talet formades den mål och resultatstyrda skolan som vi har idag. Samtidigt som 
skolpolitiken verkade för en alltmer integrerad skola fastställdes 1991 en lag som gav elever 
med svåra rörelsehinder rätt till en anpassad gymnasieutbildning. Med anpassad utbildning 
menades anpassad undervisning inom valt program och omvårdnadsinsatser i form av 
elevboende och habilitering. Av den anledningen startades de fyra riksgymnasierna upp kring 
1991 dit elever med svåra rörelsehinder än idag kan ansöka om plats. De fyra riksgymnasier 
för rörelsehindrade ligger i Stockholm, Göteborg, Umeå och Kristianstad. Eleverna på Rh-
gymnasierna kan antingen välja att läsa i mindre grupper eller i stora klasser tillsammans med 
elever utan rörelsenedsättningar. Även om eleven väljer att läsa i ordinära gymnasieklasser 
ska hon få allt det stöd som behövs (SISUS 2005). 
 
Sverige antog 1989 FN:s barnkonvention och förband sig därmed att ha lagar som är förenliga 
med de rättigheter som barn enligt konventionen har. Hela konventionen inkluderar barn med 
funktionshinder men har även en artikel (23) som direkt vänder sig till barn med 
funktionshinder. Där berörs rätten till ett anständigt liv och till ett aktivt deltagande i 
samhället. Samhället ska så långt som möjligt vara kostnadsfritt och bidra till integrering och 
individuell utveckling (SISUS 2003). I enlighet med FN:s barnkonvention slår den svenska 
skollagen i Kap. 1 § 2 fast att alla barn och ungdomar ska ha tillgång till en likvärdig 
utbildning. I Kap. 5 § 1 föreskrivs därtill att särskilt stöd ska ges till elever som har 
svårigheter i skolarbetet (Hultgren 2001). Läroplan för det obligatoriska och det frivilliga 
skolväsendet (Utbildningsdepartementet 1994a, 1994b) fullföljer skollagens krav på 
likvärdighet och tillägger att en likvärdig utbildning innebär att skolan tar hänsyn till elevens 
skilda förutsättningar och behov när undervisningen utformas så att alla har möjlighet att 
uppnå satta mål. Skolan har dessutom ett särskilt ansvar för elever med olika funktionshinder.  
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En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen skall utformas på samma 
sätt överallt eller att skolans resurser skall fördelas lika. Hänsyn skall tas till 
elevers olika förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar att nå 
målen. 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 (Utbildningsdepartementet 1994a). 

 
Alla som arbetar inom skolan ska hjälpa elever i behov av särskilt stöd och rektorn har det 
övergripande ansvaret. I det ansvaret åligger det rektorn att säkerställa så att undervisningens 
uppläggning, innehåll och arbetsformer anpassas efter elevernas skiftande behov och 
förutsättningar. Det är även rektorns ansvar att eleverna får tillgång till handledning och 
läromedel av god kvalité. Till sin hjälp har skolan idag det specialpedagogiska institutet som 
är statens samlade stöd i specialpedagogiska frågor. De stöttar skolan genom att sprida 
information och kunskap inom det specialpedagogiska området samt att initiera och medverka 
i utvecklingsarbete. En annan uppgift de har är att anpassa och utveckla specialpedagogiska 
läromedel (Specialpedagogiska institutet 2005). 
 
FN antog 1993 tjugotvå standardregler för att garantera delaktighet och jämlikhet för 
människor med funktionshinder. Sverige har ställt sig bakom dessa regler och har därmed ett 
politiskt ansvar att anpassa samhället så att jämlikhet uppnås. I Regel nummer 5 stadgas att 
samhället ska vara tillgängligt för alla. Tillgänglighet handlar om att lokaler och aktiviteter är 
användbara för alla människor inkluderat människor med funktionsnedsättningar. All 
information ska förmedlas på ett lämpligt och begripligt sätt. Tillgängligheten handlar även 
om hur man blir bemött av människor, lagar, regler och vilka resurser som finns att tillgå. Att 
ett skolämne är tillgängligt innebär att alla kan röra sig till och i lokalen och att det är möjligt 
att vara en del av alla aktiviteter som sker i undervisningen.  Vidare ska information och 
kunskap som förmedlas i undervisningen vara i sådan form att alla kan ta del av den. För att 
detta ska vara möjligt behövs resurser, regler och lagar. Slutligen är bemötandet en mycket 
viktig del. Bemötande handlar i grunden om att alla ska bli accepterade fullt ut för den person 
de är och inte bli diskriminerade på grund av en rörelsenedsättning (SISUS 2003).  
 
Standardreglerna är en av grundstenarna i den nationella handlingsplan ”Från patient till 
medborgare” som Sveriges riksdag antog år 2000 och har som mål att skapa ett samhälle där 
människor med funktionsnedsättningar är fullt delaktiga i samhällslivet (Prop. 1999/2000:79). 
Enlig planen ska hinder som är enkla att åtgärda vara borta innan år 2010. Handlingsplanen 
verkar för ett perspektivskifte som innebär att en person med funktionshinder inte längre ska 
betraktas som ett föremål för särskilda åtgärder utan ska ses som en medborgare med lika rätt 
och lika möjligheter att bestämma över sitt liv. För att detta ska bli verklighet påverkar flera 
olika faktorer. Några av de främsta faktorerna finns sammanställda i bild 1. Bilden är 
inspirerad från ”cycle of oppression” (förtryckets cykel) som används av Darke och Paul 
(2004) för att övervinna barriärer och vända negativa spiraler i arbetet med att möjliggöra 
olika fältexpeditioner för människor med funktionsnedsättningar. Här får bilden helt enkelt 
presentera de eventuella barriärer som kan stå i vägen för medborgaren att aktivt delta i 
samhället. 
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Bild 1: Cycle of oppression. Bild över barriärer som kan hindra människor 
med rörelsenedsättningar att aktivt kunna delta i samhället. 

 
 
Likvärdig utbildning är en medborgerlig rättighet och skulle enligt den här modellen kunna 
hindras genom bland annat skolans fysiska miljö, fördomar om elevens potential, skadan som 
leder till rörelsenedsättning, elevens och omgivningens attityder samt tillgång till resurser.  
 
 
1.3.3 Teoretiska perspektiv i de naturvetenskapliga ämnena  
De naturvetenskapliga ämnena handlar om att beskriva och förstå naturen omkring oss. 
Biologi, kemi och fysik är ämnen som räknas hit liksom, flera i skolan mindre kända såsom, 
geologi och astronomi. Enligt Sjöberg (1998) skiljer sig de naturvetenskapliga ämnena ifrån 
andra ämnen i skolan genom sina speciella redskap och sina systematiska experiment. I 
skolan har praktiska experiment och fältstudier länge varit en del av den naturvetenskapliga 
utbildningen men fick ytterliggare perspektiv och kraft i och med en del pedagogiska 
strömningar under 1900-talets andra hälft. Ett perspektiv som starkt påverkade de 
naturvetenskapliga ämnena är konstruktivismen. 
 
Konstruktivism är en teori som ursprungligen kan härledas tillbaka till Jean Piaget (1896-
1980) och som i stora drag innebär att kunskap växer fram i samspel mellan biologisk 
mognad och aktiv konstruktion. Det kognitiva d.v.s. förnuft, intelligens och intellekt är enligt 
den konstruktivistiska synen organiserat i en struktur i människan. Strukturen förändras 
genom växelverkan med omgivningen. När barnet tar upp nya intryck sorteras de in i den 
existerande strukturen och assimileras. Om de nya intrycken däremot inte passar in i de gamla 
strukturerna uppstår ett behov av att förändra dessa. Detta kallar Piaget för ackumulation. Den 
förändringen som sker är ett lärande och sker spontant eftersom barnet strävar efter att 
konstruera omvärlden så att den inte består av kaos utan av samband. När vi lär kan vi dock 
inte bara ta över andras kunskaper och färdigheter utan vi måste själva vara aktiva 
konstruktörer (Sjøberg 1998). Kunskapen erövras med egen kraft genom egna erfarenheter. 
Av detta har många speciellt i de naturvetenskapliga ämnena tolkat att undervisningen ska 
vara laborativ och att klassrummet ska vara fullt med saker och ting som eleven kan inspireras 
av och arbeta med. Aktivitet i någon form är den bästa undervisningen och ledde till 
utvecklandet av aktivitetspedagogiken. Piagets teori var som mest aktuell under 1970-talet 
och lämnade därefter plats för andra strömningar bland annat Vygotskij och hans 
aktivitetsteori (Imsen 2000). 

Medborgerlig 
rätt/handling 

Fördomar Skada 

Individuella 
attityder 

Resurser Omgivningens 
attityder 

Lagstiftning 

Förtryck 

Miljö 
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Den aktiva konstruktionen av mening äger visserligen rum hos varje individ men det är en 
process som sker i ett socialt, historiskt, språkligt och kulturellt sammanhang. Lev Vygotskij 
(1896-1934) betonar att det förutom aktiva elever även krävs en aktiv lärare och en aktiv 
miljö. Handling och arbete står i centrum och i praktiken läggs stor vikt till kollektiva 
inlärningssituationer (Dysthe 2003). Hos Piaget betydde aktivitet undersökningar och 
omskakande av ting medan Vygotskij mer betonar det sociala samspelet och den språkliga 
interaktionen. Det är genom samspel mellan individer och miljö som utveckling och inlärning 
sker. Omvärlden påverkar individen som genom mental aktivitet omformar påverkan till sin 
egen subjektiva form. Den här teorin kallas aktivitetsteorin (Imsen 2000).  
 
