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Abstract 

The aim of this study was to investigate how disabled pupils feel about school 
lessons in physical education. Previous studies in the area show that many 
disabled pupils think that this is a problem. Drawing on data from one-to-one 
semi-structured interviews with six students in the age of 11-14 years, this 
study focused on how students with disability cope with their impairments and 
physical activity in school.  The interviewees’ background displays a wide 
range of sport related activities and besides school the interviewees seem to be 
engaged in different sports associations on their leisure time. Overall, their 
experiences of physical education is positive. There was only one pupil who 
wasn’t satisfied with the set-up around the physical education lessons. The 
others had good relations to the school lessons. All students also had good 
relations towards sports in their spare time. They all also had a good relation to 
their teacher and the other students in their class. 
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1.0 Inledning 
 

Vid sommarkursen ”Anpassad fysisk aktivitet med inriktning mot rörelsehinder” 2005 
ordnade vi en lägerdag för barn och ungdomar med rörelsehinder. Då jag skulle instruera 
en av dem i precisionsorientering fick jag höra att hon får ta tid på klasskamraterna då 
klassen har orientering, inte delta själv. Min förvåning över hennes uttalande väckte mitt 
intresse för hur skolidrott för rörelsehindrade ser ut. Innebär skolidrotten för elever med 
rörelsehinder tidtagning och poängräkning, är en fråga jag började fundera på. Mitt 
intresse ledde till att jag lånade boken Barn och rörelsehinder: Om rätten till en barndom 
(Blom & Sjögren, 1999). I den intervjuas sex barn och ungdomar om hur det är att ha ett 
rörelsehinder. Boken bjuder på berättelser liknanden den jag fick ta del av. Emilie är ett 
av barnen som har intervjuats i boken. Emilie har ryggmärgsbråck och om skolidrotten 
säger hon: ”Ibland gör de saker där jag kan vara med på nästan allt. Hinderbana till 
exempel./…/ Det tråkiga är när de gör sådant som jag inte alls kan vara med på, till 
exempel springer och hoppar. (Blom & Sjögren, 1999, s. 42) Det finns dock berättelser i 
boken om barn med rörelsehinder som med nöje aktivt deltar i skolidrotten. Erik är ett 
exempel på detta då han trots sin muskelsjukdom är målvakt i innebandy och spelar 
forward i fotboll.  

 

Jerlinder (2005) har gjort en fallstudie om hur en pojke med ryggmärgsbråck upplever 
skolidrotten. Resultatet av den studien visar att Anders, som pojken kallas, tycker om 
ämnet idrott och hälsa. Han är alltid i samma lokaler som övriga klassen men utför inte 
alltid samma övningar. Anders själv reagerade inte på att han inte alltid utför samma 
övningar som de andra, inte ens då intervjuaren frågar om detta. Jerlinder har i sin 
licentiatuppsats bara med en fallstudie men påpekar att det skulle vara intressant att följa 
andra elever med rörelsehinder för att se hur skolidrotten upplevs. Hon frågar sig om alla 
är lika positiva som Anders till skolidrotten. Jerlinder ser att behovet finns inom 
forskningen att följa fler elever med rörelsehinder för att ta reda på deras erfarenheter av 
skolidrotten. Genom att ta del av elevernas erfarenheter kan idrottslärarnas medvetenhet 
om att få alla delaktiga öka.   

 

Med tanke på de frågor som Jerlinder (2005) ställer sig och mina egna erfarenheter av 
området tycker jag det skulle vara intressant att ta reda på hur några elever med 
rörelsehinder upplever skolidrotten. Är det som flickornas negativa beskrivning ovan 
eller är upplevelserna positiva som Eriks och Anders? Denna nyfikenhet betydde att när 
vi fritt fick möjlighet att välja ämne vill jag ta del av barn med rörelsehinders erfarenheter 
av skolidrotten. Jag tror att kunskapen om hur elever med rörelsehinder bemöts i 
skolidrotten är relevant för alla lärare. Det är viktigt att komma ihåg att det är inte bara 
idrottslärarna som möter elever med rörelsehinder. Som lärare för de tidiga åldrarna är 
det vanligt att den ordinarie läraren har idrott med klassen trots att man inte har 
utbildning i ämnet. Elever med rörelsehinder finns även på raster, friluftsdagar och vid 
andra aktiviteter. Ökar kunskapen hos lärarna kan även bemötande och medvetenheten bli 
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en annan. Dessutom tror jag att om lärare får kunskaper om rörelsehinder och hur elever 
med rörelsehinder kan bli mer delaktiga kan de göra förutsättningarna bättre och ett aktivt 
deltagande i skolidrotten kan bli möjligt för alla, inte bara elever utan rörelsehinder. 
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2.0 Bakgrund 

2.1 Definitioner 

Jag definierar här några begrepp som är centrala i uppsatsen och kan vara viktiga att 
känna till innan uppsatsen läses i sin helhet.  

 

2.1.1 WHO:s definition av handikappbegreppet 

Världshälsoorganisationen, WHO, skiljer mellan skada, funktionsnedsättning och 
handikapp. Med skada menar de en förlust eller avvikelse i den anatomiska eller 
funktionella strukturen. Funktionsnedsättning är då man är begränsad att göra en aktivitet 
på normalt vis och de följder som kommer av en funktionsnedsättning kallas handikapp. 
(Nationalencyklopedin, 1992) 

 

2.1.2 Handikapp  

För cirka femtio år sedan började ordet handikapp användas synonymt med ”vanför, 
invalidiserad”. Numera betyder handikapp ”belastning, hinder” enligt 
Nationalencyklopedin (1992). Det pågår en debatt, som har pågått länge, om 
handikappbegreppet och hur det ska definieras. I Norden kom ett viktigt inslag i debatten 
att bli debatten om institutionernas vara eller inte på 1970-talet. Länderna i Norden hade 
det bra och man ville att alla skulle få ta del av detta, även personer med handikapp. De 
som var mest kritiska till institutionerna menade att de inte levde upp till de mänskliga 
rättigheterna. Ett sätt att få bort denna segregering var att arbeta på 
normaliseringsbegreppet. Detta ledde till att man även tänkte om i definitionen av 
handikappbegreppet. 1967 kom den norska organisationen för handikappade personer ut 
med ett dokument där handikappet blev relaterat till miljön och inte bara individen. Det 
här dokumentet var en viktig start på debatten i hela Norden om hur mycket miljön ska 
spela in. (Kristiansen & Traustadottir, 2004) Hjelmqvist (i Carlsson 2000) tar upp en 
liknande historisk bakgrund och beskriver hur miljön har fått mer och mer betydelse i 
handikappbegreppet. Längre tillbaka i tiden sågs handikappet som knutet till individen, i 
vissa fall till och med orsakat av individen själv. Det senaste sättet att se på handikapp är 
ur de sociala aspekterna. I media pratar man ofta om handikappade personer och grupper 
trots att personer eller grupper inte kan vara handikappade med den miljörelaterade 
innebörd handikapp har idag. (Hjelmqvist i Carlsson, 2000) Det är kring detta debatten 
har gått de senaste åren; hur mycket miljön och det sociala ska spela in och hur mycket 
individens funktionsnedsättning betyder för ett handikapp.  
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2.1.3 Rörelsehinder 

Rörelsehinder är en ”defekt i form av sjukdom, missbildning eller annan skada i 
rörelseorganen så att kroppen inte kan användas med full rörlighet. Exempel på 
hjälpmedel är kryckkäppar, proteser och handikappanpassade köksredskap.” enligt 
Bonniers uppslagsbok (1997). Jerlinder (2005) påpekar att rörelsehinder inte är en 
diagnosgrupp utan innefattar många olika diagnoser och skador. Skadan kan finnas vid 
födseln eller komma senare i livet. Det gemensamma för dessa diagnoser och skador som 
innefattas av begreppet rörelsehinder är att de orsakar avvikelser i rörelsemönstret. Hur 
vardagen ser ut för en person med rörelsehinder är väldigt olika från individ till individ 
och påverkas av fysiska, psykiska och sociala faktorer. Enligt Hjälpmedelsinstitutet 
hemsida (2006-01-08) finns det cirka 7000 barn och ungdomar i åldrarna 2- 17 år som har 
ett måttligt till svårt rörelsehinder. Ungefär 3500 i åldrarna 2- 17 år har ett svårt 
rörelsehinder.  

 

2.1.4 Hur handikapp och rörelsehinder ska förstås i denna uppsats 

I denna uppsats är handikappet kopplat till miljön. Miljön och samhället omkring oss har 
stor betydelse för om du ska vara handikappad eller inte och det är även så jag ser på 
begreppet i denna uppsats. Under intervjuerna med eleverna nämns inte huruvida de anser 
sig vara handikappade eller inte i specifika situationer. Det är ändå viktigt att komma ihåg 
att man kan vara rörelsehindrad utan att vara handikappad då man tar del av resultatet av 
intervjuerna.  

Då rörelsehinder/rörelsehindrad nämns i denna uppsats är det viktigt att komma ihåg att 
det inte är en specifik skada eller sjukdom utan att begreppet innefattar många olika 
skador och sjukdomar. Då jag skriver rörelsehinder/rörelsehindrad menar jag helt enkelt 
de som har svårigheter att ta sig fram på ett eller annat sätt. Eftersom detta är en 
beteendevetenskaplig studie har ingen vikt lagts vid att klargöra eventuella orsaker till 
skador och sjukdomar som kan tänkas orsaka rörelsehinder vare sig i teorin eller vid 
intervjuerna med eleverna. Snarare har fokus riktats mot sociala och pedagogiska 
aspekter på hur eleverna upplever skolidrotten.   

