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Sammanfattning       

Denna studie har skrivits för att skapa en förståelse för vad deltagande i handikappidrott 

betyder för skapandet av identitet och självbild påverkas hos personer med intellektuellt 

funktionshinder. Att genom idrott lära sig vem jag är och vad jag kan. Ett ämne som är viktigt 

att belysa i en samhällsgrupp som ofta känner sig orättvist bedömda av andra. Det är även en 

samhällsgrupp som är eftersatt inom den kvalitativa forskningen och idrottspedagogiken. För 

att studera detta användes deltagande observationer och intervjuer. Likheter och olikheter 

jämfördes i empirin och utifrån det skapades olika teman på resultaten. Resultaten presenterar 

ett skapande av en gruppidentitet och en individuell identitet hos idrottarna. Ett skapande där 

olika villkor i idrottsmiljön har betydelse. Villkor som har betydelse för skapandet av en stark 

identitet och stark självbild men också tvärtom. Studien kan ge en bild av de villkor i 

idrottsmiljön som bidrar till en svagare identitet och självbild så att det problemet kan lösas 

inom laget. 

 

 

 

Nyckelord: identitet, självbild, intellektuellt funktionshinder, handikappidrott, innebandy, 

kvalitativ metod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 
 

This study has been written to create an understanding of what participation in disability sport 

means for the creating of identity and self-image among people with intellectual disabilities. 

Through sport learn who I am and what I can. A subject that is important to illustrate in a 

social group that often feels unfairly judged by others. It`s also a social group that is neglected 

in qualitative research and sports education.  

To study this we used participating observation and interviews. Similarities and differences 

were compared in our empirical data. Based on our findings we created different themes for 

the results. The results present an establishment of a group identity and individual identity 

among the athletes. An establishment where the different conditions in the sport environment 

are significant. Conditions that is important for the creation of a strong identity and a strong 

self-image, but also the opposite. The study can provide a picture of the conditions in the sport 

environment that contribute to a weaker identity and self-image so that the problem can be 

solved within the team. 

 

 

 

Keyword: identity, self-image, intellectual disabilities, disability sport, floorball, qualitative 

research 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tackord 

 

Vi tackar föreningen som har hjälpt oss att genomföra denna studie. Intresset och 

engagemanget från er har inspirerat oss i arbetet med studien. Ni gjorde det lätt för oss under 

våra observationer då ni var er själva och bjöd på många roliga situationer som vi hade med 

oss under hela arbetet. 

 

Tack även till vår handledare, lärare och klasskamrater som har hjälpt oss med tips och 

kommit med förslag under vägen.  

 

Några citat som fastande hos oss och som fungerade som inspiration under hela arbetet var: 

 

”- Ska du forska? Då får du gå in på internet” 

 

Kännetecken för en innebandyspelare är: 

”- Flintskallig, klubba och skor” 

 

- Vi hade tänkt filma er idag 

”- Jag gillar action!” 
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1. Inledning  
            Utan att tänka på det så lär sig alla som växer upp något om funktionshindrade och 

handikappade personer. På ett eller annat sätt kommer alla i kontakt med funktionshindrade 

någon gång exempelvis som granne, som skolkamrat eller på jobbet. Är du ovan att möta 

personer med funktionshinder strävar du efter att göra rätt och blir även uppmärksam på hur 

du själv beter dig vid mötet. Mötet med personer med funktionshinder kan ofta ske med en 

spänning, en obehaglig känsla och en känsla av medlidande. Personer har svårt att vara 

naturliga i sällskap med funktionshindrade men detta är normalt och bekant för de 

funktionshindrade. Men desto mer vi lär känna personen desto mindre betyder 

funktionshindret (Peterson, 1996). Ett osäkert och medlidsamt bemötande kan ha betydelse 

för hur funktionshindrade ser på sig själva och sitt funktionshinder. Det kan skapa en svagare 

självbild hos personerna (Söderman & Nordlund, 2005). Forskning visar även att personer 

med funktionshinder upplever att de blir nedvärderade och bedöms som annorlunda av 

personer utan funktionshinder (Lundberg, Taniguchi, McCormick & Tibbs, 2011). 

De paralympiska sommarspelen 2012 fick oss att börja fundera runt funktionshinder, 

hur det är att idrotta med ett funktionshinder och handikappidrotten som miljö. En miljö där 

personer med olika funktionshinder har möjligheten att träffas och umgås med personer i 

liknande livssituationer. Där de kanske bedöms och blir bemötta på ett annat sätt av 

personerna runtomkring. Kan handikappidrotten genom dessa interaktioner med andra 

fungera som en miljö där personer med funktionshinder kan skapa sig en starkare bild av sig 

själva och vad de klarar av? Kan deltagande i handikappidrott ha betydelse för skapande av 

identitet och självbild på något sätt hos personer med funktionshinder? Är det som Wickman 
(2012) skriver att idrotten har en stor betydelse för funktionshindrade, att de får dem själva att 

se sig själva som idrottare och inte som funktionshindrade? 

 

Funktionshinder är ett eftersatt forskningsområde inom idrottspedagogiken (Engström, 

2010). Vi ser även att det är få studier inom handikappidrotten som använder kvalitativa 

forskningsmetoder. Speciellt bland idrottare med intellektuella funktionshinder. Genom att 

välja denna urvalsgrupp och använda oss av deltagande observationer är vår förhoppning att 

vår studie ska kunna ge en ny vinkel på idrottens betydelse för skapandet av identitet och 

självbild. Vi väljer även att lyfta identitet och självbild som ett ämne inom 

idrottspedagogiken då vi ser det som att deltagande i idrott kan ha betydelse för lärandet om 

sig själv. Vem jag är som person och vad jag klarar av. Att göra det på personer med 

intellektuellt funktionshinder är viktigt då de lättare skapar sig en svag identitetskänsla och 

svagt självförtroende (Peterson, 1996).  

Med utgångspunkt i detta vill vi skapa en förståelse för vad deltagande i 

handikappidrott betyder för skapandet av identitet och självbild hos personer med 

intellektuellt funktionshinder och i sådana fall på vilket sätt.  
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2. Syfte och Frågeställningar 

2.1 Syfte 
Syftet med studien är att skapa en förståelse för vad deltagande i handikappidrott betyder för 

skapandet av identitet och självbild hos personer med ett intellektuellt funktionshinder och i 

sådana fall på vilket sätt. 

2.2 Frågeställningar 
- Vilka villkor i handikappidrottens miljö finns det som har betydelse för hur identitet och 

självbild skapas? 

- Hur ser personerna på sig själva som idrottare? 

- Hur beskriver sig personerna sig själva utanför idrotten? 
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3. Bakgrund  
I detta kapitel ger vi en bakgrund till funktionshinder, handikapp och orsaker till 

funktionshinder. Det gör vi för att skapa en bättre förståelse för vår urvalsgrupp. Vi kommer 

använda denna information i studien för anpassning av vår datainsamlingsmetod och vårt 

eget bemötande för bästa resultat. Det kommer nödvändigtvis inte att användas i diskussionen 

av resultaten. Vi tar också upp lärande inom idrotten och tidigare forskning i detta kapitel 

 

3.1 Funktionshinder och handikapp 
Många av oss hör ordet handikapp i flera olika sammanhang. I idrottens värld kan det 

betyda att en som tävlar ges en förmån för en rättvisare tävling. Massmedia använder 

begreppet ”handikappade” för att beteckna särskilda handikappgrupper. Många av oss 

förknippar handikappad med rörelsehinder. Även ifall vi använder orden handikapp och 

funktionshinder som synonymer i det vardagliga språket så är det viktig att förstå att det är 

skillnad mellan de två begreppen. Om vi ska beskriva handikapp som fysiska och psykiska 

funktionshinder som drabbar personer, måste vi veta vad vi menar med ordet handikapp 

(Wilhelmsson & Gustavsson, 1981). 

Författarna använder i sin bok Världshälsoorganisationens definition av 

funktionshinder och handikapp som bygger på tre begrepp som vi utgår ifrån i vår studie. 

Skada: beskrivs som utvecklingsstörning, ryggmärgsbråck, skadan sker i det psykologiska, 

fysiologiska eller det anatomiska systemet i människokroppen. 

Funktionsnedsättning: är svårigheter att röra sig, att inte kunna se eller att inte uppfatta tal. 

Alltså den begränsning/hinder att utföra en aktivitet som beror på skadan. Vi kommer i vår 
studie att benämna det som funktionshinder istället. 

Handikapp: den sociala konsekvensen av en funktionsnedsättning vilket är 

 relaterat till den sociala miljö som individen befinner sig i för ögonblicket. I en relation 

mellan en funktionsnedsättning och omgivningen uppstår handikapp. Miljön kan i 

kombination med en funktionsnedsättning skapa handikapp, ex en hjärtsjuk eller 

rörelsehindrad blir handikappad i ett hus som saknar hiss. 

Handikappet i sig är alltså ingen egenskap hos personen utan hur handikappad en 

person är ligger i relationen till den omgivande miljön (Wilhelmsson & Gustavsson, 1981; 

Stokkom & Kebbon, 2000; Söderman & Nordlund, 2005). Det går att påverka graden av 

handikapp hos en person genom anpassning av den fysiska miljön. En anpassad miljö leder 

till ett mindre handikapp även om funktionshindret förblir det samma. 

 

Det finns två olika synsätt på funktionshinder och handikapp, det miljörelaterade och 

individrelaterade. I det miljörelaterade synsättet ser personen miljön som den faktor som 

påverkar handikappet hos en person, som vi beskriver ovan.  

I det individrelaterade synsättet ses skadan eller funktionsnedsättningen som den faktor som 

gör personen handikappad (Söderman & Nordlund, 2005). Det synsätt en person har får 

betydelse för våra attityder, värderingar och bemötandet mot personer med funktionshinder.  

Beroende på vilket bemötande och attityder vi har kan vi påverka hur handikappad en person 

är. Attityderna från vår omgivning har även betydelse för den bild vi skapar om oss själva 

som en mer eller mindre kapabel människa. 

Våra attityder och värderingar formas genom livet och innehåller vår syn på vad som 

är rätt och fel, normalt och onormalt och synen vi har på andra personer (Ibid.). Enligt 

Peterson (1996) bidrar det till att vi tenderar att dela in personer i olika grupper t.ex. “vi-och-

dom, vi-friska och dom-handikappade. Vi är inte alltid själva medvetna om vilka indelningar 

vi gör utan det sker automatisk. Men det är en bidragande orsak till att personer med 

funktionshinder tenderar att känna sig diskriminerade när de bemöts av andra personer utan 

funktionshinder. 
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De begrepp som vi beskriver ovan och de sätt vi själva tenderar att gruppera 

 personer i, kommer vi ta hänsyn till och uppmärksamma i vårt arbete med studien. Både i 

datainsamlingen och i skrivandet för att förhindra deltagarna studien att uppleva sig kränkta 

eller annorlunda bedömda på grund av deras funktionshinder. 

 

3.2 Orsaker till intellektuella funktionshinder 
Vi måste kunna se personer med funktionshinder som människor som inte behöver 

mer sjukvård än andra (Bergström & Juhlin, 1993). Personer kan ha ett funktionshinder och 

samtidigt vara fullt frisk. De har samma känslor och behov av trygghet, närhet, social 

samvaro och personlig utveckling som alla andra personer. Skillnaden är att de har ett behov 

av en mer anpassad miljö och bemötande. De kan behöva längre tid för att lära sig nya saker 

och kan ha svårare för att veta vad de ska göra för att uppnå det de vill (Söderman & 

Nordlund, 2005). 

 

Intellektuella funktionshinder uppstår på olika sätt, antingen genom hjärnskador till 

följd av t.ex. en stroke och neurologiska sjukdomar eller genom utvecklingsstörningar. 

Utvecklingsstörning uppkommer innan 16 års ålder genom hjärnskada eller sjukdom men det 

kan även vara ärftligt. De leder till tankemässiga svårigheter hos personen som kan göra det 

svårt att tolka sinnesintryck. De kan ha svårt att förstå språk, siffror, symboler, att analysera 

problem, förstå konsekvenser av handlingar och inlärningssvårigheter. Några syndrom inom 

utvecklingsstörningar är Downs syndrom, Fetalt alkoholsyndrom Prader Willy syndrom och 

Retts syndrom (Ibid.) 

 

En annan typ av intellektuella funktionshinder är neuropsykiatriska funktionshinder 

som uppkommer på grund av biologiska orsaker. Det är ett funktionshinder som inte ses med 

blotta ögat utan det visar sig ofta genom problem att behålla uppmärksamheten, kontrollera 

sina impulser, inlärningssvårigheter, tal och skrivsvårigheter och i samspelet med andra 

personer. Några syndrom inom de neuropsykiatriska funktionshindren är Autism och 

Asbergers syndrom, Touretts syndrom, ADHD, DAMP och Dyslexi.  