John Dewey (1854-1952) är en av de klassiska pragmatikerna. En huvudtes i pragmatismen är 
intersubjektivitet d.v.s. att mening skapas genom möten där individer byter erfarenhet genom 
deltagande och kommunikation. Deweys syn på lärande består av barnets deltagande i en 
praxisgemenskap som kan jämföras med barnets spontana lek. I leken finns den nödvändiga 
lusten som är en grundsten i aktivt lärande och en kontinuitet i erfarenheter vilket innebär att 
barnet tar med sig sina kunskaper och färdigheter till nästa situation där de utgör redskap för 
att förstå och bemästra denna. Problematiska situationer kräver dock att barnet stannar upp 
och reflekterar vilket främjar rekonstruktionen av erfarenheterna d.v.s. lärandet (Dysthe 
2003).   
 
Piaget, Vygotskij och Dewey är alla överens om att undervisningen ska utgå från barnets 
intresse och ha ett samband med livet utanför skolan. Ytterliggare skäl till att arbeta praktiskt i 
de naturvetenskapliga ämnena blir därför att se hur ämneskunskaperna kan tillämpas i 
praktiken (Dysthe 2003). Andra vanliga anledningar till praktiskt arbete i skolan är att elever 
ska lära sig behärska naturvetenskapliga metoder och utrustning, samt att stärka elevens 
självförtroende och tro på att de själva kan undersöka okända sakförhållanden (Sjøberg 1998). 
I skolans kursplaner har alla ovanstående teorier bidragit till de slutliga mål som ska styra 
skolan. I programmålet för det gymnasiala naturvetenskapsprogrammet betonas det praktiska 
arbetet. 
 

Det naturvetenskapliga förhållningssättet utvecklas också i det experimentella 
arbetet. I detta utvecklas förmågan att planera och genomföra experiment och 
fältstudier, göra iakttagelser på ett objektivt och systematiskt sätt samt att tolka 
och redovisa resultat. Utbildningen skall också ge tillfälle att tillämpa och 
värdera kunskaper, reflektera över egna erfarenheter och över fenomen i natur 
och samhälle samt träna förmågan att argumentera (Utbildningsdepartementet 
2000b). 

 
 
Läraren har många uppgifter men den mest centrala är att skapa undervisningssituationer där 
alla elever kan utvecklas mot de mål som skolan har satt upp. Vygotskij använder begreppet 
”närmaste utvecklingszonen” vilket har fått väldigt stor slagkraft inom skolan. Begreppet 
syftar på att utgå från den nivå som eleven befinner sig på och därifrån utmana och stötta 
eleven till att utvecklas mot nästa utvecklingsnivå. Här är det mycket viktigt att klarlägga 
elevens befintliga nivå och vilka mål som är realistiska. Det är av vikt att både läraren och 
eleven tror att framsteg kan göras och att de båda känner att de kan påverka elevens 
prestationer. Kulturella uppfattningar av elever kan öppna eller stänga utvecklingsmöjligheter 
genom att omgivningens förväntningar påverkar eleven (Dysthe 2003). I läroplanen för det 
frivilliga skolväsendet (Lpf 94) står det att läraren skall: 
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utgå från den enskilda elevens behov, förutsättningar, erfarenheter och 
tänkande. Stärka varje elevs självförtroende samt vilja och förmåga att lära, 
organisera arbetet så att eleven utvecklas efter sina egna förutsättningar och 
samtidigt stimuleras att använda och utveckla hela sin förmåga 
(Utbildningsdepartementet 1994b).     

 
Att identifiera sig med naturvetenskap innebär att eleven känner att de klarar av att läsa de 
naturvetenskapliga ämnena och ser det som ett möjligt yrkesval i framtiden. Det finns en 
mängd olika faktorer som påverkar eleven i sitt gymnasieval. Lindahl (2003) grupperade 
faktorerna i attityder, plikter och självförmåga. Hon fann vidare att attityder är det element 
som påverkade eleven starkast och att eleven helt enkelt fann andra inriktningar mer 
intressanta och givande. Tron på sin förmåga att klara av utbildningen har också en viss 
betydelse medan få elever styrdes av plikter hemifrån. De allra flesta eleverna har ett intresse 
av naturvetenskap och att anser att det går ganska bra. Samtidigt anser eleven att många andra 
ämnen är mer intressanta och att hon är duktigare i dem. Det läraren kan göra för att de 
naturvetenskapliga ämnena ska bli än mer attraktiva är bland annat att arbeta med kulturella, 
historiska, etiska och filosofiska perspektiv i undervisningen, använda mer av den faktiska 
tekniska utvecklingen samt fokusera på en naturvetenskap som passar alla (Sjøberg 2002). I 
en naturvetenskap för alla accepteras en stor elevvariation och olikheter ses som en resurs 
istället för ett problem som ska lösas. Olikhet istället för likhet skall vara norm (Mattson 
2000). 
 
 
1.4 Tidigare forskning 
I samband med förändringar i samhällets syn på människor med rörelsenedsättningar har 
mycket forskning fokuserat på de mentala inställningarnas betydelse för elever med 
rörelsenedsättningars delaktighet i skolan. Flera av dessa undersökningar rapporterar att det är 
vanligt att elever antingen upplever att de behandlas som alla andra elever och därmed inte får 
det stöd som de skulle behöva eller att de får så mycket hjälp att det hämmar utvecklandet av 
självständighet. Undersökningarna visar också att det förekommer fördomar angående 
elevernas kapacitet vilket leder till att de får uppgifter som ligger långt under den faktiska 
kunskapsnivån (Barnombudsmannen 2002, Hemmingsson 2001, Mattsson 2000). En 
undersökning i USA (Burgstahler 1994) visar att funktionshindrade är underrepresenterade i 
naturvetenskap i högre akademiska studier. Det signifikant största hindret för elever att läsa 
naturvetenskap är negativa attityder d.v.s. att lärare och elever inte tror att de är kompetenta 
nog att klara av en naturvetenskaplig utbildning eller att eleven ens skulle vara intresserad av 
det. De naturvetenskapliga institutionerna visade sig vara de av alla institutioner som var 
minst öppna för studenter med funktionsnedsättningar. För att komma över dessa hinder 
arbetade University of Washington med att ändra inställningen till elever med 
funktionsnedsättningar och genom sommarskola inspirera elever att läsa naturvetenskapliga 
ämnen. Universitetets insatser resulterade i att fler elever valde att läsa naturvetenskapliga 
kurser. Av dessa fick cirka hälften ett naturvetenskapligt relaterat arbete efter studierna. Även 
i Sverige är studenter med rörelsenedsättningar underrepresenterade på universitet och 
högskolor i alla inriktningar, dock så har antalet kontinuerligt stigit sedan 1993. Ökningen 
tros bero på samhällets ändrade attityd om studentens förmåga att klara av högre studier och 
det har även påverkat studenterna själva (Ekman 2004). 
 
Vid sidan om arbetet med en mental omställning hos elever och anställda inom skolan sker 
forskning om skolmiljöns praktiska tillgänglighet. Aspekter som möjligheter att röra sig i 
skolans lokaler har studerats liksom tillgång till datorer och annan teknisk utrustning 
(Hemmingsson 2001). Teknisk utrustning kan vara alltifrån hjälpmedel att skriva till kameror 
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som gör att eleven kan iaktta laborationer på ett kvalitativt sätt. I dessa sammanhang kan även 
virtuella laboratorier nämnas. Med hjälp av dessa kan eleven med rörelsenedsättning simulera 
laborationer och därigenom studera samband eller upptäcka skeenden i naturen som annars 
inte hade varit möjligt (McComas, Pivik & LaFlamme 1998). Olika dataprogram och virtuella 
världar kan också användas för att locka andra ungdomar till de naturvetenskapliga ämnena. 
Alternativa redskap i de naturvetenskapliga ämnena kan leda till att eleven utför fler moment 
själv och att både hon själv, universitet och framtida arbetsgivare ser elevens potential att 
klara av studierna (Burgstahler 1994). Alltfler redskap ska dessutom designas med tanken att 
de ska kunna användas av en större målgrupp, inkluderat människor med rörelsenedsättningar 
(Prop. 1999/2000:79). 
 
Anpassningar kan kategoriseras in i tre olika nivåer, den generella nivån, gruppnivån och den 
individuella nivån. Den generella nivån rymmer anpassningar som alla elever kan ta del av 
även om de från början var uttänkta för elever med rörelsenedsättningar. En automatisk 
dörröppnare är t ex inte bara användbar för en elev med rörelsenedsättning utan även för 
någon som kommer bärande på tunga saker. På gruppnivån kan nämnas vissa idrottsliga 
aktiviteter som enbart erbjuds elever med funktionsnedsättning och på den individuella nivån 
är den personliga assistenten ett exempel. Studier visar att alla nivåer behövs men i vilken 
utsträckning de olika nivåerna ska förekomma skiljer sig mellan olika individer 
(Hemmingsson 2002).  
  
