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Sammanfattning 
 

”Här finns det ju kanter som inte är helt perfekta. Men man tar sig ju fram med en liten extra 

omväg eller så.” Citatet beskriver en av de fem intervjuade pedagogernas syn på inkludering 

av rullstolsburna elever under idrottslektionen. Studiens syfte är att se till vilka 

anpassningsmöjligheter samt svårigheter det enligt pedagoger finns vid idrott med 

rullstolsburna elever. Under arbetet med studien har jag inspirerats av hermeneutiken. Det jag 

kom fram till i min studie var att det enligt pedagogerna finns svårigheter som kan skapa 

hinder för den rullstolsburna eleven, så som den befintliga miljön, pedagogers kompetens 

samt vissa aktiviteter. Vid dessa svårigheter krävs det extra planering och en vilja att se 

möjligheter av pedagogerna. Resultatet visar att det finns många anpassningsmöjligheter till 

att rullstolsburna elever ska kunna vara med på idrottslektionerna. Det är till exempel att 

planera alternativa aktiviteter, individualisera målen i läroplanen samt att införskaffa material 

som underlättar för den rullstolsburna eleven. Min studie kan fungera som en inspirationskälla 

för blivande och verksamma pedagoger samt rektorer för att underlätta idrottslektionerna för 

rullstolsburna elever, samt göra lektionerna till en positiv upplevelse för dem.  

 

Nyckelord: Inkludering, rullstolsburna elever, idrott, anpassningsmöjligheter, svårigheter.  
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Introduktion 

Fysiska aktiviteter kan främja ett utåtriktat liv vilket i sin tur kan underlätta för en individ att 

bli inkluderad i samhället. Ämnet Lek, rörelse, idrott och hälsa skulle, inom habiliteringen och 

rehabiliteringen, kunna vara ett användbart medel både under skoltid men även på elevernas 

fritid. Flertalet elever med funktionshinder ser idrotten som en social mötesplats, där de kan 

knyta nya kamratkontakter som i sin tur påverkar deras självkänsla positivt (Kristén, 2010).  

 

Det finns de som ser till de svårigheter som kan uppstå på grund av sitt funktionshinder, samt 

så finns det de som ser till de möjligheter som finns. Detta citat från Eric Hammarstrand som 

är rullstolsburen visar på en person som ser till de möjligheter som finns:  

 

”Det bästa i skolan är idrott, särskilt innebandy och fotboll. I innebandy är 

jag målvakt. Det blir en del hårda bollar, men det får man ta. I fotboll kan 

jag inte vara målvakt, målet är för stort, så jag spelar forward. Jag kan inte 

sparka, så jag styr in bollen i mål med fotplattan. När jag spelar fotboll 

känner jag mig inte handikappad”.  

(Blom & Sjöberg 1999 sid: 61)  

 

Citatet visar på vilken vilja barn i rullstol kan ha för att göra samma saker som sina icke rull-

stolsburna kompisar, vilket kan innebära att undervisningen inte behöver förändras i så stor 

grad vid undervisning av en rullstolsburen elev. Det går att läsa LGR11 att de positiva upple-

velserna av både rörelse och friluftsliv under de tidiga åren av ett barns liv är av en stor vikt 

om de blir fysiskt aktiva senare i sina liv (Skolverket, 2011). Hur stor förändring som sker i 

undervisningen beror på eleven och elevens behov.  De elever som lämnar skolan med mycket 

låg självuppfattning löper enligt Regeringen (1997) stor risk att hamna utanför den sociala 

gemenskapen. Skolan har ett ansvar att anpassa undervisningen efter alla elevers förutsätt-

ningar och behov.  

 

Persson (2008) beskriver det relationella perspektivet, vilket innebär att en svårighet ska ses i 

relation till den rådande miljön. En svårighet skapas i mötet med till exempel undervisnings-

miljön. Skolan ska anpassa undervisningsmetoder och strategier för alla elevers förutsättning-

ar till att lära. Det kan ses till det som Franzén Bohman (2000) skriver om att elever med 

funktionshinder behöver vissa grundläggande förutsättningar för att kunna träna fysiskt regel-

bundet. Där ibland måste, enligt författaren, det redan från förskolan kunna erbjuda allsidiga 

rörelseaktiviteter, samt en god och anpassad undervisning i idrott.  
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Syfte 
 

Syftet med detta arbete är att; undersöka vilka möjligheter och svårigheter lärarna i idrott och 

hälsa i dagens verksamhet säger att de har, i arbetet att hjälpa de elever som är rullstolsburna 

med de mål i kursplanen för idrott och hälsa som kan bli svåra att klara av på grund av deras 

funktionsnedsättning.  

Frågeställningar 
 

 På vilket sätt kan idrottslärarna anpassa lektionerna för de elever som är 

rullstolsburna så de kan vara med på idrottslektionerna? 

 

 Vilken problematik finns enligt lärarna i undervisningen för rullstolsburna elever 

i ämnet idrott och hälsa? 

Begreppsdefinition  
 

I kommande kapitel kommer jag att förklara två viktiga begrepp som är relevanta i arbetet. 

Dessa två begrepp är; 

 

 Funktionshinder 

 

 Rörelsehindrade  

Funktionshinder 
 

Begreppet funktionshinder kan innebära många olika slags funktionsnedsättningar. Det kan 

till exempel vara synskadade, hörselskadade eller rullstolsbundna. Det vi idag kallar för  

Funktionshinder och funktionsnedsättning kallade vi förut för ett handikapp (Skolverket, 

2007). 

Rörelsehindrade 
 

I begreppet funktionshinder så ingår ett begrepp som heter: Rörelsehindrade. Detta begrepp 

berör alla människor som har motoriska svårigheter.  

”Rörelsehinder är en samlingsbeteckning för ett flertal olika diagnoser där den gemensamma 

komponenten är motoriska svårigheter” (Skolverket, 2001, sid 7). 

Då begreppet rörelsehindrad är väldigt stort valde jag att rikta in min undersökning och analys 

på de elever som är rullstolsburna. 
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Bakgrund 
 

I följande avsnitt beskriver jag den tidigare forskning samt litteratur som är relevant för min 

studie. Jag har valt att dela in avsnittet i följande underkategorier; 

 Inkludering 

 Elever i behov av stöd 

 Pedagogers kompetens 

 En skola för alla 

 Normalt/Avvikande 

Inkludering 
 

Inkludering är ett viktigt begrepp att ta upp i arbetet. Inkludering är ett begrepp som låter som 

en självklarhet men som inte alltid är så självklart. Tideman m.fl. (2005) beskriver inkludering 

med att alla individer innefattas från början, till skillnad från integrering där det krävs en aktiv 

inplacering. Tössebro (2004) skriver om en mamma som har en son i 14 års ålder och han har 

en CP-skada samt Tourettes syndrom. Denna mamma menar att hennes son inte trivs i skolan 

av den anledningen att det blir för mycket fokus på att inkludera honom, vilket leder till ett 

utanförskap då han får för många fördelar. Även Emanuelsson (2004) skriver att det är 

föräldrarna till barn som skall bli inkluderade i ”normala” klasser som märker att deras barn 

inte mår bra. Att jobba för en mer inkluderande skola måste göras på ett så pass bra sätt så det 

inte övergår till ett utanförskap istället, vilket lätt kan bli om läraren arbetar för hårt med att 

inkludera en enskild elev.  

I Andersson & Thorsson (2007) står det att ett fullt inkluderande är ett mål att sträva mot. Att 

få alla elever inkluderande i alla situationer är ett högt uppsatt mål, detta kan vara ett så högt 

uppsatt mål att det kanske inte går att nå upp till. Vi ska se detta som en fortlöpande process 

som hela tiden skall arbetas mot, trots att vi vet att det kanske aldrig kommer att kunna 

tillämpas fullt ut. Persson (2008) skriver även om att genom att specialpedagogiken finns, 

skapar det en miljö för exkludering och segregation. Att elever som har svårigheter blir 

omhänder tagna av specialiserade lärare som skall göra så dessa elever lär sig det som de 

andra klarar med en ”vanlig” lärare.   

