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Abstract 

Our study illustrates how disabled high school students, their assistant and physical education 

teacher experience inclusion within the physical education. A total of seven interviews have 

been done to show their experiences. The questions we have chosen are: How do the student, 

assistant and physical education teacher experience their relationships? How do the student, 

assistant and physical education teacher experience the physical education? How do the 

student, assistant and physical education teacher experience inclusion of the student in the 

physical education? 

 

To illustrate their experiences a total of seven interviews have been done. They were carried 

out at the students schools, in the environment they are familiar to. The interviews were taped 

to later be transcribed and the material was analysed in four steps.   

 

In this study we refer inclusion to participate in an entirety. It is also about to considerate the 

conditions of every individual and to create the possibilities for the individual from this. To 

work towards inclusion means that everybody involved has to work towards the same goal to 

reach the best result. 

 

From this study we have seen that the disabled students are included in the physical 

education, but it can appear in different ways. They participate as much as they can and some 

exercises are adjusted to their needs. Another aspect to have in mind is that the students want 

to participate in the physical education. We have only studied two cases and can therefore not 

make a generalization of disabled students in general, we can just say how it is for the high 

school students we have interviewed.  
 

Keywords: Inclusion, children, disabilities, physical activity, education 
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Sammanfattning 

Vår studie belyser hur rörelsehindrade högstadieelever, dess assistent och idrottslärare 

upplever inkludering inom idrott- och hälsoundervisningen. De frågeställningar vi valt att ta 

upp är: Hur upplevs relationen mellan elev, personlig assistent och idrottslärare under idrott- 

och hälsoundervisningen? Hur upplevs idrott- och hälsoundervisningen utifrån elev, personlig 

assistent och idrottslärare? Hur upplevs den rörelsehindrade eleven vara inkluderad i idrott- 

och hälsoundervisningen utifrån elevens, personliga assistentens och idrottslärarens syn på 

inkludering? 

 

För att få fram deras upplevelser har totalt sju intervjuer gjorts som genomfördes i elevernas 

skolor, i den miljö där de känner sig hemma. Intervjuerna bandades för att sedan transkriberas 

och materialet analyserades i fyra steg.  

 

Vad vi avser med inkludering i denna uppsats är att deltaga i en helhet. Det gäller även att se 

till varje individs förutsättningar och därefter skapa möjligheter för individen. Att arbeta mot 

inkludering innebär att alla inblandade måste arbeta mot samma mål för att nå bästa resultat.  

 

Utifrån vad vi kommit fram till är de rörelsehindrade eleverna inkluderade i idrott- och 

hälsoundervisningen, men det kan se ut på olika sätt. De är delaktiga i den mån det går och 

vissa övningar anpassas utifrån deras behov. Det visade sig även vara väldigt viktigt att 

eleverna själva visade en vilja till att delta i idrott- och hälsoundervisningen. På grund av att 

vi endast studerat två elever, deras assistenter och idrottslärare kan vi inte göra en 

generalisering av hur det är för rörelsehindrade elever i allmänhet, vi kan bara delge om 

upplevelser från de två högstadieelever vi har intervjuat.  
 

Nyckelord: Inclusion, children, disabilities, physical activity, education
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INLEDNING 
Vår åsikt är att skolämnet idrott och hälsa är en grundläggande pelare i barns utveckling och 

en inkörsport till vidare fysisk aktivitet senare i livet och en viktig del för människors 

välbefinnande. Ett grundläggande syfte med ämnet idrott och hälsa enligt kursplanen, är att 

skapa förutsättningar för alla att delta i olika aktiviteter på sina egna villkor, att utveckla 

gemenskap och samarbetsförmåga samt erhålla förståelse och respekt för andra människor 

(www.skolverket.se). 

 

Vår egen definition av inkludering är att deltaga i en helhet. Dessutom är det viktigt att se till 

varje individs förutsättningar och att skapa möjligheter samt att alla inblandade måste arbeta 

mot samma mål. Respondenterna som ingår i studien ger två olika beskrivningar av eleverna 

med rörelsehinder och vi anser att det viktigaste är att alla inblandade är nöjda med 

situationen och att inkludering kan ses på olika sätt.  

 

Med rörelsehinder menar vi i denna uppsats ett funktionshinder som kan vara medfött eller 

förvärvad genom en skada eller olycka. Enligt Wikipedia (2007) är rörelsehinder en 

nedsättning av en kroppsfunktion där även motoriken ofta är nedsatt det vill säga en förlust av 

rörelseförmåga (www.wikipedia.se). Graden av funktionsrubbning kan skilja från person till 

person. För vissa har den påverkat motoriken medan för andra personer kan skadan påverka 

även andra funktioner (Asmervik, Ogden & Rygvold, 2001).   

 

Vi har båda ett stort intresse för barn och fysiskt aktivitet och kände att detta ämne var 

relevant att ta upp i en c-uppsats. Efter mycket funderande om själva inriktningen på 

uppsatsen kontaktade vi Kajsa Jerlinder i Gävle. Det var från henne vi fick ett uppdrag att 

skriva om rättvis idrottsundervisning för högstadieelever med rörelsehinder. Hon har själv 

forskat i ämnet men koncentrerade sig då på en lågstadieelev med rörelsehinder. Jerlinders 

fallstudie belyste ”rättvis idrottsundervisning för elever med rörelsehinder – dilemma kring 

omfördelning och erkännande”. Att fokus i vår uppsats ligger på idrottsundervisningen och 

inte på hälsoundervisningen eller något annat ämne, beror på att det är här det tydligast syns 

om de rörelsehindrade eleverna är inkluderade i gruppen eller inte. Området inkludering av 

rörelsehindrade högstadieelever i idrott- och hälsoundervisningen är ett relativt outforskat 

område och är därför intressant att studera närmare.  
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BAKGRUND 

Målet ”delaktighet och inflytande” i svensk folkhälsopolitik 

Allt folkhälsoarbete ska enligt svensk folkhälsopolitik ha sin utgångspunkt i alla människors 

lika värde och syftar till att ojämlikheten i hälsa i olika grupper av befolkningen måste 

motverkas. Att alla människor har lika värde betyder att varje individ ska ha rätt att utvecklas 

efter sina förutsättningar och att alla individer är unika (Prop.2002/03:35). Den föregående 

regeringen som styrde Sverige fram till 2006, fastslog att folkhälsopolitiken ska utgå från 11 

målområden. Målen formades för att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på 

lika villkor för hela befolkningen. Målområdena ska vara vägledande och fungera som stöd 

och inspiration i det lokala och regionala arbetet. Det första folkhälsopolitiska målet är: 

Delaktighet och inflytande i samhället. Det är en av de mest grundläggande förutsättningarna 

för folkhälsan och riktar sig speciellt till barn och ungdomar samt äldres situation (Statens 

folkhälsoinstitut, 2005). Handikappolitiken ingår här som en del i målområdet delaktighet och 

inflytande. Målen som handikappolitiken fick då målområdena uppkom var att samhället ska 

utformas så att människor med funktionshinder i alla åldrar blir delaktiga i samhället samt 

jämlikhet i levnadsvillkor för flickor, pojkar, kvinnor och män med funktionshinder 

(Prop.2002/03:35). 

 

Strävan efter ”en skola för alla” i svensk utbildningspolitik 

För att nå folkhälsomålet delaktighet och inflytande krävs att förmågan till social delaktighet 

stärks för utsatta personer. Även barns, ungdomars och äldres möjligheter till delaktighet och 

inflytande i samhället ska stärkas. Möjlighet till delaktighet och inflytande har visat sig 

påverka folkhälsan positivt (www.fhi.se).  

 

I svensk utbildningspolitik anses skolan ha goda möjligheter att utjämna olikheter i 

uppväxtvillkor. Den grundläggande utbildningen består av tre läroplaner som länkar i 

varandra och bygger på en likartad syn på barns och ungas utveckling och lärande 

(www.regeringen.se). I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet står det att en likvärdig 

utbildning genomförs genom att undervisningen anpassas efter varje elevs behov och 

förutsättningar (www.skolverket.se). Skolan ska ha som mål att vara en skola för alla. 

(www.regeringen.se). 
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Den lag regeringen har stiftat för skolan är Skollagen, som innehåller de grundläggande 

bestämmelserna om förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning. I en av 

paragraferna i skollagen beskrivs att utbildningen ska ge eleverna kunskaper och färdigheter. 

Det ska även tas extra hänsyn till elever med behov av särskilt stöd och alla elever i 

grundskolan ska i huvudsak ha en gemensam studiegång (www.riksdagen.se). Majoriteten av 

elever med svåra funktionshinder går i den kommunala skolan. Handikappolitiken i Sverige 

och övriga Norden har tidigare haft ett medicinskt synsätt med tonvikt på behandling och 

vård. Detta synsätt har nu förändrats till att bli en mer politisk fråga om rätten till del i det 

samhälle individen tillhör (www.regeringen.se). 