Tidigare undersökningar av svenska skolor visar att det finns en tendens till att elever med 
rörelsenedsättningar inte kan vara fullt delaktiga i alla gemensamma aktiviteter. Skolans 
tillgänglighet i allmänhet ifrågasätts i och med detta. Skrivövningar är t ex ett utmärkande 
område där anpassningar kan vara nödvändiga eftersom en del elever med 
rörelsenedsättningar har svårigheter med att skriva eller behöver längre tid på sig. Flera elever 
ansåg att de inte fick det stöd som de behövde och på så sätt inte kunde följa med i de andra 
elevernas tempo. Detta berodde både på skolans inställning men även tillgång till resurser och 
alternativa metoder. Andra aktiviteter som t ex skolutflykter var områden som trots att de 
kräver både noggrann planering och anpassade lösningar, upplevdes fungera bra av flertalet 
av eleverna (Hemmingsson 2002, Hultgren 2001, Prellwitz & Tamm 2000). En brittisk studie 
av Gardinder och Anwar (2001) har sammanställt och analyserat hur fältexkursioner i 
naturrelaterade ämnen kan bli mer tillgängliga. De anser att det krävs en mental omställning 
och olika praktiska anpassningar. Några förslag på praktiska anpassningar är genomtänkta val 
av fältområde och aktiviteter. Ibland är det möjligt att göra mätningar och liknande i mer 
lättillgängliga miljöer än de man först tänkt ut.  
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2 Metod 

 
2.1 Urval 
För att nå en variation i undersökningen och belysa olika perspektiv har jag valt att intervjua 
både elever, lärare och rektor. En annan variabel i studien är att intervjuerna genomförts på 
två olika skolor. Den ena skolan var en gymnasieskola och den andra en grundskola, båda i 
Norrland. Sammanlagt tillfrågades och deltog sex personer i undersökningen, en rektor, en 
lärare och en elev från varje skola. Eftersom de intervjuade hade olika erfarenhetsbakgrund 
var förhoppningen att hitta vanliga uppfattningar och varianter av dem (Johansson & Svedner 
2001). Efter samtliga intervjuer kunde återkommande uppfattningar och erfarenheter urskiljas 
och jag gjorde därför den bedömningen att sex intervjuer gav ett tillräckligt underlag. Antalet 
intervjuade påverkades också av att det fanns få potentiella informanter att välja emellan. 
 
Skolorna valdes ut på grund av sin profilering mot elever med rörelsehinder och förväntades 
därmed ha kunskap och erfarenhet att delge. I början på undersökningen sågs även just de här 
skolorna som det bästa sättet att komma i kontakt med passande intervjupersoner. Genom att 
enbart välja profilerade skolor kan svaren skilja sig från om man hade gjort undersökningen i 
icke-profilerade skolor och begränsar därmed de generaliseringar man kan göra.  
 
Undersökningen har följt det Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådets etiska 
regler (HSFR:s etikkommitté, 1999). Etiska frågor har varit aktuellt under hela 
undersökningsprocessen, från formuleringen av intervjufrågor till bemötandet i insamlingen 
av material och den slutliga sammanställningen. Informations- och samtyckeskravet har varit 
mycket aktuellt eftersom elever deltagit i intervjun. Elever har inte samma möjlighet som 
vuxna att sätta sig in i undersökningar och deras konsekvenser. Det har därför varit viktigt att 
vara tydlig med undersökningens syfte samt att tala om att eleven själv kunde välja att inte 
svara på frågor och när som helst avbryta intervjun. Speciell hänsyn har tagits till att de 
intervjuade eleverna går på samma skola som de lärare och skolledare som intervjuats. Det 
tillsammans med att väldigt få elever med rörelsenedsättning läser naturvetenskapliga ämnen 
gör det svårt att garantera anonymitet. I bearbetningen av intervjuerna var detta en central del 
och det påverkade vilket material som valdes ut. Vissa uttalanden som hade kunnat vara 
viktiga för arbetet lämnades av den anledningen utanför undersökningen.  
 
 
2.2 Datainsamlingsmetod 
Den huvudsakliga metoden har varit kvalitativa intervjuer där elever, lärare och rektorer har 
delat med sig av sina erfarenheter och uppfattningar. Kvalitativa intervjuer är en bra metod 
när målet är att ta reda på hur människor tänker, resonerar och handlar (Trost 1999). En 
kvalitativ intervju kännetecknas av att endast frågeområdena är bestämda och att frågorna kan 
variera från intervju till intervju beroende på hur informanten svarar (Johansson & Svedner 
2001). I denna undersökning användes en intervjuguide som förutom några inledande 
praktiska frågor om den allmänna arbetssituationen innehöll två olika frågeområden. Det 
första frågeområdet berörde de fysiska och mentala anpassningarna som utfördes vid de 
naturvetenskapliga lektionerna och det andra frågeområdet de intervjuades uppfattning om 
tillgängligheten. Vissa frågor ställdes till samtliga intervjuade medan andra frågor var 
speciellt utformade för att passa den enskilda intervjupersonen (se bilaga 1-4).  
 
Intervjuerna i denna studie hade en låg grad av standardisering genom att de intervjuades svar 
påverkade vilka följdfrågor som ställdes och hur tiden under intervjun disponerades. 
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Språkbruket skilde sig något mellan intervjuerna och störst anpassning gjordes till eleverna 
(Trost 1999). Intervjustudien med den låga standardiseringen gav bra förutsättningar för 
informanterna att delge just sina erfarenheter men gör det samtidigt svårt att göra jämförelser 
mellan de olika intervjuerna. En observation genomfördes även för att jag skulle få en bild av 
hur undervisning bedrivs för elever med rörelsenedsättning och skapa bättre förutsättningar 
för att kunna sätta mig in i de intervjuades berättelser.  
 
För att få fram underlag till statistiken skedde rundringning till rektorerna för de fyra Rh-
gymnasierna. Samtalen var mer av ett samtal än en intervju där statistik överlämnades och 
följdes upp med en kort diskussion (Trost 1999). Ett liknande samtal fördes med Rh-
gymnasiernas antagningsansvariga på SISUS (socialtjänstens institut för särskilt 
utbildningsstöd). För att begränsa mitt arbete valde jag att inrikta mig mot enbart de 
naturvetenskapliga programmen och utelämna de tekniska även om de idag oftast ses som en 
och samma inriktning. 
 
 
2.3 Genomförande och analys 
Kontakt med dem som intervjuades togs genom telefon och e-post där jag presenterade mitt 
arbete och hörde mig för om deras intresse att delta i undersökningen. Därefter bestämdes tid 
och plats för en intervju. De sex intervjuerna genomfördes november/december 2005 och var 
mellan 20 och 40 min långa. Intervjuerna skedde i arbetsrum, personalrum och annan avskild 
plats inom skolområdet efter den intervjuades förslag och önskemål. Intervjuerna var 
individuella och de enda närvarande var jag och den som intervjuades. Samtliga intervjuer 
spelades in med bandspelare och transkriberades sedan ordagrant. Bandspelaren var ett 
tacksamt hjälpmedel eftersom det gav mig tid till att sätta mig in i informanternas berättelser 
och ställa genomtänkta följdfrågor. För att vara förberedd ifall inspelningen skulle bli 
oanvändbar antecknades centrala begrepp och tankar kort även under intervjun. 
 
Observationen som genomfördes i november 2005 bestod av att jag närvarade under en 
lektion i grundskolan. I början av lektionen presenterade jag mig, berättade vad mitt arbete 
handlade om och att jag idag skulle få vara med på deras lektion för att få lära mig mera. 
Under lektionen satt jag därefter med några av eleverna med rörelsenedsättningar och iakttog 
lärarens och elevernas arbete. Inga anteckningar gjordes under lektionen utan målet var att få 
en känsla för de frågor som ingick i intervjustudien. 
 
I bearbetningen av de transkriberade resultaten lästes samtliga intervjuer först igenom för att 
få en bild av de enskilda personernas erfarenheter och uppfattningar. Därefter markerades ett 
tema som ansågs relevant med en färg som sedan användes för att markera varje gång temat 
återkom i intervjun samt i någon av de andra intervjuerna. Varje utvalt tema fick på så sätt en 
färg och de olika intervjuerna kunde klippas isär och sedan grupperas ihop efter tema. 
Grupperingarna sorterades under de av mina frågeställningar som de berörde och likheter och 
skillnader mellan de olika intervjupersonerna sammanställdes. Fokus har mer varit på de 
intervjuades uppfattningar om olika situationer än situationen i sig. Under varje frågeställning 
valdes citat ut som kunde representera vanliga uppfattningar. Citaten justerades något för att 
bli mer likt ett skriftspråk t ex togs upprepningar bort (Trost 1999). 
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3 Resultat 
 
3.1 Att läsa naturvetenskap 
Elever med behov av särskilt stöd undervisas i de flesta fall i ordinarie klasser i grundskolan. 
På flera håll är det möjligt att gå i Rh-klasser på grundskolan och eleverna läser då med andra 
elever med rörelsenedsättningar. I dessa klasser använder man grundskolans kursplan i de 
naturvetenskapliga ämnena (NO) och läser ämnen såsom biologi, fysik och kemi. Var eleven 
än väljer att läsa så ska hon enligt skollagen få det stöd som behövs (Hultgren 2001).  
 
Svårt rörelsehindrade gymnasieelever har sedan 1991 laglig rätt att gå på ett Rh-gymnasium. 
Rh-gymnasierna är rikstäckande och eleverna söker dit genom en Rh-nämnd som SISUS 
(socialstyrelsens institut för särskilt utbildningsstöd) ansvarar för. Varje år prövar Rh-
nämnden ansökningar och år 2005 läste 40 % av eleverna med svåra rörelsehinder på ett av 
Rh-gymnasierna. 2004 var siffran 50 % och antalet pendlar däremellan. Majoriteten av 
återstående elever väljer att läsa på de övriga gymnasierna runt om i landet (Stenberg 2005).  
 