Många barn med dessa funktionshinder drabbas ofta av svagt självförtroende då de har 

svårare att anpassa sig i den sociala miljön. Eftersom de har svårt att kontrollera sig själva så 

uppfattar omgivningen ofta deras beteende som besvärligt och avvikande. Det kan leda till att 

de får svårare att skaffa vänner och känna sig annorlunda och utstötta, vilket kan få betydelse 

för personens självförtroende (Söderman & Nordlund, 2005). 

 

Intellektuella funktionshinder kan vara av olika grad, där varje grad har sina egna 

förutsättningar för lärande och utveckling. Kylén (1983) delar in de intellektuella 

funktionshindren i tre olika begåvningsstadier. En person som befinner sig i första stadiet 

upplever sina känslor, den konkreta verkligheten, och har förmågan att känna igen och 

komma ihåg vad personen har upplevt. I det andra stadiet finns även förmågan att förstå 

bilder. De kan utveckla och förstå tal samt kategorisera sina intryck av världen. De har en 

förståelse för antal och tidsuppfattning. I det tredje stadiet har personen en viss förmåga till 

att läsa, skriva och använda tankarna för att skapa en annan bild av en situation genom att 

tänka på hur den skulle kunnat se ut om något hade varit annorlunda. 

Personer med någon form av intellektuella funktionshinder behöver pedagogiskt stöd anpassat 

efter deras grad av utvecklingsstörning eller typ av funktionsnedsättning.  
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3.3 Lärande inom idrott  
Idrottsaktiviteter bygger i grunden på olika former av socialt samspel. För att 

idrottarnas erfarenheter av idrottsaktiviteter ska uppfattas som positiva krävs det att deltagarna 

lär sig samspela med de andra i gruppen. För hela gruppens vinnings skull bör de lära sig 

acceptera, respektera och samarbeta med varandra och inte bara se till vad som är bäst för en 

själv. Då det är egenskaper som behövs även i andra sammanhang i samhället och i livet så 

fungerar idrotten som en miljö för lärandet av sociala färdigheter. I idrotten lär sig även 

idrottarna att bedöma andra efter deras färdigheter istället för deras utseende, etnicitet, 

religion eller ekonomisk status. Deltagarna lär sig och får erfarenheter i hur människor 

samspelar och bemöter andra, utvecklar positiva personvärderingar och sociala värderingar 

(Humphrey, 2003).  

 

3.4 Tidigare forskning 
I detta kapitel presenterar vi tidigare forskning inom ämnet identitet och självbild hos 

idrottare inom handikappidrotten. Resultaten i studierna skiljer sig något åt, men utifrån de vi 

har presenterat nedan går det att se en antydan till att deltagande i idrott har betydelse för 

upplevelser av en starkare identitet och självbild hos deltagarna.  

 

Ninot och Maı¨ano (2007) undersöker i sin studie vilka effekter olika typer av 

idrottsprogram och idrotter har på deltagarnas upplevda idrottsliga och sociala kompetens. 

Studien görs på franska tonårstjejer mellan 13-17 år som får stödundervisning i skolan. De 

jämför resultaten från integrerade och segregerade grupper inom basket, simning, anpassad 

skolidrott och från de som är stillasittande. Studien pågår under 21 månader och som verktyg 

för mätning använder man Harter´s manual för självuppfattning hos barn. Resultaten i studien 

visar inte på någon förändring av den upplevda sociala acceptansen hos deltagarna. I de 

grupper med integrerad idrott upplever deltagarna sin idrottsliga kompetens som lägre. 

Resultaten visar, att jämfört med gruppen som deltar i anpassad skolidrott så har deltagarna 

som spelar basket en lägre självkänsla. I diskussionen finns det en tanke om att den 

integrerande miljön hjälper tonåringar med intellektuella funktionshinder att skapa en mer 

realistisk bild av sin fysiska kompetens. En orsak till varför den upplevda sociala acceptansen 

inte ökar menar de beror på att en till två dagars tävling inte räcker för att deltagarna ska 

hinna träffa andra människor. Fokus under tävlingarna ligger på den egna prestationen och 

inte på vad som händer runtomkring samt att ledarna vill se truppen samlad. I studiens resultat 

presenteras även att deltagarnas upplevda fysiska kompetens förändras mer av deltagande i 

idrott än vad den upplevda sociala acceptansen gör. 

 

Även Huck, Kemp och Carters (2010) studerar den upplevda kompetensen och sociala 

acceptansen hos barn med intellektuellt funktionshinder. Deras resultat visar att barn med 

intellektuella funktionshinder behåller sin positiva självbild trots att de befinner sig i en ålder 

där självbilden lätt påverkas på grund av jämförelser med jämnåriga som presterar bättre. 

Deltagarna upplever sin kognitiva och fysiska kompetens samt sin sociala acceptans som 

mycket positiv. Resultaten visar även ett visst samband mellan den upplevda sociala 

acceptansen och den socioekonomiska statusen. Deras upplevda kognitiva kompetens 

stämmer dock inte överens med deras studieresultat. I denna studie ingår 17 barn med en 

medelålder på nio år som var inkluderade i vanliga skolklasser. Datainsamlingsverktyget 

består av en enkät baserad på Pictorial Scale of Perceived Competence and Social 

Acceptance for Young Children (PSPCSA). 

 

Lundberg et al.(2011) använder i sin studie en annan metod än i de två ovan. Istället för 

frågeformulär använder de sig av djupintervjuer för att undersöka betydelsen idrotten har för 



 6 

personerna med funktionshinder. Resultaten visar att deltagarna ofta känner sig 

stigmatiserade och att de döms utifrån sina funktionshinder. Genom sitt idrottsdeltagande kan 

de utmana dessa negativa bilder genom att de får möjligheten att bygga sociala nätverk, 

uppleva en känsla av frihet och framgång. Deltagarna upplever en känsla av att känna sig 

normal och att de kan jämföra sig med personer utan funktionshinder. Att kunna göra samma 

saker som dem upplevs ha en stärkande betydelse för självförtroendet. 

 

Goodwin et al.(2009) använder i sin studie fokusgruppsintervjuer. Deltagare i studien 

är personer med fysiskt funktionshinder som spelar i ett rullstolsrugbylag. Deras resultat visar 

att handikappidrott kan bidra till en positiv utveckling hos deltagarna. Dagarna upplever en 

stark gemenskap mellan varandra samt att det finns en respekt och acceptans för den de är. 

Vilket leder till en acceptans av sig själv och sitt funktionshinder. Deltagarna upplever också 

ett stort stöd och hjälp ifrån sina lagkamrater. De lär sig mycket genom att fråga och få tips 

av de andra. Inte bara om saker som rör idrotten utan även om vissa situationer de möter i 

vardagen och hur dessa kan klaras av på bästa sätt t.ex. att ta sig ur ett badkar. Deltagarna 

skapar sig en annan bild av sitt funktionshinder och sin livssituation eftersom deltagarna nu 

ser att de inte är ensamma om det och att de klarar av mer än de tidigare trodde. 
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4. Teoretisk referensram  
I den teoretiska referensramen skriver vi om de teorier vi utgår från i studien för att 

skapa en förståelse för våra resultat. Vi har valt teorier med fokus på skapandet av identitet 

och självbild genom interaktion med andra människor och miljön. De kan hjälpa oss förstå 

handikappidrotten som miljö och vilka villkor det finns i den som har betydelse för hur 

identitet och självbild skapas.  

Ett lite mera kritiskt förhållningssätt till delar av vår teoretiska bakgrund behövs, då 

den är baserad på personer utan intellektuellt funktionshinder. Vilket kanske inte är direkt 

applicerbart på de med intellektuellt funktionshinder då deras utveckling och tankemässiga 

förmåga kan se annorlunda ut. 

 

4.1 Situerat lärande och legitimt perifert deltagande 
Lave och Wenger (1991) har utvecklat en teori som bygger på situerat lärande och hur 

det skapas genom vad de kallar legitimate peripheral participation. Vi väljer att direkt 

översatta det till legitimt perifert deltagande. Grundtanken inom teorin bygger på idén om vad 

de kallar lärlingar eller nykomlingar i en praktik eller miljö och deras väg från att vara just 

nykomlingar och deras sökande efter fullt deltagande. Ett sökande som grundar sig i att lära 

sig bemästra kunskaper och färdigheter som är typiska för praktiken. Denna väg inkluderar 

relationer mellan nykomlingarna och de erfarna, aktiviteter, användningar av redskap, 

identitetskapande och deltagande. Legitimerat perifert deltagande är alltså den process genom 

vilken nykomlingarna blir en del av en praktik. 

 
Förutom en människas relation till en viss aktivitet så ses även relationen till sociala 

miljöer som viktig. Det är de sociala miljöerna som skapar förutsättningar för nykomlingen 

att introduceras i nya aktiviteter, genomföra nya uppgifter och funktioner och bemästra ny 

kunskap. Dessa aktiviteter, uppgifter och kunskaper är alla en del av ett system av relationer 

och har en speciell betydelse. Relationerna mellan spelarna i en lagidrott kan ses som ett 

sådant system. Dessa system bildas, återskapas och utvecklas inom sociala miljöer. En person 

som befinner sig inom ett sådant system definieras av och definierar själv dessa relationer.  

 

4.2 Identitet och identitetsskapande 
Coakley (2007) beskriver identitet som en känsla av vilka vi är och hur vi ansluter oss 

till den sociala världen vi lever i. Detta är den syn på vad identitet är som vi kommer använda 

i denna studie. 

Identiteten är något som skapas i samspel och vid interaktion med andra, inte något 

som vi utvecklar på egen hand. Identitetsskapande sker både på närarelationsnivå och på 

samhällsnivå (Kohlström, 1996). I vår studie fokuserar vi enbart på det skapande som sker i 

nära relationer. Identitet är även kopplad till individens medlemskap i en eller flera sociala 

relationer, då han eller hon också har en identitet i andras ögon (Kohlström, 1996; Stets & 

Burke, 2003; Trost & Levin, 2010). Individen har en identitet i varje situation eller relation 

som den har i samhället exempelvis som lagkompis eller bror (Stets och Burke, 2003). 

Utifrån den interaktionistiska teorin från det sociologiska perspektivet får människorna 

en möjlighet till att reflektera på sina handlingar och relationer med andra, vilket möjliggör 

för oss att utveckla identitet. Relationerna vi skapar med varandra ger betydelser till 

människorna själva, till andra och världen omkring dem. Dessa betydelser används för att 

fatta beslut och vidta åtgärder i vardagen. När vi möter nya personer och nya situationer 

förändras våra handlingar och relationer och då förändras även identiteten (Coakley, 2007).  

 

Synen på lärandet inom Lave och Wengers (1991) teori bygger på en idé om att 

lärande involverar hela människan och en omvandling i identiteten. Omvandlingen av en 
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persons identitet är en viktig del i att söka och att nå fullt deltagande. En nykomling behöver 

lära sig att bemästra praktikens aktiviteter, uppgifter och kunskaper för att nå fullt deltagande. 

Att lära sig det inkluderar en omvandling i personens identitet utifrån de möjligheter som 

finns inom systemet av relationer i praktiken.  

Omvandlingen som görs hos en nykomling skapas genom den bild som nykomlingen 

skapar sig över praktiken. Denna bild kan inkludera vilka som deltar, vad de gör, hur de mer 

erfarna beter sig och kommunicerar. Bilden innefattar även hur personer som inte är 

medlemmar inom praktiken interagerar med den och vad de behöver lära sig för att nå fullt 

deltagande. Lärandet av praktikens språk är viktigt att lära sig. Det är även en viktig del i 

identitetsskapandet. Det inkluderar att lära sig prata i och om praktiken. Dessa två sätt att 

prata har olika funktioner, dels för att ge information om aktiviteter, skapa fokus och 

engagemang, skifta uppmärksamheten. Men även för att stödja kollektiva minnen och 

reflektioner samt för att signalera deltagande. 

 

4.3 Självbildens skapande och innehåll 
Självförtroende, självkänsla och självbild är uttryck som oftast beskriver liknande 

egenskaper. Självförtroende kan förklaras utifrån det en person gör, hur säker den är på att 

prestera och utföra olika uppgifter. Självförtroendet kan kopplas till den uppfattning och bild 

personer har av sig själva, alltså sin självbild och självkänsla (Hassmen, Kenttä och 

Gustafsson, 2009). I vår studie använder vi självbild som ett övergripande ord. Självbild är 

för oss den bild personer har av sig själv, och deras upplevda svagheter och styrkor. 