 

I regeringens proposition (1998/99:105) till riksdagen om elever med funktionshinder, Ansvar 

för utbildning och stöd, föreslår regeringen ett antal ändringar i skollagen. Där beskrivs några 

principiella utgångspunkter såsom ”rätt till stöd, likvärdiga villkor och en utbildning av god 

kvalitet för barn och ungdomar med funktionshinder måste stödjas och utvecklas” 

(www.regeringen.se s.14). Enligt riksdagen är Sverige ur ett internationellt perspektiv ett 

föregångsland vad gäller handikappolitiken. Principen om att ett barn med funktionshinder så 

långt som möjligt ska erbjudas en anpassad utbildning i sin hemkommun och genom det kan 

bo kvar hemma, ses som en viktig del i svensk handikappolitik. Den skola som kan inkludera 

alla tjänar på det eftersom alla barn generellt sett får en bättre kompetens att möta skilda 

behov, vilket även medför fördelar för barn med eller utan begränsade funktionshinder 

(www.regeringen.se). 

 

Propositionen Ansvar för utbildning och stöd berör också att en skola för alla innebär att 

skolan anordnas så att den är lika ändamålsenlig för alla elever oavsett möjligheter, 

förutsättningar och behov. Genom att utgå från elevens förutsättningar, behov och intressen är 

det viktigt att kunna tillgå flexibilitet i undervisningen. Det är skolans uppgift att erbjuda varje 

elev en relevant undervisning och optimala utvecklingsmöjligheter. Enligt regeringen kan 

detta endast ske i en miljö där självkänslan och den positiva självuppfattningen är stark, vilket 

är en miljö där eleverna kan uppleva verklig delaktighet och gemenskap. För att en skola ska 

klara av detta krävs ett varierat arbetssätt och ett individuellt bemötande. Alla elever ska ges 

de förutsättningar som krävs för att nå målen och ingen ska behöva stå utanför delaktighet och 

gemenskap. Det krävs också goda kunskaper om elevers olika behov och förutsättningar 

(www.regeringen.se). Att utveckla en ”skola för alla” är en utmaning som inte kan begränsas 
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till att endast placera ut elever med funktionsnedsättningar i en allmän klass, utan det gäller 

att förverkliga skolans demokrati (Rabe & Hill, 2001).  

 

Begreppet inkludering 

Vid konferensen 1994 som anordnades av UNESCO och den spanska regeringen antogs 

Salamancadeklarationen. Med en deklaration avses att ge uttryck för en åsikt eller en 

uppfattning i en särskild fråga och deklarationen har mer en politisk betydelse snarare än en 

rättslig. Egelund, Haug och Persson (2006) menar att i och med Salamancadeklarationen, 

antogs begreppet inkludering som ett centralt begrepp, där deklarationen bland annat 

uppmärksammar en heterogenitet i grupper. Där definieras inkludering som ”en ökning av 

individernas delaktighet i en institution och dess verksamhet och en minskning av 

segregationen från institutionen och dess verklighet” (Egelund et al. 2006 s. 181). 

 

Grundtanken med Salamancadeklarationen var att målet ”skolor för alla” ska skapa skolor där 

olikheter respekteras, inlärning stöds och där skolan tillgodoser elevernas individuella behov 

(www.unesco-sweden.org). Deltagarna vid konferensen enades om att varje barn har rätt till 

undervisning och att barn med behov av särskilt stöd har rätt att delta i den allmänna 

skolundervisningen (Paulsson, 2000). Delaktighet och jämlikhet för människor med 

funktionshinder är en del i Salamancadeklarationen. Däri formulerades följande: " ... 

Integrerad (inclusive) skolgång är det effektivaste sättet att bygga upp en solidaritet mellan 

barn med behov av särskilt stöd och deras kamrater” (www.sit.se).   

 

Salamancadeklarationen innebar en handlingsram där principen var att skolorna ska ge plats 

för alla barn. Hänsyn till deras fysiska, intellektuella, sociala, emotionella, språkliga eller 

andra förutsättningar ska tas. Den ska omfatta handikappade såväl som andra barn. Detta 

skapar stora utmaningar för skolsystemen. I handlingsramen beskrivs specialundervisning 

som en undervisning av alla barn och ungdomar som har behov som utgår från 

funktionshinder eller inlärningssvårigheter. Skolorna måste hitta vägar där undervisning åt 

alla barn kan ske med ett lyckat resultat (www.unesco-sweden.org).  

 

Begreppet har olika betydelse i olika länder och i Sverige används det oftast just i likhet med 

”en skola för alla”. Inkludering introducerades ungefär samtidigt som individuell anpassning 

vilket gör att de båda kan ses som gemensamma delar av en helhet. Individualisering är en del 
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av inkluderingen och även en förutsättning för den. Inkluderingsbegreppet förutsätter att den 

enskilda eleven ska kunna förverkliga sig själv så bra som möjligt inom ramen för sina 

förväntningar, intressen och anlag. Samtidigt ska detta självförverkligande ske inom ramen 

för en social gemenskap som är förpliktigande för alla. Det är viktigt med ett demokratiskt 

deltagande. Med andra ord innebär inkludering tydliga krav, förväntningar och skyldigheter 

när det gäller relationen mellan den enskilde och gruppen (Egelund et al. 2006).  

 

Det förs diskussioner om vad som skiljer inkludering mot integrering. Dessa två begrepp kan 

tolkas på olika sätt. En del anser att de betyder i stort sett samma sak, men att inkludering 

kommer från det engelska ordet ”inclusion” och endast är en nyare form av integrering (Rabe 

& Hill, 2001). Andra menar att det som skiljer begreppet inkludering mot integrering är att 

detta kräver en aktiv handling för att få in någon som är utanför, medan inkludering innebär 

att alla ska vara med från början, till exempel vid inskrivningen när eleverna börjar skolan 

(Tideman, Rosenqvist, Lansheim, Ranagården & Jacobsson 2004).  

 

De flesta påstår att uppkomsten av inkludering kan ses som en följd av begreppen integrering 

och ”mainstream” (Nilholm, 2006). Ordet mainstream är en konkret beskrivning med 

betydelsen tuff eller bred väg, den väg som alla tar sig fram på. I det sammanhanget kan det 

kopplas till ”en skola för alla”. Dessa tre olika begrepp brukar blandas och kan lätt skapa 

förvirring eftersom de kan ha olika innebörder för olika personer (Rabe & Hill, 2001). 

 

Nilholm (2006) anser att inkludering har en positiv klang och att det förhoppningsvis kommer 

att slå igenom med en annan betydelse än vad integrering och ”mainstreaming” har gjort. Om 

inkludering används på ett annat sätt än dessa kan det frambringa mer genomgripande idéer. 

Inkludering används ofta som en antydning om att olikheter mellan barn borde värderas och 

att olikheter är en naturlig del i skolan. Inkludering används ofta i sammanhang med 

klassrummet. Då handlar det om att alla olika barn går i samma klass och att olikheter 

uppskattas inom klassen samt att alla barn har rätt att delta, att lära och att skapa sociala 

relationer. Det koncept inkludering verkligen strävar mot är att föreställningen om vad som är 

normalt ska ändras (Nilholm, 2006). 

 

Föreställningen utgår från olikhet, att skolan borde organiseras med en grund om att alla 

elever är olika. Olikheterna eleverna besitter måste alltså ses som en naturlig del och 

någonting som skolsystemet borde ta till vara på. Denna nya filosofiska- demokratiska idén 
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om inkludering kom alltså att bli ett världsligt begrepp i och med Salamancadeklarationen 

1994.  

 

Jerlinder (2005) anser att inkludering är ett begrepp som bygger på tanken att alla elever trots 

sina olika bakgrunder och förutsättningar ska undervisas i samma klassrum. Ur det här 

perspektivet ses det inte till en elevs utmärkande drag och eventuella brister utan 

undervisningen bedrivs istället med utgångspunkt från den styrka som alla elevers 

förutsättningar och erfarenheter ger.  

 

Att alla elever undervisas i samma klassrum lägger en grund för ett rättvist samhälle om att 

alla elever från början deltar i en gemensam skolgång. De skillnader i förutsättningar och 

förmågor som eleverna har ska ses som en resurs och tillgång där alla elever är likvärdiga i 

skolan. Det blir då upp till läraren att anpassa undervisningen utifrån varje individs specifika 

behov, utan att göra en kategorisering av elevgrupperna. Samtidigt är det av största vikt att det 

finns en möjlighet till deltagande och att eleven själv visar en vilja att vara delaktig i 

undervisningen (Jerlinder, 2005).  