 

2.1.5 Integrering – Inkludering 

I skolsammanhang nämns ofta termerna inkludering och integrering. De båda används för 
att beskriva hur eleverna ska vara delaktiga i undervisningen men innefattar olika sätt. 
Jag kommer att beskriva termerna utifrån idrottsundervisningen även om de kan användas 
vid annan undervisning också. Tidigare var integrering ett vanligt begrepp, nu används 
dock inkludering oftare. Med integrering menas att alla ska få chansen att vara delaktiga 
men det sker utan anpassningar av undervisningen. Följden av detta blir ofta att elever 
med funktionshinder deltar i undervisningen men med andra villkor än elever utan 
funktionshinder. Detta blir ofta ett problem då deltagande inte automatisk leder till 
accepterande och kvalitativ undervisning. Integrering leder inte automatiskt till 
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inkludering. Även med inkludering menas att alla är delaktiga, skillnaden ligger i att 
inkluderingsbegreppet innebär att alla ska erbjudas undervisning på lämplig nivå och med 
adekvat stöd. Med inkludering accepteras olikheter och aktiviteten anpassas efter 
deltagarna. Anpassningarna ska göras för hela gruppen och ska betraktas som temporära. 
Om inkludering kan man tänka att eleven inte ska passa in i den befintliga 
undervisningen utan undervisningen ska anpassas efter eleven. En anledning till varför 
skolan ska arbeta med inkluderingen är att undervisningen i skolan ska bedrivas efter 
varje elevs behov oavsett om eleven är funktionshindrad eller inte. Dessutom tjänar 
skolan på att inkludera eleverna då segregerande lösningar är mer resurskrävande. 

Anpassningarna som görs behöver inte vara stora eller kräva mycket ändring av den 
ursprungliga aktiviteten. Det kan ibland handla om mindre anpassningar, till exempel att 
eleverna får samarbeta i par istället för enskilt eller att en lättare boll används. (Fors, 
2004) 

 

2.1.6 Coping 

Coping är ett begrepp som används i olika sammanhang inom vården då man talar om hur 
en individ försöker klara av en svår situation. Det brukar talas om att man använder olika 
coping strategier då man hamnar i en svår situation för att klara av denna.  En sätt att dela 
in coping strategierna är i två olika grupper: passiva/undvikande och 
aktiva/konfronterande. Vilken strategi man väljer har att göra med hur problemet tolkas 
samt konsekvenserna av strategin. Man kan säga att den strategi som får positiva 
konsekvenser den fortsätter man använda medan den som inte ger något resultat blir 
bestraffat och används inte igen. Den som är aktiv och konfronterar svårigheten kan 
fortsätta leva sitt liv normalt som möjligt, vet att problemet kommer att avta och ser ljust 
på framtiden samt handskas med problemet genom att vara positiv och aktiv. Den som är 
passiv och undviker svårigheten blir rädd för att det ska bli värre och ser inte framtiden 
som ljus och vilar mycket i väntan på att problemet ska gå över. Att inta den passiva 
strategin innebär en stor fara i och med att man kan utveckla långvariga problem. Det är 
bättre att ta itu med problemet för att lösa det. (Örebro läns landstings hemsida, 2006-01-
08)      

 

Lundälv (1998) menar att begreppet coping har funnits länge inom den 
samhällsvetenskapliga forskningen. Han beskriver begreppet coping ingående genom att 
ta upp vad forskare och andra författare har skrivit om det. Det saknas en svensk 
översättning även om vissa forskare har använt svenska översättningar i arbetet med 
begreppet, till exempel hantering. Lundin (enligt Lundälv, 1998) väljer att beskriva 
coping som det sätt en individ ”bemöter, försöker bemästra och anpassa sig till såväl ett 
inre som yttre hot” (Lundälv, 1998, s. 56). Lundin menar också att hur situationen 
handskas beror på tidigare erfarenheter av liknande situationer. Då man använder 
begreppet coping är det viktigt att komma ihåg att strategin bara kan ha ett värde om 
individen har kontroll över strategin och situationen.  
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2.2 Litteratur 

2.2.1 Skola och idrott för alla?  

En del i uppsatsen handlar om elever med rörelsehinder har samma möjligheter att delta i 
idrottsundervisningen som elever utan rörelsehinder. För att få en bakgrund till det 
resultat jag redovisar från intervjuerna har jag valt att ha med litteratur som beskriver hur 
det är tänkt och hur det skulle kunna vara med en skola för alla.  

 

Både Blom och Sjöberg (1999) och Jerlinder (2005) nämner Salamancadeklarationen. 
Deklarationen antogs 1994 på en konferens om specialundervisning som FN: s organ för 
undervisning Unesco var med och ordnade i staden Salamanca. Deklarationen ”uppmanar 
regeringar och FN, särskilt UNESCO, att främja integrerad undervisning och att 
inkludera specialpedagogik i all lärarutbildning.” (Jerlinder, 2005, s. 27) Alla elever 
oavsett om man har ett funktionshinder eller inte ska gå i samma skola möjligen med stöd 
eller i specialklass. ”Undervisningen ska ta hänsyn till att barn är olika och har olika 
behov.” (Jerlinder, 2005, s. 27)  

 

Blom och Sjöberg (1999) diskuterar om skolan är tillgänglig för alla eller inte. De börjar 
med en historisk tillbakablick. I den för de en diskussion där de menar att vi borde ha haft 
tid på oss att vänja oss vid en skola för alla då barn med funktionshinder, framförallt 
rörelsehindrade, har gått i samma skolor som alla andra barn sedan slutet av femtiotalet. 
År 1991 togs de öronmärkta pengarna, som gick till barn med funktionshinder, bort. Men 
även om pengarna är borta finns det gamla segregerande integrationsbegreppet kvar. 
Blom och Sjöberg (1999) menar att ordet integrerad inte stod för dess egentliga mening 
utan istället stod för motsatsen. En lärare kunde ha 21 elever i klassen men säga att 
hon/han hade 20 elever i klassen och en integrerad. Den eleven var i själva verket inte 
integrerad då läraren inte räknar den till klassen. De frågar sig även hur det kan vara 
möjligt att idag bygga skolor som inte är anpassade för personer med funktionshinder. 
Det kan vara elev, lärare, skolpolitiker eller en förälder som inte kan komma in i en 
nybyggd skola för att personen sitter i rullstol och skolan saknar ramp. Detta är inte bara 
en ekonomisk fråga utan även en fråga om moral och demokrati, menar Blom och 
Sjöberg. Inom skolans personal finns det en osäkerhet och brist på kunskap då det gäller 
elever med rörelsehinder.  

 

Idag finns det ett statligt institut för handikappfrågor i skolan (SIH) dit man kan vända sig 
för att få hjälp med olika handikappfrågor. Konsulterna vid SIH ska i första hand ge 
pedagogiska råd men får ofta rollen som samordnare. Det blir tillslut eleverna med 
funktionshindret som blir drabbat av denna okunskap bland personal på skolan menar 
Ulla Blomgren, SIH-konsult i Stockholm och på Gotland, som Blom och Sjöberg har 
pratat med. Blomgren menar att det inte räcker med att bara anpassa lokalerna utan 
eleven måste få det rätta pedagogiska stödet också. 1993 gjorde Skolverket en 
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undersökning av 125 elever med fysiska funktionshinder i åtta kommuner. Studien 
studerade hur skolsituationen såg ut för eleverna och det visade sig att skolledare, lärare 
och elevvårdspersonal ansåg att eleverna får en likvärdig utbildning som elever utan 
funktionshinder. Med likvärdig utbildning menar personalen att eleverna har fått 
kompensatoriska insatser, inte kunskapen, i förhållande till mål. Ofta finns det låga 
förväntningar på elever med funktionshinder vilket leder till att eleven presterar sämre 
och utvecklar en negativ självbild. (Blom & Sjöberg, 1999)  

 

Thedin Jakobsson (enligt Jerlinder, 2005) menar att lärandeprocessen i 
idrottsundervisningen till stor del är en annan än den i andra ämnen i skolan. I idrott och 
hälsa ska man kunna röra sin kropp och koordinera rörelser för att utföra olika övningar. 
Men i ämnet ingår även teoretisk kunskap som exempelvis kost, regler och 
stresshantering. Genom att elever som inte kan delta fysiskt i idrottsundervisningen kan 
agera domare eller ledare får de ändå ta del av aktiviteten och få på så sätt en central roll. 
Med dessa kunskaper menar Jerlinder att det blir intressant att följa upp vilka 
förutsättningar elever med rörelsehinder faktiskt ges i idrottsundervisningen.  

 

2.3 Tidigare forskning 

Det finns viss tidigare forskning inom området rörelsehinder och idrott och hälsa som jag 
har tagit del av. Även om resultaten av forskningen visar att elever har olika erfarenheter 
och upplevelser av ämnet är det viktigt att komma ihåg att det här inte är en övergripande 
bild av hur situationen ser ut. Den tidigare forskningen har inspirerat mig vid utformandet 
av intervjuguiden och gett mig en bra bakgrund för ämnet.  