Efter en rundringning till de olika Rh-gymnasierna visade det sig att det år 2005 sammanlagt 
går 175 elever på någon av dessa skolor. Av dessa har 1 % valt ett program som är inriktat 
mot naturvetenskap (se bilaga.5). Siffran varierar något från år till år men håller sig från att 
inga till några få elever läser en naturvetenskaplig inriktning, enligt rektorerna. Det var 
möjligt att välja dessa program på samtliga skolor men på två av skolorna erbjöds 
programmet på en annan skola än riksgymnasiets huvudskola. Det kunde enligt några av 
rektorerna vara ett hinder för eleverna att välja just det programmet. Den främsta förklaringen 
till att så få elever på Rh-gymnasierna väljer naturvetenskapliga program beror enligt 
rektorerna på ett bristande intresse för naturvetenskap.  

 
Skolverket beskriver årligen skolans verksamhet och kartlägger där vilka program som 
gymnasieeleverna läser. År 2005 gick 347 713 elever på gymnasiet i någon form. Av dessa 
läser 39147 elever på det naturvetenskapliga programmet och 3127 elever på specialutformat 
program med naturvetenskaplig inriktning (Lundh & Engström 2005). Av samtliga som läser 
på gymnasier 2005 har alltså 12 % valt att läsa ett program som är inriktat mot naturvetenskap 
(se bilaga 5).  

 
 

3.2 Resultat av intervjustudien 
Den ena skolan i undersökningen är ett Rh-gymnasium där eleverna kan välja att antingen 
läsa i en liten grupp eller i en större klass på ett nationellt program. Gymnasieeleven i 
undersökningen har valt att läsa i en större klass tillsammans med elever utan 
rörelsenedsättningar. Den andra skolan var en grundskola som erbjuder elever att gå i Rh-
klass under skolår 6-9. Enligt Skolledaren på grundskolan finns det tio platser i Rh-klassen 
och hittills har dessa platser i stort sett alltid fyllts upp. Rh-klassen startades främst för att 
elever med rörelsenedsättningar skulle ha någon att vara med när de blev äldre och 
klasskamraterna fick allt rörligare intressen.  
 
De intervjuade kallas i resultatet för: 
Skolledare A som är skolledare på ett Rh-gymnasium 
Lärare A som undervisar i naturvetenskapliga ämnen på gymnasiet 
Elev A som läser ett naturvetenskapligt inriktat program på gymnasiet  



 13 

 
Skolledare B som är skolledare på en högstadieskola med Rh-klass  
Lärare B som undervisar i NO på högstadiet 
Elev B som läser i en Rh-klass på högstadiet 
 
Analysen av de transkriberade intervjuerna gav en samstämmig bild om att alla informanter 
arbetar för att de naturvetenskapliga ämnena ska vara tillgängliga för alla. De förutsättningar 
som lyftes fram och som uppfattades fungera bra var bemötandet och tillgång till 
stödpersonal. I dessa sammanhang omnämndes också anpassad utrustning. Situationer som 
krävde någon slags anpassning var olika skrivsituationer, laborationer och exkursioner. 
Flertalet av informanterna uttryckte att grunden för att göra dessa situationer tillgängliga var 
att anpassa situationen efter elevens individuella förutsättningar. 
 

Man måste anpassa undervisningen till var och ens svårigheter (Lärare B). 
 
För att kunna anpassa undervisningen till var och ens förutsättningar lyfte informanterna upp 
kommunikation med eleverna och planering som viktiga faktorer. Nedan presenteras det 
framkomna resultatet mer ingående. 
 
 
3.2.1 Förutsättningar för likvärdig utbildning 
En av studiens frågeställningar var vilka förutsättningar som finns i skolan idag för att ge alla 
en likvärdig naturvetenskaplig utbildning. De intervjuade lyfte fram bra bemötande, 
samarbete mellan olika yrkeskategorier samt mellan elev och övrig personal som de 
förutsättningar som fanns och som i allmänhet fungerade bra. I min undersökning är samtliga 
intervjuade överens om att elever med rörelsenedsättning är som vilka elever som helst men 
med individuella motoriska nedsättningar som i vissa situationer kan verka begränsande. De 
intervjuade upplevde att bemötandet av elever var präglade av en vilja att alla skulle kunna 
vara delaktiga i undervisningen. Eleverna ville också vara delaktiga. Denna vilja genomsyrade 
bemötandet på ett positivt sätt. 
 
 På något sätt tänker alla på att alla ska kunna göra allt (Elev B). 
 
Även om viljan att alltid hitta lösningar finns, reflekterade några av de intervjuade över om 
det är möjligt och nödvändigt med total delaktighet i en klass där alla andra elever har full 
rörlighet. Några av de exempel som framkom var när klasskamrater ville åka till ställen där 
det av olika anledningar var svårt för eleven med rörelsenedsättning att följa med eller att 
delta i exkursioner i svårtillgängliga miljöer.  
 

Det är väldigt bra om de kan göra lite mindre anpassningar så att hela klassen 
kan göra samma sak utan att det märks att man har gjort någon skillnad. Men 
samtidigt kan de ju inte ta bort saker som klassen hade velat ha, för att jag inte 
kan vara med på det. Det tycker jag skulle vara synd för klassen (Elev A). 
 
                                               

De båda skolorna har satsat på utbildad personal vid sidan av läraren för att kunna stötta och 
hjälpa de verksamma i skolan. För elever finns assistenter som kan hjälpa till med saker hon 
inte klarar av på egen hand. Det kan t ex röra sig om hjälp att läsa eller att ta sig fram under 
exkursioner. Lärare och elever i studien har tagit hjälp av assistenter i olika situationer och i 
varierande grad beroende på det upplevda behovet. De intervjuade lärarna har vanlig adekvat 
utbildning men saknar inriktning mot specialpedagogik. På skolorna finns däremot andra 
anställda med specialpedagogisk utbildning eller liknande som kan ge stöd, råd och 
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handledning till lärarna. De kan också ta reda på vad det finns för alternativ till läromedel. 
Lärarna nämner trots det att de skulle vilja veta mera om de individuella funktionshindren 
som deras elever har för att lättare kunna sätta sig in i deras situation och förutsäga 
svårigheter. 
 
På skolorna finns också viss tillgång till anpassad utrustning som kan användas i de 
naturvetenskapliga ämnena. I båda skolorna nämns utrustning som kan användas av elever 
som av olika anledningar har svårigheter att skriva. Det förekommer olika varianter av 
skrivhjälpmedel men med den gemensamma nämnaren att det som antecknas kan skrivas ut 
via en skrivare. I gymnasieskolan förekom det att elevens lärare antecknade på en speciell 
tavla där det antecknade kunde skrivas ut och i grundskolan att användes en s.k. Alfasmart. 
Alfasmart är ett tangentbord med ett skrivprogram där eleven kan skriva in sin text. Därefter 
kopplas tangentbordet med en sladd till en vanlig dator och det skrivna laddas över. Där kan 
materialet sedan redigeras och skrivas ut. 
 

Jag har använt en Alfasmart när jag inte orkar skriva. Det är som typ en bärbar 
dator fast den har inga speciella program. Det är ett inbyggt skrivprogram och 
man bara skriver och sedan drar man ut det med en skrivare (Elev B). 
 

Berättelserna om använd utrustning skiljer sig annars mellan de olika skolorna och vem i 
skolan man frågar bland annat eftersom de har haft olika behov. Den anpassade utrustningen 
som de intervjuade berättar om kan delas upp i tre nivåer. I den första generella nivån sorteras 
utrustning som kommer alla till godo men som inhandlades med elever med funktionshinder i 
åtanke. Här nämns bland annat ett mobilt dragskåp, demonstrationsmikroskop och stolar som 
man kan höja och sänka. I gruppnivån är den speciella Rh-klassen ett exempel. I Rh-klassen 
läser eleverna i en mindre grupp tillsammans med andra med rörelsenedsättningar. Redskap 
som kan grupperas i den individuella nivån är den redan nämnda Alfa-smart och en bärsele 
som en elev blev buren i under en exkursion.  
 
Skolorna har tidigare arbetat med att tillgängliggöra lokaler genom t ex hörslingor, inga 
trösklar och lättillgängliga toaletter. Inga direkta anpassningar har gjorts i just de 
naturvetenskapliga lokalerna men viss anpassad utrustning finns permanent närvarande.  
 
 
3.2.2 Nödvändiga anpassningar 
I skolans vardag flyter det mesta på bra enligt de intervjuade eftersom en rörelsenedsättning 
oftast inte är ett hinder i vanlig traditionell klassrumsundervisning. Det som ändå nämns är att 
en del elever med motoriska svårigheter behöver längre tid på sig för att anteckna under 
lektionerna. Ibland kan anpassad skrivutrustning vara användbar eller stöd från en assistent. 
Den lektion jag observerade var en traditionell klassrumsundervisning i biologi. De 
anpassningar som jag iakttog var närvaro av assistenter som delvis hjälpte ett par av eleverna 
att skriva.  

 
I de naturvetenskapliga ämnena ingår ofta laborationer som ett naturligt inslag av 
undervisningen. Även här deltar eleverna utifrån sina egna förutsättningar och vissa 
anpassningar görs för att undervisningen ska flyta så smidigt som möjligt. I klassen där alla 
elever har någon form av rörelsenedsättning förbereder läraren alltid laborationen så att allt är 
framställt och i ordning innan lektionen börjar. Den rörliga delen i att plocka fram och sätta 
ihop viss utrustning kan då inte orsaka några problem och tiden som sparas kan läggas på 
laborationsövningen. 
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Om vi ska göra laborationer så måste jag ställa fram labben så att den blir 
lättillgänglig för dem. Det ska finnas på bänkarna men annars kan de jobba som 
alla andra barn förutom att det tar lite längre tid eftersom de har motoriska 
svårigheter (Lärare B). 
 