 

Skolämnet idrott och hälsa 

Ett av de grundläggande syftena med ämnet idrott och hälsa är att skapa förutsättningar för 

alla att delta i olika aktiviteter på sina egna villkor, att utveckla gemenskap och 

samarbetsförmåga samt erhålla förståelse och respekt för andra människor. Ämnet syftar till 

att utveckla elevernas fysiska, psykiska och sociala förmåga. Ämnet ska även göra eleverna 

mer nyfikna och intresserade för nya aktiviteter (www.skolverket.se).  

 

Några av de punkter skolverket har satt upp som mål är att ämnet ska sträva mot att eleven: 

• utvecklar sin fysiska, psykiska och sociala förmåga samt ge en positiv självbild 

• stimuleras till ett bestående intresse för regelbunden fysisk aktivitet 

• utvecklar och fördjupar sin rörelseförmåga och lust att röra sig samt stimuleras att 

ge uttryck för fantasi, känslor och gemenskap 

 

Ämnets uppbyggnad ska bestå av ett brett innehåll. Kärnan ska vara idrott, lek och allsidiga 

rörelser som är utformade så att alla ska kunna delta oavsett förutsättningar och få 

erfarenheter och upplevelser samt utvecklas på sina egna villkor. Ämnet är även uppbyggt för 
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att stimulera och engagera alla att själva ta ett ansvar för hur motion och fysisk träning kan 

läggas upp och genomföras (www.skolverket.se). 

 

I kursplanen för idrott och hälsa betonas vikten av att ämnet ska innehålla allsidiga 

rörelseaktiviteter och att det läggs en grund för en aktiv och hälsofrämjande livsstil. En positiv 

upplevelse av rörelse och rytm ger i sin tur en grund för både individuella och kollektiva 

övningar och främjar på så sätt den improvisatoriska, estetiska och den motoriska förmågan. 

Detta ger i sin tur möjligheter att utveckla tanke och känsla, rörelse- och idrottsfärdigheter 

samt träna kondition, styrka och rörlighet (www.skolverket.se). 

 

Asmervik et al. (2001) menar att fysisk aktivitet är av stor betydelse för alla rörelsehindrade 

genom att den kan förbättra kroppsmedvetenheten. Dessa elever måste få tillfälle att använda 

många sinnen och använda sin kropp för att stimulera faktorer som muskelstyrka, andning och 

uthållighet. 

 

Idrott- och hälsoundervisningen kan här ses vara en möjlighet att tidigt stödja barn som har 

problem med sin rörelseutveckling, vilket gör att dessa barn lättare klarar vardagen. 

Undervisningen inom idrott och hälsa är en organiserad och obligatorisk form av fysisk 

aktivitet. Rörelse är ett naturligt sätt att utvecklas fysiskt, psykiskt och socialt och det är även 

en viktig bas för god livskunskap (Huitfeldt, Bergström, Tärnklev, Huitfeldt & Ågren, 1998). 

En av många faktorer att fysisk aktivitet är viktigt är att det är en oersättlig del i barns 

motoriska, sociala och personliga utveckling (Riksidrottsförbundet, 2001). 

 

Tidigare forskning om rörelsehindrade elever i 

idrottsundervisningen 

Bursén och Printz (2006) menar att det inte finns många tidigare studier gällande barn med 

funktionshinder. Likaså finns det väldigt lite forskat kring inkludering av elever med särskilda 

behov och handikapp i idrottsundervisningen och få studier som visar hur elever med 

särskilda behov upplever inkludering (Smith & Nigel, 2006).  

 

En mängd litteratur har däremot behandlat området om barn och ungdomar och hur ”en skola 

för alla” kan se ut (Jerlinder, 2005). Men det har inte gjorts mycket forskning på hur det ser ut 

för högstadieelever med rörelsehinder och hur de inkluderas i skolidrotten i Sverige. Jerlinder 
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(2005) vill genom sin studie försöka illustrera hur idrottsundervisningen kan upplevas av ett 

barn med rörelsehinder. Hon tar upp att tidigare forskning visat på att äldre elever med 

rörelsehinder upplever fler hinder i skolan än yngre elever. Dessutom visar studier att ju 

längre tid eleven befunnit sig i skolsystemet, desto mer varierar deras inställning till ämnet 

idrott och hälsa och deras åsikter om möjlighet till delaktighet i idrottsundervisningen. 

Jerlinder (2005) utgår i sin studie från en 10 årig elev med ryggmärgsbråck. Andra aktörer 

som deltar i studien är elevens klasskamrater, föräldrar, två idrottslärare och en personlig 

assistent. Resultatet visar att elevens assistent har en stor plats i elevens vardag. Eleven 

känner trygghet och stöd och söker kontakt med assistenten under idrottslektionen för att få 

bekräftelse på vad och hur eleven ska göra i olika moment. Dessutom tycker idrottsläraren att 

det är en trygghet att ha en extra person vid sin sida. Det framgår att eleven deltar i samma 

undervisning som resten av klassen. Eleven är alltid med i samma lokaler men kan ibland inte 

delta i varje aktivitet men anser sig vara delaktig ändå. ”En elev bland alla andra”, så 

beskriver idrottslärarna eleven med rörelsehinder. De hade inga tankar på att eleven var 

rörelsehindrad i deras planering inför en idrottslektion, detta tyder på att eleven fick pröva på 

fler saker i idrottsundervisningen än om eleven skulle ingå i ”specialjympan”. Eftersom 

eleven har möjlighet till delaktighet och visar en vilja till att var delaktig i undervisningen 

anser Jerlinder detta vara ett ”lyckat fall”. Ytterligare en av Jerlinders slutsatser är att det 

förekommer ett för stort fokus på elevens funktionshinder, vilket begränsar elevens förmåga 

att utvecklas. Det kan vidare betraktas som en orättvis idrottsundervisning (Jerlinder, 2005).   

 

Barnombudsmannen (BO) har gjort en studie (2002) som belyser barn med och utan 

funktionshinders vardag. Barnombudsmannen lyfter också fram att barn inte kan eller får vara 

med i all undervisning, detta sker speciellt inom ämnet idrott och hälsa. Förutom det belyser 

inte rapporten skolidrotten mer ingående. Det gör inte heller Tidemans et al. (2004) studie om 

att se olikhet som resurs i skolan. Den behandlar istället definitionen av avvikande och om hur 

undervisningen för elever som anses vara avvikande bör utformas. 

 

Assistentens betydelse för inkludering av elever  

Att eleven med rörelsehinder har en assistent med sig kan upplevas som väldigt positivt, 

exempelvis från idrottsläraren som kan känna att det är tryggt med en assistent som känner till 

elevens behov och förutsättningar (Jerlinder, 2005). Andra studier visar att lärarna inte vill ha 

med assistenten på just idrottslektionerna, utan att det då kan vara bra för eleven att klara sig 
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själv så mycket som möjligt. De menar att assistenten kan vara duktig i sitt arbete med att 

hjälpa eleven, men har inga kunskaper och erfarenheter av stödjande i fysisk aktivitet 

(Morley, Bailey, Tan & Cooke, 2005). Det har även framkommit att vissa elever ansåg att 

lärohjälp av en assistent gjorde dem annorlunda än klasskamraterna som inte hade en 

assistent. Känslan av att inte vara normal var ett problem. Dessutom upplevdes assistenten 

mer som en livvakt (Curtin & Clarke, 2005).  

 

Sociala färdigheter är viktiga vare sig eleven har ett rörelsehinder eller inte. För ungdomar 

med rörelsehinder kan det vara lite mer problematiskt. Att ha med sig en assistent överallt kan 

hämma samtalsämnen och integration med andra ungdomar, men kan även bidra till att fler 

blir nyfikna. På grund av att de inte kan delta i alla aktiviteter blir det också ett problem att 

integrera med alla andra. Dessa problem uppstår på grund av att den fysiska miljön inte är 

anpassad till behoven hos ungdomarna med rörelsehinder (Nylén, 2004).  

 

Idrottslärarens betydelse för inkludering av elever 

Idrott är ett skolämne där deltagande är svårt (Curtin & Clarke, 2005). Hur väl undervisningen 

fungerar beror till stor del på idrottslärarens inställning. En del övningar kan anpassas efter 

den rörelsehindrades behov och ibland kan särskilda redskap behövas (Jerlinder, 2005).  

Det måste finnas aktiviteter som är anpassade för ungdomarna utan rörelsehinder och andra 

aktiviteter som är anpassade för de elever med rörelsehinder. Det ska också vara meningsfulla 

och funktionella aktiviteter (Miller, 1994).  