 

Barnombudsmannen (BO) gav 2001 ut en rapport till regeringen för att uppmärksamma 
barn och ungdomars situation. Rapporten fokuserar på funktionshinder då BO vid tidigare 
undersökningar upptäckt att det är en grupp som ofta blir utestängda från aktiviteter. 
Resultatet i rapporten baseras på en enkätundersökning där 380 barn i åldrarna tio till 
femton år med funktionshinder deltog, av dessa hade 103 barn rörelsehinder. Resultatet 
visar att 64 % av barnen med rörelsehinder inte är med i alla ämnen i skolan. Många av 
dem svarar att det är gymnastiken som de inte deltar i. (Barnombudsmannen, 2001) 

 

En annan studie som är gjord med elever med rörelsehinder är en intervjustudie som 
Heimdahl Mattson (2001) gjort med elever med rörelsehinder och deras föräldrar. Hon 
har intervjuat sex elever och deras föräldrar varav en elev sitter i rullstol de andra har 
lättare rörelsehinder. Eleverna går i femman och sexan. Förutom intervjuerna har 
Heimdahl Mattson gjort observationer. Studien visar att idrottsundervisningen var 
problematisk för alla elever. Skolorna hade inte tillräckliga resurser för att kunna 
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tillgodose elevernas behov. Några exempel lyfts fram. Det första är en elev som förväntas 
delta i allt som de andra eleverna i klassen gör. Eleven insåg själv sina begränsningar och 
de höga kraven ledde bara till att eleven tappade motivationen och inte deltog alls. Ett 
annat exempel är en elev som ville ha assistent för att kunna delta i idrottsundervisningen. 
Hon nekades detta med motiveringen från skolöverstyrelsen att kontakten med klassen 
förloras ofta om man har assistent. Nu står hon mest och tittar på då klassen har idrott och 
hälsa. Studien visar att många elever med rörelsehinder tilldelas rollen som bollkalle eller 
domare istället för ett fullt deltagande i aktiviteten. I diskussionen tar Heimdahl Mattson 
upp att skillnaden mellan elever som går i rh-klass och de som går i vanlig klass märks 
extra tydlig under idrottslektionerna. Bristen på individuella anpassningar och flexibilitet 
leder ofta till dåliga erfarenheter och i värsta fall till exkludering av eleven. Att eleven 
inte deltar i idrottsundervisningen med de andra i klassen leder också till att han/hon blir 
utanför socialt menar Heimdahl Mattson. En annan konsekvens av att eleverna inte deltar 
i idrottsundervisningen är att de inte får den fysiska aktivitet de behöver. (Heimdahl 
Mattson, 2001) 

 

Även Jarkman (1996) har gjort en intervjustudie, den handlar om elever med 
ryggmärgsbråck och deras livssituation. Förutom barn med ryggmärgsbråck har deras 
föräldrar och syskon intervjuats. Även denna studie visar att många elever upplever 
idrotten som problematisk. Studien visar att många elever inte deltar med de andra i 
klassen under idrottslektionerna. De får sitta och titta på, göra något helt annat med en 
assistent och ibland är de inte ens med. Vissa deltagare i studien berättar även att eleverna 
har fått ledigt under friluftsdagar. I studien kommer det fram att både barn och föräldrar 
är negativa till hur skolan har hanterat situationen. I vissa fall har avvikelsen varit tydlig 
och lett till kommentarer från kompisarna. Föräldrarna är kritiska till hur skolan hanterar 
situationen och menar att de borde ha kunnat göra mer. Eleverna med ryggmärgsbråck 
tycker att det är viktigt att vara delaktig i aktiviteterna som klassen gör. Idrotten är ett 
ämne där det är stor risk att de blir utpekade som annorlunda.  Jarkman tar också upp att 
duschning och omklädning kan vara ett problem då eleverna sitter i rullstol. Skolan kan 
behöva lägga schemat så att idrottstimmar då en elev med rörelsehinder deltar ligger i 
slutet eller början av dagen. Barn som går i rh-klass har andra förutsättningar visar det sig 
i studien. I dessa klasser sitter alla i rullstol och ingen behöver känna sig utpekande. Det 
är även lättare att arrangera idrottslektioner och friluftsdagar. (Jarkman, 1996) 

 

Kajsa Jerlinder skrev 2005 en licentiatuppsats som behandlar skolidrotten för elever med 
rörelsehinder. Syftet med Jerlinders uppsats är att ”utifrån teorier om omfördelning och 
teorier om erkännande, belysa potentiella följder och dilemman när krav på rättvisa för 
elever med funktionshinder ställs i skolans idrottsundervisning.” (s. 16). I bakgrunden tar 
Jerlinder upp allmänt om rörelsehinder men även situationen i skolidrotten. Mycket av 
litteraturen handlar om begreppen rättvisa, omfördelning och erkännanden.  
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Förutom litteratur har Jerlinder med två olika fallstudier i uppsatsen. I en av fallstudierna 
studerar Jerlinder vem som tillhandahåller informationen om hur många elever med 
rörelsehinder det finns i en fallkommun. Att få en klar bild av hur många elever som är 
rörelsehindrade är viktigt för att kunna ge eleverna en rättvis idrottsundervisning. I 
studien frågade hon fyra uppgiftslämnare om antalet elever med rörelsehinder; 
Specialpedagogiska institutet, den lokala skolhälsovården, den lokala 
habiliteringsinstansen vid landstinget och lärare som undervisar i ämnet idrott och hälsa i 
kommunens grundskolor. Trots att Jerlinder har satt upp definitionen för vilka som ska 
räknas som elever med rörelsehinder visar det sig att de fyra uppgiftslämnarna lämnar 
olika siffror. Antalet varierar från sju till nitton elever med rörelsehinder som finns i 
denna fallkommun. Det var skolhälsovården som rapporterade in sju elever medan 
specialpedagogiska institutet meddelade att det var 19 elever med rörelsehinder i 
fallkommunen. Jerlinder menar att anledningen till att antalet blev så olika är att 
kunskapen att identifiera rörelsehindrade varierar. Ytterligare en anledning är att de fyra 
uppgiftslämnarna inte alltid kommer i kontakt med elever med rörelsehinder. Elever med 
rörelsehinder kanske hellre vänder sig till sin egen läkare än skolhälsovården på sin skola 
till exempel. En konsekvens av studien menar Jerlinder vara att vid planering av 
idrottsundervisningen kan det bli svårigheter om man inte vet hur många elever som är 
rörelsehindrade. Det kan till exempel vara hur tillgången till lokaler, hjälpmedel och 
resurspersoner ser ut. 

 

I den andra fallstudien har Jerlinder följt en pojke med rörelsehinder och hans upplevelser 
av ämnet idrott och hälsa. Hon anser denna fallstudie vara en pilotstudie för en mer 
omfattande studie. Personer i pojkens närhet vid skolidrotten har också intervjuats, dessa 
var föräldrarna, assistenten, idrottslärare och två klasskamrater. Som komplement till 
intervjuerna har Jerlinder observerat en idrottslektion som hölls utomhus. Pojken är tio år 
och kallas för Anders i uppsatsen. Anders har ryggmärgsbråck sedan födelsen och har 
nästan ingen känsel i benen och fötterna. Han kan förflytta sig med hjälp av skenor och 
ibland använder han kryckor. Vid längre sträckor förflyttar han sig med rullstol. Anders 
är aktiv i flera fysiska aktiviteter på fritiden och deltar i simning, ridning, judo och skytte 
både med andra barn med funktionshinder och med barn utan funktionshinder. Resultatet 
av fallstudien visar att Anders är positiv till idrott och hälsa. Detta påpekar han själv men 
även idrottslärarna (Anders har två stycken), assistenten och föräldrarna. 

 

Anders är delaktig i idrottsundervisningen men han utför inte alltid övningarna på samma 
sätt som de andra i klassen. Detta är inte något som Anders själv har reflekterat över och 
gör det inte heller då Jerlinder ifrågasätter Anders deltagande. Inte heller Anders 
klasskamrater har reagerat över att Anders inte alltid utför samma övningar som de gör. 
Idrottslärarna som undervisar Anders och hans klass berättar att de inte har honom i fokus 
hela tiden vid planeringen för att anpassa undervisningen speciellt efter honom. Visst kan 
de komma på att vissa aktiviteter måste ändras för att de inte passar Anders. Men då gör 
de det under lektionen. I och med att Anders har med sig en assistent så hjälper denne till 
att se till att övningarna anpassas och att Anders är med så mycket som möjligt. 
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Idrottslärarna menar att om Anders hade gått i en specialskola hade han nog inte provat 
på så många aktiviteter som han gör nu i en ”vanlig” skola. 

 

Jerlinder bedömer det här som ett lyckat fall av integrering och diskuterar varför det kan 
ha blivit så positivt. Jerlinder menar att det kan mycket väl vara så att hon har missat 
vissa delar som hade gett en mer negativ bild. Hon menar även det att de som väljer att 
vara med på en undersökning av det här slaget är kanske de som upplever 
idrottsundervisningen som positiv. Hade undervisningen upplevts som negativ hade de 
kanske inte ens valt att delta. Om man bortser från ovan nämnda metodgranskningar kan 
en orsak att Anders är delaktig i idrottsundervisningen vara att han själv vill vara aktiv 
vilket är en viktig del i en rättvis idrottsundervisning. Jerlinder påpekar också att Anders 
unga ålder kan vara en faktor till varför han är så positiv. Hon tar upp flera exempel på 
tidigare studier (Hemmingson och Borell, 2002 och Redelius, 2004) som visar att ju äldre 
eleverna är desto mer hinder ser de för en rättvis idrottsundervisning. Ytterligare en orsak 
till varför Anders upplever idrottsundervisningen positivt kan vara att alla aktörer 
(Anders, idrottslärarna och klasskamrater) upplever Anders som delaktig i 
undervisningen. Anders har gått i samma klass under hela skolgången vilket gör att han 
känner sig trygg med klasskamrater och lärare. Detta kan mycket väl underlätta 
inkluderingen för Anders. Av fallstudien drar Jerlinder slutsatsen att kombinationen av 
”kompensatoriska åtgärder och inkluderande förhållningssätt är en av de tänkbara 
bakomliggande faktorer till varför fallet kan rubriceras som ¨lyckat¨” (Jerlinder, 2005, s. 
89). 

 

Som en slutsats av både fallstudien och den litteratur Jerlinder presenterar säger hon att 
det behövs ett omfördelningsperspektiv och ett erkännandeperspektiv för att en rättvis 
idrottsundervisning ska bli möjlig. Jerlinder tycker att för att få en djupare bild av hur 
idrottsundervisningen upplevs av elever med rörelsehinder bör mer data samlas in. Hon 
anser att fallstudier är en bra metod för att få en bra bild av situationen. 
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3.0 Syfte 
 
Avsikten med denna studie är att få en bild av hur elever med rörelsehinder upplever 
ämnet idrott och hälsa i skolan. Genom att intervjua sex elever med rörelsehinder i 
åldrarna elva till fjorton år ska deras erfarenheter och tankar av idrott och hälsa 
kartläggas.  

 

3.1 Frågeställning  

Vilka föreställningar har barn med rörelsehinder om ämnet idrott och hälsa i skolan? 

 

Vilka erfarenheter har de av och hur förhåller de sig till ämnet idrott och hälsa? 