Självförtroende och självkänsla ser vi som delar i en persons självbild. 

Identiteten skapas och förändras efter vilken självkänsla, självbild och självförtroende 

en människa har (Ibid.). Känner en person inför en uppgift ”detta klarar jag inte bra” styr 

känslan mot ett misslyckande, men känner man istället ”detta klarar jag bra” så går det också 

bra. Dessa två olika värderingar personer gör har betydelse för identiteten. Situationen de 

befinner sig har även den betydelse för personens självbild, första gången känns det jobbigt 

men ju fler erfarenheter, situationer de utsätter sig för och som klaras av desto bättre blir 

självförtroendet och därmed också självbilden och identiteten (Peterson, 1996). 

 

Möts en person av nedlåtande, medlidsam, förmyndaraktig eller överbeskyddande 

attityder sjunker självförtroendet. De börjar tvivla på sig själva, tror att de inte klarar av 

speciellt mycket. Tilltron till sin egen förmåga och självförtroendet stärks däremot om de 

visas tilltro till sin förmåga och om de får göra och prova själv (Söderman & Nordlund, 

2005). Peterson (1996) skriver att för personer med intellektuellt funktionshinder är det lätt 

att få en svag identitetskänsla och självbild då icke funktionshindrade tror att de inte klarar av 

någonting. I deras uppbyggnad av en stark självbild och identitet behöver de känna trygghet, 

stöd, uppmuntran, en rätt att finnas till och en gemenskap (Peterson, 1996 & Kylén, 1983). 

 

För skapandet av självbild hos personer med intellektuellt funktionshinder är det 

viktigt att interagera och umgås med andra, som helst skiljs åt av olika egenskaper som ålder, 

kön. Detta är viktigt för att personerna ska kunna jämföra sig med andra och på så sätt skapa 

sig en nyanserad bild av andra personer men även en bild av sig själv. Det är inte bara 

kunskapen om vad de kan och inte kan som påverkar självkunskapen utan även den roll de får 

bland andra personer och vad den betyder (Kylén, 1983). 

 

Kommunikationen med andra människor spelar en stor roll för att utveckla ett 

självförtroende och en stark bild om sig själv, sina egna förmågor, styrkor och svagheter. Att 

få stöd och ett tydligt bemötande när det gäller funderingar över sitt funktionshinder eller 

svårigheter de känner sig uppleva skapar en insikt om sina svårigheter. Det kan bidra till en 
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känsla av att de duger som de är och de får även lättare att prata om sina känslor med andra. 

Att få höra av andra personer att de är duktig på saker, är omtyckt av andra och känna till sina 

styrkor och svagheter bidrar till en stark självbild. Får personer däremot inte samma stöd och 

raka och tydliga bemötande så är risken att personer lär sig att de inte duger och att 

funktionshindret gör personen annorlunda. Då försvagas den upplevda självbilden. 

(Söderman & Nordlund, 2005).  
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5. Metod  
I detta kapitel skriver vi om metodansatsen och datainsamlingsmetoden vi använde oss 

av i studien. Vi skriver också om vårt urval, genomförandet av datainsamlingen, analysen av 

empirin och våra etiska ställningstaganden.  

 

5.1 Datainsamlingsmetod 
I vår studie använde vi oss av fältforskning där deltagande observationer är den 

vanligaste datainsamlingsmetod. Metoden valdes då den lämpar sig för att studera sociala 

mönster och handlingar i grupper (Elvstrand, Högberg & Nordvall, 2009). Den passar även 

för att närma sig den bild andra har av sin tillvaro (Lalander, 2011). Fältforskning och 

deltagande observationer bygger på att forskaren befinner sig i och deltar i de studerades 

miljö, forskaren är med på fältet (Fangen, 2005). Det gav oss möjligheten att själva delta i och 

observera handikappidrottens miljö. Genom det kunde vi skapa oss en förståelse för på vilket 

sätt deltagande i handikappidrott har betydelse för skapandet av identitet och självbild. En 

forskare som befinner sig ute i fältet utför två handlingar på en gång, samtidigt som vi iakttar 

vad som sker så involverar vi oss i samspelet med andra. Vi underlättade det genom att 

videodokumentera våra observationer. Att videodokumentera underlättade även i 

analysarbetet då vi blev mer förtrogna med materialet för varje gång vi tittade igenom 

videodokumentationerna (Rennstam & Wästerfors, 2011). 

I användningen av deltagande observationer måste forskaren hitta en balansgång 

mellan iakttagande och deltagande. Ibland kunna tona ner rollen som forskare och vara en i 

gruppen och tvärtom, att gå in i rollen som forskare. För att nå en trovärdig empiri måste 
forskaren delta i praktiken på ett sådant sätt som inte påverkar situationen och deltagarna 

(Ibid.). Denna balansgång kom naturligt för oss då vi för varje observationstillfälle ökade vårt 

deltagande, detta beskrivs mer under genomförandet av datainsamlingen. 

 

Deltagande observation kombinerar ofta olika datainsamlingsmetoder till exempel 

dokumentanalys eller intervju. Intervjufasen skiljs inte åt som en egen typ av datainsamling 

utan fungerar som en del av observationen (Fangen, 2005). Vi valde att kombinera vår 

deltagande observation med just intervjuer. Samtal och intervjuer med personer i 

verksamheten gav oss möjligheten att samla in varierande information inom ämnet (Eriksson-

Zetterquist & Ahrne, 2011). Som bidrog till en bredare och djupare förståelse av idrottens 

betydelse för skapandet av identitet och självbild hos den enskilde personen. (Elvstrand et al. 

2009).  

 

De intervjuer vi genomförde under observationerna var halvstrukturerade. Vi använde 

oss av en intervjuguide (bilaga.5), där vi hade några bestämda frågor kopplade till vårt syfte 

och frågeställningar som exempelvis “Hur skulle du beskriva dig som innebandyspelare?” och 

“Hur beskriver du dig som person?” Utifrån de svar vi fick hade vi möjlighet att ställa olika 

följdfrågor som gav oss en bättre förståelse om att vara aktiv inom handikappidrotten. 

Intervjuerna spelades in så vi enklare kunde transkribera och analysera svaren. Vi valde att 

göra intervjuerna på plats i idrottshallen då det skulle bli lättare för intervjupersonerna att 

koppla frågorna till den miljön då den direkta påverkan av personer och miljön runt omkring 

skulle försvinna om vi genomförde intervjuerna på en annan plats, vid ett annat tillfälle 

(Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011).  
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5.2 Urval av deltagare 
Vi gjorde ett strategiskt urval av deltagare då vi vände oss till personer med ett 

intellektuellt funktionshinder som idrottade (Fangen, 2005). Ålder och kön var för oss inga 

relevanta faktorer i urvalet av idrott och lag. I vår studie var det idrottens betydelse för 

identitetsskapandet som var i fokus. Vi är medvetna om att resultaten kan skilja sig åt 

beroende på ålder, kön och graden på funktionshindret.  

Med tanke på den begränsade tid vi hade att samla in empirin på vände vi oss enbart 

till föreningar inom vårt län. Vi tog hjälp av hemsidan för länets handikappidrottsförbund. 

Genom den kom vi i kontakt med olika idrotter som fanns för funktionshindrade och deras 

föreningar.  

Vi gjorde ett strategiskt urval i valet av idrotter efter hur genomförbar deltagande 

observation var i den miljön. Några exempel på lämpliga idrotter var innebandy, bowling och 

fotboll. Via föreningarnas hemsidor fick vi tillgång till föreningarnas mailadresser. Vi 

kontaktade sammanlagt fem föreningar runt om i länet. Vi mailade ut ett följebrev (bilaga.1) 

som innehöll information om vilka vi var och där vi förklarade vår uppgift. Om de var 

intresserade skulle de höra av sig till oss. Följebrevet mailade vi till ledarna i respektive 

förening, där vi inte hade tillgång till ledarnas mailadresser mailade vi brevet till kansliet och 

bad dem skicka det vidare. Genom att vi inte kunde maila det direkt till ledarna fanns det en 

risk att det inte kom ledarna tillhanda. 

Gensvaret från föreningarna var svagt endast en förening var intresserad och de tyckte 

det var bra att vi inriktade oss på idrottare med intellektuellt funktionshinder. Vi valde att 

studera idrotten innebandy. 

 

Innebandylaget var ett blandat lag med både kvinnliga och manliga spelare som var 

mellan 14-50 år där större delen av spelarna uppskattades vara mellan 20-30 år. Siffran är 

uppskattad då vi inte lyckades dokumentera åldern hos alla spelare. Vi kom under våra 

observationer i kontakt med cirka 15 spelare varav två var tjejer och resterande killar. Antalet 

spelare och vilka som var på träningarna varierade från gång till gång. Laget hade en 

huvudtränare och tre hjälptränare men där bara en var med vid alla tre tillfällena. Både 

huvudtränare och två av hjälptränarna hade egna barn som var med och spelade. 

 

5.3 Genomförandet av studien  
Ingen av oss hade någon tidigare erfarenhet av arbete med personer med intellektuellt 

funktionshinder, vi visste inte riktigt vad vi kunde vänta oss under genomförandet av 

observationerna och intervjuerna. Vi gjorde tre deltagande observationer med fyra intervjuer 

under veckorna 48-50. De beskrivs mer ingående nedan.  

 

Den första observationen gjorde vi onsdagen 21 november 2012 mellan klockan 17.00 

till 18.30. Vi var på plats några minuter tidigare innan innebandyträningen började för att 

träffa ledaren och diskuterade upplägget för observationen. Vår tanke från början var att vi 

skulle vara deltagande i träningstillfällets aktiviteter i den mån det var möjligt. Då ledaren 

berättade för oss att en gymnasieskola i staden skulle göra en dokumentärfilm om 

funktionshindrade och att de skulle filma deras träningstillfälle fick vi ändra på våra planer. 

Vi bestämde oss för att vara i bakgrunden denna gången och bara observerade och 

videodokumenterade då vi inte ville riskera att komma med i deras film. 

Det var 13 spelare med vid första tillfället, tre hjälptränare och en huvudtränare som 

alla var med och spelade. Träningen började med att alla samlades i en ring där ledaren 

informerade om olika saker. Där presenterade vi oss och berättade om vår studie och vad som 

gällde för dem som deltagare. Att samlas i ring när träningen började upprepades vid alla 

tillfällen som vi observerade och vi fick vid varje tillfälle möjlighet att presentera oss för de 
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nya som var där och vad vi hade tänkt göra under träningstillfället. Under träningstillfället var 

vi placerade bakom målet på ena kortsidan av planen för bästa överblick av idrottshallen. 

Denna placering behöll vi under hela träningstillfället då vi inte ville störa den andra gruppen 

som spelade in en film och för att möjligheten att förflytta sig i idrottshallen var väldigt 

begränsad. De avslutade träningstillfället med spel mot varandra i två lag. Vi 

videodokumenterade träningstillfället med mobilkamera och en digitalkamera för att tydligare 

fånga in vad som hände under träningstillfället. Samtidigt förde en av oss 

observationsanteckningar utifrån vår observationsmall (bilaga.4) som vi skapade utefter vårt 

syfte. 

Efter träningstillfället diskuterade vi nästa observations upplägg med ledaren. 

Tillsammans bestämde vi oss för att videodokumentera, intervjua och vara mer aktiva under 

nästa träningstillfälle. 

 

Onsdagen den 28 november 2012 genomfördes den andra observationen, vid samma 

klockslag som den första. Vid detta tillfälle deltog 13 spelare, en hjälpledare och 

huvudtränaren. Vid denna träning genomfördes också två intervjuer. Vi hade fått tillgång till 

två ställbara videokameror till denna observation som gjorde det möjligt att tydligare fånga in 

vad som hände under träningstillfället. För att få bästa möjliga videodokumentation ställdes 

kamerorna i två hörn diagonalt mot varandra. Detta gjorde det möjligt för en av oss att var 

med aktivt och spela under träningen och en genomförde de två intervjuerna Vid samlingen 

hade vi frågat om det var några som var frivilliga till att bli intervjuade, det visade sig att 

större delen av deltagarna ville bli intervjuade, många såg det som en rolig sak. Detta gjorde 

att intervjuerna kunde genomföras enklare än vad vi hade tänkt oss ifrån början. Vi valde 

slumpmässigt ut två personer till intervjuerna av de frivilliga. Intervjuerna genomfördes i 

idrottshallen och spelades in med hjälp av en mobiltelefon för att underlätta transkriberingen 

och analysen av svaren. Vi utgick ifrån några bestämda frågor som rörde deras idrottande och 

identitet (bilaga.5). Vi följde upp med olika följdfrågor beroende på deras svar. 