 

Jerlinders (2005) studie påvisar vikten av att det förs en dialog mellan assistenten och 

idrottsläraren för att lektionen ska fungera så bra som möjligt för eleven. En elev med 

rörelsehinder får större utmaningar genom att ha idrott med en vanlig klass, trots att vissa 

övningar kan specialanpassas är det många övningar som inte gör det. Miller (1994) anser att 

inkludering också ställer högre krav på läraren med tanke på planering, utlärning och att de 

måste ha en större bredd på att tillgodose alla elevers olika behov. Det har visats att lärarna 

känner att de inte är tillräckligt duktiga för att tillgodose ungdomarnas behov. Ett sätt att 

förbereda idrottslärarna på inkludering är att de får extra utbildning. Läraren behöver gå 

kurser, delta i workshops och läsa litteratur för att kunna hjälpa till i förberedandet för 

inkluderingen (Miller, 1994). Somliga idrottslärare har påstått att det är svårt för elever med 

rörelsehinder att delta i mer prestationsinriktade idrotter och lagidrotter. Om elever med 



   

 15 

särskilda behov deltar i individuella fysiska aktiviteter som till exempel dans, simning och 

gymnastik, och samtidigt får möjligheten att utforska teknik, hur det är att arbeta i grupp och 

så vidare, medför det även sociala relationer (Smith & Nigel, 2006). 

 

De som har mer erfarenhet av att arbeta med elever som har rörelsehinder känner sig mer 

självsäkra i sitt agerande. Det kan ha betydelse för hur de känner och agerar inför att 

undervisa dessa elever. Enligt en särskild studie som belyste lärarens syn på elever med 

funktionshinder såg lärarna inkludering som en process mot ett ultimat mål. Somliga lärare 

upplevde en del hinder som behövdes arbetas bort innan en inkludering kunde äga rum. Det 

krävs som tidigare nämnts även mer planering. En positiv lärare menar att det för den skull 

inte gör det omöjligt med inkludering, utan det krävs endast mer tid och mer tanke bakom det 

(Morley et al. 2005).  

 

Resultat från studier har visat att bland annat lärare ansåg att inkludering av alla elever med 

särskilda behov och handikapp var det ideala, men att det var orealistiskt samt svårt för vissa 

elever som har stora svårigheter att anpassas till den allmänna skolan. Lärare har antytt att 

elever med särskilda behov ofta blir exkluderade från, eller deltar endast delvis i aktiviteter 

som ingår i idrottens läroplan (Smith & Nigel, 2006). 

 

Bakgrundsammanfattning 

Delaktighet och inflytande i samhället är en grundläggande förutsättning för folkhälsan. 

Handikappolitiken ingår i detta mål och strävar efter att samhället ska utformas så att 

människor med funktionshinder blir delaktiga i samhället (Prop.2002/03:35). Skolan är en 

arena som har goda möjligheter att utjämna olikheter i uppväxtvillkor enligt svensk 

utbildningspolitik, och i skollagen beskrivs att extra hänsyn till elever med behov av särskilt 

stöd ska tas (www.riksdagen.se). Rätt till stöd och likvärdiga villkor för barn och ungdomar 

med funktionshinder är någonting som ingår i regeringens proposition, Ansvar för utbildning 

och stöd. Dessutom framkommer det att ”en skola för alla” innebär att skolan anordnas så att 

den är lika ändamålsenlig för alla elever (www.regeringen.se). Enligt Jerlinder (2005) är 

inkludering ett begrepp som bygger på tanken att alla elever trots sina olika bakgrunder och 

förutsättningar ska undervisas i samma klassrum. Ett grundläggande syfte med skolämnet 

idrott och hälsa är att skapa förutsättningar för alla att delta i olika aktiviteter på sina egna 

villkor, att utveckla gemenskap och samarbetsförmåga samt erhålla förståelse och respekt för 
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andra människor. Fysisk aktivitet är av stor betydelse för alla rörelsehindrade genom att det 

kan förbättra kroppsmedvetenheten, enligt Asmervik et al. (2001). 

 

SYFTE 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur rörelsehindrade elever, deras assistenter och 

idrottslärare upplever inkludering i idrott- och hälsoundervisningen.  

 

Frågeställningar 

• Hur upplevs relationen mellan elev, personlig assistent och idrottslärare i idrott- och 

hälsoundervisningen? 

• Hur upplevs idrott- och hälsoundervisningen utifrån elev, personlig assistent och 

idrottslärare? 

• Hur upplevs den rörelsehindrade eleven vara inkluderad i idrott- och 

hälsoundervisningen utifrån elevens, personliga assistentens och idrottslärarens syn på 

inkludering? 

  

METOD 

Val av metod 

Vi valde att använda oss av intervjuer för att vi ville belysa upplevelser. Genom intervjuerna 

fick vi reda på hur personerna vi intresserar oss av, uppfattar sin livsvärld och får ta del av 

deras åsikter och synpunkter med deras egna ord. Kvale (1997) påpekar att en intervju ska 

vara som ett samtal, men med en struktur och ett klart syfte.   

 

Vi använde oss av kvalitativa intervjuer som är halvstrukturerade vilket betyder att det varken 

är ett öppet samtal eller ett strängt strukturerat frågeformulär. Vår intervjuguide fokuserade på 

relevanta ämnesområden för vår studie och innehöll förslag till frågor. Enligt Holme & 

Solvang (1997) behöver inte en intervjuguide följas exakt, men det är viktigt att intervjun 

täcker de områden som den syftar till. Under intervjusituationen dyker det ofta upp andra 

idéer eller uppfattningar som ersätter eller fördjupar punkterna i intervjuguiden och det måste 

den som intervjuar ta hänsyn till. Detta hade vi i åtanke då vi genomförde intervjuerna, 

eftersom det vid några tillfällen dök upp följdfrågor.  
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Urval  

För att komma åt det som avsågs att undersöka hade vi några utvalda kriterier på 

intervjupersoner. Dessa var att:  

• eleverna skulle ha ett rörelsehinder men inga mentala funktionshinder, så att eleven 

själv ska kunna uttrycka sina upplevelser 

• gå på högstadiet, då tidigare forskning studerat elever i de lägre åldrarna 

• gå i allmän skola, för att kunna studera om inkludering sker 

• delta i den allmänna idrott- och hälsoundervisningen, för att kunna studera om 

inkludering sker  

• eleverna skulle ha en assistent, då vi även ville se assistentens syn på inkludering av 

eleven 

Vårt urval var något begränsat med tanke på att vi hade våra kriterier. Vi riktade först vårt 

fokus på elever i Örebro län och insåg att det inte var så enkelt att få tag på rörelsehindrade 

högstadieelever. Detta berodde på att många av eleverna inte uppfyllde kriterierna.  Vi var då 

tvungna att vidga synfältet för att få ett större urval på personer.  De personer vi fick kontakt 

med var två högstadieelever, 14 respektive 16 år. Dessa har olika rörelsehinder och bor i olika 

städer i Sverige. Utifrån dessa två elever kom vi även i kontakt med deras assistenter och 

idrottslärare som också deltog i vår studie. Respondenterna har i vår studie fått fingerade 

namn, för att deras identitet ska skyddas. Den första eleven kallar vi för Sandra, hennes 

assistent kallar vi Barbro och hennes idrottslärare Robert. Den andra eleven heter i vår studie 

Evelina. Eftersom hon inte använder sig av någon assistent valde vi att intervjua både hennes 

gamla assistent, Ulla och den resursperson som finns med på idrott- och hälsolektionerna, 

Katarina. Evelinas idrottslärare kallar vi för Jakob. 

 

Tillvägagångssätt 

Medan vi sökte intervjupersoner formulerade vi en halvstrukturerad intervjuguide. Enligt 

Kvale (1997) ska en sådan innehålla en översikt över de ämnen som ska täckas och även 

förslag till frågor. Frågorna behöver inte komma i följd. Vi ville ha intervjuguiden 

halvstrukturerad för att få ett öppet samtal, men ändå att intervjun skulle hållas inom ämnets 

ramar. Detta gjorde att det under intervjuerna formulerades vissa följdfrågor som inte finns 

med i bilaga 1. Intervjuguiden provades sedan på ett par personer för att se om frågorna var 

lättbegripliga. Därefter läste vi in oss på vad det innebär att ha ett rörelsehinder för att få lite 
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förkunskaper om ämnet innan intervjuerna genomfördes. Eftersom Kvale (1997) poängterar 

att det är intervjuarens uppgift att skapa en atmosfär där respondenten känner sig trygg nog att 

tala fritt om sina upplevelser och känslor, utfördes alla intervjuerna på skolan. Att 

respondenterna får vara i en bekant miljö kan underlätta. Intervjuerna tog mellan 20-50 

minuter beroende på hur mycket respondenterna hade att säga, vilket skilde sig avsevärt 

mellan de båda eleverna. Kvale (1997) menar att det finns intervjupersoner som är bättre än 

andra. Goda intervjupersoner är samarbetsvilliga, välmotiverade, vältaliga och kunniga. De 

kan även ge långa och livliga beskrivningar av sin livssituation. För att belysa den första 

elevens situation gjordes tre intervjuer, och för att belysa den andra elevens situation 

genomfördes fyra intervjuer. Under intervjuerna användes även bandspelare, mikrofon och 

noteringshäfte för att all nödvändig information skulle sparas. Eftersom vi använde oss av 

bandspelare blev det betydligt enklare och säkrare att sammanställa resultatet. Holme och 

Solvang (1997) betonar att en intervju bör spelas in med hjälp av en kassettbandspelare. Vi 

delade upp eleverna för att kunna koncentrera oss på varsin och få en helhetsbild av hur just 

den eleven samt assistenten och idrottsläraren upplever samma idrott- och hälsoundervisning. 