 

Hur ser de på sig själva och sin egen roll vid ämnet idrott och hälsa?  
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4.0 Metod 

4.1 Val och avgränsning av ämnesområde 

Jag valde att se på skolidrotten ur elever med rörelsehinders perspektiv. Att det blev just 
rörelsehinder har i huvudsak två orsaker. Dels gjorde den ovan beskrivna sommarkurs att 
jag fick upp intresset för elever med rörelsehinder. En annan tanke med valet av 
handikapp var att elever med rörelsehinder är elever som alla lärare stöter på. Elever med 
funktionshinder som syn – och hörselnedsättning eller till exempel utvecklingsstörning 
går antingen i specialklass eller har assistent i många fall. Att jag valde just elevernas 
perspektiv och inte någon annans i deras närhet (lärare, föräldrar eller assistent) beror på 
att det finns få tidigare studier som belyser elevens perspektiv i ämnet elever med 
rörelsehinders upplevelser av skolidrotten. Min tanke var från början att intervjua barn 
som är i de åldrar jag kommer att arbeta med, det vill säga sju till elva år. Detta visade sig 
svårt då det var svårt att få tag i barn med rörelsehinder i dessa åldrar i närheten. Jag fick 
istället gå högre upp i åldrarna och valde barn i åldrarna elva till fjorton år.  

 

4.1.1 Litteratur 

Funktionshindrad och handikapp innefattar många olika sjukdomar/skador och då jag var 
ute efter rörelsehindrade har jag använt mig på det sökordet för att få fram relevant 
litteratur. För att få en bra bild av rörelsehinder och barn med rörelsehinder började jag 
läsa in mig på litteratur som behandlar rörelsehinder i allmänhet. När jag kände att jag 
hade en bra bakgrund koncentrerade jag mig på idrott och hälsa och elever med 
rörelsehinder. Detta har lett till att jag vid flera tillfällen har valt bort litteratur som 
handlar om rörelsehinder men inte berört mitt syfte. Förutom litteratur har jag även varit 
ute på hemsidor på Internet. Jag har också slagit upp ord som funktionshinder, handikapp 
och rörelsehinder i uppslagsböcker och ordböcker.  

 

4.2 Tillvägagångssätt 

4.2.1 Kvalitativ metod 

Jag valde att använda mig av en kvalitativ metod genom att träffa eleverna i ett personligt 
möte i form av intervjuer (intervjuguide, bilaga1). Valet av metod föll sig enkel för mig 
då mitt mål med studien var att ta reda på elevernas erfarenheter och upplevelser. Jag 
ville få möjlighet att ställa följdfrågor för att få en djupare förståelse och få reda på hur 
det verkligen är. (Starrin & Svensson, 1994) Ytterligare en orsak till varför det blev 
intervjuer som datainsamlingsmetod berodde på att det var inte så lätt att få kontakt med 
barn och ungdomar med rörelsehinder. Jag insåg snabbt att det kommer att bli svårt att få 
tag i tillräckligt många barn och ungdomar med rörelsehinder för att genomföra en 
enkätundersökning.  
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4.2.2 Eleverna 

Jag har intervjuat sex elever i åldrarna elva till fjorton år. De bor i olika delar av en 
mellanstor stad i Sverige. Eleverna har olika former av rörelsehinder, fyra av dem satt i 
rullstol vid intervjuerna medan de andra två var gående. Några av dem använde dock 
andra sätt att förflytta sig på ibland. Under idrottslektionerna förflyttade sig alla elever på 
det sätt som jag fick ta del av. Fyra av eleverna var pojkar och två flickor.  

  

Jag fick kontakt med fyra av eleverna tack vare den sommarkurs jag gick då kursansvarig 
kunde ge mig nödvändiga telefonnummer och annan information. Jag kontaktade även en 
handikappidrottsförening för att komma i kontakt med två barn med rörelsehinder via 
friidrotten som barnen och ungdomarna är aktiva inom. Det visade sig senare att de även 
dessa två hade deltagit på lägerdagen i samband med sommarkursen. Då jag kontaktade 
fyra av barnen pratade jag med deras mammor först och de frågade i sin tur sina barn. I 
de andra två fallen kontaktade sekreteraren för handikappidrottsföreningen föräldrarna till 
eleverna och de gav deras godkännande för en intervju.  

 

4.2.3 Konfidentialitet  

Inom forskning innebär konfidentialitet ”att privata data som identifierar 
undersökningspersonerna inte kommer att redovisas”. (Kvale, 1997) I redovisningen av 
intervjuerna har jag valt fingerade namn åt samtliga personer som nämns i intervjuerna. 
Jag har även valt att inte ange ålder eller specifikt rörelsehinder. Detta för att i högsta 
möjliga mån skydda elevernas identitet.   

 

4.2.4 Intervjuerna 

På grund av tidsbrist så hann jag inte genomföra en pilotstudie utan istället bearbetade jag 
frågorna mycket med min handledare. Under bearbetningen av intervjuguiden ställdes 
frågorna gång på gång mot syftet för uppsatsen. Detta för att syftet, så långt som möjligt, 
skulle bli besvarat. (Doverborg och Samuelsson, 2000). Att intervjua barn är inte likadant 
som att intervjua vuxna och jag försökte läsa in mig på litteratur som behandlar 
barnintervjuer. Doverborg och Samuelsson (2000) menar att det är viktigt att ge barnen 
tid så de hinner tänka och svara på frågorna. De menar även att om man vill ha reda på 
någonting av mer generell karaktär måste många och varierande frågor ställas. Vill man 
ha reda på någonting mer specifikt kan man fråga om det och ställa färre frågor i regel. 
Om frågetekniken menar de att man börjar med att ställa övergripande och allmänna 
frågor för att sedan smalna av ställa mer specifika frågor. Vid vidare frågor har barnet en 
större möjlighet att välja inriktning. Frågor där svaret är ja eller nej ska helt undvikas då 
de inte ger någon information till hur barnet tänker kring ämnet som intervjun gäller. Det 
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här har jag försökt tänka på vid utformandet av frågorna då jag inte har velat styra in 
barnen på något speciellt svar utan möjligheten till öppna svar skulle finnas.   

 

Intervjuerna genomfördes vid olika tillfällen. Fyra av intervjuerna genomfördes i 
samband med aktiviteter som eleverna deltog i efter skoltid. De andra två genomfördes 
också efter skoltid hemma hos en av eleverna. Jag intervjuade eleverna en och en. Jag 
valde att göra så för att barnen inte ska påverkas av varandra vilket kan ske då man 
intervjuar flera personer samtidigt. Det är även lätt hänt att det är ett barn som dominerar 
och den andra sitter tyst. Det är då svårt att få reda på vad båda tänker. Doverborg och 
Samuelsson (2000) menar att då man vill ha reda på vad en elev tänker om ett visst 
fenomen är det mer lämpligt att intervjua enskilt. Är syftet istället att ta reda på om det är 
någon åsikt som dominerar är det mer lämpligt att intervjua flera barn tillsammans. Med 
tanke på mitt syfte var det mest lämpligt att genomföra intervjuerna enskilt med barnen. 

 

Innan intervjuerna började informerade jag eleverna och deras föräldrar om 
undersökningens syfte. Jag talade även om att deras namn inte kommer att komma ut och 
att de inte behövde nämna skolan de gick på eller några namn på lärare. Detta var inte 
relevant för studien och jag ville skydda elevernas identitet. Att på detta sätt informerat 
samtycke innan studien börjar är rimligt och förnuftigt för alla parter. Vem som ska ge 
informerat samtycke kan vara desto svårare. Om eleverna intervjuas på skoltid är det då 
läraren eller rektorn som ska ge sitt samtycke kan man fråga sig. (Kvale, 1997) I min 
studie informerade jag alla föräldrar innan eleverna tillfrågades. Jag informerade även 
intervjupersonerna innan själva intervjun för att de skulle ha möjligheter att ställa frågor 
och reda ut oklarheter. 

 

Intervjuerna spelade jag in på Mp3 spelare. Då man genomför en intervju är det omöjligt 
att få med allt som sägs om man inte spelar in utan för anteckningar. Det är även viktigt 
för att kunna genomföra en analys av intervjuerna att hela intervjun finns nedskriven. 
(Doverborg och Samuelsson, 2000)  

 

4.2.5 Metodbearbetning 

För att man ska ha någon nytta av att göra intervjuer måste de tolkas och analyseras. Hur 
det ska göras beror helt på syftet med intervjun. (Doverborg & Samuelsson, 2000) Den 
litteratur jag har samlat in har läst och bearbetats efterhand. Jag har valt att koncentrera 
mig på ett färre antal bitar i bakgrunden och sedan koncentrera mig på intervjuerna och 
bearbetningen av dessa. De valda delarna i bakgrunden har jag valt för att de känns 
relevant för att förstå intervjuerna och analysen av dessa. Intervjuerna har allteftersom de 
blivit genomförda transkriberats.  Då intervjuerna var transkriberade kunde jag snabbt se 
att det fanns några delar som intervjuerna koncentrerade sig på. Jag valde därför att 
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analysera intervjuerna efter dessa delar: begreppen idrott och hälsa, relation till lärare, 
relation till andra elever, relation till idrott på skolan och relation till idrott på fritiden. 
Intervjuerna behandlar även lärarnas beteende vilket jag tar upp som en egen del men 
som inte analyseras.  

 

4.3 Metoddiskussion 

Anledningen till att jag valde en kvalitativ metod var att jag vill få fram elevernas tankar i 
ämnet idrott och hälsa. Jag ville inte, som den kvantitativa metoden hade gett mig, få 
fram ett antal som tyckte si eller så. Skulle jag ha gjort samma studie som kvantitativ 
metod skulle jag skickat ut enkäter till ett visst antal elever med rörelsehinder för att få 
svar på mina frågor eller genomfört en mer strukturerad intervju med ett större 
deltagarunderlag. En av svårigheterna med att göra intervjuer med barn är att det kan vara 
svårt att få dem att prata och beskriva sina tankar på ett rättvist sätt. Barn har ännu inte 
utvecklat språket som redskap när det gäller att beskriva tankar och känslor.  För dem kan 
det vara en speciell situation att bli intervjuad och det kan vara så spännande så att 
frågorna glöms bort. Jag har själv liten erfarenhet av att göra intervjuer med barn vilket 
jag i flera fall märkte i efterhand. Jag upptäckte flera svar som jag skulle ha följt upp 
bättre. Dessutom är det lätt hänt att man inte ger barnen tillräckligt med tid (Doverborg 
och Samuelsson, 2000) vilket jag också upptäckte som ett misstag från min sida vid ett 
flertal tillfällen. Då jag gav eleverna mer tid fick jag utförligare svar. Under arbetet med 
uppsatsen kände jag att min intervjuteknik blev bättre och bättre.  