 

Blom & Sjöberg (1999) skriver att 1994 träffades 92 regeringar och 25 internationella organi-

sationer i staden Salamanca och skapade den så kallade Salamancadeklarationen. Denna de-

klaration uppmanar till att utveckla utbildningssystemet så alla barn, oavsett vilka funktions-
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nedsättningar de har, tas emot i skolan. Denna deklaration säger även att inkludering är viktig, 

vilket har gjort att arbetet mot att försöka inkludera alla elever i skolan har fått stort fokus.  

Nedan kommer en viktig punkt ur Salamancadeklarationen.  

 

”Undervisning av elever med behov av särskilt stöd – en fråga som berör 

både Nord och Syd lika mycket – är ett projekt som inte kan drivas framåt 

isolerat från andra strävanden. Det måste ingå i en övergripande 

utbildningsstrategi, ja, det måste vara ett led i en ny inriktning av social- och 

finanspolitiken. Det kräver en omfattande reform av det allmänna 

skolväsendet.” 

(Salamancadeklarationen och Salamanca +5 nr 1/2001 sid:12) 

 

Elever i behov av stöd 
 

I Larfors & Casson (2006) står det att elever i behov av särskilt stöd skall få det stöd dessa 

elever behöver oavsett om det finns en diagnos på eleven eller inte. Detta stöd skall 

ovillkorligt sättas in, tack vare en lagstadgning i grundskoleförordningen. 

 

”1 § Utbildningen i grundskolan skall syfta till att ge eleverna de kunskaper 

och färdigheter och den skolning i övrigt som de behöver för att delta i 

samhällslivet. Den skall kunna ligga till grund för fortsatt utbildning i 

gymnasieskolan. Särskilt stöd skall ges till elever som har svårigheter i 

skolarbetet. (Utbildningsdepartementet, Skollagen 1985:110 kap 4, 1 §)” 

 

Dock finns det elever med ett funktionshinder som inte är i behov av särskilt stöd, samt elever 

utan ett funktionshinder som är i behov av särskilt stöd.  Anledningen till att en elev med ett 

funktionshinder skall få särskilt stöd kan vara att denne har svårt att uppnå kunskapsmålen 

(Larfors & Casson 2006). Myndigheten för skolutveckling och Specialpedagogiska institutet 

(2005) skriver även de att det i skolförfattningarna inte ställs krav på diagnoser eller intyg 

överhuvudtaget för att en elev skall få särskilt stöd. De tar också upp att enligt skolans 

styrdokument skall detta stöd sättas in ovillkorligt för dem elever i behov av detta stöd. Samt 

att de elever som får detta extra stöd även har rätt till ett åtgärdsprogram (Myndigheten för 

skolutveckling och Specialpedagogiska institutet 2005). 

 

 

”Om det genom uppgifter från skolans personal, en elev, elevens 

vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att eleven kan ha behov av 

särskilda stödåtgärder, skall rektorn se till att behovet utreds. Om 

utredningen visar att eleven behöver särskilt stöd, skall rektorn se till att ett 

åtgärdsprogram utarbetas. Av programmet skall det framgå vilka behoven är, 
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hur de skall tillgodoses samt hur åtgärderna skall följas upp och utvärderas. 

Eleven och elevens vårdnadshavare skall ges möjlighet att delta när 

åtgärdsprogrammet utarbetas.”  

(Utbildningsdepartementet, 1994:1194, kapitel 5, 1§)  
 

Det går vidare att läsa i grundskoleförordningen (Utbildningsdepartementet, 1994: 1194) att 

stöd skall ges till elever som inte kommer att uppnå målen i slutet av årskurs tre, fem eller nio 

eller om eleven av andra skäl behöver särskilt stöd.  

Pedagogers kompetens 
 

I skolverkets rapport nr 202 (Skolverket, 2001) går det att läsa att anledningen till att en stor 

del barn i behov av särskilt stöd inte uppnår målen är på grund av lärarens kompetens.  I 

rapporten står det att lärarens okunskap om dessa funktionsnedsättningar i samspel med just 

den funktionsnedsättning som eleven har, gör att det blir svårt för eleven att klara målen, men 

även för läraren att skapa den undervisning som gör att eleven klarar målen. Svenska 

handikappsidrottsförbundet SHIF som bildades 1969 skriver på sin hemsida att de anordnar 

utbildningar för de som vill bli ledare inom handikappsidrotten. Utbildningen är utformad i 

olika steg, allt från de som ”bara” vill ha grunden till de som vill vara ledare på elitnivå. 

Lärarlyftet är en fortbildning för lärare för att utveckla kompetensen hos läraren, och 

samtidigt öka elevers måluppfyllelse. Fokus under denna fortbildning ligger i att öka lärarens 

kompetens i både ämnesdidaktik och ämnesteori. Under varje mandat period har 30 000 lärare 

möjligheten att delta i fortbildningssatsningen (Skolverket, u.å). Franzén Bohman (2000) 

skriver: 

”Det finns således ett stort behov av att utveckla och genomföra lämplig 

fortbildning av lärare i hela landet och i nästa steg även av tränare”  

(Franzén Bohman, 2000, sid: 1) 

Detta går att förstärka i det som Vernersson (2002) skriver om att den viktigaste resursen som 

skolan har är självklart den personal som arbetar inom skolans värld. Alla som är verksamma i 

skolan har ett eget ansvar om att tillfredställa alla elevers behov. Tack vare de kraftiga 

besparingarna som sker inom skolans värld har personal så som specialpedagog och 

speciallärare dragits in. Då inte de ekonomiska eller personella resurserna finns kan de bidra 

till att man blundar trots att behovet för hjälp finns (Vernersson 2002).  

Även Persson (2008) beskriver att pedagoger är i behov av få en förståelse för att 

funktionsnedsättningar ryms inom den normala variationen av olikheter. 
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En skola för alla 
 

Det finns ett uttryck i Sverige som heter ”en skola för alla”, detta står för en gemensam skola 

för alla barn.  

”En bra skola är en förutsättning för en livskraftig demokrati. Den svenska 

skolan skall vara en sammanhållen skola, som ger likvärdig utbildning till 

alla barn och ungdomar.” (Regeringen, 1997)  

Det går även att läsa i läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och  

fritidshemmet (Skolverket, 1994, Lpo 94) att det offentliga skolväsendet skall vila på en de-

mokratisk grund. Det står skrivet i skollagen (Utbildningsdepartementet 2010:800) kap 1, 5§ 

att en utbildning skall vara utformad så den överensstämmer med de grundläggande demokra-

tiska värderingar så som individens egen frihet och integrering och alla människors lika värde. 

De som är verksamma i skolans värld skall aktivt och kontinuerligt agera mot alla olika for-

mer av kränkande behandlig. Ahlberg (1999) skriver att skollagen gör att varje skolreform 

skall se likadan ut oavsett var i landet den utövas. De mål och riktlinjer som lärarna ute på 

skolorna har att hålla sig till på en nationell nivå för att kunna göra all undervisning likadan i 

hela landet, är de som står i Lpo 94. I Läroplanen (Skolverket, 1994) går det också att läsa om 

att utbildningen skall vara likvärdig överallt, men att detta inte innebär att undervisningen 

skall vara likadan överallt. Utan att det skall tas hänsyn till elevers olika förutsättningar och 

behov. Med tanke på att det finns olika sätt att nå målen på så har skolan ett stort ansvar för de 

elever som av olika skäl inte når målen. Därför kan inte undervisningen se likadant ut över allt. 

I läroplanen är det även skrivet att i undervisningen skall läraren utgå ifrån varje elevs enskil-

da behov, förutsättningar och tänkande. Läraren skall ge särskilt stöd, stimulera och handleda 

de elever som har svårigheter. Det står att läraren skall organisera och genomföra sitt arbete så 

att eleven – utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och ut-

veckla hela sin förmåga. 