I klassen där endast en elev hade en rörelsenedsättning fungerar laborationerna bra mycket 
tack vare att de arbetar i grupp. Eleverna kan då dela upp arbetsuppgifterna så att 
laborationskamrater kan hämta ner saker som finns högt uppe och öppna flaskor etc. Eleven 
med rörelsenedsättning gör då de saker hon klarar av. Eleven upplever att det ibland tar lite 
längre tid för hennes grupp att laborera och att det kan bero på hennes rörelsenedsättning men 
det känns inte som ett stort problem 
  

Man jobbar i stort sett alltid i grupp när det är laborationer. Så då märker man 
inte av det på samma sätt om det är något man inte kan göra för då gör man de 
saker man kan göra (Elev A). 
 

Om det av någon anledning skulle vara så att en elev inte skulle kunna delta i en laboration 
nämns lösningar som att indirekt delta genom iakttagelse, använda en webbkamera eller göra 
liknande uppgifter i ett dataprogram. 
 
En annan situation där anpassningar kan vara nödvändiga är vid exkursioner. Skogen är inte 
en anpassad miljö och elever med rörelsenedsättning kan ha svårigheter att ta sig fram och 
arbeta obehindrat. En anpassning är då att välja områden där det är möjligt att ta sig fram med 
t ex en rullstol. Om det inte är möjligt måste andra lösningar ta vid. Lärare A löste situationen 
så att eleven bars i en bärstol av en assistent, lärare och elever på de ställen där det inte var 
möjligt att ta sig fram med en rullstol. Lösningen möjliggjorde att eleven kunde vara med 
under exkursionen och därmed få samma möjlighet till kunskap. Trots det är det inte lätt att 
delta i rörliga aktiviteter på lika sociala villkor som de klasskamrater som inte har någon 
rörelsenedsättning. Att bli buren av lärare och kamrater kan t ex lätt uppfattas som kränkande 
för eleven.   
 

Jag tycker det är härligt att komma ut och se saker mer på riktigt och inte bara se 
bilder på det i böcker. Men däremot så är det väl så att man får offra ganska 
mycket när man ska fara ut. Sist vi var ute var vi mitt inne i skogen och då var 
det lärare och elever som bar omkring på mig därute. Så det var väl lite sådär, 
inte bland det roligare (Elev A). 

  
Nästa exkursion som lärare A ska leda kommer att vara på snö vilket kommer att kräva en ny 
lösning. Läraren funderar då på en alternativ lösning där eleven tar sig fram med bil och 
undersöker spår och liknande vid dikeskanten alternativt att eleven tar ett större ansvar för den 
teoretiska sammanställningen. 
 

Jag kan se att med tanke på de resurser som Rh har att jag säkert skulle kunna få 
tag i en bil där eleven åkte runt vårt exkursionsområde och tittade på spår. Vi 
skrämmer ju upp djuren när vi är ute. Går inte det och det hänger ihop med de 
förhållande som råder […]så kommer eleven att få ta ett större ansvar för den 
sammanställning som ska göras av klassen. Så gör vi normalt med de elever 
som har brutit benet och inte kan vara med (Lärare A). 
 

  
Även om förutsättningarna är goda i form av personalstöd och anpassad utrustning så upplevs 
tiden som en begränsande faktor. Det går åt tid till att planera de aktiviteter där 
rörelsenedsättningen gör det svårt för eleven att vara delaktig t ex i exkursionerna. En lärare 
som är relativt ny i klassen och ännu inte har varit ute på exkursion funderar över 
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möjligheterna att genomföra en sådan. Läraren tror att det skulle vara möjligt att hitta 
områden där det går att ta sig fram men att planeringen av en sådan exkursion skulle vara 
mycket tidskrävande. Eleven som läser sitt sista år på grundskolan kan inte minnas att hon 
någon gång varit ute och arbetat i NO. 

 
Fara på exkursion skulle också vara möjligt bara man som lärare får tiden att 
förbereda. Det går ju skogsstigar där man kan ta sig fram ganska bra ute i 
skogen också. Men det är en nackdel, tiden att förbereda (Lärare B). 
 
 

En annan tidsaspekt är att det kan ta längre tid för elever med rörelsenedsättningar att utföra 
rörelser vilket leder till att laborationer och skrivövningar tar längre tid. För att underlätta för 
eleven finns förutom anpassad utrustning möjlighet till förlängd tid vid t ex prov. En av 
lärarna i intervjun ansåg att den förlängda tiden vid prov har blivit allt vanligare och tar upp 
allt mer av den tid som förut ägnats åt lärarens andra uppgifter. För att underlätta för läraren 
att hinna med sitt övriga arbete lämnades skrivvakter som förslag. Skrivvakterna skulle då 
övervaka eleverna under provtiden medan läraren ägnar den tiden till andra uppgifter.  
 

 
3.2.3 Lärarens roll 
Den fjärde frågeställningen som jag har arbetat med är hur lärare kan underlätta för elever 
med rörelsenedsättning att nå kursmål och trivas i de naturvetenskapliga ämnena. Alla 
intervjuade var överens om att elever med rörelsenedsättningar är som vilka andra elever som 
helst och ska även bli behandlade som det. Flertalet av informanterna uttryckte att grunden för 
tillgänglig undervisning är att anpassa situationen efter elevens individuella förutsättningar. 
 

De är ju som vanliga ungdomar och vill väl oftast bli behandlade så. Så jag 
känner att det är mera att man får lärarna som jobbar att ha lite fingertoppkänsla 
så att de lär sig veta hur var och en vill tas och vad de känner är bra. Så det tror 
jag är väldigt individuellt (Skolledare B). 
  

I studien framkommer även att elever vill att personalen kommunicerar med dem om vad de 
behöver för hjälp och sedan hjälper dem med det. Lärare bör även ta hänsyn till att det ibland 
tar längre tid och då väntar in. Det är också bra att planera undervisningen väl i förväg så att 
det inte helt plötsligt uppkommer situationer t ex en förflyttning som hindrar eleven från att 
vara delaktig med resten av klassen. I planeringen kan läraren även upptäcka situationer där 
det kan bli svårigheter för eleven och göra en anpassning så att alla kan delta på lika villkor 
eller i alla fall förvarnar eleven om den framtida svårigheten. 
 

Det är väldigt bra om läraren kollar upp och ser så att alla är på samma ställe 
och har hunnit med att göra saker och ting. Om det tar lite längre tid för min 
grupp att göra saker så kan den vänta in och sådana saker (Elev A). 

 
Samtliga informanter har någon slags anknytning till de naturvetenskapliga ämnena och 
upplevde att det i stort sett var tillgängligt för elever med rörelsenedsättningar. Det var endast 
exkursioner och utomhusaktiviteter som nämndes som problematiska och som ett hinder för 
delaktighet. De intervjuade skolledarna ansåg att den naturvetenskapliga utbildningen var 
tillgänglig och att det snarare var en fråga om att använda de resurser som finns och att ha 
idéer. Vilket till största del faller under lärarens uppgift. 
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4 Diskussion 
 

4.1 Få läser naturvetenskap 
Den vanligaste kommentaren som jag fick höra under arbetets gång var att nästan alla elever 
är ointresserade av naturvetenskap nuförtiden och att elever med rörelsenedsättningar bara 
följer riksgenomsnittet. Min statistikinsamling visar dock att endast 1 % av eleverna med 
rörelsenedsättning som läser på riksgymnasiet för svårt rörelsehindrade i landet har valt att 
läsa ett naturvetenskapligt program. Jämfört med att 12 % av landets samtliga gymnasieelever 
väljer ett naturvetenskapligt program står det klart att elever med svåra rörelsenedsättningar i 
mycket lägre grad väljer naturvetenskap. Någon procent kan förklaras med att ett par elever 
på varje skola väljer att på grund av sina skador läsa i mindre grupper och på ett 
specialutformat program. Intresset för naturvetenskap har enligt rektorerna på Rh-
gymnasierna varit lågt under hela den tid som Rh-gymnasierna varit verksamma. Detta 
betyder att elevernas programval på Rh-gymnasiet inte följer samma neråtgående trend som 
synts i riksgenomsnittet de senaste tio åren utan har konstant legat på en låg nivå (Sjøberg 
2001).  
 
Omkring 60 % av eleverna med svåra rörelsehinder väljer att gå på andra gymnasier runt om i 
landet och är av den anledningen inte representerade i den här undersökningen. Elever med 
mindre rörelsenedsättningar och som inte har behov av att läsa på ett Rh-gymnasium har inte 
heller deltagit i studien. Enligt Mattsons studie (2000) har elever som väljer Rh-gymnasium 
som grupp inte svårare skador än de elever med rörelsenedsättningar som väljer att läsa på en 
reguljär skola. Många olika faktorer påverkade valet av gymnasieskola men en återkommande 
faktor var det stöd som eleven upplevt i grundskolan. Elever som upplevde att de på 
grundskolan inte fått det stöd som de hade önskat valde i högre grad ett Rh-gymnasium där de 
visste att det fanns resurser och kompetent personal. Det är av den anledningen möjligt att 
elever som väljer att gå på ett Rh-gymnasium i större utsträckning vågar välja mer praktiska 
program för att de vet att det finns kompetent personal och stöd att tillgå. Men det är också 
tänkbart att eleverna som väljer att läsa på reguljära skolor upplever ett mindre handikapp och 
av den anledningen väljer mer i likhet med riksgenomsnittet.  
 