 

Den tredje och sista observationen genomfördes onsdagen den femte december 2012 

mellan klockan 17.00 och 18.30. Denna gång var vi båda två med som aktiva under större 

delen av träningstillfället och samtidigt observerade vad som skedde. Detta träningstillfälle 

videodokumenterades inte, då båda skulle vara med och spela så fanns det ingen möjlighet då 

vi inte hade tillgång till ställbara kameror. Vi genomförde även två intervjuer under 

träningstillfället. De genomfördes på samma sätt som de två tidigare som beskrivits ovan med 

undantaget att vid den ena intervjun var vi båda med och ställde frågor. Antalet spelare vid 

detta träningstillfälle var mindre än de två första, då många var på luciafirande. Det var 10 

spelare, huvudtränaren och en hjälpledare som var med. 

 

5.4 Analys av empiri 
Empirin analyserades utifrån de tre tolkningsgraderna som enligt Elvstrand et al. 

(2009) rekommenderas vid analys inom fältforskning. Den första gradens tolkning 

genomfördes vid observationerna genom att vi i detalj antecknade och videodokumenterade 

vad som hände och diskuterades under träningen. Vi spelade in intervjuerna som vi 

transkriberade vilket underlättade analysarbetet.  

Videoobservationerna genomfördes första gången utan avbrott för att skapa en 

helhetsbild. Vid andra gången stannade vi videodokumentationen när vi såg händelser som vi 

tolkade vara av vikt för vår studie. Vi antecknade klockslag och vad vi såg. Att 

videoobservera flera gånger gjorde att vi blev mer förtrogna med materialet och det skapade 

ett underlag som sedan fanns som grund för det fortsatta analysarbetet (Rennstam & 

Wästerfors, 2011).  
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I den andra tolkningsgraden arbetade vi med det transkriberade materialet och gjorde 

en fördjupning i det vi sett och hört, ”det innebär att göra tolkningar som går utöver det 

vardagliga sättet att tolka verkligheten och som ofta tas för givet som det självklara och 

naturliga” (Elvstrand et al. 2009). Vi gick igenom alla våra nedskrivna 

observationsanteckningar och transkriberade samtal och intervjuer. Vi diskuterade 

tillsammans fram olika tolkningar om vad de olika anteckningarna handlade om och skrev 

små kommentarer bredvid anteckningarna. Vi klippte sedan ut alla anteckningar och citat som 

vi kommenterat. De urklippta tolkningarna vi kom fram till jämförde vi med varandra och 

delade in de som innehöll likheter i ett antal större teman. Dessa namnsattes med namn som 

var kopplade till teorierna i den teoretiska referensramen om identitet och självbild. Vissa 

teman namnsattes med namn som beskrev innebandyn som miljö för att lättare skilja ut de 

villkor som fanns inom den studerade miljön.  

I den tredje tolkningsgraden gjorde våra teman mindre till antalet genom att lägga ihop de 

teman som vi tolkade hörde ihop med varandra eller hade samma mening. Vi namnsatte våra 

nya teman med nya teoretiska namn som kopplades till våra teorier, syfte och frågeställningar. 

Vilket gav oss en djupare förståelse för vilka bakomliggande villkor som var av betydelse för 

handlingen (Ibid.). 

Den slutgiltiga tematiseringen kom att bestå av tre huvudteman med tillhörande undergrupper, 

se sidan 15. 

 

5.5 Etiska ställningstaganden 
Vi har i vår studie på olika sätt tagit hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer och de fyra huvudkraven informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att informera deltagarna om studiens syfte och hur 

genomförandet av studien ska ske. Samtyckeskravet innebär att deltagarna själva har rätt att 

bestämma över sin medverkan och när som helst kan välja att avbryta sin medverkan 

(Vetenskapsrådet, 1990). Vid varje observationstillfälle informerade vi spelarna om studiens 

syfte och genomförande. Vi gav information om att det var frivilligt att delta och att de när 

som helst kunde säga till om de inte ville vara med längre. Vi frågade om alla tyckte att det 

gick bra om vi var med på deras träning och att vi filmade. Vilket är viktigt att få 

godkännande för i deltagande observationer då vi närvarar i deras miljö (Lalander, 2011). Vi 

gjorde det varje gång då det vid varje tillfälle tillkom nya deltagare, på så sätt uppfyllde vi 

informationskravet och samtyckeskravet.  

Då studien berörde personer med intellektuella funktionshinder som kan anses bidra 

till att personerna själva inte kan tillgodogöra sig informationen som ges, kan det behöva 

inhämtas samtycke från föräldrar eller vårdnadshavare. Vi gjorde själva en bedömning av hur 

väl de verkade förstå vår information. I de fall där vi kände att samtycke från föräldrar eller 

vårdnadshavare behövdes hade vi informationsbrev (bilaga.2) som kunde skickas med hem 

för underskrift. I studien ingick det personer under 15 år, vilka även de fick ett 

informationsbrev (bilaga.2) att ta med hem för påskrift från förälder enligt Vetenskapsrådets 

(1990) rekommendationer. Förutom att inhämta ett muntligt samtycke från spelarna hade vi 

ett informationsbrev (se bilaga.3.) som kunde tas med hem och läsas igenom och skrivas på. 

Personerna i undersökningen behandlades även efter konfidentialitetskravet, för att försvåra 

identifiering av personerna och föreningen. Speciellt då spelarnas funktionshinder kan 

upplevas som ett känsligt område för både dem själva och föräldrarna. Exempel på detta är att 

i resultatdelen har vi skrivit xxxx istället för namn. Vi upplyste även om nyttjandekravet, att 

det insamlade materialet endast kommer att användas till studiens ändamål (Ibid.). 

Andra etiska hänsynstagande vi gjorde var att reflektera över och synliggöra våra egna 

normativa föreställningar för oss själva. Alltså vad vi bedömer som normalt och onormalt 
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och vilka handlingar som är rätt och fel. Detta gjordes för att det är väldigt lätt att 

automatiskt kategorisera personer (Elvstrand et al. 2009). Det tror vi kan vara extra viktigt i 

den här studien där vi studerar personer med intellektuella funktionshinder, då det kan vara 

lätt att oreflekterat se dem som något som är annorlunda jämfört med oss andra utan 

funktionshinder. 
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6. Resultat och analys 

Här presenterar vi resultaten som vi har analyserat fram utifrån det insamlade 

datamaterialet. Vi har tematiserat resultaten i tre huvudteman med tillhörande undergrupper. 

En översikt av tematiseringen visas i tabellen nedan. 

 

Skapandet av identitet 

och självbild i grupp 

Skapande av en individuell identitet 

och självbild som innebandyspelare 

Andra villkor inom 

innebandyns miljö 

Att kommunicera som en 

innebandyspelare 

Identiteten i och utanför idrotten Bryt inte mot reglerna! 

Innebandyn bygger på en 

“vi”-känsla 

Idoler, förebilder, lagkamrater och 

synen på sig själv 

Det är målen som 

räknas! 

  

Att få bekräftelse av 

lagkamraterna 

Tabell 1. Tabellen visar våra huvudteman med tillhörande undergrupper. 

I vår analys av materialet tolkade vi att deltagande i handikappidrott har betydelse för 

skapandet av identitet och självbild på olika sätt. Det finns flera olika villkor som är av 

betydelse för skapandet. Dels skapas identitet och självbild inom gruppen, då spelarna 

anpassar sig till gruppens identitet som innebandylag. Skapandet sker även på ett mer 

individuellt plan genom värderingar av sina egna förmågor som spelare. Denna värdering 

skapas i jämförelse med andra personer, idoler eller lagkamrater. I vår tolkning kom vi fram 

till att det finns tre gemensamma villkor som både har betydelse för skapandet av den 

individuella identiteten som innebandyspelare och identiteten som gruppmedlem i laget. 

Vilken betydelse de olika villkoren har lyfter vi fram senare i diskussionen. 

 

6.1 Skapande av identitet och självbild i grupp 
Vi kan i analysen av materialet se att det finns ett övergripande mönster för hur 

spelarna kommunicerar och rör sig inom miljön. De vet vilka ord och kroppsspråk de ska 

använda för att kommunicera det de vill. De använde sig av ett gemensamt språk och alla 

visste hur de skulle bete sig under övningarna och matcher. Detta kan förstås som att spelarna 

söker en delaktighet i gruppen, de vill bli en del i laget och laget ska fungera som en helhet. 

Att kunna fungera som ett lag framkom som viktigt, både för den egna personliga upplevelsen 

men även för spelet, det går inte att vinna om inte alla hjälper till. Därför tolkar vi det som att 

laget har en gemensam gruppidentitet som spelarna måste ta till sig och bli en del av för att 

kunna vara delaktiga. En viktig del i att skapa sig denna delaktighet och som en medlem i 

laget är att använda sättet att kommunicera på som finns i laget. De två villkor som vi tolkar 

har betydelse i skapandet av identiteten var anpassningen till kommunikationen och 

lagkänslan. Dessa två beskrivs tydligare nedan med citat. 

 

6.1.1 Att kommunicera som en innebandyspelare 

Under övningar och spel används ett situerat språk. Ofta korta, beskrivande ord som 

gör det enklare för spelarna att spela själva spelet och hjälpa varandra i spelet, exempel på ord 

som framkommer under observationerna är: 

 

”Visa er” 

”Passa” 

”Kolla bakom dig!” 
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Det spelarna säger förstärker de ibland med hjälp av innebandyklubban, som är en 

viktig del i innebandyn. Exempelvis när en spelare slår klubban i golvet och visar att spelaren 

vill ha bollen. Detta mönster upprepas flera gånger under träningen och ibland tillsammans 

med orden passa då! 

Kommunikationen sker både verbalt och genom kroppsspråk. Detta händer oftast när 

de ger varandra beröm efter att någon gör något bra eller när de berömmer hela laget. Att ge 

varandra beröm är en viktig del i innebandylagets språk. Exempel på detta under 

observationerna är; 
 

Applåder vid mål 

 

En spelare gör mål och en lagkamrat säger bra och ger samtidigt en high-five 

till spelaren och när laget gjorde mål 

 

Spelare gör mål och gör high-five med tränaren som är med och spelar i samma 

lag. En annan spelare i samma lag får en klapp på ryggen av tränaren. 
 

I en kort sammanfattning kan vi säga att innebandylaget har ett gemensamt situerat 

språk som bygger på miljöspecifika ord som var kort och beskrivande för att förenkla 

kommunikationen under spelet. Dessa ord förstärks vid vissa tillfällen av kroppsspråk så som 

att slå klubban i backen. En annan stor del i sättet att kommunicera med varandra som lag är 

genom beröm. Även detta förstärks ofta med någon form av kroppskontakt. 

 

6.1.2 Innebandyn bygger på en “vi”-känsla 

Under samtal och observationer framkommer att det är viktigt att alla ska få vara med, 

att spelarna bryr sig om varandra i laget. De hjälper varandra och på så sätt har de roligt när 

de spelar innebandy. Vi tolkar det som en lagkänsla inom laget. Exempel på lagkänsla som 

framkommer under observationerna: 

 

IP 1 - ”Vi har roligt, det är ett roligt gäng detta, vi har 

roligt tillsammans.” 

 

En spelare sitter ensam mot väggen. En av målvakterna 

kommer och hämtar honom och lägger armen om ryggen på 

honom när de går därifrån. 

 

En annan spelare som står bakom i kön ger instruktioner 

till den framför när det är läge för personen att passa – 

”vänta, nu!” 

 

Även att lagkänslan är viktig när de spelade match för att minska risken att 

motståndarna skulle göra mål och öka chanserna för det egna laget att göra mål framkom 

under samtal med en av spelarna. Vi kan se i analysen av materialet att kommunikationen, att 

kunna kommunicera med varandra på rätt sätt var viktigt för lagkänslan. En av spelarna 

uttryckte sig på detta sätt: 
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IP 2 -“Vi jobbar inte som ett lag. Vi kämpar inte... eller kämpar gör vi ju men vi 

ja...vi i gruppen är ju inte sammansvetsade så att vi pratar med varandra[...] vi 

backar måste jobba upp bättre och dom som är i mitten måste kämpa bättre och 

vi måste prata inom gruppen att så här kör vi” 

 

IP 2 -“Nej men alltså när våran målvakt till exempel... så som xxxx då att jobba 

hem, jobba hem! Då är det kanske inte alla som jobbar bakåt[...] Då kanske alla 

springer på en och samma spelare och så kanske det är någon annan i 

bortalaget som har bollen och kan skjuta mål hur lätt som helst för att vi inte ser 

personen.” 

 

Det kom även fram i samtal att deras funktionshinder i vissa fall fungerade som en del 

av den upplevda gemenskapen och lagkänslan. Det skapade en förståelse för varandra som 

personer och en trygghet i gruppen för vissa. 