Tideman, Rosenqvist, Lansheim, Ranagården och Jacobsson (2005) beskriver två olika sysätt 

på funktionsnedsättningar. Å ena sidan kan funktionsnedsättningen ses som ett individuellt 

problem eftersom individen inte klarar de ”normala” kraven, vilket kan leda till problematiska 

konsekvenser. Individens brister är då i fokus. Å andra sidan kan funktionsnedsättningen ses i 

relation till samhället. Samhällets ses då som den miljö som har bristande resurser och ett 

bristande bemötande och därmed skapar hinder för individerna. Hinder resulterar därmed i att 

funktionshinder uppstår. Även Nilholm (2006) skriver om ett perspektiv på inkludering, där 

svårigheterna ses till de faktorer som är utanför individen. Det kallar författaren för det 
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kritiska perspektivet. I skolverkets rapport nr 202 (Skolverket, 2001) tas det upp att det finns 

andra faktorer som gör att eleven med en funktionsnedsättning inte klarar målen.  Dessa 

faktorer handlar inte om just själva funktionsnedsättningen, utan det handlar om miljön där 

eleven går i skolan. Det kan handla om att eleven varit mobbad på skolan, att eleven har gått i 

en liten grupp vilken gav en kunskapshämmande effekt eller att eleven har gått i en stökig 

klass.  

Normalt/ Avvikande 
 

I Ahlberg (1999) kan man läsa att de elever som inte klarar de uppsatta målen som finns i Lpo 

94, under samma tidsperiod som sina kamrater, kommer senare att ses som avvikande eller 

icke normala. Detta av den anledning att skolan ger en bild av vad som ses som normalt att 

kunna genom att sätta en kunskapsnivå på betyget godkänt. I Regeringens skrivelse (1997) 

står det att det finns elever som inte får gå kvar i skolan eller som lämnar skolan med mycket 

låg självuppfattning när det kommer till sin egen studieförmåga. Dessa elever löper en stor 

risk till att inte få ett livslångt lärande, även till att ha svårt att kunna skaffa sig ett arbete eller 

komma in i någon annan social gemenskap. Det är skolans ansvar att anpassa undervisningen 

så det tar till vara på alla elevers förutsättningar. Läroplanen är ett styrdokument som skolans 

verksamhet skall vila på samt skall ge allmänna råd till inriktningen på skolans arbete 

(Regeringens 1997). Det går att ställa emot det som står i Lpo 94 (1994) i mål att uppfylla i 

särskolan, om att skolan ansvarar för att elever ska ha ökat medvetenheten om sin egen 

förmåga. I Ahlberg (1999) står det att trots att det är skolans skyldighet att hjälpa eleverna till 

de mål som ses som krav för att nå nivå godkänt, så är det många skolor som inte klarar av 

detta.  

 

Det går att läsa i Lpo 94 (Skolverket, 1994) om att eleverna ska ta eget ansvar i sin utbildning 

samt att eleverna tillsammans med sin lärare skall vara med och planera sin utbildning.  

 

”Skolan skall sträva efter att varje elev tar ett personligt ansvar för sina 

studier och sin arbetsmiljö, läraren skall utgå från att eleverna kan och vill ta 

ett personligt ansvar för sin inlärning och för sitt arbete i skolan samt 

tillsammans med eleverna planera och utvärdera undervisningen.” 

(Skolverket, 1994, Lpo 94) 

 

Persson (2008) beskriver att pedagoger måste se till alla individers olikheter och istället för att 

se dessa elever som är i behov av särskilt stöd som något svårt, se till vad dessa kan erbjuda 
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för en mer varierad klass. Att se dessa elever inom ramen för den naturliga variationen av 

olikheter som finns i en klass. En elev i behov av särskilt stöd ger inte en mer varierad klass 

än en elev utan behov av särskilt stöd. Om vi ser utifrån en normaliseringskurva, så skall inte 

vi som pedagoger tycka att det är normalt att finnas i kurvans mitt utan det är mer vanligt att 

elever ligger i kurvans mitt. Nilholm (2006) beskriver att elevers svårigheter är något som 

skolan skall ta tillvara på, se dem som resurser istället för anledningar till behov av anpassad 

undervisning. På detta sätt undviks särlösningar och istället betonas barns rätt till 

delaktighet. ”(Special)pedagogiken” blir även här en länk till utforma undervisningen för alla 

elevers förutsättningar där alla elever känner delaktighet (Nilholm 2006). 
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Vetenskapsteoretisk utgångspunkt 
 

I mitt arbete tar jag ansats ifrån ett Hermeneutiskt förhållningssätt, som betyder tolkningslära.  

Under 1600- och 1700 talet var Hermeneutiken ett sätt att tolka bibeltexter på, vilket senare 

även spred sig till texter som inte var religiösa. Under 1800-talet ville man att Hermeneutiken 

skulle vara en allmän metodologi för humanvetenskapen. Det var under 1900-talet som 

hermeneutiken kom till att bli en filosofi som skapar en förståelse till den mänskliga 

existensens grundbetingelser. Detta menas att man både kan tolka och förstå den mänskliga 

existensen genom språket (Patel & Davidsson 1994). Birkler (2008) anser att varje människa 

bär med sig en unik förförståelse och den innebär att det ständigt sker tolkningar. Jag har 

tolkat intervjusvaren utifrån min förförståelse. Eftersom jag studerar till idrottslärare själv så 

har det inneburit att jag har tolkat dessa svar utifrån min syn på hur en idrottslärare bör vara.  

 

I Hermeneutiken menar man att vi kan skaffa oss kunskap om det som är genuint mänskligt 

genom språket. Hermeneutiken menar på att vi kan förstå både vår egen och andra människors 

livssituation genom att tolka hur mänskligt liv, existens, kan komma till uttryck i språket, både 

i det skriva som talade språket. I Hermeneutiken menar man även att människor har 

intentioner och avsikter som i språket och handlingar visar sig, som sedan går att tolka och 

förstå innebörden av (Patel & Davidsson 1994). 

 

Det går att vidare läsa i Patel & Davidsson (1994) om att den förståelse, de tankar, samt de 

intryck och känslor som forskaren har skall ses som en tillgång istället för ett hinder för att på 

bättre sätt kunna tolka och förstå den deltagande personen i forskningen. När forskaren skall 

tolka sin väl nedskrivna intervju börjar forskaren att först läsa igenom hela sin intervju för att 

förstå helheten av intervjun. Sedan börjar forskaren läsa delar av sin intervju för att även 

skaffa sig en förståelse av dessa. Detta gör forskaren för att kunna hoppa mellan de två 

förstålelser som forskaren fått så han även kan ställa dessa mot varandra. Forskaren kan även 

hoppa på samma sätt mellan sin egen och den intervjuade synvinkel för att komma fram till en 

god förståelse av det forskaren undersöker (Patel & Davidsson 1994).  
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Teoretiskt ramverk 
 

Det jag kommer att ta upp i denna del är det perspektiv som har inspirerat mig under mitt 

arbete. Detta perspektiv heter det relationella perspektivet.  

Det Persson (2008) skriver om vad ett relationellt perspektiv är, är att vi ska se eleven i 

svårigheter istället för att se eleven med svårigheter. Ses eleven i svårighet, är synsättet att 

svårigheten uppstår i mötet med den befintliga miljön. Ses eleven däremot med svårigheter, är 

synsättet att svårigheten är medfödd, individbunden. Enligt det relationella perspektivet är det 

viktigt att se vad som sker i förhållandet och samspelet mellan olika aktörer. Förutom ett 

fokus på eleven så ligger det även fokus på både läraren samt på den lärandemiljön som 

eleven vistas i. Ses eleven med svårigheter och därmed individbundet kan det leda till ett 

enbart fokus på eleven, vilket kan innebära att eleven inte får rätt stöd för att uppnå målen. 