 

För mig var det inga problem att få tag i intresserade elever att ställa upp i intervjuer. 
Detta skulle annars kunna ha varit ett problem. Dels så är antalet elever med rörelsehinder 
begränsat, dels så kan det vara svårt att få eleverna att prata om deras skolsituation om 
den upplevs som negativ. Jag hade dock svårigheter att få fram elever i rätt ålder. Min 
tanke från början var att intervjua elever i åldrarna sju – elva år. Det visade sig dock vara 
svårt att få tag i elever i de åldrarna så jag valde att intervjua elever i högre åldrar istället. 
Att genomföra intervjuer med en elev i taget är både negativt och positivt. Det kan vara 
lättare att få dem att prata om de är två eller flera som intervjuas samtidigt. Det krävs 
dock att eleverna är jämbördiga och att alla får komma till tals vid intervjuer med flera 
samtidigt. Med tanke på att det lätt blir så att en pratar mer än den andra så valde jag ändå 
att genomföra intervjuer med en elev i taget. Detta känns som rätt val då jag känner att 
eleverna vågade öppna sig för mig och att svaren de gav mig var uppriktiga.  
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5.0 Resultatredovisning 
 
Utifrån elevernas olika erfarenheter och upplevelser av skolidrotten skapar de olika 
relationer till ämnet. I resultatredovisningen har jag valt att belysa dessa relationer utifrån 
svaren vid intervjuerna. Med tanke på mina frågor kunde jag se att det var fyra relationer 
som uppmärksammades mer. Dessa var relationen till andra elever, relationen till lärare, 
relationen till idrotten på fritiden och relationen till idrotten på skolan. I 
resultatredovisningen har jag även valt att ta upp hur eleverna beskriver begreppen idrott 
och hälsa samt vad de anser att en lärare bör tänka på då denna möter en elev med 
rörelsehinder. Analysen av resultatredovisningen kommer som en egen del i slutet av 
detta avsnitt.   

I resultatredovisningen och den efterföljande analysen samt diskussionen har jag gett 
samtliga personer fingerade namn. Dessa är Malin, Julia, Alexander, Oscar, Fredrik och 
Markus.  

 

5.1 Beskrivning av begreppen idrott och hälsa 

Idrott beskrivs på olika sätt av de elever jag har frågat. Många relaterar till att man är 
fysisk aktiv, Oscar menar att idrott är ”att man gympar”. Markus menar att ”idrott för mig 
det är ett sätt att hålla sig i form”. Malin däremot har svårt att beskriva begreppet och 
skyller på att hon bara har deltagit i två idrottslektioner under hela terminen. 

 

Även hälsa och hälsosam beskrivs på olika sätt. Då jag ber Malin att beskriva hälsa pratar 
hon om friska människor och menar då att de är de som inte röker eller snusar. Även 
Fredrik menar att man är hälsosam då man inte röker eller snusar. Malin påpekar flera 
gånger att man får själv bestämma över sin egen kropp. Markus pratar om begreppen 
utifrån sig själv då han menar att hälsa är ”det är det som gör att jag som orkar, ja.”. Han 
menar att man är hälsosam då man är ute och promenerar och äter bra mat.  

 

5.2 Relationen till andra elever 

Olika händelser och omständigheter för en elev påverkar relationen till andra elever. För 
elever med rörelsehinder kan relationen till andra elever påverkas av behovet av assistent 
eller hjälp från annat håll. Men elevens möjlighet till att byta om inför en idrottslektion 
kan påverka relationen till andra elever.   
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De elever jag pratade med har olika rörelsehinder och är därför i behov av olika sorters 
hjälp. Hälften av eleverna har assistent. Dessa säger dock att assistenten inte bara hjälper 
honom/henne utan även andra i klassen. Eleverna är villiga att hjälpa varandra vilket 
Oscar beskriver då han svarar: ”Alexander med att ta upp bollen” på frågan om han 
brukar hjälpa någon. Även Julia hjälper andra om ”typ om någon gör illa sig eller något”. 
Ingen av eleverna säger själva att de behöver hjälp och får de hjälp är det av den egna 
assistenten. Malin skulle önska att hon fick hjälp ”någon extra som kan vara med mig just 
då” så hon skulle kunna få vara med resten av klassen.  

 

Flera av eleverna nämner slöjd som ett favoritämne då jag frågar om det är något i skolan 
som de tycker speciellt mycket om. Det är en elev som spontant nämner skolidrotten som 
något som de tycker speciellt mycket om. Å andra sidan är det ingen elev som nämner 
skolidrotten som ett ämne som de inte tycker om.  

 

Malin trivs bra i skolan och en orsak till det är att hon gillar klasskamraterna. Malin 
uppfattar själv att hon är delaktig med de andra i klassen i de andra ämnena; ”jag tycker 
ju att jag är delaktig med de andra i klassen”. Men under idrottslektionerna upplever hon 
det som om hon utesluts. Under intervjun märks det att hon inte tycker om att vara ensam 
utan vill vara med de andra även på idrottstimmarna.  

 

De elever som jag har pratat med har olika erfarenheter av att byta om till idrottskläder 
inför idrottslektionerna. För de som inte satt i rullstol var detta inget problem, de bytte om 
som vanligt. Oscar och Alexander går i samma klass och hade samma rutiner inför 
idrottslektionerna. De bytte om till träningskläder hemma då de hade idrott direkt på 
morgonen. Inför den andra idrottstimmen på veckan, som låg mitt på dan, bytte de bara 
tröja. En av dem svarade att de inte hinner byta både byxor och tröja. Malin svarar att hon 
inte alltid brukade byta om för att komma igång snabbare med lektionen; ”Det är lika bra 
att jag har på mig kläderna så kan man börja på en gång.” 

 

5.3 Relationen till lärare  

Under intervjuerna med eleverna kommer läraren upp vid några olika tillfällen. Julia 
värderar vilka ämnen de tycker om beroende på om de har en bra eller dålig lärare i 
ämnet. På frågan varför hon tycker om matte, bild och slöjd svarar hon: ”Det är så roliga 
lärare!” och på frågan varför hon inte tycker om NO, SO och engelska: ”Det är så sura 
lärare och man lär sig ingenting.”. Malin berättar allmänt om lärarna på hennes skola och 
menar att de inte bryr sig om någon mår dålig. Detta är en av orsakerna till varför hon 
bara verkar trivs rätt bra i skolan.  
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Under intervjun ber jag eleverna beskriva en bra idrottslärare. Egenskaper som då 
kommer fram är: ”lite snäll och lite elak” (Alexander), ”snäll” (Oscar), ”ska vara som 
påhittig och ska ha goda idéer och sådär och vara som sådär peppande och sådär.” 
(Malin), ”snäll, omtänksam, bry sig” (Julia), ”rätt sträng för då kan han ju lära de andra i 
klassen att hålla sig skärpt, att skärpa sig. Smart ska han vara också och duktig på att ge 
instruktioner. Han ska inte ha varken rökt eller snusat. Stark, ska han vara.” (Fredrik) och 
”ja, se till att alla har det bra och att det fungerar för alla” (Markus). Det är många olika 
egenskaper som kommer fram här. På följdfrågan om de har haft någon sådan bra 
idrottsläraren svarar alla att den de har nu är bra. Jag märker att vissa är mer övertygande 
än andra då de ger sitt svar. Malin ger inte ett speciellt övertygande svar då hon svarar att 
”Alltså hon som jag har nu är väl rätt bra.”. Både Oscar och Alexander däremot är väldigt 
bestämda i sina svar då de båda menar att den lärare de har nu är bra.  

 

Då Fredrik pratar om sin idrottslärare låter det nästan som om han pratar om sin stora idol 
och förebild; ”Ja, han som vi har just nu är faktiskt bra. Som jag tycker att en perfekt 
idrottslärare ska vara.”. Ändå menar Fredrik att idrottsläraren ”han försöker så gott han 
kan” då vi pratar om anpassning så aktiviteten även passar Fredrik och hans 
rörelsehinder.  

 

5.4 Relation till idrotten på fritiden 

Som jag tidigare beskrev så möter jag fyra av eleverna i samband med att de idrottar. Alla 
eleverna blir dock väldigt engagerade då jag frågar om deras idrottande på fritiden. Alla 
har de någon relation till idrott. Malin berättar om friidrottsträningarna: ”På friidrotten 
brukar de vara ganska hårda. /…/ Man får köra idioten, det är ju när man ska köra först 
tio meter, sen tillbaka, sen tjugo meter sen tillbaka och det är jättejobbigt…”. Även Julia 
tränar och tävlar i friidrott och berättar att hon tävlar i ”sextio meter, två hundra och kula 
och slalom och sånt.”. Gemensamt för de som jag möter i samband med idrott är att de 
håller på med individuella idrotter. De andra två, Oscar och Alexander, som jag inte 
möter i samband med någon aktivitet nämner båda att de har tränat innebandy tidigare 
men nu slutat. Oscar nämner att han och Alexander brukar spela innebandy på 
skolgården. 

 

Jag ställer även frågan om de tror att det har någon betydelse om man idrottar på fritiden 
vad man tycker om idrotten på skolan. Detta var en ganska svår fråga och flera förstod 
inte vad jag menade. Det fanns dock skilda åsikter om vad de ansåg i frågan. Malin tror 
att idrottande på fritiden leder till positiva tankar om idrotten på skolan. Hon menar att 
”för om man sportar på fritiden då är man ju som mer peppad för om man inte sportar 
någonting på fritiden så blir man mer åhh, nej inte idrott, det blir som, man kan inte 
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riktigt. Man kan inte (ohörbar text) vad idrotten och så egentligen innebär och så där”. 
Alexander, Oscar, Fredrik och Markus tror alla att det inte har någon betydelse för hur 
man upplever idrotten på skolan om man idrottar på fritiden. Markus motiverar sitt svar 
med att ” Alltså jag tänker inte så mycket på det. Jag tycker … det jag håller på med på 
fritiden det håller jag på med sen tänker jag inte på det så mycket mer.” 