 

IP 1 - “Till exempel här är det mycket lättare, för här har vi allihop, alla vi har 

någon form av någonting[...] alla har någonting som gör att man kan vara här 

[...] då är det mycket lättare då, mycket enklare [...] Men till exempel här inom 

föreningen så kan jag vara här, ändå, det är mycket lättare för mig att vara med 

såna som har ett handikapp som är i samma grupp som jag är i än att vara med 

såna som inte hare det. [...] Man förstår varandra bättre helt enkelt.” 

 

IP 4 - “Att hjälpa och förstå saker är också bra, man kan hjälpa andra personer 

som har svårt med andra saker.” 

Citaten ovan visar en bild på hur funktionshindret stärker lagkänslan bland spelarna. 

En av intervjupersonerna ger oss en annan bild. Funktionshindret bidrar till att det ställs högre 

krav på att lösa problem som uppstår. Känslorna som ibland väcks hos spelaren över sitt 

funktionshinder gör att spelaren känner sig tvungen att lösa problemen för att det inte ska 

inverka på lagkänslan. Möjligheten att strunta i vad andra säger fast det väcker känslor var 

mindre här jämfört med i samhället då spelaren bara kan strunta i det. 
 

IP 2 - “[...] ibland så kanske jag kan tänka att - ja men det är ingen som behöver 

mig eller det är ingen som älskar mig eller ingen som bryr sig om mig. Då 

kanske jag går undan och sätter mig och liksom inte bryr mig.” 

 

IP 2 - “och då kommer ledaren liksom ibland och frågar varför går du undan? 

Vad är det som händer? Och då kanske jag går ut och blir arg och ledsen och 

då kanske han går efter mig och då så. Ibland kan jag springa iväg för att jag 

blir arg och då går han efter mig och frågar vad som händer nu, vad var det 

som hände? Och då kanske han går ut och lugnar mig och säger vi går in igen 

och pratar med allihopa. Att såhär blev det och varför blev det såhär? Och sen 

säger vi att nu slutar alla med detta så tar vi nya tag och så försöker vi igen.” 

 

IP 2 - “[...] men ni får respektera varandra. Men ni får ändå vara sams när vi 

spelar idrott.[...] För ni kan inte hålla på och bråka med varandra på idrotten. 

Det går inte för det tar på alla andra. De blir sura för att vi är på varandra” 

När intervjupersonen upplevde samma sak i samhället var det lättare att bara släppa 

det och inte bry sig. 
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IP 2 - “Alltså ibland får man ju kanske tänka så också att vissa kanske inte 

tycker om mig, men då får man bara tänka att det finns andra personer som 

tycker om mig men det kanske finns vissa som inte liksom förstår oss som är 

handikappade. Som inte riktigt förstår att vi inte är så dumma som dom tror. 

Vissa personer som jag har pratat med tycker liksom att vi är knäppa eller att vi 

har ticks för oss eller att vi kanske dreglar eller att vi kanske kan börja skrika 

emellanåt eller får för oss någonting. Och då kanske de blir arga på oss och 

tänker knäppa... dem är ju dumma i huvudet eller ja dem är knäppa. Då kanske 

dem tänker varför gör hon sådär. [...] i samhället kanske man känner så någon 

gång men då får man ju bara tänka att det finns ju miljoner människor som man 

kan prata med och kan man kanske inte prata med just den personen. Men då 

känner man ju att jaha, den personen känner så men det kan ju inte jag göra 

något åt.” 

Sammanfattningsvis kan vi säga att lagkänslan är en viktig del av innebandyn och att 

vara ett innebandylag då detta är en lagsport. Det var viktigt att se till att alla fick vara med, 

bry sig om varandra och har roligt tillsammans. Det var viktigt för att laget skulle kunna 

fungera tillsammans för att öka chanserna att vinna. Deras gemensamma nämnare, 

funktionshinder upplevs påverka deras gemenskap på ett positivt sätt då det skapade en bättre 

förståelse för varandra. En förståelse som personer de träffade ute i samhället inte alltid hade. 

Men funktionshindret och känslorna som kunde väckas hos personen över det var viktiga att 

ta tag i och reda ut för att det inte skulle gå ut över lagkänslan.  

 

6.2 Skapande av en individuell identitet och självbild som innebandyspelare 
Spelarna skapar alltså tillsammans en typ av gruppidentitet som gäller hela laget. Alla 

i laget har utöver det sin egen identitet. De skiljer sig åt på olika sätt. Som vi har skrivit förut 

så kom vi i våra tolkningar fram till att spelarna i laget även skapar sig en egen individuell 

identitet och självbild som innebandyspelare. Denna bild skapas enligt vår tolkning genom 

jämförelse. Spelarna jämför sig både med varandra i laget och med sina idoler för att skapa 

sig en bild av sina egna färdigheter. Vad de är bra och mindre bra på, vad de behöver träna 

mera på och vilka egenskaper som en i deras ögon duktig innebandyspelare besitter. I våra 

frågställningar ville vi se hur spelarna såg på sig själva både utanför och i idrotten. Detta för 

att kunna se om deras identitet och självbild förändras när de spelar innebandy. I analysen 

kunde vi se att ingen av spelarna använde samma ord i beskrivningarna av sig själva i de olika 

miljöerna. Deltagande i handikappidrott har betydelse för skapandet av identitet och självbild, 

men att skapandet är situerat i idrottens specifika miljön. 

 

6.2.1 Identiteten i och utanför idrotten 

Som vi skrev ovan kan vi se en skillnad i sättet att beskriva sig själv i olika miljöer. 

När de pratar om sig själva som innebandyspelare använder de andra ord och uttryck som är 

kopplade till deras färdigheter som spelare. Detta kan förstås som en del av det språk vi har 

beskrivit hörde till laget och miljön. När de beskriver sig själva som innebandyspelare gör de 

det med ord från det situerade språket. Den egna individuella identiteten de upplever sig ha, 

skapar de genom att värdera sina egna förmågor. Vi såg även att handikappidrotten fungerar 

som den plats där en persons riktiga identitet kommer fram. 
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IP 1 - “Här är väl att jag får vara den jag är, jag får vara jag. Skulle jag gå till 

ett ställe där folk inte.. där det inte är folk som har.. vad ska jag säga.. 

handikapp som jag har då kan man bli utskrattad. Det finns dom som gör så. 

Tycker att vi som har handikapp inte ska finnas och hela det kittet. Jag har varit 

med om det.[...] här aldrig nån som skrattar eller när man gör fel.” 

 

IP 1 - “Spelförståelse[...]jag är väldigt bra på att hitta passningslägen, jag vet 

ungefär.. se kommer jag med bollen och ser att det är två emot mig, jag har en 

här (pekar) passar jag givetvis dem på egen hand.” 

 

IP 2 - “nej jag är inte så bra faktiskt, jag är nog lagets svaghet faktiskt (skratt) 

om jag ska vara helt ärlig[...] jag är väl en bra back men jag är mest lagets 

svaghet för det mesta[...] jag gör aldrig några mål på matcher. Jag är nog den 

som är sämst på att göra mål på planen.” 

 

IP 2 - “Jag är en sån olycksfågel, jag blir alltid skadad under matcherna. Det 

var en match då en kille sköt en boll rätt på ögat, så jag kunde knappt se något 

och så blev jag alldeles svälld och blå. När jag kom till jobbet dagen efter och 

de frågade vad jag hade gjort sa jag att jag hade ramlat, klantat mig. Jag ljög 

för jag kan ju inte säga att jag var så dålig på innebandy.” 

 

IP 3 - “ Jag är bra på innebandy och allting” 

 

IP 4 - “Jag tycker att jag är bra på att spela, och byta ibland och så, det är 

också ganska viktigt[...]bra passningar.” 

I spelarnas beskrivningar av sig själva utanför idrotten såg vi fortfarande en antydan 

till att de identifierade sig efter vad de var bra på och även vad de tyckte om att göra. 

Beskrivningarna var mera generella och inte lika specifika som inom innebandyn. Det var 

endast en av spelarna som nämnde innebandyn i sin beskrivning. En annan likhet kan vi se i 

svaren från intervjuperson 2, som enligt vår tolkning beskriver sig med negativt laddade ord 

inom båda miljöerna. 

 

IP 1 - “tänker på andra, jag tänker inte bara på mig själv [...] det är väldigt 

viktigt.” 

 

IP 2 - “Jag är väl ganska lat (skratt). Ganska avslappnad, lat, nämen jag är väl 

ganska... asså ta det som vanligt, jobba och sen när man kommer hem tar man 

det väl lugnt några timmar och sen kanske man går och gör någon aktivitet.” 

 

IP 3 - “Jag gillar innebandy sen gillar jag Warberg och svenska landslaget” 

 

IP 4 -”Jag tycker jag är bra på att gå och så, väldigt bra, tycker om att vara ute 

på promenader och åka pulka.[...]Jag tycker jag är jättesnäll och positiv” 

Spelarna skiljer alltså på sina identiteter beroende på vilken miljö de befinner sig. De 

skapar sig en identitet och en bild av sig själva som är situerad i kopplad i innebandyn som 

miljö. En identitet och bild som grundar sig i värderingar av sina egna förmågor. 
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6.2.2 Idoler, förebilder, lagkamrater och synen på sig själv 

 

I våra samtal med några av spelarna ser vi att alla hade en egen bild av vad som 

kännetecknar en duktig innebandyspelare. Det kan vara en förebild, specifik idol eller en 

lagkamrat. Utifrån att se till sina förebilder och idoler skapar de sig en bild av vad de ska 

kunna för att vara duktig som innebandyspelare. Som citaten visar så skiljer sig deras bilder 

åt, så varje individ har en egen syn på vad en bra spelare är och kan. De värderar färdigheter 

olika vilket bidrar till att en individuell identitet som innebandyspelare skapas. De vill bli bra 

på olika saker. 

 

IP 1 - “Teknisk och snabb, snabbheten, snabbheten är viktig.” 

 

IP 2 - “Jag går ju mycket och kollar på VIK. Det är ju mycket.. och jag har ju 

många gamla lärare som spelar i laget så man går ju dit och kollar. [...] ja jag 

försöker ju spela så som min lärare gör men det är inte lätt.” 

 

IP 3 - “Han är flintskallig, klubba och skor.[...] Han spelar bra uppåt, backar 

och mittfältare, allting” 

 

IP 4 - “Att han var duktig och superbra. [...]skjuta bra, i krysset och såna 

grejer. [...] Han ska vara bra på att göra mål.” 

Idoler och förebilder använder de i vissa fall som jämförelse till den egna förmågan 

och vad de ville jobba mera på för att bli bättre. Genom att jämföra sig med sina idoler och 

förebilder skapar de sig en individuell identitet och en bild hur de själva kan värderas som 

spelare. I det ena citatet, IP 1, används förebilden som en inspiration att jobba vidare på sina 

egna förmågor. Hos IP 2 finns det en jämförelse där spelaren ser sig själv som sämre än 

förebilden. 

 

IP 1 - “Han ska ha teknik, det försöker jag jobba på.” 

 

IP 2 - “Ja de är ju ganska så duktiga jämfört med mig.” 

Under observationerna kunde vi även se att spelarna inte bara jämförde sig med idoler 

och förebilder utan även sina lagkamrater. Dels för att inse att den andra spelaren kan något 

som spelaren själv gärna skulle vilja lära sig eller bli bättre på. Men även för att värdera sin 

egen förmåga efter andras och visa att de också klarar av de lite svårare aktiviteterna som att 

jonglera en boll med klubban. 

 

En spelare går runt och skjuter på bollar, ser samtidigt en av lagkamraterna 

skjuta ett jätteskott. Spelaren går fram till den personen och frågar - kan du visa 

mig hur man gör? mina bollar blir jämt sneda. Spelaren skjuter ett antal skott 

för att visa. Efter att ha sett hur man gör ställer sig den andra spelaren och 

skjuter ett antal skott på mål och blir glad när bollarna går i mål. 

 

Spelare 1 gör mål under en övning, sedan gör spelare 2 ett mål och när spelare 

2 ställer sig bakom spelare 1 i kön säger spelare 1 till spelare 2 - Det var sämre 

än mig. Spelare 2 ger spelare 1 en klapp på ryggen. 

 

xxxx står och jonglerar med bollen, xxxx säger - passa, får bollen och börjar 

själv att jonglera med bollen. 
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Den egna identiteten och självbilden spelarna upplever att de har skapas enligt vår 

tolkning alltså genom jämförelse med andra. Genom att se till sina förebilder, idoler och 

lagkamrater skapar de sig en bild av dem själva som spelare, vad de är bra och inte bra på. 