Författaren poängterar att vi skall ta tillvara på alla elevers olikheter, att göra undervisningen 

så att den passar varje enskild individ i klassrummet. Vi skall ge alla våra elever möjligheter 

att kunna utvecklas på bästa sätt, genom att skapa en utvecklande omgivning där 

förutsättningarna finns för våra elever att utvecklas i. Att med hjälp av denna omgivning 

kunna hjälpa eleverna till att nå alla de mål och krav som finns. Persson (2008) menar vidare 

på att detta perspektiv inte skall ses som något vi skall följa slaviskt, utan vi skall se detta mer 

som en ”idealtyp” där andra perspektiv kan tillsammans med det relationella perspektivet bli 

den bästa lösningen. 
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Metod 

Deltagarpersoner 
 

Arbetet skulle från början innehålla intervjuer från sex olika personer. Dock uteblev en 

persons intervju då denne inte gick att komma i kontakt med efter det att personen gått med på 

att delta i undersökningen. De resterande fem personerna som deltog i undersökningen är av 

både det manliga och det kvinnliga könet. De har alla minst en examen som idrottslärare, 

några av dem har även läst till extra kurser inom specialidrotten. De har tagit examen någon 

gång mellan 75 och 99. Alla har idag heltidstjänster på bland annat resurscentrum, skolor samt 

på habiliteringen, där några av dem jobbar på mer än en skola. De arbetar inom grundskolan, 

särskolan och habiliteringen. Alla personer som är med i undersökningen arbetar med barn i 

de yngre åldrarna, samt ibland händer det att de får ha äldre elever då de följer med eleverna 

upp i klasserna, eftersom det inte finns så många som kan ”ta över” arbetet med eleven. Alla 

intervjuade personer är verksamma i samma kommun, men på olika skolor.   

Material 
 

Jag valde att använda mig av intervjuer istället för enkäter i mitt arbete, av den anledningen 

att jag anser att svaren blir utförligare med hjälp av intervjuer. Genom att göra egna 

intervjufrågor får jag fram det jag tycker är viktigt för min undersökning på ett tydligare sätt.  

Mina intervjufrågor kommer att vara helt standardiserade. Med detta menas att jag kommer 

att ställa samma frågor i samma ordning till mina de idrottslärare som jag kommer att 

intervjua (Patel & Davidsson 1994). Jag kommer även att använda mig av en låg grad av 

strukturering i mina intervjufrågor. Detta för att jag vill att svaren på mina intervjufrågor från 

personen jag intervjuar ska bli så pass utförliga som det går (Patel & Davidsson 1994). Jag 

kommer att ta mig ut till de skolor som de personer som jag ska intervjua är verksamma i. 

Detta för att idrottslärarna ska känna sig naturliga och bekväma i situationen med att en 

lärarstudent kommer ut och intervjuar dem om ett ämne som kan vara känsligt. Får de dock 

vara på sin arbetsplats kommer de att vara lugnare och kan ge mer utförliga svar på mina 

frågor.  

Procedur 
 

Namnen på dem jag intervjuar kommer enbart jag ha tillgång till, så att mina intervjupersoner 

fortfarande kan vara anonyma. Jag kommer använda mig av detta så jag kan gå tillbaka och 

komplettera mina intervjuer med uppgifter från rätt person om det skulle behövas, istället för 
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att återigen behöva ställa den kompletterande frågan till alla mina intervjupersoner (Patel & 

Davidsson 1994). 

Denna information kommer jag skriva i mailet till dem där jag frågar om det vill ställa upp på 

en intervju, samt att jag kommer säga det i början av intervjun. Jag kommer även att använda 

mig av det som går att läsa i Denscombe (2004) om pseudonymer, som handlar om att jag 

kommer använda mig om fiktiva namn på mina intervjupersoner. Detta kommer jag göra för 

att ge ut detaljer kring min datainsamling, då det kan finnas andra forskare som vill utvärdera 

mitt arbete eller testa dess validitet (Denscombe 2004). 

Databehandling 
 

Genom att spela in mina intervjuer istället för att skriva ner dem, kommer jag att ha en större 

chans att kunna transkibera dessa mer ordgrant. Jag kommer att transkibera mina intervjuer av 

den anledningen att det blir lättare för mig att få med den viktiga informationen i arbetet.  

Jag har valt att inte anteckna vad mina intervjupersoner kommer att säga, av den anledningen 

att det kan leda till att jag missar saker som sägs under intervjuerna, eller inte tar med det av 

den anledningen att jag vid tidpunkten för intervjun inte tycker att det är relevant för mitt 

arbete. Jag kan även missa ett ”inte” i mina anteckningar vilket leder till att meningen inte få 

samma innebörd och jag får ut ett annat svar än det med intervjuperson står för.  

Som det går att läsa i Kvale (1997) om att den kvalitativa forskningsintervjun handlar om att 

försöka förstå innebörden i det den intervjuade säger. Att ”beskriva och förstå de centrala 

teman som den intervjuade upplever och förhåller sig till” (Kvale 1997 sid, 34). Mina 

transkiberade intervjuer kan jag se som en text som sedan ska analyseras vilket även Patel och 

Davidsson (1994) betonar. Jag valde att till en början läsa igenom varje intervju för att få en 

helhetssyn på den. Efter det valde jag att läsa delar av intervjun för att även få en förståelse av 

dessa valda delar. Enligt Patel och Davidsson (1994) bör forskaren skaffa sig förståelse för 

både helheten samt valda delar i intervjun för att kunna ställa dessa förstålelser mot varandra. 

På så sätt får forskaren en djupare förståelse av det undersökta. Även Alvesson och Sköldberg 

(2008) menar att texttolkning är utgångspunkten inom hermeneutiken, vilken syn jag 

anammar.  

Etik 
 

Vetenskapsrådet (2002) har fyra huvudkrav när det kommer till skyddandet av individen i 

forskningen, vilka jag valde att utgå ifrån. Dessa fyra krav kallas för: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Det går att sedan att förtydliga dessa 
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fyra krav med några regler.  

Informationskravet 
 

Forskaren skall meddela de personer som ingår i forskningen att det är helt frivilligt att vara 

med och att de när de vill kan lämna forskningen. Forskaren skall samtidigt informera de 

berörda personer om deras uppgift i projektet samt på vilka villkor som personen är med på 

under forskningen. Den personen som blir intervjuad skall även bli informerad om att det 

insamlade materialet inte kommer att användas i något annat syfte än till den pågående 

forskningen. Denna information skall vid intervjuer sägas till intervjupersonen just innan 

intervjun börjar (Vetenskapsrådet 2002). Detta skrevs i det mail som jag skickade till de som 

var intressanta för mig i mitt arbete, samt en sista gång precis innan intervjun skulle starta. 

Detta för att ge dem en chans till att tacka nej om dem hade ångrat sig från det att dem 

svarade ja på mailet.  

Samtyckeskravet 
 

De som deltar i en undersökning kan själva välja vilken typ av medverkan de skall ha i 

undersökningen. Väljer deltagarna att inte vara med längre skall detta kunna göra utan 

negativa följder för denne. Dock kan det bli problematiskt då en person väljer att avsluta mitt i 

en intervju. I dessa fall kan intervjuaren välja om den information som redan är insamlad skall 

förstöras eller inte. Lämnar en deltagare undersökningen skall denne få göra det utan att 

forskaren försöker att påverka denne att stanna kvar i undersökningen (Vetenskapsrådet 2002). 

Konfidentialitetskravet 
 

Alla de uppgifter kring de personer som ingår i en undersökning skall hållas på ett sådant 

ställe där obehöriga inte kan ta del av dem. De uppgifter som lämnas kring deltagarna i en 

undersökning skall lagras på ett sådant sätt att ingen utomstående kan identifiera någon av de 

medverkande. Detta menas med att det skall vara praktiskt omöjligt att komma i kontakt med 

dessa uppgifter. Forskaren skall veta att om informationen är väldigt detaljerad kan enskilda 

individer identifieras av vissa läsare, detta trots inga uppgifter kring denne har publicerats 

(Vetenskapsrådet 2002). Jag kommer att använda mig av det som Patel & Davidsson (1994) 

skriver om konfidentiella intervjuer, vilket menas med att jag kommer veta vem av mina 

intervjupersoner som har sagt vad. Jag kommer att ge mina inspelningar ett nummer, och 

dessa nummer har ett namn på den personen som jag intervjuade (Patel & Davidsson 1994). 
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Nyttjandekravet 
 

Forskaren får inte ge ut uppgifter kring de personer som ingår i undersökningen till någon. 