Det finns en mängd olika faktorer som påverkar eleven i sitt gymnasieval bland annat 
attityder, plikter och självförmåga (Lindahl 2003). Även elever med rörelsenedsättningar 
påverkas självklart av många olika faktorer i sitt gymnasieval och attityder, plikter och 
självförmåga kan vara viktiga delar. Betydelsefulla faktorer kan även finnas utanför 
klassrummet i form av en diskriminerande arbetsmarknad eller föräldrar och syokonsulenter 
som inte rekommenderar en naturvetenskaplig utbildning. En annan bidragande till det låga 
antalet kan vara saknaden av förebilder som gått före och visat att det är möjligt. En faktor 
som definitivt kan påverka är ämnets tillgänglighet för elever med rörelsenedsättningar. 
Teoretiskt är det tillgängligt eftersom alla elever läser ämnet på grundskolan och har 
möjlighet att söka det naturvetenskapliga programmet på gymnasiet. Eleven har även laglig 
rätt till det stöd som behövs.  
 
Ämnenas tillgänglighet i praktiken försökte intervjustudien och observationen belysa. Enligt 
de förutsättningar, anpassningar och begränsningar som framkom var det främst två faktorer 
som utmärkte sig för att påverka de naturvetenskapliga ämnenas tillgänglighet för elever med 
rörelsenedsättningar. De ena var arbetet med att bygga upp ett självförtroende hos eleverna så 
att de tror att de klarar av att läsa det naturvetenskapliga programmet. Det andra var 
delaktighet i de praktiska moment som utbildningen består av. Hinder i att utföra praktiska 
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moment kan i sin tur försvåra för eleven att identifiera sig med naturvetenskap och se sig själv 
som en framtida vetenskapsman. Skillnaden mellan 1 % och 12 % kan delvis förklaras med 
dessa faktorer. 
 
 
4.2 Ett bra bemötande ger självförtroende 
Alla i min intervjustudie anser att bemötande är den viktigaste förutsättningen för att elever 
ska kunna tillgodogöra sig en utbildning. Detta är en synpunkt som gäller för alla elever i alla 
ämnen men som är speciellt aktuellt för ungdomar med rörelsenedsättningar eftersom de 
tidigare i skolan ofta blivit segregerade och diskriminerande. Jag är övertygad om att inga 
vuxna vill behandla ungdomar med rörelsenedsättningar illa men på grund av okunskap och 
slentrianmässigt beteende blir bemötandet ändå diskriminerande. Lärare saknar kunskaper om 
elever med rörelsenedsättningar och drar förhastade slutsatser om att eleven inte klarar av 
vissa saker. Eller så tror man tvärtom att det bästa är att negligera rörelsenedsättningen och 
låter på så sätt eleven ensam klara ut problematiska situationer (Mattsson 2000, Norman 
1998). Båda typerna av bemötande är olämpliga om vi vill fostra självständiga individer med 
bra självförtroende. Ett bra bemötande ger eleven en positiv bild av sig själv och en känsla av 
att duga. 
 
Samtliga informanter tog upp bemötandets betydelse och de flesta hade även reflekterat över 
sin egen del i bemötandet. Det tyder på att det finns en bred kunskap om att elever med 
rörelsenedsättningar tidigare har blivit diskriminerade och att skolpersonalen inte vill bli 
förknippade med detta. Även eleverna tog upp detta område och var i allmänhet positiva till 
skolans klimat. Det bemötande som informanterna förespråkade var att behandla eleven som 
vilken elev som helst samtidigt som man anpassar situationer så att dessa blir tillgängliga för 
eleverna. Ett sådant bemötande tror jag kan ge det självförtroende som behövs för att eleverna 
ska utvecklas i ämnet och välja att läsa det i framtiden.  
 
I studien sammankopplade många av de intervjuade ett bra bemötande med att eleven i så stor 
utsträckning som möjligt är med i undervisningen och i skolans gemensamma aktiviteter både 
fysiskt och mentalt. Ett bra bemötande grundar sig i att eleven är saknad av lärare och 
klasskamrater när hon inte kan delta och att reaktionen mot detta är att förändra så att 
utanförskapet inte blir ett återkommande tema. Detta är en vanlig förekommande association 
(Almqvist & Granlund 2005, SISUS 2003, SOU 1998:66). Om eleven inte kan delta i 
gemensamma aktiviteter som t ex fältexkursioner kan det uppfattas av eleven som att hon med 
sina förutsättningar inte duger i ämnet, vilket påverkar intresset och självförtroendet. I studien 
ansåg samtliga informanterna att det förekom få situationer där eleven blev lämnad utanför 
vilket är bra eftersom det kan betyda att undervisningen har anpassats till en bred elevgrupp. 
 
Studien visade att det behövs kreativa lösningar för att de mest praktiska momenten t ex 
exkursioner ska vara tillgängliga för alla. De kreativa lösningarna kan komma från många 
olika håll men det är viktigt att de förankras och känns bra för alla berörda parter. Såsom 
intervjustudien visar är samverkan mellan olika yrkeskategorier och mellan lärare och elev en 
förutsättning för att komma på lösningar och få dem att fungera i praktiken. Samverkan 
mellan de olika yrkesgrupperna verkar dessutom vara en nödvändighet för att läraren skall 
hinna med det extra arbete som t ex planering av exkursioner för elever med 
rörelsenedsättningar innebär. Båda lärarna i undersökningen upplever tidsbrist och anser sig 
ha för lite kunskap om rörelsenedsättningar och dess konsekvenser. Detta skapar en bild av att 
samarbetet mellan ordinarie lärare och specialpedagogisk personal skulle kunna utvecklas. 
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I likhet med Burgstahler (1994) tror jag tidiga interaktioner mellan elever och naturvetenskap 
är en bra idé för att uppnå självförtroende hos eleverna själva och kunskap om sin egen 
potential. Även om studien inte gav några direkta signaler om fördomar tror jag att de mycket 
väl kan finnas kvar på andra skolor som inte är profilerade. Dessa eventuella fördomar måste 
fortsätta att utmanas exempelvis inom lärarutbildningen. 
 
 
4.3 Praktisk tillgänglighet 
En annan faktor som påverkar tillgängligheten i de naturvetenskapliga ämnena är hur väl de 
praktiska momenten fungerar. Till de praktiska momenten inräknas alltifrån små experiment 
till större fältexkursioner. Om eleven inte kan utföra de praktiska delarna i naturvetenskapen 
är det mycket svårt för dem själva och människor i deras omgivning att se dem arbeta med 
liknande uppgifter i framtiden. Eleven får då svårt att identifiera sig med naturvetenskap och 
tycker antagligen inte heller det är roligt och intressant. För att de praktiska situationerna ska 
fungera använder sig skolorna i undersökning av stödpersonal bland annat i form av 
assistenter och av viss anpassad utrustning.  
 
I intervjustudien framkom det att en del anpassningar gjordes vid olika skrivsituationer t ex 
förlängd skrivtid vid prov och användande av hjälpmedel. Samtliga intervjuade var nöjda med 
anpassningarna men med några spridda kommentarer såsom att det ändå hände att en elev inte 
hann anteckna allt på lektionen och att en lärare upplevde att förlängd skrivtid tog mycket tid 
från andra uppgifter. Resultatet visar att det är svårt att få alla situationer att fungera perfekt 
för alla parter men att det inte heller behövs för att undervisningen ska fungera 
tillfredsställande. Självklart bör skolan ändå sträva efter att i så hög grad som möjligt möta 
elevers behov. I Hemmingssons studie (2002) uppfattades emellertid skrivsituationer vara 
mycket problematiska och eleverna anser sig sakna stöd från skolan. Det kan förklaras med 
att skolorna har löst situationerna på olika sätt vilket gett skilda resultat. Elever kan dessutom 
vara i behov av olika sorters stöd och i vilken grad som stödet är individualiserat kan påverka 
uppfattningen av det. I samma studie uppfattades utflykter fungera bra vilket kan jämföras 
med den här studien där just utomhusaktiviteter var de mest problematiska. Utflykter som 
sker utan någon speciell ämnesanknytning kan inte direkt jämföras med fältexkursioner som 
ofta sker i en otillgänglig terräng och med traditionella naturvetenskapliga metoder. Om just 
de naturvetenskapliga momentens tillgänglighet finns än så länge få resultat som jag kan 
jämföra den här undersökningen med. 
 
Till skillnad från skrivsituationer där individuella anpassningar var vanliga dominerades 
laborationer av generella anpassningar. I gymnasieskolan förekom få anpassningar i samband 
med laborationerna eftersom klimatet i klassen var sådant att eleven kunde ta hjälp av sina 
klasskamrater. En bra psykosocial miljö är också en slags generell anpassning genom att man 
accepterar varandras olikheter och hjälper varandra (Hultgren 2001). Eleverna i studien 
uppskattade främst de generella anpassningarna eftersom det då inte blev tydligt att speciell 
hänsyn behövdes tas till den enskilda eleven. Flera av de övriga informanterna uppskattade 
också den generella utrustningen för att den hade flera användningsområden och kunde 
användas i flera klasser. I skolan idag behövs både individuella och generella anpassningar 
men där det är möjligt verkar generella anpassningar vara mest uppskattat.  
 