Denna jämförelse används ibland som en inspiration till sin egna fortsatta utveckling men 

även ibland mer negativt, att de är sämre än någon annan. 

 

6.3 Andra villkor inom innebandyns miljö 
När det gäller spelarnas skapande av både den individuella och gruppidentiteten kunde 

vi i analysen se några villor inom innebandyns miljö som har betydelse i skapandet av båda 

identiteterna. Inom innebandyn finns det regler, både skrivna och oskrivna som spelarna bör 

följa för att vara fungera i den miljön och vara en del av laget. Gör spelarna inte det ser vi att 

det skapar starka reaktioner hos de övriga spelarna.  

Det andra vi kunde se var att prestationen var viktig, speciellt när det handlade om att vinna 

matcher och göra mål. Detta är en del i innebandyn som miljö som vi kunde se hade en 

betydelse i hur spelarna bedömde och värderade sina egna prestationer. 

Tidigare i resultaten skrev vi om kommunikationen och det språk som vi kunde se 

spelarna använde sig av. En del av den kommunikationen var beröm. Det återkommer här då 

detta var något som spelarna ville ha av varandra, de sökte bekräftelse. Detta förstår vi som att 

spelarna söker en bekräftelse från sina lagkamrater att de har gjort något bra, att de vill visa 

och veta att de har en plats i gemenskapen. 

 

6.3.1 Bryt inte mot reglerna! 

Det finns som vi nämnde ovan både skrivna och oskrivna regler inom innebandyn som 

spelarna borde följa. De ska stå på rätt sälle och lyssna på vad ledaren säger när han beskriver 

den kommande övningen. Exempel på skrivna regler de inte ska bryta mot är “hands” att ta 

ner en hög boll med handen under match och hög klubba. När någon bröt mot dessa regler 

kunde det uppstå starka reaktioner ifrån de andra spelarna. Detta gällde både när de inte 

ställde sig på rätt ställe och lyssnade på vad ledaren sa när han beskrev den kommande 

övningen, vilket verkade vara en oskriven regel då alla gjorde detta varje gång en ny övning 

skulle påbörjas. 

 

En spelare står själv en bit bort från de andra som har ställt upp sig inför nästa 

övning. Spelaren står och balanserar sin innebandy klubba i handen. 

Tränaren säger- “xxxx kom!” med snällt tonläge och viftar med handen. 

Spelaren reagerar inte. Lagkamraterna skriker med irriterat tonläge - “XXXX!” 

Att bryta mot de skrivna reglerna som gäller under en innebandymatch så som “hög 

klubba” och “hands” kunde även det väcka starka reaktioner hos de andra spelarna som kunde 

upplevas som jobbiga av regelbrytare. 

 

En spelare gör “hög klubba” under en match och de andra spelarna reagerar 

starkt och skriker 

 - “öööööööj! Hög klubba!”  

Spelaren som gjorde hög klubba verkar känna sig väldigt utsatt av de andras 

reaktioner och säger - “Men sluta! det var faktiskt inte meningen.” 

 

En spelare gör hand (tar ned bollen med handen) under en match. De andra 

spelarna reagerar på en gång genom att skrika hands! 
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Både de skrivna och oskrivna reglerna inom innebandyn och inom laget är viktiga för 

spelarna att följa. Genom att bryta mot reglerna gör det något som oskrivet inom laget inte är 

tillåtet. Spelaren går ifrån något som präglar deras gruppidentitet och ifrågasätter sitt 

deltagande i gruppen. 

 

6.3.2 Det är målen som räknas! 

I innebandyn finns det en medvetenhet om betydelsen av resultat. Det blev tydligt 

genom det fokus som finns hos vissa spelare när det gäller att göra mål och vad resultatet i 

matchen är. Det har betydelse både för hur laget som grupp identifierar sig som vinnare eller 

förlorare. Likaväl som det har betydelse för skapandet av den enskilde spelarens individuella 

identitet och självbild då det viktiga är att göra mål och gör de det så är de en duktig spelare. 

 

Vattenpaus - Några spelare i det vita laget pratar och diskuterar om hur många 

mål man har gjort hittills i matchen. 

 

“Hur många mål har du släppt in?” 

Mål är något som ofta väcker positiva känslor hos spelarna som de delar med hela 

laget genom omfamningar och high-fives. När ett lag gör mål delar hela laget den glädjen. 

Målskytten som har gjort målet är den personen som får mest beröm från de andra. Det blir en 

bekräftelse från lagkamraterna att spelaren hör till gruppen. Vi såg även att detta kan ha en 

omvänd effekt på de spelarna som sällan gör mål. Intervjuperson 2 upplevde sig inte som 

någon bra innebandyspelare då spelaren aldrig gör några mål. 

 

Det vita laget gör mål - Jaaaaaa! Målskytten springer och kramar om en av 

hjälpledarna som spelar i deras lag. Deras målvakt kommer utspringande och 

deltar i kramen. En annan spelare kommer fram och vill göra high-five med 

målskytten. 

 

IP 2 - “jag gör aldrig några mål på matcher. Jag är nog den som är sämst på att 

göra mål på planen.” 

Ett annat tecken på att resultatet och att göra mål är viktigt både för laget och för den 

enskilde spelaren var reaktionerna när de missade målet. Det gav upphov till negativa känslor 

som besvikelse och frustration, som både var riktat mot laget och sig själv. 

 

“Nej!”(idrottare till sig själv vid miss) 

“Fan!” (Idrottare till sig själv vid missat skott) 

“Nej!” ( Målvakten lägger sig ned på golvet när laget missar ett mål) 

En spelare missar ett skott på mål och blir irriterad och kastar iväg klubban. 

Att det finns en resultatinriktning inom laget har betydelse för skapandet av identitet 

och självbild både hos lagets gruppidentitet och den enskilde spelaren. Att göra mål och vinna 

är viktigt för att laget som grupp ska identifiera sig som ett vinnande lag. Det är även viktigt 

för varje spelare då de värderar sig själva efter om de gör mål eller inte. 

 

6.3.3 Att få bekräftelse från lagkamraterna 

Som vi skrev under punkt 6.1.1. var beröm en viktig del av innebandylagets språk. 

Detta kunde vi se var något som spelarna vid flera tillfällen sökte att få ifrån varandra. Det var 

något de ville ha när de upplevde ha gjort något de tyckte var bra. Det visar på att vad 

lagkamraterna tycker om personen har betydelse. Även ifall spelaren själv upplevde sig ha 



 23 

gjort något bra var det viktigt att de andra i laget också tyckte det. För att spelarna ska kunna 

känna att de hör till gruppen och lever upp till identiteten som gruppen har som innebandylag 

behöver detta bekräftas från de andra spelarna. 

 

En spelare kommer och ställer sig i kön efter att ha kört övningen. Spelaren 

säger - “xxxx, jag gjorde tunnel på xxxx!” (får inget svar säger igen) -” jag 

gjorde en tunnel” (inget svar nu heller).” 

 

En spelare frågar en annan spelare - “såg du mitt snygga mål jag gjorde på 

xxxx” 

 

En av oss sitter och pratar lite enskilt med en spelare då kommer en spelare som 

har blivit utbytt under matchen och säger - “jag gjorde målet.” Han får svaret - 

“gött!” och säger då - “som vanligt.” 

Beröm är en viktig del i innebandylagets språk, som spelare i laget bör de berömma 

varandra. För att känna sig som en del i laget vill spelarna även ha beröm från varandra som 

en bekräftelse på att de är sedda av de andra och en del i gemenskapen. 

 

6.4 Sammanfattning av resultat  
Sammanfattande för temat 6.1 Skapande av identitet och självbild i grupp kan vi säga 

är att deltagande i handikappidrott har betydelse för skapandet av identiteten. Detta då 

spelarna tillsammans i gruppen skapar en gemensam gruppidentitet som innebandylag.  

Spelarna skapar sig en identitet som en spelare i laget genom att lära sig och anpassa sig till 

två villkor situerade i miljön. Det gemensamma språket och sättet att kommunicera på, både 

hur de pratar i miljön och hur de pratar om den. Det andra villkoret är att lära sig och ta del av 

det som bygger upp lagkänslan. Att visa att de bryr sig om de andra i laget genom att ge 

varandra beröm och hjälpa varandra. 

Detta lag har även en annan gemensam nämnare som bidrar till gemenskapen och en 

känsla av tillhörighet, deras funktionshinder. Det kunde dock även skapa problem som 

behöver lösas för att lagkänslan inte ska bli lidande. Deras funktionshinder fungerar som en 

del i skapandet av en gruppidentitet. 

 

I temat 6.2 Skapande av en individuell identitet och självbild skriver vi om att spelarna 

har olika identiteter beroende på vilken miljö de befinner sig i. Deras identitet är situerad. 

Detta då spelarna beskriver sig själva olika beroende på miljön. Som idrottare beskriver de att 

de har bra spelförståelse, att de är bra på att passa och byta men även som en olycksfågel och 

sämst på planen. Som personer utanför idrotten beskriver de sig som lat, att de tänker på andra 

och som jättesnäll och positiv.  

Spelar de innebandy har gruppidentiteten som finns där en betydelse för skapandet av 

deras identitet. De ser sig som och beskriver sig som innebandyspelare.  

Vi ser även att förutom den identitet de får genom att vara en medlem i laget skapar de 

sig en egen individuell identitet och självbild som skiljer sig från person till person. Den 

individuella identiteten skapas genom jämförelse med andra, både förebilder, idoler och 

lagkamrater. De skapar sig en bild av vad de behöver bli bättre på och om de är lika duktiga 

eller sämre än någon annan. 

 

Temat under 6.3 handlar om andra betydelsefulla villkor inom innebandyns miljö. Här 

skriver vi om villkor som vi tolkar har betydelse för skapandet av både gruppidentiteten och 

den individuella identiteten som innebandyspelare. Att vara en innebandyspelare innebär 
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bland annat att det finns skrivna och oskrivna regler att följa. Gör de inte det väcks det starka 

reaktioner ifrån de andra spelarna som upplevdes som jobbiga. 

Ett annat betydelsefullt villkor är att det laget är resultatinriktade, att innebandyn ofta 

handlar om att vinna. Det är viktigt att vinna och att göra mål både för lagets identitet som 

vinnare eller förlorare men även för skapandet av den individuella identiteten och självbilden. 

Gör de mål lever de upp till en bild av att en duktig spelare är bra på att göra mål och de 

känner att de har en tillhörighet i laget. 

Beröm är ett villkor som har en speciell betydelse i miljön. Spelarna söker beröm från 

varandra som en bekräftelse på att de är en del i laget, de har nått upp till gruppidentiteten.  
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7. Diskussion  
Här diskuterar vi och skapar en förståelse kring de viktigaste aspekterna i våra 

resultat utifrån teorier och tidigare forskning som vi tidigare skriver om. Vi väljer att dela 

upp diskussionen under rubriker för att det ska bli lättare att följa med i vårt resonemang. Vi 

kommer diskutera skapandet av gruppidentiteten, den individuella identiteten och självbilden 

samt villkoren inom innebandyns miljö och vilken betydelse de har på skapandet av identitet 

och självbild. Vi diskuterar även valet av metod i detta kapitel och ger tips på vidare 

forskning inom området. 

 

Vi inleder med att återge vad syftet med denna studie är: 

Syftet med den här studien är att skapa en förståelse för vad deltagande i handikappidrott 

betyder för skapandet av identitet och självbild hos personer med ett intellektuellt 

funktionshinder och i sådana fall på vilket sätt. 

 

7.1 Skapande av gruppidentitet  
Att delta i handikappidrott, i detta fall innebandy ser vi har betydelse för skapandet av 

identitet och självbild i den meningen att spelarna blir en del av den idrottsliga miljön. Att 

nästan alla spelarna som vi intervjuade beskrev sig med olika ord beroende om det handlade 

om innebandy eller utanför idrotten pekar just på detta, att identiteten är situerad.  

När de spelar innebandy är deras identitet att vara en innebandyspelare och spelarna 

har en bild av sig själva, en självbild av hur de är som spelare. Om de upplever sig själva som 

bra eller dåliga, bra på att förstå spelet eller dåliga på att göra mål. När de inte spelar 
innebandy finns det andra saker som bättre beskriver dem som personer. För att skapa en 

bättre förståelse för det ser vi till det Stets och Burk (2003) skriver om att vi människor har 

olika identiteter beroende på situationen och relationerna personen befinner sig i. Olika 

situationer och olika relationer påverkar våra handlingar olika och då förändras även vår 

identitet (Coakley, 2007).  

 

När spelarna i innebandylaget kommer till träningarna, går in i idrottshallen och träffar 

sina lagkamrater träder de in i en situation som har sina egna situerade villkor som påverkar 

deras handlingar. Relationerna spelarna har till sina lagkamrater påverkas av och grundar sig i 

andra saker än den relation de har med till exempel arbetskamraten.  