Forskar forskaren om en viss sak får denne inte ge ut uppgifterna till, tillexempel ett företag 

som arbetar inom detta område (Vetenskapsrådet 2002). I min bearbetning med mina 

intervjuer namngav jag dessa med intervju och sedan en siffra, där siffran tilldelades på måfå. 

Avgränsning & Urval 
 

Den avgränsning jag har gjort är av ekonomiska skäl. Jag kommer att vända mig mot de 

idrottslärare som är verksamma inom en nära radie utifrån där jag bor. 

Jag har gjort ett strategiskt urval som gjorde att jag enbart kommer att intervjua idrottslärare 

som själva har erfarenheten i att undervisa rullstolsburna elever i idrotten. Detta för att jag vill 

se min forskning ur ett lärarperspektiv. Då det inte finns någon större mängd idrottslärare som 

undervisar rullstolsburna, så kommer jag intervjua de pedagoger som har erfarenheten och är 

intresserade av att bli intervjuad av mig. Oavsett utbildning, arbetserfarenhet eller antal 

timmar de undervisar i idrott. Jag har valt att vända mig till ett resurscentrum för pedagoger 

och barn mellan 1-16 år, för att komma i kontakt med pedagoger som är specialiserade inom 

mitt forskningsområde.  
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Resultat och analys 
 

Här kommer jag att presentera det som sades under intervjuerna i förhållande till mina 

frågeställningar. Jag kommer att svara på mina frågeställningar genom att blanda citat från 

intervjuerna, min egen analys av det som mina intervjupersoner har sagt samt av tidigare 

använd litteratur. Här kommer även mina egna tolkningar indirekt att påverka innehållet, då 

jag som person tolkar det som pedagogerna säger. Birkler (2008) poängterar att varje 

människa bär med sig en unik förförståelse vilket innebär att det sker tolkningar. Inom 

hermeneutiken är tolkning tillåtet och Patel och Davidsson (1994) beskriver att vi tolkar samt 

förstår den mänskliga existensen genom språket. Mina intervjupersoner har med språket visat 

sina intentioner och sin mening, vilket jag sedan har tolkat och förstått. Detta presenterar jag i 

följande stycke.   

 

Jag kommer att benämna mina intervjupersoner så här: Männen kommer heta M1, M2 och 

M3 och kvinnorna kommer heta K1 och K2. Siffrorna de får är i vilken ordning som de 

transkriberade intervjuerna låg den dagen jag var klar med dem. För att kunna besvara mina 

frågeställningar har jag valt att dela upp resultatet och analysen i följande kategorier; 

 Anpassningsmöjligheter i undervisningen 

 Problematik i undervisningen 

 

Anpassningsmöjligheter i undervisningen  
 

Samtliga av de intervjuade personerna sade att de som idrottslärare skall anpassa våra 

idrottslektioner utefter våra elevers förutsättningar. Detta menar de att vi dels kan göra genom 

att göra om de mål som vi har att håll oss till, till lite mer lättuppnådda mål. Vägen till att 

uppnå dessa mål är så pass fria att det går att anpassa till varje enskild individ enligt dem. 

K2 förklarade detta så här:  

”Det handlar ju bara om anpassning om hur man ska gå tillväga. Så det 

handlar väll bara om metodiken för hur man ska nå målen, asså vägarna 

fram. De får man ju tänka till som idrottslärare. Men det är ju det man är där 

för.” 

 

Detta förstärks i det Vernersson (2002) skriver om att läraren är den viktigaste resursen som 

finns på skolan. Att en lärare har eget ansvar att tillfredställa varje enskild elevs behov. I 

skolverkets rapport nr 202 (Skolverket, 2001) kan man läsa att barn i behov av särskilt stöd 

inte uppnår målen bland annat på grund av läraren kompetens. Sambandet mellan lärarens 
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okunskap om funktionshindret och elevens faktiska funktionshinder gör att eleven får svårt att 

klara målen. 

 

Det som skolverkets rapport nr 202 (Skolverket, 2001) tog upp om lärarens betydelse, blev av 

stor vikt när de intervjuade personerna återigen var eniga om att idrottslärarna ska planera 

sina lektioner väl. De menar att annars kan man lätt glömma bort hur eleven i rullstol skulle 

kunna vara med. Samtidigt som det även går att läsa i Regeringens skrivelse (1997) om att det 

är skolans ansvar att anpassa undervisningen så det tar tillvara på alla elevers förutsättningar. 

Så här uttryckte sig M2 och M3: 

”Lektionens upplägg då, får man ju tänka efter lite då. Så att den blir 

tillgängligig för den rullstolsburne eleven så bra som möjligt.” (M2) 

 

”Att man planerar undervisningen efter den rullstolsburne. Att glömma bort 

rullstolseleven är ju ett fatalt misstag kan man väll säga.” (M3) 

 

Läroplanen (Skolverket, 1994) tar upp att skolutbildningen skall vara likadan överallt, men 

undervisningen behöver inte se likadan ut i hela landet. Det finns då många olika vägar att 

uppnå målen på. Även Salamancadeklarationen (2006) tar upp detta, då de tar upp 

begreppet ”elever i särskilt stöd” och skriver att undervisningen skall ändras så den passar 

varje enskild individ och inte att individen skall ändras utefter undervisningen. Att 

undervisningen och miljön ska anpassas efter elevens behov är grunden i det relationella 

perspektivet där problematiken anses ligga i den omgivande miljön och inte hos eleven.  

 

Så här sade K1 om det: 

”Många saker kan man ju göra kanske med viss anpassning. Jag hade ju för 

några år sedan en flicka som stod i en ställning och kunde bara röra huvudet 

och ena armen, hon fick VG i idrott för hon kunde ju alla teoretiska 

kunskaper.” 
 

Medan M2 uttryckte sig så här. 

”Det kan vara lätt att tro att man måste kunna hoppa eller springa eller va 

det nu är. Men om man tittar lite närmare på dom här målen så finns det gott 

om alternativ till att nå målen på andra sätt. Det här ämnet är ju inte bara ett 

övningsämne, utan även ett kunskaps och bildningsämne.” 

 

Samtliga personer som blev intervjuade sade också att, det bör alltid finnas alternativ till de 

övningar som görs i idrotten. Dessa alternativ skall då vara utformade så eleven i rullstol skall 

kunna klara av det. 
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En av de intervjuade personerna sade även att det är en bra sak att planera aktiviteter för de 

lektioner då den rullstolsburne eleven inte är i skolan. Så dessa lektioner kan användas till 

saker som den rullstolsburne eleven inte klarar av rent fysisk, där den här omvända 

pedagogiken gör att de resterande elevernas undervisning inte blir påverkad. 

 

En av de intervjuade personerna beskriver hur han arbetar med de rullstolsburna eleverna då 

klassen gör aktiviteter som kan vara svåra för eleven att delta i. När de har en lek som kallas 

evighetsstafett så ställer denne lärare den rullstolsburne eleven mot en annan elev i det andra 

laget som sitter i rullstol, som då inte har någon funktionsnedsättning. Vilket gör att den som 

är van rullstolsförare slår ju oftast den andra eleven som satt sig i en rullstol och inte är van att 

köra en rullstol. Samma sak, fortsätter den intervjuade personen att berätta, händer när de har 

just 80 eller 100m rullstol. Han berättar då om en flicka som satt i rullstol, som ingen annan i 

klassen kunde vinna mot i detta moment. De andra som inte var vana rullstolsförare körde 

oftast snett och åt sidan, medan den vana rullstolsföraren körde rakt och behövde inte stanna 

så som de andra eleverna behövde. Exemplet kan ses i relation till det relationella perspektivet. 