Efter detta transkriberades intervjuerna och en sammanställning gjordes. Därefter studerades 

likheter och skillnader. 

 

Bearbetning av data 

Det analyserade materialet bestod av sju intervjuer. När intervjuerna var gjorda skedde 

analysen i fyra steg. Första steget var transkribering, där även själva tankeprocessen tog sin 

början. Andra steget var att skapa varsin form av ”berättelse”. Detta gjordes för att vi båda 

skulle få en konkret beskrivning av hur alla intervjupersoner upplevde det, och på så sätt fick 

vi se det unika hos eleverna komma till uttryck. Genom att vi ville göra en beskrivning i form 

av två ”berättelser” valde vi att till viss del utgå från analysmetoden narrativ analys. Enligt 

Kvale (1997) innebär det att forskaren inriktar sig på historier som framkommer under 

intervjun. Om det inte framkommer några spontant berättande historier under intervjun, kan 

en narrativ analys försöka skapa en sammanhängande historia av händelserna som 

framkommit under intervjun. Den narrativa analysen beskrivs i allmänhet inom 

vardagsspråkets ramar. Det tredje steget bestod av att vi utbytte våra material för att få en 

inblick i hur det såg ut för den andra eleven. I det fjärde steget jämförde vi materialet utifrån 

elevernas, assistenternas och lärarnas upplevelser för att se på vilka likheter och skillnader 

som fanns och sedan dra vissa slutsatser utifrån det. 



   

 19 

Etiska överväganden 

Det är alltid viktigt i forskning att vara medveten om etiska principer och det är speciellt 

viktigt då ämnet kan upplevas som känsligt. Begreppen inkludering och rörelsehinder kan 

upplevas som utpekande för eleverna och respondenterna kan även uppleva det känsligt att 

diskutera om sina relationer till varandra. De här fyra etiska principerna är dem vi speciellt 

har tagit hänsyn till: 

 

• Informationskravet innebär att forskaren alltid ska informera uppgiftslämnaren och 

undersökningsdeltagarna om villkor, om att deltagandet är frivilligt och att de har rätt 

att när som helst avbryta sin medverkan. Informationen ska även innehålla all tänkbar 

fakta som kan påverka deras villighet att delta i studien, se bilaga 2 (Humanistisk-

samhällsvetenskapliga forskningsrådet, 1990).  

 

• Samtyckeskravet säger att deltagarna i en studie har rätt att själva bestämma över sin 

medverkan. Forskaren ska inhämta samtycke från urvalspersonerna samt 

vårdnadshavare då ett barn ska delta i en studie då den är av etiskt känslig karaktär 

(Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet, 1990). Vi bad därför om 

förälders underskrift till barnets medverkan, vilket gjordes i svarsblanketten som de 

mottog i samband med följebrevet. Se bilaga 3. 

 

• Utifrån etiska principer ska urvalspersonerna inte gå att identifiera, vilket betyder att 

det ska vara praktiskt omöjligt för utomstående att komma åt uppgifterna. Detta är 

konfidentialitetskravet (Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet, 1990). 

Detta är för att skydda de personer som deltar i en studie. Det insamlade materialet 

bearbetas och hanteras konfidentiellt samt förstörs efter sammanställningen, på grund 

av att det inte ska gå att spåra urvalspersonerna i efterhand. Vi valde att ändra namnen 

på respondenterna så att deras identitet kunde skyddas.  

 

• Nyttjandekravet innebär att uppgifter som insamlats under studien inte får användas 

för något annat syfte än det aktuella forskningsändamålet. Uppgifter om enskilda 

personer får inte heller användas för beslut eller åtgärder som direkt påverkar den 

enskilde (Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet, 1990). I vårt fall 

kommer informationen från respondenterna endast användas i vår c- uppsats. 
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RESULTAT 

Resultatet följer en kronologisk ordning av frågeställningarna person för person. Resultatet 

börjar med en bakgrund om personen, sedan följer resultat om relationer mellan de 

inblandade. Därefter kommer ett avsnitt om hur de upplever idrott- och hälsoundervisningen 

där bland annat synen på inkludering beskrivs.  

 

Elev Sandra 
Eleven Sandra, är en 16 årig tjej som bor tillsammans med sin mamma och pappa. Hon har en 

äldre bror som numer inte bor hemma.  

 

Sandra föddes med Larsens syndrom som är en genetisk ledsjukdom. Larsens syndrom 

kännetecknas av missbildningar i de stora lederna, ansiktet, händer och fötter. Larsens 

syndrom orsakas av en förändring av ett arvsanlag som medför att bindväv, brosk och 

benvävnad blir försvagade, felaktigt anlagda eller saknas (http://www.sos.se).  

 

Sandra har ofta väldigt ont i leder och i resten av kroppen och förklarar att sjukdomen 

påminner om reumatism. När Sandras nuvarande assistent började jobba med henne i fjärde 

klass kunde Sandra gå själv med rollator. Idag står och går Sandra hemma med hjälp av 

rollatorn, men i skolan sitter hon i rullstol. Sandra är stelopererad i fötterna och höfterna är 

frisläppta för att hon ska slippa värk eftersom hon sitter så mycket. Hon har skenor på benen 

som hjälper till och hon har fått lösa skenor som används under idrott- och hälsolektionerna.  

 

Sandra tycker mycket om hästar och rider två gånger i veckan, vilket hon har gjort sedan fem 

års ålder. Simning är en annan idrott Sandra har utövat och har tävlat på en ganska hög nivå, 

men var tvungen att trappa ner på simningen på grund av sjukdomen. Idag simmar hon lite då 

och då. När Sandra började med ridning var det i en handikappgrupp, som var sjukgymnastik 

men idag rider hon i en allmän grupp.  

 

Sandra går i nionde klass på en medelstor skola. Det fanns inga ramper på skolan innan 

Sandra började där, utan de tillkom efter många argumentationer med kommunen. Sandra 

upplever inte att det är jobbigt att ta sig fram i korridorer och i klassrum då det finns gott om 

utrymmen. Vissa stråk på skolområdet är kullersten vilket kan vara besvärligt att köra rullstol 

på. 
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Sandras relation till personliga assistenten Barbro 

Sandra och hennes nuvarande personliga assistent Barbro har arbetat ihop sen årskurs fyra. 

Varför det blev just de två beror på att Sandra behövde en assistent i samband med skolbyte 

och Barbro sökte jobbet.  

 

De tillbringar inte mycket tid tillsammans enligt Sandra. Barbro finns på skolan för Sandra 

mellan 08.00-15.30 på dagarna och hjälper till om det behövs, men tydligen så behöver 

Sandra väldigt lite hjälp. Behöver hon hjälp finns vänner till hands också. Assistenten finns 

där men ändå inte. Hon finns på skolan hela dagen och ofta i närheten av Sandra, i samma 

byggnad men hon är aldrig bredvid Sandra konstant under hela dagen. ”Hon är duktig på att 

dyka upp när jag behöver henne och sen försvinna igen”. 

 

Sandra berättar att relationen till assistenten fungerar väldigt bra och de trivs bra tillsammans. 

”Jag kan tycka att hon är en gaggig gammal kärring ibland men det gör man väl alltid, det är 

ju som vilken annan lärare som helst i stort sett”. 

 

Sandras relation till idrottsläraren Robert 

Relationen mellan Sandra och hennes idrottslärare fungerar väldigt bra berättar hon. Sandra 

upplever att idrottsläraren verkligen är engagerad och samtidigt försöker få henne engagerad i 

undervisningen.  

 

De förstår varandra och trivs bra ihop, berättar Sandra. Men det är inte alltid hon är nöjd. Hon 

tycker att idrottslärarens kunskaper om hennes situation brister ibland. Sandra anser att det är 

svårt att hitta på saker som hon också kan delta i, men erkänner att det kanske är hennes eget 

fel. Att komma med en dålig inställning till idrottslektionen gör inte situationen bättre. Trots 

detta verkar det som att idrottsläraren oftast har väldigt bra idéer och god kunskap.  

 

Intervjuaren: ”Är det något du önskar idrottsläraren gjorde annorlunda?”  

Sandra: ”Inte som det ser ut nu. Nu tror jag att det är mest min entusiasm som brister. Det är 

möjligtvis att få lite mer idéer men det är ju svårt om man inte riktigt får hjälp med att få 

idéer heller”. 
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Så här säger hon om Robert: ”Nu tror jag att han verkligen vill att jag ska vara med, det 

märks på honom. Han försöker, men det känns som att det inte alltid räcker till riktigt” . 