 

5.5 Relation till idrotten på skolan 

Frågor som rör denna relation är den som vi stannar upp längst vid i intervjuerna. 
Eleverna har olika erfarenheter av hur deras upplevelser av skolidrotten och vid 
intervjuerna får jag ta del av dem. Som jag tidigare nämnde så var det en elev som 
spontant sa att idrott var ett favoritämne. Ingen av de jag intervjuade nämnde idrott som 
ett ämne de inte tyckte om. Av dessa svar och även av resten av intervjuerna kan man se 
att det är ingen av eleverna som är negativ till ämnet idrott och hälsa. Däremot finns det 
negativa delar i arrangemanget kring lektionerna på skolan. Malin nämner till exempel 
hon denna termin har varit själv med läraren på idrottslektionerna. På frågan vad klassen 
gör på idrottslektionerna svarar hon: ”… så att jag brukar vara ensam så jag vet inte vad 
resten av klassen brukar göra”. Hon trivs inte alls med denna lösning och har bett om 
ändring efter jul. Tidigare har hon varit med klassen och tycker att det har fungerat bra. 
”Jag kunde inte göra alla övningar men jag var som ändå med klassen.”, säger hon om 
lektionerna tillsammans med resten av klassen. 

 

Oscar och Alexander går i samma klass och båda verkar väldigt nöjda med 
idrottslektionerna. De svarar båda att de gör som klasskamraterna då klassen har idrott. 
Alexander pratar mycket om bollsporter och det märks att han tycker att sådana 
aktiviteter är kul. Under intervjun blir jag nyfiken på hur det går till då en elev med 
rullstol deltar i fotboll. Alexander förklarar för mig som om det är den enklaste sak i 
världen:  ”Om en kille är här och så skjuter han bollen i mitt hjul… (visar med händerna 
samtidigt som beskriver) … då får jag ta upp bollen och passa någon.”. Oscar beskriver 
hur det är att spela innebandy då man sitter i rullstol: ”Att man spelar som vanligt.”. De 
nämner dock några tillfällen då de inte kan vara med klassen. Alexander säger att då 
klassen ska göra sit-ups eller något man ska ligga ner, då kan inte han vara med. Men då 
får han göra något annat istället, som exempel nämner han basket. Oscar berättar att han 
har opererat ryggen och kunde därför inte vara med då det var kaströrelser tidigare. Även 
han fick göra någonting annat då klassen kastade. 

 

Markus tycker om ämnet idrott och hälsa men tycker inte om bollsporter. Orsaken till 
detta kan jag förstå är flera. Dels så hänger inte Markus med de andra i klassen lika 
mycket: ”köra rätt mycket bollsporter. Men det tycker jag inte är så kul för jag hänger 
inte med lika mycket. Det blir som inte… ja. Idrott blir för mycket, tycker jag…”. Dels så 
känner han sig utanför då de spelar fotboll på rasterna: ”Sen upplever jag så att om jag 
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ska vara med i fotboll och dom ska välja lag så brukar de ofta välja lag så brukar de ofta 
välja mig sist för att jag inte springer lika fort som alla andra i laget…”. Markus har 
försökt prata med sin idrottslärare om det här och önskat att de ska ha mindre bollsporter. 
Läraren lyssnade på honom och det blev mindre bollsporter men då resten av klassen 
gillar sporter och speciellt bollsporter är det lätt att det blir mer av det.  

 

Fredrik menar att han är med på det mesta i idrotten ”Jag klarar nog faktiskt det mesta i 
skolan.” När jag ber honom berätta vad han inte kan vara med på kommer han inte på 
någonting. Han kan inte heller svara på om aktiviteten anpassas särskilt efter honom. 
Precis som Markus är inte heller Fredrik så förtjust i bollsporter. Jag är nyfiken på varför 
och får då svaret ” Jag rider. Jag tycker att fotboll är fånigt bara för att man jagar någon 
himla liten boll.”  

 

Julia är väldigt positiv till ämnet idrott och hälsa och till aktiviteterna kring dem. Under 
intervjun kommer det fram att hon går i rh-klass (klass för elever med rörelsehinder). Där 
sitter alla i rullstol och aktiviteterna anpassas efter det. Julia säger att anpassningarna görs 
genom att ”det är väl ingen domare och vi brukar inte spela matcher och så”. Hon är alltid 
med på lektionerna om hon inte är sjuk eller borta på annat. Hon nämner simning och 
friidrott som sporter hon tycker mer om i ämnet idrott och hälsa. Anledningen till detta är 
att hon tycker att i dessa aktiviteter: ”då rör man på sig mycket mer.”. Julia berättar även 
hur det var innan hon gick i rh-klass och då var situationen en annan. Då fick hon inte 
vara med resten av klassen under idrottslektionerna. Istället fick hon och hennes assistent 
gå till gymmet då klassen hade idrott. Julia försökte prata med den idrottslärare hon hade 
då och bad om att få vara med resten av klassen. Läraren sa dock bara nej och försökte 
inte ens låta Julia vara med.  

 

Eleverna får berätta vad de skulle vilja ha mer av på idrottslektionerna. Svaren jag får är 
varierande men många vill ha mer av den sport de håller på med på fritiden. Markus 
skulle vilja rida mer men ser vissa hinder med detta: ”Ja, helst skulle jag vilja rida men 
det är ju en omöjlighet i och med att det inte är är så långt, eller omöjlighet, det är väldigt 
långt till någonstans och så är det bara jag i klassen som kan rida.”. Fredrik vill ha mer av 
den aktivitet som han nämnt som den som han tycker särskilt mycket om: ”Jag tycker nog 
faktiskt mer styrka och fys, fysik som det också heter. ”. Julia skulle vilja ha mer basket 
men tror inte att det är möjligt för ”det är många som har, eller som är, som har problem 
med armstyrkan… och då är det svårt att hålla i basketbollarna.” Malin som inte har så 
goda erfarenheter från idrotten denna termin skulle vilja ha mer redskap. Hon har tidigare 
haft det på idrottslektionerna och tyckte att det var kul då. Oscar och Alexander verkar 
nöjda med aktiviteterna läraren planerar för de vill inte ha någonting annat på lektionerna.  
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5.6 Lärare som möter elever med rörelsehinder 

En önskan med denna uppsats var att resultaten ska kunna hjälpa lärare som möter elever. 
En del i intervjuerna handlade om det finns något en idrottslärare som möter elever med 
rörelsehinder ska tänka på. Genom intervjuerna tycker jag att flera tips om vad man kan 
tänka på har kommit fram. En fullständig bild av hur bemötande kan vara har dock inte 
kommit fram, inte heller bilden av den perfekta idrottsläraren har jag fått i min hand. 
Elever är olika och tycker därför olika, helt enkelt. Däremot kan resultaten ses som en 
vägledning för lärare som möter elever med rörelsehinder. Det är dock viktigt att inte se 
dessa resultat som speciella för elever med rörelsehinder.  

 

Alexander, Julia och Fredrik pratar om att idrottsläraren ska anpassa efter rullstolen. 
Alexander säger att läraren ska tänka på att ”Tänka på vad han, eller hon kan, vara med 
på. Om det är nåt som den hela tiden kan vara med på.” Då Julia berättar varför hon 
tycker att den idrottslärare hon har nu är så bra blir anledningen att ”hon hjälper mig och 
anpassar till hela klassen och alla kan vara med”.  

 

Både Malin och Markus pratar mer om lärarens sätt att vara. Markus tycker inte att 
läraren ska göra sig till för elever med rörelsehinder:   

”Ett tips kan ju vara, den ska ju inte vara, den ska inte vara särskilt 
mycket, särskilt mycket såhär att är du trött, alltså den ska inte vara… 
jag tycker att den ska vara, den ska egentligen inte tänka på så mycket, 
den ska ju liksom bara tänka på att den som har rörelsehinder kanske 
blir tröttare, alltså blir väldigt trött, väldigt fort. Eller kan bli… och ja, 
de kanske ska tänka på att, ja, det inte går lika lätt, men jag tycker inte 
att den ska vara liksom… ja, den ska få, den bör nog, alltså den 
rörelsehindrade bör nog få säga när den är trött och då bör den kanske få 
gå undan om den vill… ”  

När Markus tidigare har beskrivit en bra idrottslärare tolkar jag det som om han tänker på 
sin egen situation och andra elever med rörelsehinder. Han menar att en bra idrottslärare 
ska se till att alla har det bra och att det fungerar för alla. Malin tycker det är viktigt att 
läraren får alla att vara delaktiga men även att läraren har tänkt ut andra val för eleven 
med rörelsehinder:  

”Ja, alltså, tänka på att även om man har ett rörelsehinder så är man ju 
ändå, man är ju lika delaktig och sådär som dom andra, det beror ju som 
som på vilket handikapp man har. Dom måste som tänka på att om de 
andra i klassen har (ohörbart) ha andra val, dom får ofta vara ute och gå 
för att man inte kan vara med. ”  

Med andra val menar hon att läraren måste ha andra aktiviteter som den med 
rörelsehinder kan göra om aktiviteten inte går att genomföra för denna. Många gånger har 



 24 

hon varit med om att hon ska komma på någonting och det menar hon inte är så lätt då 
man kommer till lektionen och inte får tänka efter innan. Även i Malins tidigare 
beskrivning av en bra idrottslärare kommer det fram egenskaper som jag tror syftar på att 
vara positiva för elever med rörelsehinder. Hon nämner bland annat att idrottsläraren ska 
vara påhittig och peppande.   