Persson (2008) beskriver skillnaden mellan uttrycken elever i behov av stöd och elever med 

behov av stöd. Ses eleven i svårighet uppstår svårigheten i mötet med den omgivande miljön 

medan svårigheten ses som individbunden ifall eleven ses med svårighet. Den rullstolsburna 

eleven i exemplet är i detta fall inte i någon svårighet, eftersom eleven kan köra rullstol. De 

andra eleverna är i detta fall är däremot i svårighet, eftersom de har svårt för att köra 

rullstolen. Här blir det enligt mig tydligt att vi inte kan se elever med svårigheter, eftersom 

elevernas svårighet beror på situationen och den omgivande miljön. 

 

De intervjuade personerna lade vikt på kommunikationen mellan idrottsläraren och den 

rullstolsburne eleven. Detta då eleven själv oftast kan sin funktionsnedsättning bättre än 

idrottsläraren och på så sätt kan hjälpa till att lösa de bitar i en övning som kan bli 

problematiska på grund av elevens funktionsnedsättning.  

M3 sade det här angående samtalet mellan elev och lärare: 

”Eleven kan ju sitta på mycket värdefull information om den får vara med 

och påverka undervisningen.” 

 

De intervjuade personerna lade till att eleven i rullstol oftast har en assistent med sig. De 

menade att assistenten kan mycket om hur eleven fungerar och vad eleven klarar av och inte 

klarar av, vilket kan vara till stor hjälp i planeringen av undervisningen. 
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Problematik i undervisningen 
 

Det som undersökningen visade var att de som ställde upp på att bli intervjuade hade en 

väldigt likasinnad syn på vad som skulle göras för att underlätta för de elever som sitter i 

rullstol under idrottslektionerna.  

Dock skiljer det sig lite när undersökningen handlade om de hinder och problem som kan 

uppstå då någon sitter i rullstol under dessa lektioner.  

 

Några hinder som sades var att lokalerna inte alltid låg så bra till, det finns ingen hiss, tiden 

innan och efter lektionerna är för kort. Så eleven hinner inte byta om lagom tills det att 

lektionen börjar och får då alltid komma in sist, samt att det inte alltid finns de redskap som 

kan behövas för att göra en aktivitet. 

 

K1 uttryckte sig så här angående detta problem: 

”Det är ju som jag sagt innan, lokalerna men även vissa redskap. Det är inte 

självklart att man köper in bollar som är lättare, att man använder en del av 

sina resurser till dom svagare.” 

Medan M2 sade detta: 

”Att i skolan är det väldigt mycket så här schemalagt. Och en rullstolsburen 

elev kanske behöver lite mer tid och kanske behöver, asså, det kan vara svårt 

att hänga med i tempot där.  

Bara för att funktionshindret gör att man behöver ett annat omklädningsrum 

och behöver lite längre tid på sig före och efter” 

 

En av de som ställde upp i undersökningen sade att ett hinder var att det finns områden på 

skolan som kan vara svåra att vara på med en rullstol, men då måste man som idrottslärare 

komma på en lösning på detta problem. Eller kanske rent av hitta på något annat att göra med 

eleven. Han menar även på att finns det kanter som gör att de inte kommer fram där, så 

kommer man alltid fram till slut med hjälp av en omväg eller så.  

 

Han förklarade det så här: 

”Det är lite olika från situation till situation, går vi med den här vagnen så 

går vi ju där det är fint underlag. Vi kommer inte ut på gräsen tillexempel, 

det är en begränsning. Men det går ju inte på något annat sätt. /…/ Här finns 

det ju kanter som inte är helt perfekta. Men man tar sig ju fram med en liten 

extra omväg eller så.” 
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En av de intervjuade personerna tar även upp att han ser sig själv som en resurs för skolorna. 

Att hans tjänst finns och att han kan komma ut på olika skolor och hjälpa idrottslärarna i 

arbetet med att göra så den rullstolsburne eleven klarar målen. Dock kan detta ställas mot det 

Vernersson (2002) skriver om att i skolans värld besparas det väldigt mycket, personal så som 

specialpedagog och speciallärare dras in mer och mer. Skolorna där ute blundar för behovet av 

hjälp, bara för att de ekonomiska resurserna inte finns där. Detta kan i sin tur stärkas i det som 

den intervjuade personen sade om att lärarna är den viktigaste resursen på skolan. 

 

Så här uttryckte sig han om det: 

”En möjlighet är ju faktiskt, om man ser det i ett större sammanhang, att den 

hän tjänsten finns. Det är ju inte alltid givet. Det har jag en del erfarenhet av.” 
 

Något alla var eniga om var att all inkludering inte alltid är bra. De sade att detta beror helt på 

eleven och elevens egen vilja. Det finns de elever som tycker det är jätteroligt att få vara med 

i klassen på idrotten. Men det finns även de elever som bara tycker det är jobbigt att vara med 

på klassidrotten. En av de intervjuade personerna tar upp ett fall med en elev som inte ville 

vara med på klassidrotten då denna tyckte det var hotfullt att vara med. Detta eftersom det for 

runt bollar i salen som han inte var beredd på, klasskompisarna snavade på hans ben när han 

skulle ta sig fram. Detta gjorde tillslut att elevens föräldrar ringde upp och frågade om denna 

elev var tvungen att vara med på klassidrotten, då eleven alltid ville vara sjuk på dagen de 

hade idrott. Eleven trivdes bättre i en mindre grupp utanför klassen.  

 

K1 svarade så här på frågan ”Är all inkludering av rullstolsburna i idrotten alltid possitiv?” 

”Nej. Tillbaka till den här eleven jag har. Hans föräldrar ringde och frågade 

om han slapp vara med på klassidrotten, därför att han vill alltid vara sjuk på 

(dagen de har idrott) för han vill inte vara med i klassen. Han upplevde det 

som hotfullt när bollar susade omkring honom och barnen sprang snabbt 

framför hans stol. Han hann inte reagera förens det var en klasskompis som 

snubblade på hans ben eller så. Han trivs mycket bättre i en liten grupp.” 

 

En säger på frågan om varför hon idag inte arbetar på det sättet som hon vill i inkluderingen 

av rullstolsburna elever i idrotten, att hon tycker att arbetet med den ordinarie idrottsläraren 

kan vara svår. Att hon kan komma till en lektion med sin planering, men sen upptäcka att 

idrottsläraren redan planerat lektionen och att hennes planering då inte passar in. På så sätt 

kan inte hennes sätt att arbeta komma till sin rätt. Hon menar på att samarbetet kollegorna 

emellan är bland det svåraste. Medan en annan person säger sig känna att ledningspersoner 
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inte är så pass insatta i det hela, och vill inte sätta in mer tid och pengar så hans undervisning 

blir så pass bra som han själv vill. Detta resulterar då i att han känner att han inte kan arbeta 

på det sätt som han hade velat, som är att jobba med ett nära samarbete med den ordinarie 

idrottsläraren och då inte bara under själva idrottslektionen. Han känner att han skulle vilja 

samarbeta på så sätt att de hade en gemensam planering, förberedde lektionerna ihop och 

tittade på material ihop. Att de arbetade mer som ett team. Men tack vare att ledningen inte är 

så insatta i denna typ av undervisning så finns det varken tid eller pengar till det.  

 

K1 sade så här: 

”Oftast så kommer jag dit och då upptäcker jag att han eller hon redan 

bestämt att det ska vara fulla lag eller så va. Då står man där med sin 

planering vid sidan av. Så det är diskussion eller samarbete med kollegorna 

som jag tycker är det svåraste.” 

 

Medan M 2 sade så här: 

”Och dels att den andra sidan, om man säger så, inte gör det heller. Och att 

ledningspersoner inte är tillräkligt insatta i det och vill sätta in tid och 

pengar.” 

 

Det som kom på tals från flertalet av de intervjuade var att det ibland uppstår situationer där 

rullstolen blir ett faktiskt problem. Att det kan vara aktiviteter som en rullstol inte, rent fysiskt, 

är gjord för. Exemplet som de tog upp under intervjun var friluftsdagarna på stranden. Dessa 

dagar utgjorde rullstolen ett problem, både på vägen till och från stranden, men även under 

själva vistelsen på stranden.  