Sandra erkänner att sitt eget engagemang brister eftersom hon aldrig varit med förut och 

känner: ”Varför ska jag börja vara med nu, sista terminen i nian?” 

 

Intervjuaren: ”Anser du att alla blir lika bemött/behandlade av idrottsläraren?” 

Sandra: ”De kanske inte blir lika, eftersom man inte kan möta alla personer på samma sätt 

men han möter personer på det sättet de behöver. Det är rättvist och så”. 

 

Sandras upplevelser om idrott- och hälsoundervisningen däribland 

inkludering 

Sandra anser sig själv delta aktivt i idrottsundervisningen och gör det som de andra i klassen 

gör och säger: ”Sen är det väl kanske väldigt ofta så att det inte funkar”. Vidare berättar 

Sandra att det har varit lite tamt, hon har haft dåliga idrottslärare, de har inte haft kunskap och 

inte riktigt vetat hur de ska få med henne i undervisningen. Detta har lett till att Sandra tycker 

att det har blivit tråkigt med idrottsundervisningen.  

 

Hennes känsla inför idrottsundervisningen är likgiltig. Ofta har hon ingen känsla alls och 

beskriver att det är som vilken annan lektion som helst. ”Jag kan lika gärna ha idrott som inte 

ha det”. Sandra tror att den tanken kan ha att göra med att gamla idrottslärare inte har brytt 

sig så mycket och säger att det kan ha tagit ner engagemanget för idrottsundervisningen.  

 

Om Sandra fick ändra på någonting inom idrottsundervisningen skulle hon vilja att 

idrottsläraren försöker få lite mer idéer om vad som kan göras för att alla ska kunna delta. Det 

är inte bara Sandra som har svårigheter att delta i undervisningen. Andra har också svårigheter 

men inget handikapp som syns på samma sätt som för henne. Dessa elever är inte med fullt ut 

på idrottsundervisningen och Sandra tror att man skulle behöva få med dem lite mer.  

 

Redskap är någonting Sandra inte kan delta i. Istället för att vara med resten av klassen kan 

hon göra andra saker som har med redskap att göra. Vissa bollsporter kan hon inte heller vara 

med på. ”Typ fotboll kanske är lite svårt. Om vi spelar fotboll så anpassas det inte så att jag 

kan hoppa in i ett lag, oftast inte”. Innebandy är dock en idrott som Sandra nämner går bra att 
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delta i. ”Om jag bara skulle engagera mig lite mer så tror jag att jag skulle kunna vara med 

på mycket mer än vad jag är”.  

 

Istället för att sitta på bänken och inte delta alls i idrottsundervisningen spelar Sandra 

tillexempel pingis eller badminton, antingen med Barbro eller med någon annan elev i klassen 

som inte deltar på grund av förkylning etcetera. Det är alltid någon elev som går och hittar på 

något med Sandra om de blir tillfrågade. Styrketräning eller stretching med assistans av 

Barbro är andra aktiviteter Sandra kan göra. ”Det är oftast jag själv som kommer på saker jag 

kan göra när jag inte kan vara med på det dom gör”.  Det är rätt fritt för henne att hitta på 

någonting annat att göra.  

 

Under idrottslektionerna sitter assistenten och tittar på eller gör någonting annat om Sandra 

klarar sig själv. Behöver hon hjälp finns assistenten där som en hjälpande hand och hon finns 

med under varje idrottslektion. Att ha Barbro där under idrottslektionerna tycker Sandra är bra 

och säger att det är en trygghet. De har jobbat tillsammans så pass länge och känner varandra 

och assistenten vet när Sandra behöver hjälp 

 

Sandra säger så här om inkludering: ”Jag tycker att våran klass inkluderar varandra. Om 

någon elev går och sätter sig så är resten av klassen framme och peppar att den personen ska 

komma och vara med igen. Han behöver inte göra så mycket när det gäller det och när han 

väl måste brukar han lyckas ganska bra faktiskt”. 

 

Personlig assistent Barbro 

Sandras personliga assistent kommer här att kallas för Barbro. Hon har tidigare arbetat på 

särskolan som klassassistent och lärare på verksamhetsträningsklass. ”Som personlig assistent 

läggs det över lite mer ansvar, det vilar mer på mig”. Hon har det största ansvaret för Sandra 

på skolan.  

 

Barbros bakgrund består av mycket erfarenheter och utbildningar. Hon har en grund och 

påbyggnad för omsorg om utvecklingsstörda med funktionshinder och psykisk 

utvecklingsstörning samt en beteendevetarutbildning inriktad mot pedagogik och barns 

utveckling. Hon har dessutom en högskoleexamen och har verkat inom socialt arbete. Barbro 

har arbetet inom skolan sedan 1985. Åren mellan 1980-1985 jobbade hon på elevhem för 
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rörelsehindrade. Hon har arbetat på gymnasiesärskolan där de jobbade med väldigt svårt 

beteendestörda elever och där man inte kunde veta skillnaden på om det var 

beteendestörningar eller svag begåvning. ”Både rörelsehinder och beteendestörningar kittlar 

mig lite” , säger hon. 

 

Barbros relation till eleven Sandra 

Barbro berättar att hon försöker minska lite på hjälpen så att Sandra måste fråga om hjälp 

själv, vilket hon har lite svårt för. ”Hon ska inte bara veta att jag finns där och hon ska inte 

knäppa med fingrarna”. Att be kamrater om hjälp för att komma in i ett socialt sammanhang 

anser Barbro behövas. Om Sandra behöver hjälp är det är ingen som nekar till att hjälpa 

henne. Sandra är lite bortskämd enligt Barbro eftersom hon vet att assistenten alltid finns i 

bakgrunden. De kommer att skiljas nu efter årskurs nio då Sandra ska till gymnasiet. Barbro 

tycker att hon klarar sig så bra själv och att hon inte behöver någon assistenthjälp längre. 

”Utan hon ska ta alla andra till hjälp precis som vi gör”. 

 

”Det funkar jättebra mellan oss”, tillägger Barbro.  

 

Barbros relation till idrottsläraren Robert 

Relationen mellan Sandras assistent och idrottsläraren fungerar väldigt bra enligt Barbro. Han 

är en ny lärare som kom efter julen 2006. Barbro anser att han tänker på ett annat sätt då han 

har läst specialpedagogik, vilket inte de tidigare idrottslärarna gjort. Det har varit väldigt 

många olika idrottslärare Sandra haft under högstadiet. Assistenten anser att Robert är väldigt 

bra. Han har suttit ner med Sandra och pratat igenom om vad hon har för problem. ”Men det 

är ju kort tid för honom så det var ju synd att han inte va med på mellanstadiet kanske”. 

 

Barbros upplevelser om Sandras idrott- och hälsoundervisning däribland 

inkludering 

Barbro säger att det är orättvist för de elever med funktionshinder som går på grundskolan. På 

särskolan finns det mycket personal med kunskap om träning och fysisk aktivitet och vikten 

av det, jämfört med på grundskolan. Det förvånar henne att inte ens idrottslärarna har någon 

kompetens på utvecklingsstörning eller funktionshinder. Hon berättar att på särskolan 

kommer det personal från ett elevhem för rörelsehindrade som har utbildning och tar hand om 
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eleverna minst en gång i veckan. Men på hennes nuvarande arbetsplats är det hon själv som 

ansvarar för det. Barbro säger vidare att de har fått väldigt lite hjälp och hon tror att det kan 

bero på att personalen från elevhemmet vilar sig på henne eftersom hon har kunskapen. 

Barbro skulle vilja att personalen från elevhemmet kom och visade intresse för Sandra, men 

det har inte skett. 

 

Barbro berättar att ibland säger Sandra så här om idrottsundervisningen: ”Det här är ju i alla 

fall inget för mig”. Hon har förståelse att man inte kan lägga idrottslektionen efter hennes 

behov enbart. Barbro vet att Sandra nog skulle vilja att det skulle vara mer anpassat åt henne.  

 

Att Barbro finns med under idrottslektionerna tror hon Sandra tycker är bra och berättar att 

Sandra ofta säger: ”Va skönt det är att du finns, skönt att du är här”. Barbro är inte 

påträngande och det tycker Sandra också är bra, att hon får lite eget utrymme. Barbro berättar 

att under mellanstadiet var det väldigt mycket de två som tillbringade tid med varandra, de 

gick undan och gjorde saker själva under idrottslektionerna. ”Det har blivit mycket bättre nu, 

idag är hon friare”. 

 

Enligt Barbro är inte idrottslektionerna riktade mot Sandra. Hon får vara med på det hon kan 

under lektionerna, och det är tydligen inte så mycket. Sandra är väldigt idérik. Klassen har 

spelat volleyboll sittandes på golvet för att alla ska få känna på hur Sandra har det. Men 

annars är det inget riktat till henne. ”Kan hon inte vara med så får hon sitta och titta på”.  