Relationerna till sina lagkamrater kan ses som ett system av relationer. I dessa system 

finns det olika aktiviteter, uppgifter och kunskaper, det vi benämner som villkor som har en 

speciell betydelse. För att nå fullt deltagande, att bli en av de erfarna inom praktiken, i vårt 

fall innebandyn, bör spelarna anpassa sig till och lära sig de villkor som finns i miljön (Lave 

& Wenger, 1991). En identitet, här som innebandyspelare bygger på, vilken roll en person har 

och vad det betyder att vara denna person och roll (Stest & Burk, 2003). Vi upplever det som 

att det är de spelarna som har nått fullt deltagande som är förebilden och definierar betydelsen 

av att ha rollen som innebandyspelare.  

 

Det är genom de sociala relationerna spelarna lär sig kunskapen om miljöns villkor. 

Vad en innebandyspelare är och vad den behöver kunna för att vara just innebandyspelare 

(Lave & Weger, 1991). Två villkor som vi ser de behöver lära sig är att använda det situerade 

språket och hur de bli en del av och upprätthåller lagkänslan. Det situerade språket i 

innebandylaget vi studerar bygger på korta beskrivande ord, beröm och olika former av 

kroppskontakt. Det är genom språket spelarna förmedlar information till de andra och 

signalerar sitt eget deltagande i laget (Ibid.). Deras lagkänsla grundar sig i att de tar hand om 

och hjälper varandra. Att lära sig det är en del i att bli en innebandyspelare då lärandet 

inkludera en omvandling av personens identitet (Lave & Wenger, 1991). Då alla i spelare 
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laget identifierar sig som en innebandyspelare genom att lär sig och anpassar sig till dessa 

villkor så skapar de tillsammans en gruppidentitet. Att alla i den miljön som förhåller sig till 

språket och lagkänslan på rätt sätt är en innebandyspelare och en del i laget, en del i 

gemenskapen. Så en del i skapandet av identiteten hos idrottare i handikappidrotten skapas 

genom att lära sig om och blir en del av den miljön. 

 

Denna grupp skiljer sig från andra innebandylag i skapandet av gruppidentiteten då 

alla i laget har ett intellektuellt funktionshinder som har betydelse för gemenskapen. De 

upplevde att det fanns en bättre förståelse för varandra och att de kunde vara sig själva här. 

Detta kan vi även se i tidigare forskning. I både Goddwin et al. (2009) och Lundberg et al. 

(2011) fick de fram att de upplever en gemenskap och de får vara den de är, en känsla av att 

vara normal trots sitt funktionshinder. I lag där spelarna har någon form av funktionshinder 

bidrar det till skapandet av gruppidentiteten. Vi kunde dock se i resultaten att en spelare 

upplevde att funktionshindret kunde göra det svårt att anpassa sig till villkoret om lagkänsla. 

Spelaren upplevde sig inte alltid vara älskad och att de andra i laget inte bryr sig på grund av 

funktionshindret. Problemet var att spelaren inte kunde ignorera det på samma sätt som i 

samhället. Här behöver det lösas för att inte hela laget och lagkänslan ska bli lidande. 

 

7.2 Skapande av individuell identitet och självbild 
Även ifall alla spelarna i laget har skapat sig en identitet som innebandyspelare som 

grundar sig i samma villkor så springer det inte runt en armé på planen med identiska spelare. 

De skillnader som finns mellan varje individuell spelare är fler än likheterna. Deras egna 

beskrivningar av sig själva som innebandyspelare skilde sig även de åt från person till person. 

Detta förstår vi som att alla spelarna utöver gruppidentiteten även skapar sig en egen 

individuell identitet och självbild som innebandyspelare.  

Denna skapas enligt våra resultat genom att jämföra sig med andra och utifrån det 

värdera sina egna färdigheter och kunskaper och skapa sig en bild av vem de själva är (se 

kapitel 6.2.2 Idoler, förebilder, lagkamrater och synen på sig själv). Vad de är bra på och 

mindre bra på.  

Även bemötandet de får ifrån sina lagkamrater anser vi är viktigt för den egna 

självbilden och identiteten. Den skapas alltså precis som gruppidentiteten genom samspel och 

integrering med andra (Coakley, 2007). De skapar sig en bild av andra personer och då även 

en bild av sig själva (Kylén, 1983). 

 

När det gäller skapandet av den individuella bilden på sig själv som spelare upptäckte 

vi att innebandyn som miljö både kan förstärka och försvaga den bilden. Lika väl som den var 

berömmande när de gjorde något bra, lika hård kunde den vara när de inte lyckades anpassa 

sig till de villkoren som vi tidigare beskrivit finns i miljön. Här skiljer sig vår studie lite åt i 

jämförelse med vissa resultat i tidigare forskning. Att deltagande i handikappidrott har 

betydelse för upplevelser av en starkare identitet och självbild. I studien av Lundberg, 

McComik och Tibbs (2011) visar resultaten att deltagande i handikappidrott förstärker 

självförtroendet hos personer med rörelsehinder. Även Goddwin et al. (2009) studie visar att 

handikappidrotten bidrar till en positiv utveckling hos personerna, de respekterar och lär av 

varandra om hur det är att leva med ett funktionshinder. Våra studier skiljer sig åt i urval av 

deltagare och villkoren för de olika miljöerna skiljer sig därför åt. Vi kunde även i vår studie 

se att intervjupersonerna inte upplever att de får samma bemötande av andra utanför idrotten, 

att de blir dömda som dummare än vad de är och att folk skrattar åt dem. 

En del av spelarna känner sig tryggare där alla hade funktionshindret som en gemensam 

nämnare och de förstod varandra bättre, som intervjuperson 1 berättar: 
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- “Till exempel här är det mycket lättare, för här har vi allihop, alla vi har någon form av någonting[...] alla har 

någonting som gör att man kan vara här [...] då är det mycket lättare då, mycket enklare [...] Men till exempel 

här inom föreningen så kan jag vara här, ändå, det är mycket lättare för mig att vara med såna som har ett 

handikapp som är i samma grupp som jag är i än att vara med såna som inte har det. [...] Man förstår varandra 

bättre helt enkelt. 

Sett till detta kan handikappidrotten fungera som en miljö som stärker deras identitet 

och självbild. Spelarna får ett bättre bemötande och behöver inte känna samma känsla av att 

inte ha rätt att finnas till och då minskar risken enligt Söderman och Nordlund (2005) att 

spelarna lär sig att de inte duger på grund av sitt funktionshinder. Det är en plats där de känner 

trygghet, uppmuntran och gemenskap vilket bidrar till skapandet av en stark identitet och 

självbild (Peterson, 1996; Kylén, 1983). Resultaten i vår studie visar även att laget har en 

kommunikation som till viss del bygger på att ge varandra beröm. Idrotten är därför i detta fall 

en miljö där de får höra av lagkamrater att de är duktiga och klarar av saker som bidrar till en 

starkare självbild och identitet (Söderman & Nordlund, 2005).  

Det är ändå viktigt att belysa och diskutera att det även deltagande i handikappidrott 

kan bidra till en svagare självbild och identitet. Vi såg att spelarna vid flera tillfällen sökte 

beröm och bekräftelse ifrån varandra, de ville veta att de var omtyckta och upplevda som 

duktiga. Vid flera tillfällen uteblev denna bekräftelse. Detta har betydelse för skapandet av 

självbilden som innebandyspelare, att de var tydligen inte så bra som de trodde själva och att 

de inte har samma tillhörighet som vissa andra som alltid får beröm. De börjar tvivla på sig 

själva och tror att de inte klarar av saker (Söderman & Nordlund, 2005). 

Det är inte bara kunskapen om vad de är bra och inte bra på som har betydelse för den 

egna självbilden och identiteten, utan även den roll de upplever sig ha i gemenskapen (Kylén, 

1983). Identiteten är kopplad till deras medlemskap i sociala relationer, då de även har en 

identitet andras ögon (Kohlström, 196; Stets & Burke, 2003; Trost & Levin, 2010). Att 

uppleva sig ha rollen som den som inte är lika duktig som de andra och inte förtjänar beröm 

kan ha betydelse för skapandet av en svagare självbild och identitet. 

 

Att få höra från andra personer att de är duktiga är viktigt för personer med ett 

intellektuellt funktionshinder då de lättare har en svagare identitetskänsla och självförtroende 

(Peterson, 1996). Därför kan de starka reaktionerna som kan uppstå när en spelare bryter mot 

de regler som finns kan bidra till en svagare bild av sig själv som spelare. Speciellt som vi 

upplevde vid ett tillfälle att spelaren som bröt mot regeln tog illa vid sig av de andra spelarnas 

reaktioner. “[...]Spelaren som gjorde hög klubba verkar känna sig väldigt utsatt av de andras 

reaktioner och säger - “Men sluta! det var faktiskt inte meningen.” 

Att mötas av nedlåtandeattityder bidra till att självbilden bli svagare, de börjar tvivla 

på sig själv som innebandyspelare (Söderman & Nordlund, 2005). 

 

I detta innebandylag finns, som i så många andra lagsporter ett fokus på resultat och 

framför allt att göra mål. Spelarnas idoler och förebilder beskrivs som duktiga målgörare och 

det delas ut mycket beröm till den spelaren som gör mål. Spelarna känner sig duktiga och 

omtyckta av andra och deras självförtroende stärks då enligt Söderman och Nordlund (2005). 

Vi upplever att det finns en annan sida även på detta. De spelare som inte gör några mål har 

lättare att skapa sig en svagare bild av sig själva som innebandyspelare. De får inte samma 
beröm och uppskattning av de andra som de som gör mål. Finns det då en upplevd koppling 

mellan att göra mål och vara en duktig spelare, så skapar sig spelarna en bild av sig själva som 

dåliga. Det kan vi se i intervjuperson 2 beskrivning av sig själv som spelare, att uppleva sig 

som sämst på plan och sämst på att göra mål. 
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En persons identitet skapas till viss del genom att jämföra sig med andra och genom 

det skapa sig en bild av sig själv (Kylén, 1983). När barn jämför sig med barn som presterar 

bättre än vad de själva presterar kan det påverka självbilden positivt visar Huck et al. (2010) 

studie. Resultaten i vår studie visar att spelarna använder idoler, förebilder och lagkamraterna 

för att göra dessa jämförelser och att de inte alltid har en stärkande betydelse för självbilden. 

Dessa jämförelser fungerade hos intervjuperson 1 och 4 på ett utvecklande sätt, som en 

inspiration till att bli bättre på olika saker. Hos intervjuperson 2 ser vi däremot att jämförelsen 

även kan bidra till en svagare syn på den egna bilden som innebandyspelare, att de är sämre 

jämfört med sin förebild.  

För att skapa en förståelse kring detta går vi tillbaka till det vi skrev tidigare i 

diskussionen om Lave och Wenger (1991) och deras teori om fullt deltagande. De spelare som 

har fullt deltagande är de som andra spelare som inte är där, ser upp till och lär sig av. En 

förebild eller idol kan upplevas som en spelare som har nått fullt deltagande som de ska lära 

sig, för att bli en så bra innebandyspelare som möjligt. Om spelarna då upplever en stor 

skillnad mellan sina egna förmågor och sin förebilds så skapas en syn på sig själv som spelare 

som dålig. 

Vi uppfattade inte att spelarna i sina jämförelser upplevde sig själva som sämre för att 

de hade ett intellektuellt funktionshinder då deras förebilder inte hade de det. Det var ingen 

del i jämförelsen utan den handlade bara om de egna och förebildens förmågor som 

innebandyspelare. 

 

Vi har nu ovan diskuterat att en persons identitet och självbild skapas olika i olika 

miljöer och de skapar sig en identitet som en medlem i gruppen och en individuell. Varje 

miljö har olika situerade villkor som spelarna ska anpassa sig till för att ingå i och skapa sig 

en gruppidentitet som innebandyspelare. I detta lag handlade det om att använda en speciell 

kommunikation att bidra till och vara en del i lagkänslan. Det var även viktigt att följa regler, 

vinna och göra mål. Vi har även diskuterat att vissa av dessa villkor som finns i en miljö har 

betydelse för skapandet av den individuella identiteten och självbilden som innebandyspelare. 

Att bryta mot regler och göra mål väcker reaktioner hos de andra i laget som vi har diskuterat 

kan ha betydelse för skapandet av självbild och identitet. Det kan både förstärka och försvaga 

identiteten och självbilden hos spelarna.  

Att jämföra sig med andra har också visat sig ha en betydelse för hur de skapar sin 

egen identitet och självbild. Om de i jämförelserna värderar sig själva som en sämre spelare 

sänker det deras självbild.  