 

M1 säger så här: 

”Är det någon som skjutsar om man möter upp där nere. Eller behöver vi 

särskild transport. Om man har en permobil tar man inte det i bil eller buss, 

utan man kanske tar en taxi. Men du ska kunna vara med där nere vid 

stranden kanske, om man ska plocka snäckor å titta lite på liv eller vad man 

ska göra för någonting. Det kräver alltså ett engagemang och att någon 

tänker till.” 

 

Detta kan ses till det Tideman m.fl. (2005) menar att ett funktionshinder uppstår när individen 

möter en viss miljö i samhället. Det kan jämföras med det relationella perspektivet där 

svårigheten anses ligga i den omgivande miljön.  
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Diskussion 

Följande avsnitt innehåller diskussion kring begrepp, metoddiskussion samt en 

resultatdiskussion. Jag kommer även att avsluta detta avsnitt med att ta upp den vidare 

forskning som jag anser vore intressant att fortsätta med, utifrån mitt nuvarande arbete. 

Begrepp 
 

På internetsidan familjeliv.se finns en diskussion i tråden, Rullstolsburen eller rullstolsbunden 

angående begreppen rullstolsbunden/rullstolsburen. De som menar på att det ska heta 

rullstolsburen tycker detta för att ingen är bunden till sin stol. Utan de kan ta sig i eller ur sin 

rullstol när de själva vill. Samtidigt som de som anser att det ska heta rullstolsbunden tycker 

att det ska heta rullstolsbunden för de är bunden till sin stol i den bemärkelsen att de inte kan 

ta sig fram utan den.  

En av mina personer som jag intervjuade sade att det nya vi ska säga är rullstolsanvändare. 

Detta för att begreppet rullstolsburen är ett så passivt ord. Ett litet barn blir buret av mamma, 

medan de som sitter i en rullstol är användare av sin rullstol. På så sätt att de är aktiva i den 

och de bestämmer över den själva. Det är inte så att rullstolen tar dem någonstans, utan de 

själva tar sig dit dem vill med hjälp av sin rullstol. Dock sade hon att begreppet 

rullstolsbunden slutade vi säga för länge sedan och sade direkt att det inte var ett lämpligt ord 

att använda. 

Jag har använt mig övergripande av begreppet rullstolsburen i mitt arbete av den anledningen 

att jag använt mig av det begreppet i hela mitt liv, så det faller sig mer naturligt för mig att 

skriva rullstolsburen istället för rullstolsbunden eller rullstolsanvändare. Vilket som är det 

politisk korrekta finns det inget bra svar på, annat än att begreppet rullstolsbunden har de 

människor jag träffat snabbt påpekat att det är ett begrepp som inte används längre. Därför 

använde jag det begrepp som jag själv är bekväm i.  

Metoddiskussion 
 

Jag kände att intervjuer vad den rätta alternativet för mig att använda. Detta då det skulle 

kunna ge mig mer utförliga svar. Samtidigt som under intervjuns gång skulle jag kunna 

förklara mina frågor på ett sätt så intervjupersonen fortfarande svarade på min fråga om de 

inte förstod den. Istället för att om de inte förstod en fråga i en enkät kanske skulle svara på 

något helt annat än det jag ville ha svar på, eller att de kanske rent av hoppade över en fråga. 

http://www.familjeliv.se/
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Jag kände att detta i några fall hjälpte mig att hålla kvar dem i det vi pratade om, då de var lätt 

för dem att börja med att ge ett exempel som ett svar på min fråga och sedan börja prata om 

något annat. Eller att om svaret blev för tunt kunde jag förklara frågan lite mer. Jag kan nu 

med facit i hand känna att mina frågor blev omedvetet anpassade utefter de personer som jag 

intervjuade, istället för att problematisera deras arbete genom att ställa frågor som utmanade 

dem i deras tänkande. Detta då jag pratade med människor som jobbar heltid, på ett eller 

annat sätt, med att inkludera rullstolsburna elever i sin undervisning och att jag inte har den 

kunskap som de besitter på området. Eftersom jag inte hade någon förkunskap om hur mina 

intervjupersoner planerade sina idrottslektioner innan jag gick ut och intervjuade dem, bidrog 

detta till att jag inte kunde ställa ifrågasättande frågor. Vilket i sin tur ledde till att mitt resultat 

kan ha blivit styrt då jag redan vid skapandet av mina frågor sållade bort det negativa i 

undervisningen. Jag anser trots detta att jag har besvarat mina frågeställningar och uppnått 

mitt syfte med studien. 

Resultatdiskussion 
 

I följande stycke kommer jag att diskutera mitt resultat tillsammans med tidigare forskning. 

Jag har valt att dela upp min resultatdiskussion i tre olika stycken. I varje stycke så har jag 

inte sett frågorna var för sig, utan jag har ställt dessa mot varandra för att se dem i relation till 

varandra.  Dessa stycken har jag döpt till; 

 Miljö 

 Inkludering 

 Planering 

Miljön 
 

Det jag såg som fanns hos alla de som var med i undersökningen var att, samtliga deltagare 

hade en positiv attityd. De såg sällan problemen, utan de såg oftast alltid möjligheter i sin 

undervisning. Enligt mina intervjupersoners svar går det att göra så den rullstolsburna elevens 

funktionsnedsättning inte är en funktionsnedsättning varje lektion. Det handlar bara om vad vi 

som idrottslärare har för inställning samt vårt sätt att kunna anpassa våra lektioner så det 

passar denna elev. En pedagog beskriver att de mål som finns i idrott och hälsa, kan göras om 

till mer lättuppnådda mål för att passa eleven. Det kan jämföras med det som står skrivet i 

Salamancadeklarationen (2006) om att undervisningen ska ändras så att den passar varje 

enskild individ och inte tvärtom. Även i läroplanen (Skolverket, 1994) kan man läsa att 

hänsyn ska tas till elevers olika förutsättningar och behov. Nilholm (2006) poängterar att 
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svårigheten ska ses till faktorer som finns runt eleven. Nilholms åsikt kan jämföras med det 

relationella perspektivet, som enligt Persson (2008) innebär att svårigheter ska ses till relation 

till den befintliga miljön. Däremot finns det i dagens samhälle fysiska hinder som kan vara 

svåra att bortse ifrån. En pedagog beskriver tillexempel svårigheten då det är friluftsdag och 

eleverna ska ha aktiviteter på stranden. Pedagogen poängterar att det är av stor vikt att någon 

tänker till under friluftsdagar så att den rullstolsburna eleven kan vara inkluderad. En pedagog 

beskriver att stöter man på till exempel en kant som gör att de inte kommer fram där finns det 

alltid en möjlighet att komma fram på ett annat sätt, till exempel med hjälp av en omväg. 

 

Tideman m. fl. (2005) beskriver att ur ett socialt synsätt ses samhället som den miljö med 

birstande resurser och bemötande, vilket leder till att hinder kan skapas för individer. Det kan 

i sin tur leda till att ett funktionshinder uppstår. Det kan jämföras med en pedagogs uttalande 

om att det vid vissa lektioner kan vara en fördel att vara en van rullstolsanvändare, om vi till 

exempel har rullstolsbasket på schemat. Vid dessa lektioner är inte de rullstolsburna eleverna i 

behov av stöd, medan rullstolarna skapar svårigheter för de elever som inte är vana vid 

rullstol. 

Inkludering 
 

En skola för alla innebär en gemensam skola för alla barn (Regeringen, 1997). Pedagogerna 

tyckte att inkludering borde ske på elevens villkor och inte någon annans. Om eleven inte vill 

vara i den vanliga klassundervisningen i idrott utan vill vara i en mindre grupp, så tyckte de 

inte att eleven ska behöva känna sig tvingad till att vara med i klassen. Tössebro (2004) 

beskriver en förälder vars son inte trivs i skolan då han upplever att han blir inkluderad i för 

stor grad, vilket leder till ett utanförskap. Emanuelsson (2004) belyser att inkludering måste 

ske på ett sådant sätt att det inte resulterar i ett utanförskap. Fördelen med om en 

rullstolsburen elev inte vill vara med i den vanliga idrottsundervisningen är att denna elev då 

kan få vara med i en mindre grupp och kanske senare i sin skolgång kunna komma tillbaka till 

sina klasskamrater, vilket den icke funktionsnedsatta eleven inte kan. Däremot menar Persson 

(2008) att en liknande lösning kan innebära exkludering och segregation för eleven. I 

Salamancadeklarationen (2001) finns ett stort fokus på att alla barn ska inkluderas. Trots en 

stor vilja och en stor arbetsinsats så går det inte alltid att inkludera alla elever i alla moment. 