Att idrottslektionerna inte är riktade mot Sandra tror Barbro är på grund av att idrottslärarna 

inte har kunskaper.  

 

Barbro menar att det är inte så att hon går in i en övning och hjälper Sandra, utan de två går i 

så fall iväg och hittar på någonting annat på egen hand. Assistenten berättar att det är inte så 

enkelt när hon sitter i rullstol när det ska spelas innebandy eller volleyboll, det går för fort. 

Idrottshallen är då för liten för Sandra med tanke på att när hon väl har fått upp farten är det 

dags att bromsa in för att svänga. ”Hon kan inte vara med på den idrotten, den är inte tänkt 

för henne”.  

 

Enligt Barbro uppstår det aldrig några problem eleverna emellan att hon finns där under 

idrottslektionerna. De andra eleverna begär Barbros hjälp lika mycket. Hon finns där i första 

hand för Sandra, vilket de andra eleverna vet om. ”Jag finns nära och jag har telefonen i 
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fickan så den är alltid påslagen, så behöver hon mig är det bara att ringa”. Sandra vet om att 

Barbro finns och att det är lätt att få tag i henne. Det är ingen av eleverna som tycker att det är 

konstigt att hon är med under lektionerna. 

 

”Det finns alltid någonting för Sandra att göra, hon sitter aldrig på bänken och tittar på”, 

säger Barbro. 

 

Något assistenten önskar är att idrottslärare ska ha mer kunskap och lite mer praktisk kunskap 

om handikapp. ”Jag tycker att det skulle ingå i all lärarutbildning mycket mer än vad det gör, 

än ett 5 poängs projekt. Det är alldeles för lite tycker jag”.   

 

Planeringen inför idrottsundervisningen är assistenten inte delaktig i, utan det är upp till 

idrottsläraren själv att ordna. Friluftsdagar däremot är något hon lägger sig i. Hon vill ha 

kontrollen över att skolan inte åker till ett ställe där Sandra inte kan vara med. Det har hänt 

vid ett par tillfällen att de har fått byta plats så att det finns bland annat toalett där Sandra 

lättillgängligt kan komma fram med permobilen.  

 

Barbro tror inte att idrottslärarna har Sandra i tanken vid planeringen. ”Jag tror att de 

glömmer bort att ha henne i åtanke. När jag frågar dem, men Sandra då?, ja visst ja,  kan jag 

få till svar” , tillägger Barbro. Något som Barbro skulle uppskatta skulle vara om 

idrottslärarna sa att de har tänkt ut en lektion så att den ska passa Sandra, men det är något 

hon aldrig har hört. 

 

På frågan om idrottsläraren inkluderar Sandra, svarar Barbro: ”Ja absolut, det gör han. Det är 

han mycket noga med. ”Är det jämna par av de andra så kan han vara den som spelar boll 

med Sandra, att han också möter henne”. Det är något som inte har hänt så mycket med de 

andra idrottslärarna. ”Och det tror jag är en jätteviktig grej att hon också är hans elev, att hon 

känner det, det tror jag”. Detta är något assistenten skulle vilja se mer utav. Hon berättar 

dock att det inte är någon av klasskamraterna som självmant skulle erbjuda sig att spela 

exempelvis pingis med Sandra. Barbro tycker ändå att Sandra tar för sig och tror att hon 

bidragit till att Sandra känner sig inkluderad. 

 

Enligt Barbro har det tydligen varit stora skillnader i inkludering från de olika idrottslärarna 

Sandra har haft. Den nuvarande idrottsläraren har mycket mer kunskaper om det. Assistenten 
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anser att han behandlar alla på lika villkor. Hon tror också att hon bidragit till att Sandra 

känner sig inkluderad. ”Det är min uppgift tycker jag att backa så mycket det bara går för att 

den lärare som har lektionen inte glömmer henne” . 

 

Idrottslärare Robert  

Sandras idrottslärare kommer att kallas för Robert. Han har jobbat på skolan sedan januari 

2007 och denna tjänst är hans första som idrottslärare. Han har däremot haft olika vikariat på 

andra skolor. När Robert berättar om sina erfarenheter av yrket säger han att det är ett 

tacksamt ämne att vara lärare i, eftersom de flesta barn tycker om att röra på sig. Han tror att 

det gör hans arbete i högre grad enklare än för lärare som har andra ämnen. Att barns 

olikheter blir väldigt tydliga i en idrottssal och att barns olika behov ställs på sin spets, är 

någonting han tar upp. Det är en väldigt fysisk miljö och barnen kommer nära varandra och 

det är mycket ljud och rörelse under en idrottslektion. ”Som regel är det väldigt kul och 

stimulerande att jobba som idrottslärare”.  

 

Robert är även lärare i specialpedagogik. I specialpedagogikutbildning ingick ingen speciell 

del som berörde funktionshinder, utan det var riktat mot barns olika behov i allmänhet. 

Funktionshinder är en typ av problematik som elever kan ha, sedan finns även medicinska 

diagnoser och dylikt. När han läste till idrottslärare på universitetet hade de en delkurs som 

handlade om barn och funktionshinder. En delkurs på fem poäng, vilket kan tyckas vara lite. 

Under kursen fick studenterna prova på hur det är att sitta i rullstol, de hade glasögon som 

förminskade synfältet och hörselskydd. Han berättar att det var väldigt uppskattat bland 

studenterna. Även om man får prova på sådana saker är det fortfarande omöjligt att få en 

fullständig bild av hur det är att vara funktionshindrad, men studenterna fick i alla fall en 

uppfattning om hur det är att befinna sig i en miljö där man inte ser eller hör någonting eller 

inte har full rörelsekapacitet.  

 

Roberts relation till eleven Sandra 

Relationen mellan idrottsläraren och eleven med rörelsehinder fungerar väldigt bra enligt 

läraren själv. Att relationen mellan de två fungerar så bra tror Robert har att göra med att 

Sandra är en väldigt ambitiös person och intresserad av att få saker och ting att fungera. 

Idrottsläraren berättar att ibland kommer Sandra fram och säger: ”Det här kan jag inte göra, 

men jag kanske kan göra så här istället”. Han upplever att deras dialog är väldigt konstruktiv 
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och bra. Enligt honom är Sandra väldigt tydlig med vad hon vill. ”Jag har sagt till henne att 

ibland kanske jag glömmer av mig när jag planerat saker och ting och inte riktigt tänkt på 

dig” . Robert försöker att inte tänka på henne som en elev med rörelsehinder och säger: ”Hon 

är ju en elev som alla andra”. Ibland glömmer han bort sig då han till exempel har planerat 

löpning, vilket Sandra inte kan göra och får då lösa det på något annat sätt. ”Hon kommer 

alltid och säger till mig, hon är noga med att det ska funka”. 

 

Robert och Sandra har arbetet ihop sedan januari 2007 och Robert önskar att de fått längre tid 

ihop än en termin. Han hade gärna sett att deras samarbete fortsatt över tid och tror att det 

hade kunnat bli riktigt bra. 

 

Roberts relation till personliga assistenten Barbro 

Relationen mellan Robert och Sandras assistent fungerar väldigt bra enligt honom. 

Idrottsläraren säger att assistenten är väldigt lyhörd och intresserad. De pratar mycket i 

samband med lektionerna om hur de kan lösa olika saker. De jobbar även i samma arbetslag, 

så de träffas regelbundet.  

 

Att assistenten tar ansvar och arbetar med Sandra och att hon är ett extra stöd tycker Robert är 

bra. Hon finns där i första hand för Sandra men även för resten av gruppen. Hon är väldigt 

kreativ och har många idéer, vilket är en stor hjälp för idrottsläraren. Vidare berättar 

idrottsläraren att hon är ett jättebra stöd för honom själv, för Sandra och för resten av gruppen. 

”Det är ju inte så att hon bara engagerar sig i Sandra bara för att hon är hennes assistent, 

utan hon finns som stöd för de andra eleverna också, vilket jag tycker är jättebra”.  

 

Roberts upplevelser om Sandra i idrott- och hälsoundervisningen däribland 

inkludering 

Vid en idrottslektions början går idrottsläraren igenom planeringen med eleverna och tar 

Sandra åt sidan för ett samtal, då de övriga i klassen plockar fram redskap. Läraren och 

Sandra diskuterar hur de ska lösa olika aktiviteter där det blir svårt för henne att delta, och 

hon kommer ofta med idéer på vad hon kan göra istället. Han söker upp henne om inte hon 

söker upp honom. Han planerar idrottslektionerna och löser det efter hand med Sandra om det 

skulle vara några problem. ”Sandra är delaktig i idrottsundervisningen i allra högsta grad” 

säger Robert. Sandra kommer ofta med egna idéer om hon inte kan vara med på den ordinarie 
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planeringen. Hon arbetar ibland tillsammans med sin assistent under idrottslektionerna med 

övningar som hon kommit på själv eller som hon fått lära sig av sjukgymnaster. Idrottsläraren 

tycker det är bra att hon tar för sig och står upp för sin rätt och han betonar att det finns 

rättigheter enligt skollagen och andra dokument till att få stöd av skolan. 