I jämförelse med våra egna erfarenheter om innebandy skilde miljön sig inte åt bara 

för att de har ett intellektuellt funktionshinder. Innebandyn är en miljö som kan bidra till både 

en stark och svag identitet och självbild, oavsett om spelarna har ett intellektuellt 

funktionshinder eller inte. 

 

7.3 Metoddiskussion 

            I denna metoddiskussion diskuterar vi vår datainsamlingsmetod, vad som har fungerat 

och vad vi hade kunnat förändra. Överförbarheten och validiteten i vår studie diskuteras 

också. 

Vi vill skapa en förståelse för vad deltagande i handikappidrott betyder för skapandet 

av identitet och självbild hos personer med ett intellektuellt funktionshinder och i sådana fall 

på vilket sätt. Som datainsamlingsmetod använde vi deltagande observation med intervjuer 

som vi tidigare har skrivit om. Kombinationen mellan observation och intervju gjorde så att 

tolkningarna kan baseras på två olika källor. Vilket ökade validiteten, vilket innebär att 

studien har undersökt det vi sa att den skulle undersöka (Fangen, 2005). 
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I studien utgick vi från teorier som bygger på att skapandet av identitet och självbild 

sker mellan människor och i samspel med miljön. Vilket var en orsak till att vi valde 

observation som metod. Vi ville också vara med i idrottarnas miljö utan att påverka de för att 

få en bild av vad innebandy miljöns villkor har för betydelse för skapandet av identitet och 

självbild (Lalander, 2011).  

Vi valde att även intervjua spelarna för att få höra hur de såg sig själv som personer 

och som innebandyspelare. Intervjuerna föll väl ut då vi fick användbara svar på frågorna vi 

ställde. För att öka trovärdigheten i svaren hade vi kunnat lägga upp intervjuerna på samma 

sätt varje gång. För att vara säkra på att alla intervjupersonerna hade samma villkor under 

intervjun hade det varit bättre med samma intervjuare vid samtliga intervjuer (Eriksson-

Zetterquist & Ahrne, 2011). En av intervjuerna hade även tjänat på om frågorna ställdes under 

en annan form av samtal, då intervjupersonen blev märkbart påverkad av intervjusituationen 

och fick svårare att öppna sig. Hade vi valt ett mer strategiskt val av intervjupersonerna hade 

detta stärkt studien. Då vi hade ett lag med spelare av båda könen och en variation i åldrarna 

skulle vi ha tänkt på att välja intervjupersoner med en större spridning. En jämnare 

könsfördelning och en större spridning i ålder hade kunnat hjälpa oss att få en bredare bild av 

hur skapandet av identitet och självbild kan se ut. Det hade ökat överförbarheten då resultaten 

hade kunnat överföras på en större variation av människor (Fejes & Thornberg, 2009). 

Överförbarheten i vår studies resultat är något begränsad då vi bara har utfört studien 

på ett lag och vid tre tillfällen. För att öka överförbarheten av studiens resultat hade vi behövt 

studera antingen fler handikappidrotter, fler innebandylag av lika eller olika 

sammansättningar och flera gånger för att kunna säga något om handikappidrott och 

innebandylag generellt (Fejes & Thornberg, 2009). Vi anser dock att våra resultat kan ge en 

bild av hur skapandet av identitet och självbild kan se ut inom ett lag i en lagsport. Vi kunde 

se en grund i denna miljö som vi med erfarenhet från deltagande i egna lagidrotter kunde se 

fanns även där. Vi tror att vissa villkor för skapandet som vi skrivit om kan finnas inom flera 

innebandylag och lagidrotter, men att de till en viss del skiljer sig åt från miljö till miljö. 

 

7.4 Konklusion, implikationer och fortsatt forskning 
En kort sammanfattning av de huvudresultat studien kom fram till är att, deltagande i 

handikappidrott har betydelse för skapandet av identitet och självbild. När de utövar idrott är 

deras identitet att vara idrottare, i vårt fall innebandyspelare. Denna identitet och självbild 

bygger på skapandet av en gruppidentitet och en individuell identitet som innebandyspelare. 

Villkoren inom miljön har betydelse för skapandet av dessa identiteter då de ska 

anpassa sig till dessa, t.ex. kommunikationen, regler och lagkänslan. Att jämföra sig med 

förebilder, idoler och lagkamrater har betydelse för skapandet av både gruppidentitet och 

individuell identitet. Både miljöns villkor och jämförelsen med andra kan bidra till både en 

stark och svag identitet och självbild. 

 

Då överförbarheten i vår studie är begränsad kan den bara ge en bild av hur det ser ut i 

just detta lag. Men detta lag skulle kunna använda resultaten för att se vad i deras lag som kan 

påverka spelares identitet och självbild på ett negativt sätt. För att sedan jobba på att förbättra 

det, speciellt som resultaten visar att en av spelarna har en sämre självbild. 

Fortsatt forskning på detta behöver göras på ett större antal handikappidrotter och 

innebandylag. Det har även väckts en tanke om att det kan stämma det Peterson (1996) 

skriver om att identiteten hänger ihop med vårt självförtroende. Tanken väcktes när vi såg att 

intervjuperson 2 som beskrev sig som den sämsta spelaren och en olycksfågel även beskrev 

sig som person utanför idrotten med vad vi uppfattar som ett negativt ord “Lat”. De andra 

spelarna vi intervjuade beskrev sig på ett mer positivt sätt båda gångerna och verkar därför ha 
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ett överlag bättre självförtroende än intervjuperson 2. Detta är något vi känner skulle vara 

intressant att studera vidare.  

Studier av kvalitativ karaktär som görs på personer med intellektuellt funktionshinder 

inom handikappidrotten är få. Vår förhoppning trots studiens överförbarhet är därför att flera 

väljer att göra studier på personer med intellektuellt funktionshinder. Det är ingenting som ska 

ses som ogenomförbart och svårt. Det har gett oss mycket ny kunskap och nya erfarenheter, 

framförallt har vi haft riktigt, riktigt roligt. 
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Bilaga 1.  

Följebrev 
 

Hej ! 

Vi heter Sandra Gullander och Zandra Larsson och är studenter på högskolan i Halmstad där 

vi läser idrottsvetenskapligt program med inriktning mot pedagogik. Vi är nu inne på vårt 

tredje år och har påbörjat arbetet med vår C-uppsats som tillika är vårt examensarbete för vår 

kandidatexamen. 

Vår uppsats kommer att handla om vad vi människor lär sig av att delta i idrott, vårt fokus 

ligger på identitetsskapande, den upplevda självbilden som idrotten möjligen kan hjälpa till att 

utveckla hos personer med ett intellektuellt funktionshinder. 

Vi söker nu en idrottsförening där vi kan få möjlighet att genomföra vår studie. Vår tanke är 

att genomföra studien genom deltagande observationer under ett par träningar, vilket betyder 

att vi inte bara kommer att stå och iaktta och anteckna vad som sker under träning utan vi 

kommer att ha en mer aktiv roll där vi är mer deltagande i övningar som sker och ställer 

frågor under tiden. Som ett komplement till observationen vill göra intervjuer där deltagarna 

får möjlighet att diskutera och svara på frågor som handlar om det valda ämnet. Hur detta på 

bästa sätt kan genomföras diskuteras gärna fram tillsammans med ansvarig lagledare. Då vi 

har en begränsad tid på oss måste genomförandet ske under veckorna 47-50. 

 

Om ni är intresserade och kan tänka er att hjälpa oss med vår studie, eller om ni har frågor 

kring studien är ni mer än välkomna att höra av er till oss. 

 

Med vänliga hälsningar Sandra och Zandra 
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Bilaga 2. 

Informationsbrev vårdnadshavare 
Vi heter Sandra Gullander och Zandra Larsson och är studenter på högskolan i Halmstad där 

vi läser idrottsvetenskapligt program med inriktning mot pedagogik. Vi är nu inne på vårt 

tredje år och har påbörjat arbetet med vår C-uppsats som tillika är vårt examensarbete för vår 

kandidatexamen. Vår uppsats handlar om vad vi människor lär om oss själva av att delta i 

idrott, vårt fokus ligger på identitetsskapande, den upplevda självbilden som idrotten möjligen 

kan hjälpa till att utveckla hos personer med ett intellektuellt funktionshinder. 

Vi valde att fokusera på denna målgrupp eftersom det har genomförts lite forskning på 

området samtidigt som vi känner att det skulle vara intressant att få se och höra deras egna 

erfarenheter och uppfattningar om vad idrotten bidrar med.  

Vår tanke är att genomföra studien genom deltagande observationer och intervjuer under ett 

par träningar. Det betyder att vi kommer finnas närvarande vid träningarna och observera och 

till viss del delta i vad som sker och ställa lite frågor till idrottarna. Vi kommer under 

observationerna att filma träningen. Detta planeras och genomförs i samrådan och med stöd 

ifrån lagledare och tränare. Detta är planerat att genomföras under veckorna 48-50. 

Vi kommer att följa vetenskapsrådets forskningsetiska principer i vår studie, vilket innefattar 

fyra områden. Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Informationskravet innebär att vi delger alla berörda information om vår 

studie, vilket uppfylls genom detta informationsbrev. Samtyckeskravet innebär att alla 

deltagare i studien skriftligt lämnar sitt samtycke att delta. Deltagare under 15år lämnar sitt 

och vårdnadshavarens samtycke. Material och andra uppgifter kommer vi att behandla enligt 

konfidentialitetskravet, vilket innebär att alla deltagare förblir anonyma. Vi kommer endast att 

använda materialet vi samlar in för färdigställandet av vår studie, det är bara vi och vår 

handledare som kommer att ta del utav det, genom det uppfyller vi även nyttjandekraven.  

Alla som deltar i studien har full rätt att när som helst avbryta sitt deltagande.  

Vid frågor eller mer information kontakta gärna oss: 

 

 

Mitt barn heter: 

 

 

Jag samtycker att mitt barn deltar i studien 

Vårdnadshavarens namnteckning: 
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Bilaga 3.  

 

Informationsbrev  
 

Vi heter Sandra Gullander och Zandra Larsson och vi går på en skola i Halmstad där vi läser 

om idrott. Vi skriver ett arbete om vad idrott betyder för människor. Det är intressant att få se 

och höra människors erfarenheter och uppfattningar om idrott, därför skulle det vara roligt att 

höra vad du och ditt lag tycker om idrott. 

Vi tänkte därför komma och titta på och filma era träningar och ställa lite frågor till er. Men vi 

vill först ta reda på om du vill vara med på detta? 

Vi måste följa vissa regler i vårt arbete så filmen vi spelar in och det du säger och gör kommer 

vi inte att visa eller berätta för någon annan än vår lärare och vi kommer inte att tala om vad 

du heter. 

 

Du kan när som helst säga till om du inte vill vara med längre. 

 

Har du frågor får du gärna höra av dig till oss 

 

 

 

Jag heter  

 

 

 
 

 

Om du tycker att det går bra att vi kommer och tittar på träningarna och ställer frågor till dig 

kan du skriva din autograf på linjen. 

 

 
 

 

Om du tycker att det går bra att vi filmar dig under träningen kan du skriva din autograf på 

linjen. 

 

 
 

 

 

Ålder 
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Bilaga 4. 

 

Observationsmall 
 

Självbild Situation/Kommentar 

Positiv/negativ feedback 

vid genomförande av 

aktivitet 

 

 

 

 

 

 

 

 

Positiv/negativ feedback 

vid accepterat/icke 

accepterat beteende av 

varandra/ledare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Självkunskap Situation/Kommentar 

Får alla prova på alla 

saker/övningar under 

aktiviteten 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hur sker samarbetet? 

kompis-kompis eller ny 

kompis vid varje övning 
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Bilaga 4.forts. 

 

Självkänsla Situation/Kommentar 

Hur bemöter man 

varandra/ledare? 

respekt, lyhördhet, 

positivt, negativt 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tar deltagarna egna 

initiativ och får vara med 

och bestämma? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Social kompetens Situation/Kommentar 

Hjälper man 

varandra/pratar med 

varandra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hur anpassar man sig till 

gruppen i olika 

situationer? 

Vad händer om man inte 

gör det? 

ex. reaktioner, negativ, 

positiv feedback 
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Bilaga 5. 

Intervjufrågor 
 

Vad är det bästa med att idrotta? 

 

Hur skulle du beskriva en bra innebandyspelare? 

 

Hur skulle du beskriva dig som innebandyspelare? 

 

Hur beskriver du dig som person? 

 

Hur bemöts ni av människor i samhället jmf. på träning 

 

Att ni håller på med en idrott, är det något som har påverkat er syn på er funktionshinder? - på 

vilket sätt? 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