Vill inte eleven inkluderas så vill den inte. Det är som om du har en icke funktionshindrad 

elev som inte vill vara med på idrotten, då är denne elev minst lika svår att få med i 

undervisningen.  
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Planering 
 

Majoriteten av pedagogerna anser att det ska finnas valmöjligheter i övningarna i idrotten för 

att alla elever ska kunna delta. Enligt mig kräver det planering. Det stora problemet i arbetet 

mot en större inkludering i idrotten är pengar samt tid. Pedagogerna lyfter flera gånger upp 

avsaknaden av resurser för att kunna skapa bästa möjliga förutsättningar för rullstolsburna 

elever. Något som kan underlätta för idrottslärarna för att kunna anpassa idrottslektionerna är 

att ha en kontinuerlig kommunikation med den rullstolsburna eleven. En pedagog beskriver 

att eleven har värdefull information om sin funktionsnedsättning. I läroplanen (skolverket 

1994) står det skrivet att det ska tas hänsyn till elevers förutsättningar och behov. Jag menar 

att eleven har en stor kunskap om sina behov som är betydelsefulla för lärarna i planeringen. 

Ifall planeringen alltid görs utifrån den rullstolsburna eleven kan det finnas risk att övriga 

klassen blir påverkad genom att de går miste om aktiviteter, som till exempel klättring. En 

pedagog menar att man i de fall då de den rullstolsburna eleven inte är i skolan ska ha planerat 

lektioner som övriga klassen är i behov av. Det är däremot av stor vikt att den rullstolsburna 

eleven inte blir någon ”syndabock” och att funktionsnedsättningen inte ses som ett hinder. 

Nilholm (2006) menar att skolan ska ta tillvara på elevernas olikheter och se dem som 

resurser istället för anledningar till behov av anpassad undervisning. Rullstolsburna elever har 

till viss del ett behov som inte går att bortse ifrån, men det är av stor vikt att inte se elevens 

funktionsnedsättning som något problem. Nilholm (2006) menar att man med detta synsätt 

motverkar särlösningar och istället arbetar för elevernas delaktighet. Persson (2008) beskriver 

att pedagoger är i behov av att ha förståelse för att funktionsnedsättningar ryms inom den 

normala variationen av olikheter. Tyvärr ser inte verkligheten i alla fall ut så, vilket till viss 

del framgår hos de intervjuade pedagogerna. Även Ahlberg (1999) beskriver att det finns 

många skolor som inte klarar av att hjälpa eleverna i den mån det behövs. Det finns elever 

som lämnar skolan med låg självuppfattning gällande studieförmågan, vilket även kan 

påverka dem längre fram i livet (Regeringen, 1997). Jag menar att det kan undvikas genom att 

man lyfter eleverna genom att se varje elev och hans/hennes förmågor. På detta sätt kan 

eleverna utvecklas till individer med god självuppfattning och god självkänsla. 
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Didaktiska implikationer 
 

Utifrån min studie kan jag inte dra några generella slutsatser eftersom jag enbart intervjuat ett 

fåtal pedagoger. Jag menar däremot att min studie kan användas som en inspirationskälla för 

blivande samt verksamma pedagoger. I min studie framgår det att de intervjuade personerna 

ser möjligheter istället för svårigheter när det gäller att planera och utföra undervisning med 

rullstolsburna elever. De svårigheter som kan uppstå i undervisningssituationer kan vara den 

faktiska miljön, så som kanter, placering av lokaler samt aktiviteter där rullstolen blir ett 

hinder. För att undvika dessa svårigheter krävs det planering och att se samt skapa möjligheter 

så att den rullstolsburna eleven inte blir lidande. Genom att vara medveten om svårigheterna 

kan pedagoger underlätta arbetet med att inkludera de rullstolsburna eleverna i idrotten. 

Inkludering kan dock av vissa elever kännas påfrestande då det kan leda till ett ofrivilligt 

utanförskap. Det är av stor vikt att som pedagog kommunicera med eleven, då han/hon har 

kunskap om sin funktionsnedsättning, vilja och sina behov. I min studie har jag även belyst 

möjligheter för att anpassa idrottslektionen för de rullstolsburna eleverna. Några av de 

möjligheterna är att ha alternativa övningar, se målen i läroplanen utifrån elevens möjligheter 

samt att ha material som underlättar för den rullstolsburna. Mitt framtagna resultat anser jag 

kan hjälpa pedagoger och rektorer i sitt arbete med att göra idrottslektionerna till en positiv 

upplevelse för rullstolsburna elever.  

Vidare forskning 
 

När jag gjorde detta arbete väcktes ett intresse över att se hur skolor i lite större städer arbetar 

med ett mer inkluderande synsätt i ämnet idrott och hälsa. Kan det vara lättare i större städer 

då det kan finnas mer pengar eftersom det är större skolor, eller blir det rent av svårare att 

försöka inkludera när det är fler elever i skolan. Arbetar vi i en större stad kanske det finns fler 

människor som arbetar som resurslärare och på så sätt kan det underlätta arbetet med 

inkluderingen, eller blir det istället den effekten att dessa lärare inte hinner vara på så många 

skolor som de skulle vilja, som de kan göra i mindre städer. Att försöka göra en jämförelse 

mellan olika stora städer vore intressant att se.  
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Bilaga 1:  
 

Bakgrund 
1. Är du anställd på en landsbyggdsskola eller en stadsskola? 

2. Hur ser din tjänst ut? Heltid, deltid, vikarie m.m.  

3. Vilken typ av utbildning har du? 

4. Vilket år tog du examen? 

5. Hur länge har du varit lärare i idrott och hälsa? 

6. Hur länge har du varit lärare i idrott och hälsa för rullstolsburna? 

 

Undersökningen 
 

1. Har du någon elev som sitter i rullstol just nu i ämnet idrott och hälsa? 

 Hur många rullstolsburna elever har du i ämnet idrott och hälsa? 

 Hur många timmar i idrott och hälsa har du i veckan med barn i rullstol? 

 Består dina klasser av både elever utan funktionsnedsättning och rullstolsburna 

elever i ämnet idrott och hälsa? 

 

2. Hur ser du på begreppet inkludering över lag? 

 

3. Hur är dina tankar och värderingar kring inkludering av rullstolsburna i ämnet idrott 

och hälsa? 

 

4. Är all inkludering av rullstolsburna i idrotten alltid positiv?  

 Förklara dina tankar och ge gärna exempel. 

 

5. Anser du att du inkluderar rullstolsburna elever på dina idrottslektioner? 

 På vilken sätt? 

 Finns det något sätt du skulle vilja arbeta på som du inte gör idag när det gäller 

inkludering av rullstolsburna? 

 Vad är anledningen till att du inte arbetar så idag? 

 

6. Vilka möjligheter och hinder erbjuder skolan/skolorna dig för att inkludera rullstols-

burna elever i idrotten? 

 

7. Hur ser du på att rullstolsburna elever ska klara av de mål som kan vara svåra att upp-

nå på grund av deras funktionsnedsättning? 

 Hur hjälper / har du hjälpt dessa elever med att uppnå dessa mål? 

 Finns det något stöd som du anser att de inte fått tillräckligt av?  

 Vilket? 

 

8. Hur arbetar du med de rullstolsburna elever under tiden som deras kamrater utför öv-

ningar som kan bli svåra för dem att klara av på grund av elevens funktionsnedsättning? 

 

9. Vad tycker du är extra viktigt att tänka på när man planerar sin undervisning i idrott 

och hälsa för elever i rullstol? 

 