 

5.7 Analys 

Det är intressant att många av eleverna relaterar idrott till att man är fysisk aktiv. Det de 
menar med fysisk aktiv är kanske inte samma sak som det vi anser vara det, tänker jag. 
Att Malin inte kan beskriva begreppet och skyller på att hon bara deltagit i två 
idrottslektioner är även det intressant. Det kan betyda att hon förknippar idrott med 
idrottslektioner i skolan, inte med det hon gör på fritiden.  Malin beskriver hälsosamma 
människor som friska människor och syftar då inte på medfödda förutsättningar utan om 
det som man själv kan välja över såsom rökning och snusning. Markus beskrivning av 
hälsosam känns dubbel för mig. Han menar att hälsa är det som gör att han orkar medan 
hälsosam är då man är ute och promenerar. Det är just promenader och att gå som är svårt 
för honom.  

 

Att ingen elev antydde att de behövde hjälp tolkar jag som att elever med rörelsehinder 
vet att de är i en situation då de behöver hjälp. Det syns på dem och de behöver således 
inte fråga om hjälp. Dessutom är de redan annorlunda i och med att de är rörelsehindrade 
och hjälpsituationen gör att de blir ännu mer annorlunda. Däremot är de villiga att hjälpa 
andra vilket kan tyda på att de vill visa sig självständiga och att de inte är de enda som 
behöver hjälp. De elever som har assistent nämnde detta som självklart. Det kanske är 
konstigare för de andra eleverna i klassen som inte är van vid en elev med assistent. Det 
kan hända att klasskamraterna drar sig undan och undviker att vara med den elev som har 
en assistent.  

 

Att flera av eleverna nämner slöjd som ett ämne de tycker om är intressant. Slöjd är ett 
ämne då man arbetar med händerna och alla sitter ner och arbetar. Att det är så kan vara 
positivt för de elever med rörelsehinder då de deltar på samma villkor som de andra 
eleverna. Att ingen av eleverna nämner skolidrotten som ett ämne som de inte tycker om 
kan bero på flera saker. Det kan vara slumpen eller så beror det på att jag nämnde i början 
att jag ska skriva en uppsats om skolidrott och elever med rörelsehinder. De vill inte 
nämna att de tycker ämnet är negativt med tanke på vad min uppsats ska handla om.  

 

Jarkman (1996) tar upp i sin studie om omklädning och duschning för elever med 
rörelsehinder. Med tanke på hennes diskussion valde jag att ta upp frågan i min studie.  



 25 

Det resultat jag fick fram visar att de som inte byter om verkar inte tycka att det var något 
konstigt med det. Skolorna verkar dock inte tänka på att lägga schemat för att underlätta 
detta. Att få chansen att byta om kan bidra till att känslan av delaktighet ökar för elever 
med rörelsehinder.   

 

Då eleverna beskriver en bra idrottslärare är det många olika egenskaper som kommer 
fram. Detta beror givetvis på att eleverna har olika erfarenheter. Malin och Markus är de 
som tar med egenskaper även utifrån deras behov som rörelsehindrade. De andra 
beskriver rätt allmänt en bra idrottslärare. Detta kan tolkas på olika sätt. Det kan bero på 
att eleverna inte gör någon skillnad på att vara rörelsehindrad eller inte. Eleverna ser hur 
en bra lärare ska vara inte hur en bra lärare ska vara för en elev med rörelsehinder. Jag 
tolkar det som om att eleverna utesluter inte att de är rörelsehindrade utan de lägger inte 
så stor vikt vid det. Att alla nämner den lärare de har nu som en som har de egenskaper 
som de beskriver som bra egenskaper är intressant men inte så konstigt. Det är kanske 
den som först dyker upp i deras tankar då jag ställer frågan. Dessutom kanske de inte har 
erfarenhet av så många lärare. En fördel med att göra intervjuerna i ett möte med eleverna 
är att jag får ta del av kroppsspråk, tonläge och andra beteenden vilket kan ha betydelse 
för svaren. På frågan om de haft någon bra lärare svarar några snabbt medan några av 
eleverna är mer tveksamma. Det här kan jag tolka in det i min analys av svaren vilket gör 
det intressant. Det är till exempel en viss skillnad i Malin och Oscars svar. Malin är mer 
avvaktande medan Oscar svarar direkt att den lärare de har nu är bra. Så även om jag får 
samma svar tolkar jag svaren olika.  

 

Att alla elever har en relation till idrott på fritiden märks väl i deras sätt att prata om den 
idrott de utövar. De blir engagerade och berättar gärna om idrotten de utövar på fritiden. 
De elever som utövade en idrott på fritiden höll alla på med individuella idrotter. Att det 
är så kan vara en tillfällighet men det kan även ha olika orsaker, tolkar jag. Detta kan 
givetvis ha en praktisk förklaring; att det inte finns tillräckligt många intresserade 
rörelsehindrade i samma ålder så att man kan bilda ett lag. Det kan även bero på att elever 
med rörelsehinder deltar med så olika förutsättningar så att det är ”lättast” att delta i 
individuella idrotter. Där behöver de inte hänga med andra och känna av pressen från 
gruppen. Även då vi pratar om idrott och hälsa nämner de flesta elever individuella 
idrotter som idrotter de tycker bäst om. Det är egentligen bara Oscar och Alexander som 
nämner lagsporter som sporter de tycker speciellt mycket om. Det är flera orsaker till 
detta som nämns. Det kan bero på att man inte hänger med lika mycket i lagsporterna och 
tycker därför inte att det är speciellt kul. Markus är den som nämner detta som 
anledningen till varför han inte tycker om bollsporter. Fredrik nämner att han inte gillar 
fotboll för det är fånigt. Jag tolkar det här som ett svepskäl och att han inte tycker om 
fotboll för att han inte hänger med de andra i klassen Det kan även bero på att i lagsporter 
märks det mer att man är annorlunda än i de individuella idrotterna. I de individuella 
sporterna tävlar man bara med sig själv och det är även lättare att anpassa efter speciella 
behov. Ytterligare en orsak till varför de flesta elever föredrar individuella sporter är att 
de höll på med någon individuell idrott på fritiden, tolkar jag. Att däremot Oscar och 
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Alexander tycker bra om bollsporter kan bero på att de har varandra i klassen. Det är då 
lättare för läraren att komma ihåg att anpassa regler efter dem. Både Oscar och Alexander 
har dessutom en assistent var som är med på idrottslektionerna. Överlag tolkar jag det 
som om assistenterna har stor betydelse för hur delaktig eleverna blir. 

 

Frågan om idrottande på fritiden påverkar skolidrotten var svår att förstå och de svar jag 
fått vet jag inte om jag kan se som trovärdiga. I några fall har vi missförstått varandra och 
i några fall märker jag att jag inte förstår vad eleverna egentligen menar. Jag tolkar det 
som att det här är en fråga som inte många elever tänker på, rörelsehindrade eller inte.  

 

Under intervjuerna kommer det även fram att rörelsehinder kan leda till andra 
komplikationer som gör att eleven inte kan delta i idrottsundervisningen fullt ut. Oscar 
berättar att han har opererat ryggen och efter det kunde han, under en tid, inte delta i 
övningar där man skulle kasta. Julia berättar om flera i hennes klass som har svaga armar. 
De har därför inte så mycket basket i klassen. Komplikationer som detta kan nog bidra till 
ett större utanförskap. Eleven har redan problem med att förflytta sig ”normalt” och att då 
vissa andra kroppsfunktioner ska bli nedsatta kan förvärra situationen. Det kan bli ännu 
fler övningar som inte går att delta vilket i sin tur kan leda till mer passivitet eller nya sätt 
att klara av livssituationen på.   
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6.0 Diskussion 
 
Av de resultat jag har fått går det att säga att de elever jag intervjuade är alla positiva till 
idrott och har en god relation till den. Relationen och erfarenheten till idrott och hälsa hos 
eleverna varierar men det finns ingen som är negativ till ämnet. Dock går det att ana att 
arrangemang kring ämnet idrott och hälsa ses som negativa och det drar ner de positiva 
upplevelserna av idrottsundervisningen. Jag tolkar resultatet som att i idrott och hälsa ser 
eleverna sig själva som delaktiga på lika villkor som de andra eleverna i klassen. Alla 
deltar i aktiviteterna så långt det är fysiskt möjligt. Det är ingen av eleverna som hindras 
av sina egna tankar. Jag märker en stor vilja hos de här eleverna att delta i undervisningen 
på lika villkor som deras klasskamrater. Det är intressant att se att elever jag intervjuade 
har, överlag, positiva upplevelser av ämnet idrott och hälsa.  

 

De tidigare studierna (BO, 2002, Heimdahl Mattson, 2001, Jarkman, 1996 och Jerlinder, 
2005) jag har tagit del av visar en mer negativ bild av idrott och hälsa. En möjlig orsak 
till varför eleverna i min studie överlag har positiva erfarenheter till idrott och hälsa kan 
vara att kunskapen har ökat hos lärare. Jag kan se att de andra studierna som visar en 
negativ bild är några år gamla (fyra, fem och tio år). Min och Jerlinders studie, vilket 
även är de färskaste studierna, visar att eleverna har positiva erfarenheter av skolidrotten. 
Det kan vara så att lärarna på de år som har gått har fått en ökad kunskap och därmed 
kunnat göra idrott och hälsa till en positiv upplevelse för elever med rörelsehinder.     

 

En annan aspekt som bör analyseras då resultatet ska tolkas är vilken coping strategi 
eleverna har intagit. Det är av betydelse för upplevelserna av ämnet idrott och hälsa, 
anser jag. Jag tolkar resultatet som om de elever jag kom i kontakt med alla har intagit 
den aktiva rollen i coping strategierna. Eleverna är alla aktiva och låter inte deras 
rörelsehinder hindra dem från att leva ett så normalt liv som möjligt. Om de inte är 
delaktig i vissa övningar eller vissa sporter på idrotten är det inte deras passivitet som 
orsakar detta utan snarare andra fysiska eller praktiska möjligheter. Att de alla har intagit 
en aktiv strategi för att klara av sin situation speglar sig även på idrottandet både på 
skolan och på fritiden. Jag tolkar det som att i och med att eleverna jag intervjuade har 
valt att vara aktiva i övrigt ser de det som en självklarhet att vara fysiskt aktiva. 