Inga laborativa moment upplevdes i studien som för svåra att genomföra och det fanns en 
självklarhet att alla skulle vara med utifrån sina förutsättningar. Jag tror att just den 
inställningen är ett villkor för att eleverna ska uppleva ämnena som tillgängliga. Samtidigt är 
det svårt att utföra detta i praktiken. Det finns en risk att eleven som arbetar utifrån sina 
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förutsättningar men med för lite stöd blir passiva och deltar mindre än vad som egentligen är 
möjligt. Dock så kan även för mycket stöd leda till att eleven inte utför de praktiska 
momenten själv och inte är delaktig av den anledningen. Både för mycket och för lite stöd kan 
alltså göra det svårare för eleven att identifiera sig med naturvetenskap. En mer universell 
design på laborationsutrustning och metoder skulle kunna leda till att eleverna klarar av fler 
laborationsmoment själva och därmed lättare kan identifiera sig med naturvetenskap. Men den 
viktigaste och mest tidskrävande åtgärden tror jag är att utmana eleverna att utvecklas inom 
naturvetenskap och då främst i de praktiska bitarna där andra elever har ett bättre utgångsläge. 
 
Ämnena biologi, kemi och fysik handlar till stor del om att förstå naturen omkring oss. För att 
få en helhetsbild och levandegöra den teoretiska kunskapen är det därför skäligt att under sin 
skoltid få vistas och arbeta med naturvetenskap utomhus. En av eleverna i studien har aldrig 
arbetat utomhus i NO under högstadiet och kan ha gått miste om värdefulla 
inlärningssituationer. Den andra eleven i studien har visserligen tidigare varit på exkursioner 
men kommer antagligen inte kunna närvara vid nästa tillfälle eftersom den utförs på snö. För 
att aktivt kunna sätta sig in i miljöfrågor är det även betydelsefullt att få en positiv känsla av 
sin närmiljö vilket kan påverkas av möjligheten att vara utomhus (Östman 2003). Att aldrig få 
vara utomhus i skolan, inte kunna delta i gemensamma exkursioner liksom att bli buren under 
en exkursion kan mycket väl leda till ett bristande intresse för miljö och natur.  
 
På de skolor som studien utfördes var exkursioner det som uppfattades som svårast att 
tillgängliggöra för alla elever. En del av de intervjuade var till och med mycket tveksamma 
till om det ens var möjligt. Vissa begränsningar är förmodligen ofrånkomliga eftersom skadan 
i sig i kombination med en del exkursioners omständigheter innebär ett för stort hinder för 
skolan att överkomma. Flera studier visar dock att ungdomar med rörelsenedsättningar klarar 
av mycket mer än man kan tro om bara rätt stöd finns, vilket pekar på att det främsta hindret 
för framgångsrika exkursioner ligger i lärarnas brist på lokalkännedom och resurser (Gardiner 
& Anwar 2001, Paul & Darke 2004). Tyvärr läser inte så många elever med 
rörelsenedsättningar det naturvetenskapliga programmen på gymnasiet vilket ger oss mycket 
lite kunskap om de mer avancerade exkursionernas egentliga tillgänglighet. Eftersom studien 
tyder på att all utomhusaktivitet är problematisk på skolor som är profilerade mot elever med 
rörelsenedsättningar är det mycket troligt att det även är problematiskt på icke-profilerade 
skolor.  
 
I och med att kursplaner i de naturorienterade ämnena samt programmålet för 
naturvetarprogrammet förespråkar undervisning baserat på observationer och experiment är 
det en grundläggande del att detta fungerar ute på skolorna. Fungerar de praktiska delarna inte 
tillfredställande är det först och främst en form av otillgänglighet men även ett dåligt 
bemötande gentemot eleverna. Informanterna anser att det generellt fungerar bra men att vissa 
situationer innebär större svårigheter. Jag tror att en orsak till att det ännu finns lite kunskap 
på gymnasieskolan om hur just de naturvetenskapliga ämnena kan bli tillgängliga är för att få 
elever har sökt sig till just det programmet. Att de praktiska bitarna inte fungerar helt 
tillfredsställande på grundskolan kan vara relaterat till studiens smala underlag. Mer forskning 
och flera undersökningar med fokus på de naturvetenskapliga ämnena skulle kunna ge 
ytterliggare perspektiv på tillgängligheten. Det skulle även vara av intresse att inkludera 
elever med rörelsenedsättning på skolor utan Rh-profilering och även inkludera elever med 
andra funktionsnedsättningar.  
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4.4 Lärarens roll 
Lärarens huvuduppgift är att skapa bra undervisningssituationer för alla elever. Att ha en eller 
flera elever med rörelsenedsättningar i klassen blir egentligen bara att ha ytterliggare 
perspektiv att ta hänsyn till. Eleven ska socialiseras in den naturvetenskapliga kulturen genom 
att lära sig använda vetenskapliga metoder och utrustning. För elever med 
rörelsenedsättningar kan det krävas vissa anpassningar i metoder och anpassade redskap. Hur 
dessa anpassningar ska ske och vilka som behövs är väldigt olika mellan eleverna och det 
bästa är naturligtvis om eleven själv kan vara med och påverka sin situation. Liksom för alla 
andra elever gäller det utgå från elevens förutsättningar i sina utmaningar och krav. Och 
berömma den utveckling som sker.  
 
Elever med rörelsenedsättningar en mycket heterogen grupp men statistiken tyder på att de 
allra flesta inte väljer att läsa naturvetenskap i högre studier. Läraren har en viss roll i 
gymnasievalet men många andra faktorer spelar också in. Intervjustudien visar att lärare bör 
ha hög kompetens i ett likvärdigt bemötande för att kunna ge eleverna det självförtroende som 
behövs för att välja det naturvetenskapliga programmet. Om lärarna inte tror att eleven kan 
klara av högre naturvetenskapliga studier, så är det mycket svårt för eleven själv att tro det. 
För att kunna ha en positiv inställning och göra undervisningen tillgänglig behöver lärarna 
förståelse för de villkor som rörelsenedsättningarna innebär, tillgång till de redan nu 
förekommande tekniska resurserna samt stöd för att finna passande alternativ.  
 
 
4.5 Generaliserbarhet och validitet 
Syftet med studien var att undersöka hur tillgängliga de naturvetenskapliga ämnena är för 
elever med rörelsenedsättningar. Undersökningen kan ge indikationer på några olika faktorer 
som påverkar tillgängligheten. Studien visar även tydligt att det finns en tendens till att elever 
med svåra rörelsenedsättningar i lägre grad väljer ett naturvetenskapligt program.  
 
I studien har sex informanter delgivit sina erfarenheter och uppfattningar och resultatet ska 
därför främst ses som exempel på hur tillgängligheten kan se ut. Många uppfattningar och 
erfarenheter delas av samtliga informanter trots olika erfarenhetsbakgrund och kan av den 
anledningen även förekomma hos andra skolverksamma åtminstone inom skolor med Rh-
profilering.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 22 

Källförteckning 

Litteratur 

� Almqvist, L., & Granlund, M. (2005). Participation in school environment of children 
and youth with disabilities: A person-oriented approach. Scandinavian Journal of 
Psychology, (46), 305-214 

� Berg, S. (2005). Vems handikapp? Arena, (6), 34-37 
� BO, Barnombudsmannen. (2002). Många syns inte men finns ändå. BO:s rapport till 

regeringen år 2002. Stockholm: Universal/Reuter & Reuter Förlags AB 
� Burgstahler, S. (1994). Increasing the representation of people with disabilities in 

science, engineering, and mathematics. Journal of Information Technology and 
Disability, 24(4) 

� Dysthe, O. (2003). Dialog, samspel och lärande. Lund: Studentlitteratur.  
� Ekman, I. (2004). Studier på lika villkor? – en undersökning om hur studenter med 

funktionsnedsättningar upplever studiemiljön vid Umeå Universitet. Umeå: Umeå 
universitet. Institutionen för socialt arbete.  

� Gardiner, V., & Anwar, N. (2001). Geography Discipline Network: Providing learning 
support for students with mobility impairments undertaking fieldwork and related 
activities. University of Gloucestershire. England 
http://www2.glos.ac.uk/gdn/disabil/mobility/mobility.pdf 

� Heimdahl Mattsson, E. (1998). The school situation of students with motor disabilities. 
Interaction of individual prerequisites and environmental demands. Stockholm: 
Stockholms universitet, Institutionen för specialpedagogik. 

� Hemmingsson, H. (2002). Student – environment fit for students with physical 
disabilities. Stockholm: Karolinska Institutet. Institutionen för klinisk neurovetenskap, 
arbetsterapi och äldrevårdsforskning. 

� Hjälpmedelsinstitutet. (2002). Så många barn…har någon långvarig sjukdom eller 
något funktionshinder.  http://www.hi.se/statistik/barn.shtm 

� Hultgren, K. (2001). Utan fullständiga betyg- varför når inte alla elever målen? 
Skolverkets rapport nr 202. Stockholm: Liber distrubition. 

� Humanistiska-samhällsvetenskapliga rådet. (1990). Forskningsetiska principer inom 
humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Stockholm:Vetenskapsrådet.   

� Imsen, G. (2000). Elevens värld: introduktion till elevens psykologi. Lund: 
Studentlitteratur.  

� Johansson, B., & Svedner, P O. (2001). Examensarbetet i lärarutbildningen: 
undervisningsmetoder och språklig utveckling. Uppsala: Kunskapsföretaget 

� Lega, D. (2005). Hemsida: http://www.lega.se/ 
� Lindahl, B. (2003). Lust att lära naturvetenskap och teknik? En longitudinell studie om 

vägen till gymnasiet. Göteborg: Göteborgs universitet. Institutionen för pedagogik och 
didaktik.  

� Lundh, S., & Engström, S. (2005). Handikapp i skolan - Det offentliga skolväsendets 
möte med funktionshinder från folkskolan till nutid. Skolverkets rapport 270. Kalmar: 
Lenanders grafiska AB. 