 

Trots att de jag intervjuade i stort sett är nöjda över idrottsundervisningen i skolan blir jag 
förvånad över hur vissa behandlas. Malin är den jag tänker på. Hon är ensam med läraren 
under idrottslektionerna och trivs inte alls med denna lösning. Det märks, under hela 
intervjun, att hon vill vara med de andra i klassen. Jag tolkar det som att det är inte bara 
för att få möjlighet att idrotta utan även för att få känna sig delaktig i den sociala 
gemenskapen. Även om just Malin kanske mer saknar den sociala delen tänker jag på 
dem som inte får möjlighet att delta i idrottsundervisningen med samma möjligheter som 
de utan rörelsehinder. De kanske inte utför någon fysisk aktivitet alls, vilket Malin ändå 
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gör på fritiden. Den debatt som Blom och Sjöberg (1999) tar upp angående om det finns 
en skola för alla blir i högsta grad aktuell då man får ta del av Malins erfarenheter. Det 
räcker med att en elev inte är delaktig på lika villkor för att debatten ska kvarstå och vara 
aktuell. Så länge inte alla elever får gå i den skola för alla som finns idag på lika villkor 
måste detta uppmärksammas och debatten leva vidare. Det här är inte bara en fråga om en 
elevs sociala liv utan även en fråga om att vi bryter mot FN: s standarregler och 
Salamancadeklarationen.  

 

Det märks klart att relationen till läraren påverkar hur ämnet uppfattas. Det tror inte jag är 
avvikande i jämförelse med elever utan rörelsehinder. Däremot kan jag tänka mig att 
kanske är viktigare att ha en bra relation till lärarna för elever med rörelsehinder då de 
redan kanske känner ett utanförskap och har därför en negativ bild av skolan. Även denna 
relation var positiv för de flesta elever som deltog i min studie. Eleverna hade en god 
relation med läraren och var nöjd med vad de gjorde på lektionerna, överlag. Malin var 
lite besviken på sin idrottslärare ibland då det förväntade sig att hon skulle komma på vad 
hon skulle göra under lektionen.  

 

En önskan med intervjuerna var att få fram elevernas upplevelser av idrott och hälsa men 
även om det är någonting lärare kan tänka på då en elev med rörelsehinder deltar i 
idrottsundervisningen. Tack vare svaren på intervjuerna tycker jag att jag har fått fram en 
bra bild av vad lärare ska tänka på. Att tänka på att anpassa för rullstolen kan verka 
simpelt men jag tror inte det är så självklart som många tror. I många fall tror jag att 
lärare lätt glömmer bort att se möjligheterna med rullstolen utan ser bara hindren. Om 
hindren glöms bort går det att få en elev med rörelsehinder delaktig i aktiviteterna och i 
den sociala delen vilket eleverna jag kom i kontakt med är goda exempel på. Både Malin 
och Markus påpekar saker som lärare kan tänka på i sitt beteende. Jag tror att om en 
lärare har en öppen inställning till alla elever och dess möjligheter går det att få alla 
delaktiga på lika villkor.  

 

Precis som Jerlinder (2005) ska jag givetvis fråga sig vilka som deltar i studien och om 
resultatet hade varit annorlunda om deltagarna hade varit andra elever. De som nu deltog 
fick jag kontakt med via en lägerdag som ordnades för dem som gillar att röra på sig och 
vara ute i naturen. Redan vid första kontakten med dessa elever skulle man kunna gissa 
att dessa är positiva till idrottsundervisningen i skolan. Jerlinder tar också upp detta i sin 
diskussion och menar att det är de som är positiva till idrottsundervisningen som väljer att 
ställa upp på en sådan här undersökning. 

 

För att resultatet av intervjuerna ska svara mot syftet som är satt för studien är det viktigt 
att ha en väl genomarbetat intervjuguide. I och med att det inte går att mäta hur 
trovärdigheten i de svar som fås är det viktigt att intervjufrågorna är väl genomtänkta och 
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att det finns ett syfte bakom dem. Då jag utformade intervjuguiden försökte jag tänka på 
detta bland annat genom att undvika ja och nej frågor och ledande frågor. Genom att ha 
öppna frågor som ger deltagarna chansen till svar som passar dem minskas risken för att 
jag ska styra in deltagarna på de svar jag vill ha. (Doverborg & Pramling Samuelsson, 
2000)  

Även om en väl genomarbetad intervjuguide finns anser jag att en risk som alltid finns då 
människor är med i en studie är att deltagarna ger de svar de tror intervjuaren vill höra. I 
och med att skydda deltagarna i en studie går det dock att minimera denna risk. Jag var 
noggrann med att tala om att deras namn inte kommer att nämnas i studien och att de inte 
behövde tala om vilka skola de gick på. För mig är det givetvis omöjligt att bedöma 
huruvida svaren jag får är ärliga eller inte men med tanke på ovan nämnda konfidentitet 
är chansen till trovärdiga svar hög.  

 

6.1 Vidare studier 

Arbetet med denna uppsats har varit mycket lärorikt och intressant för min egen del. Jag 
hoppas givetvis att jag har bidragit läsaren någonting också. Under arbetet med uppsatsen 
har jag fått nya infallsvinklar och mitt sätt att tänka har förändrats på flera vis. Jag har 
blivit positivt överraskad över de svar jag fått och ser det som ett gott betyg till dagens 
lärare. Det är dock viktigt att komma ihåg att det här är en mycket liten undersökning och 
den belyser bara vilken relation sex elever med rörelsehinder har till 
idrottsundervisningen. Ett naturligt steg för vidare studier vore att göra intervjuer med 
fler elever för att få möjlighet att ta del av deras upplevelser. Det är då lättare få en riktig 
bild av hur upplevelserna av idrotten är för elever med rörelsehinder. Som komplement 
till intervjuer skulle det vara intressant att genomföra observationer av 
idrottsundervisningen för ett antal elever. Även detta skulle göra bilden klarare och mer 
rättvis.  

 

Då jag har fått mycket inspiration och idéer från Jerlinders (2005) uppsats om 
idrottsundervisning för elever med rörelsehinder skulle jag även se det som intressant att 
bygga vidare på hennes studie. Den fallstudie då hon följde en pojke och hans upplevelser 
av idrottsundervisningen såg hon som en pilotstudie och för att väcka nya frågor. Detta i 
sin tur kan leda till för en mer omfattande studie.  

 

Nästa steg i ämnet ser jag vara att se om det finns någon könsskillnad mellan elever men 
även lärare. Har flickor och pojkar olika upplevelser? Behandlar manliga och kvinnliga 
lärare elever med rörelsehinder på olika sätt? Blir flickor och pojkar med rörelsehinder 
behandlade på olika sätt?  
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Bilaga 1 
Intervjuguide 
 
Namn? 

 

Ålder? 

 

Klass? 

 

Hur trivs du i skolan tycker du? 

 

Är det något särskilt ämne som du tycker är kul? 

Varför det? 

 

Är det något särskilt ämne som du tycker är tråkigt? 

Varför det? 

 

Skulle du vilja berätta för mig vad idrott är? 

  

Skulle du vilja berätta för mig vad hälsa är? 

 

Är det viktigt att vara hälsosam tycker du? 

 

Hur är man då? 

 

Vad brukar klassen göra på idrott och hälsa lektionerna? 
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Vad gör du under en lektion i idrott och hälsa?    

Ge exempel och beskriv! 

Om delaktig, anpassas aktiviteten efter dig?   

 Om inte delaktig, när kan du inte vara med?  

Skulle du vilja vara med mer på idrottslektionerna?   

Ge mig några exempel på hur det skulle kunna gå till. 

  

Brukar du byta om till träningskläder?  

Om inte varför inte då? 

 

Vad i ämnet idrott och hälsa tycker du är särskilt roligt? 

Vad är det som får dig att känna så tror du? 

 

Vad i ämnet idrott och hälsa tycker du är särskilt tråkigt? 

Vad är det som får dig att känna så tror du? 

 

Hjälper någon dig på idrottslektionerna? 

Om du behöver hjälp säger du till då? 

 Om ja, vem hjälper dig? 

 Om nej, varför inte? 

 

Hjälper du någon annan på idrottslektionerna? 

 

Hur tycker du en bra idrottslärare ska vara?  
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Har du haft någon sådan? 

 

Vad vill du att en idrottslärare ska tänka på då en elev med rörelsehinder är med på 
lektionerna?  

 

Vem bestämmer vad ni ska göra på idrottslektionerna?  

Varför är det så tror du? 

 

Finns det något särskilt som du skulle vilja göra på idrott och hälsa lektionerna men som 
ni inte gör?  

Om svaret är ja, vad i så fall? och vad är det som gör att det inte blir av tror du? 

 

Håller du på med någon idrott på fritiden? 

Skulle du kunna berätta om dina aktiviteter? 

Om ja, hur ofta då?  

Hur tar du dig till och från träningen? 

Eller:  

Vad fick dig att börja med (aktiviteten där vi möts nu)? 

Håller du på med någon annan aktivitet på fritiden? 

Vilken? 

 

Håller resten av din familj på med idrott? 

Vilka i familjen? 

Vilka aktiviteter då? 

Är det någon aktivitet som ni utför gemensamt? Vad i så fall? 
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Tror du att det har någon betydelse för hur man upplever idrott och hälsa lektionerna i 
skolan om man idrottar på fritiden?   

Hur tänkte du då? 

 

Har du några idrottsliga förebilder, någon idrottare som du tycker är duktig och som du 
gärna skulle vilja vara som?  Om ja, vem i så fall? Varför är han eller hon så bra tycker 
du? 

 

Jag ser att du sitter i rullstol. Använder du alltid den eller förflyttar du dig på annat sätt 
ibland? 

Eller:  

Jag såg att du gick hit. Använder du ibland hjälpmedel för att förflytta dig? Om ja, vilka? 

 

Är det något annat som du skulle vilja berätta för mig eller något som jag har glömt att 
fråga om tycker du? 

 

Då får jag tacka dig så mycket för att du ville vara med!  

 
 