� McComas, J., Pivik, J., & LaFlamme, M. (1998). Current uses of virtual reality for 
children with disabilities. Studies in health technology and informatics, 58, 161-168 

� Norman, K., Caseau, D., & Stefanich, GP. (1998). Teaching students with disabilities in 
inclusive science classrooms. Science education, 8(2), 127-146 

� Paul, S., & Darke, K. (2004). Inclusive Expedition practice. S. Winster (Ed). (2004). 
Expedition Handbook. (s. 18-31). Royal Geographical Society: England: Profile Books. 



 23 

� Prellwitz, M., & Tamm, M. (2000). How children with restricted mobility perceive their 
school environment. Scandinavian Journal of Occupational therapy, 7, 165-173  

� Prop. 1999/2000:79. (2000). Från patient till medborgare – en nationell handlingsplan 
för handikappolitiken Stockholm. Socialdepartementet.  

� Socialstyrelsens institut för särskilt utbildningsstöd, SISUS. (2005) Hemsida: 
http://www.sisus.se 

� Socialstyrelsen. (2003). Socialtjänsten i Sverige – en översikt 2003. Stockholm: 
Elanders Gotab AB.  

� Specialpedagogiska institutet. (2005). Hemsida: http://www.sit.se/net/ 
� Sjøberg, S. (2001, mars). Science and technology in education. Current challenges and 

possible solutions. Papper presenterat vid: Meeting of ministers of education and 
research in the European Union. Uppsala, Sweden 

� Sjøberg, S. (1998). Naturvetenskap som allmänbildning – en kritisk ämnesdidaktik. 
Lund: Studentlitteratur.  

� SOU 1998:66. Utredningen om funktionshindrade i skolan. Stockholm: Fritzes 
offentliga publikationer. 

� SOU 2003:15, Läromedel – specifik. Betänkande om läromedel för funktionshindrade. 
Stockholm: Edita Norstedts Tryckeri AB.  

� Statens institut för särskilt utbildningsstöd. (2003). Om bemötande av människor med 
funktionshinder. Ett nationellt program för att öka kompetensen om bemötande. 
Stockholm: Lenanders grafiska AB 

� Trost, J. (2005). Kvalitativa intervjuer (3:e upplagan). Lund: Studentlitteratur.  
� Utbildningsdepartementet (2000a). Kursplan för de naturorienterade ämnena. 

Stockholm  
� Utbildningsdepartementet (2000b). Programmål i Naturvetenskapsprogrammet. 

Stockholm. 
� Utbildningsdepartementet. (1994a). Läroplaner för det obligatoriska skolväsendet (Lpo 

94). Stockholm. 
� Utbildningsdepartementet. (1994b). Läroplaner för de frivilliga skolformerna (Lpf 94). 

Stockholm 
� Östman, L. (2003). Nationell och internationell miljödidaktisk forskning: En 

forskningsöversikt. Uppsala: Universitetstryckeriet, Pedagogiska institutet. 
 

 

Muntliga källor: 
� Lega, D. (051216). Föredrag: Våga bli bättre. 
� Stenberg, Å. SISUS (051123).   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 24 

Bilaga 1 
Intervjuguide till Skolledare A 
 
Praktisk grundinformation 
Berätta vad som är utmärkande för ert gymnasium.  
Vilket upptagningsområde har skolan?  
Finns det rörelsehindrade elever som väljer att inte gå i Rh-klass (i vilken omfattning)?  
Vilka program kan eleverna välja? 
Vilka program väljer eleverna:  
Hur många väljer att läsa det naturvetenskapliga programmet?  
 
 
Naturvetenskaplig undervisning 
Vad har ni gjort för generella anpassningar för att elever med rörelsehinder ska få en likvärdig 
naturvetenskaplig utbildning. 
Finns det anpassad naturvetenskaplig utrustning att tillgå på skolan?   
Vilken utbildning har de lärare som undervisar? 
Har lärarna tillgång till någon hjälp eller stöd?  
Anser du att lärarna bör använda någon speciell pedagogik?  
                  
 
 
Ideologi, uppfattningar 
Vad anser du i korta drag att eleverna ska ha med sig från din skola när de lämnar gymnasiet?  
Har ni upplevt några hinder för att ge eleverna en bra utbildning?  
Vad upplever ni fungerar extra bra på er skola?  
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Bilaga 2 
Intervjuguide till skolledare B 
 
Praktisk grundinformation: 
Berätta hur det kommer sig att ni har en Rh-klass på er skola?  
Vilket upptagningsområde har skolan? 
Finns det rörelsehindrade elever som väljer att inte gå på ett Rh-gymnasium (i vilken 
omfattning)? 
Vad kan ni er erbjuda som andra klasser inte kan?  
Vilka elever söker Rh-klass?  
 
 
Naturvetenskaplig undervisning 
Vad har ni gjort för anpassningar för att elever med rörelsehinder ska få en likvärdig 
utbildning i NO-ämnen?  
Finns det anpassad naturvetenskaplig utrustning att tillgå på skolan?   
Vilken utbildning har de lärare som undervisar? 
Har lärarna tillgång till någon hjälp eller stöd?  
Anser du att lärarna bör använda någon speciell pedagogik?  
 
 
Ideologi, uppfattningar 
Vad anser du i korta drag att eleverna ska ha med sig från din skola när de lämnar högstadiet?  
Har ni upplevt några hinder för att ge eleverna en bra utbildning?  
Vad upplever ni fungerar extra bra på er skola?  
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Bilaga 3 
Intervjuguide till lärare A och B 
 
Praktisk grundinformation 
Vilka ämnen undervisar du i?  
Har du någon specialpedagogisk utbildning?  
Hur stor är din nuvarande undervisningsgrupp?  
Finns det anpassad naturvetenskaplig utrustning att tillgå på skolan?  
Finns det annat stöd eller hjälp att tillgå i form av personal eller litteratur?  
Har du någon gång använt dig av detta?  
 
 
Naturvetenskaplig undervisning 
Vilka generella anpassningar har du behövt göra för att undervisningen ska bli tillgänglig?  
Har det någon gång hänt att eleven inte har kunnat vara delaktig i gemensam aktivitet?  
Har du anpassat klassrummets utseende? 
Hur fungerar de praktiska momenten som t ex exkursion och laboration?  
Finns det arbetsformer/metoder som du upplever fungerar bättre än andra?  
 
 
Ideologi, uppfattningar 
Vad kännetecknar en bra kurs ur ert perspektiv?  
Ser du några hinder för att ge bra undervisning till just elever med rörelsehinder?  
Vad tycker du fungerar bra i din undervisning (eller på skolan i allmänhet)?  
Önskar du som lärare dig något speciellt stöd?  
Är du något du vill tillägga i ämnet? 
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Bilaga 4 
Intervjuguide till elev A  
 
Praktisk grundinformation: 
Hur gammal är du?  
Hur många är ni i klasen? 
Hur kom det sig att du valde att läsa ett program med naturvetenskaplig inriktning? 
 
Naturvetenskaplig undervisning: 
Hur trivs du med att gå en naturvetenskaplig utbildning?  
Vad tycker du om att laborera?  
Vad tycker du om att vara ute på exkursion? 
Har det någon gång hänt att du inte har kunnat vara med i en gemensam aktivitet?  
Bör läraren göra anpassningar så att alla kan vara med?  
Tycker du att du kan påverka undervisningen, så att den passar dig?  
Har du någon gång använt anpassad utrustning eller redskap?  
 
 
Ideologi, uppfattningar 
Har du mött på några problem med att läsa de naturvetenskapliga ämnena?  
Vad fungerar bra i de kurser du läser?   
Vad kan läraren göra för att underlätta för eleverna?  
Vad vill du arbeta med efter gymnasiet?  
 
 
 
Intervjuguide till elev B 
 
Praktisk grundinformation: 
Hur gammal är du?  
Hur många är ni i klassen?  
 
 
Naturvetenskaplig undervisning: 
Vad tycker du om att läsa NO? (Vad är roligt, tråkigt) 
Vad tycker du om att laborera? 
Vad tycker du om att vara ute och arbeta med NO, t ex göra exkursioner? 
Har det någon gång hänt att du inte har kunnat vara med resten av klassen i en gemensam 
aktivitet?  
Tycker du att du kan påverka undervisningen så att den passar dig? 
Har du någon gång använt anpassad utrustning eller redskap?  
 
 
Ideologi, uppfattningar: 
Har du upplevt något som gör det svårt och jobbigt att läsa NO?  
Kan du nämna något som fungerar bra i din klass och gör det lätt att läsa NO?  
Vad kan läraren göra för att underlätta för eleverna? 
Vilket gymnasieprogram har du tänkt söka?  
Hur kommer det sig att det du har tänkt välja just det här programmet? 
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Bilaga 5 
Statistik kring elevers gymnasieval 
 
 
Tab 1. Tabellen visar antalet elever som läser på de fyra Rh-gymnasier samt hur många elever som läser på 
gymnasiet i övrigt år 2005. Tabellen visar även hur många av dessa elever som har valt ett program som har 
anknytning till naturvetenskap. 

 
 Samtliga Rh-gymnasier Antal elever 

Samtliga program  175 

Naturvetenskapsprogrammet 
el liknande  

2 

Andel på program inriktat 
mot naturvetenskap 

1 % 

Samtliga gymnasieskolor   

Samtliga program  347 713 

Naturvetenskapsprogrammet  
(kommunal skola) 

34 660 

Special utformat program 
med naturvetenskaplig 
anknytning 

2962 

Individuellt program med 
naturvetenskaplig anknytning 

165 

Naturvetenskapsprogrammet  
(fristående skola) 

4487 

Andel på program inriktat 
mot naturvetenskap 

12 % 