 

Under en bollperiod spelade klassen sittandes fotboll, handboll och volleyboll, vilket var 

Sandras förslag. Det var väldigt uppskattat av resten av klassen. Det var ingen skillnad 

eleverna emellan och det blev andra förutsättningar. Kraft och snabbhet blev inte lika viktigt 

utan det blev mer andra kvaliteter som kom fram. Samarbete och snabbtänkthet visade sig 

blev spännande och intressant. ”Det blir ju vad man gör det till. Vill man att det ska handla 

om resultat och tider så kan man ju få det till det, men vill man så kan man ju få det till så 

mycket mer”. 

 

Att assistenten är med under lektionerna tycker Robert underlättar och berättar att lektioner då 

Sandra inte kan delta i den ordinarie planeringen arbetar hon tillsammans med sin assistent. 

”Samtidigt som jag måste sköta övriga gruppen så ska jag ju finnas till hands för henne också 

men då är det ju jättebra att det finns en till lärare och pedagog som kan finnas där 100 % för 

henne”. ”Så jag tycker det är jättepositivt att hon är med”.   

 

Idrottsläraren har en känsla av att Sandra ibland känner en viss frustration under 

idrottsundervisningen. Svårigheten för honom är att hitta aktiviteter som fungerar för Sandra 

också. I och med att hon sitter i rullstol blir det begränsningar på vad hon kan göra. Att vara 

kreativ och komma på nya idéer är något som Robert betonar. Han känner att han kanske 

kunde ge Sandra ännu mer än vad hon fått hittills i undervisningen. ”Men det är inte helt 

enkelt även om jag tycker att jag har lyckats ganska bra”. Han tror att Sandra är nöjd med att 

de fört en dialog men tror att hon önskat att innehållet kunde vara lite mer stimulerande för 

henne. Han säger att Sandra har en positiv inställning till livet och till idrottsundervisningen 

och att hon inte ser det som ett problem att hon sitter i rullstol, utan hon ser möjligheter. ”Jag 

blir inspirerad när jag träffar henne”. 

 

En av Roberts största ambitioner som idrottslärare är gruppsammanhållning och att få en vi-

känsla. Hans elever vet om att vid betygsättningen kommer stor vikt att ligga på hur de 

fungerar tillsammans och hur de får varandra att växa i en grupp. Detta är någonting som är 

väldigt viktigt för idrottsläraren personligen. Att kunna springa snabbt och hoppa långt är inte 
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enligt honom lika viktigt. Han säger att han ibland får tunnelseende och missar saker som gör 

att alla kanske inte kommer med i undervisningen även om hans intention var det. När det 

gäller att få med alla elever i undervisningen hoppas han att alla känner att de kan vara med 

och fortsätter: ”Jag gör mitt bästa men det är inte alltid man räcker till tror jag”. Vidare 

säger han att det bästa man kan göra är att försöka vara reflekterande och kritisk till sitt 

arbetssätt.  

 

När Robert sitter ner och gör sin planering inför idrottslektionerna har han Sandra i åtanke. 

Han säger ”Jo det måste jag ju ha”. Med tanke på att det av förklarliga skäl finns vissa saker 

Sandra inte kan göra är han tvungen att ha henne i tanken parallellt med hans ordinarie 

planering. Det går ofta till så att idrottsläraren planerar en aktivitet och därefter tänker på hur 

den aktiviteten kommer att bli för Sandra. ”Vad kan hon delta fullt ut i och när måste vi göra 

överväganden för henne”. Han försöker involvera henne så mycket som möjligt. Sandra är 

enligt idrottsläraren väldigt lyhörd och intresserad och hoppas att dessa dialoger de haft har 

fungerat bra för henne. Vissa lektioner har de helt utgått från Sandras idéer, utan att 

idrottsläraren har sagt det rakt ut till klassen. Aktiviteter som att sitta på golvet och spela 

fotboll och volleyboll är någonting de har testat, vilket har varit uppskattat från alla håll. ”Jag 

tror det är nyttigt att de får testa och se direkt eller indirekt hur det kan vara för andra 

människor”.  

 

”Man tar väldigt mycket hänsyn till varandra och framförallt gör man ingen stor grej av att 

hon sitter i rullstol, det är ingen som tar någon notis av det känns det som” . Detta tycker 

Robert är bra, att de ser henne som en människa istället för den personen som sitter i rullstol. 

Idrottsläraren tycker att Sandra är inkluderad i gruppen. ”Jag ser det ju inte som att hon är 

någon liten ö i klassen, ensam på något sätt”. Han berättar att Sandra blir integrerad i vissa 

övningar eftersom hon inte kan genomföra allting som de andra eleverna. ”I gruppen som 

sådan tycker jag, i mina ögon att hon är inkluderad, jag upplever inte att hon står utanför”.  

 

Idrottsläraren hoppas att han har tillfört något att Sandra är inkluderad. Med tanke på det 

ledarskap han vill förespråka, att vara en god kamrat, att man ska stötta varandra och få 

varandra att växa och känna gemenskap. 

 

När idrottslärarna gör sin planering är det oftast upp till var och en att planera, de sitter inte 

ner tillsammans och planerar lektionerna. Dialoger sker däremot där de utbyter idéer med 
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varandra. Om funderingar dyker upp löser idrottslärarna det med att söka upp en kollega och 

diskuterar hur de ska lösa olika saker. 

 

”Det är inte helt enkelt, det är inte svart eller vitt”, förklarar Robert sin roll som idrottslärare. 

Han säger att det hade varit väldigt spännande att få vara med under en längre period och 

tycker det är synd att han och Sandra inte kan fortsätta deras samarbete. Han tror att de hade 

kunnat komma rätt långt om de fick mer tid ihop.  

 

Han tror att hela situationen hade sett annorlunda ut om Sandra var en blyg och tystlåten tjej 

och att det hade blivit mer hans ansvar om hon hade varit delaktig i idrottsundervisningen. 

Han har bett Sandra komma med idéer och förslag och bett henne testa honom och att de får 

hjälpas åt. ”Det är ju den inställningen vi har haft båda två”. 

 

Elev Evelina 
Den andra eleven med rörelsehinder är en tjej på 14 år som vi i uppsatsen kallar Evelina. 

Hennes föräldrar är skilda och hon har en styvmamma och en styvpappa samt två halvsyskon. 

Evelina föddes med ryggmärgsbråck vilket gör att hon inte orkar gå några längre sträckor. Om 

det är för långa sträckor tar hon hjälp av sin rullstol, men oftast klarar hon sig utan den. 

Asmervik et al. (2001) beskriver att ryggmärgsbråck är en medfödd missbildning i 

ryggkotorna som medför att nerverna i ryggen är skadade. Detta leder till viss grad av 

förlamning i vissa muskler och minskad känslighet i huden. Förlamningen i benen kan vara så 

liten att den knappt märks, men kan även vara så omfattande att hjälpmedel som en rullstol är 

nödvändigt. De flesta med ryggmärgsbråck lär sig att gå kortare sträckor. De visar dock en 

tendens till benskörhet med risk för benbrott. Att känseln är nedsatt kan leda till att personen 

kan bryta ett ben i kroppen utan att känna någon smärta. 

 

Evelina är en aktiv tjej som på fritiden gör olika aktiviteter i rullstol. Hon deltar i en 

handikappförening där aktiviteter som 60 meter i rullstol och kula utövas, dessutom spelas 

innebandy och basket. Alla som deltar sitter i rullstol och det är en handikappförening som 

anordnar det.  
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I årskurs sju fick Evelina en assistent som vi kallar Ulla. Ulla är fortfarande Evelinas assistent 

på pappret, men när Evelina började årskurs åtta fick Ulla andra uppdrag och då var alla 

inblandade eniga om att Evelina inte behövde Ulla längre.  

 

Genom att Evelina går i en klass med två särskolebarn finns det en till vuxen med under 

idrott- och hälsolektionerna som vi kallar Katarina. Hon finns med för alla elevers skull och 

hjälper de elever som ber om hjälp.  

 
Evelinas idrottslärare kommer i uppsatsen att kallas för Jakob. 

 

Evelinas relationer till resurspersonen, gamla assistenten och idrottsläraren 

Evelina menar att medan hon hade Ulla så trivdes de bra med varandra, men att hon nu är 

självständig och klarar sig bra själv. Katarina finns nuförtiden med under idrottslektionerna, 

och är även med på de flesta andra lektionerna. Evelina känner inte att hon behöver någon 

hjälp från Katarina utan hon är där för alla elevers skull.  

 

Om sin relation till Jakob säger Evelina så här: ”Han tänker alltid att alla ska få vara med” . 

Evelina anser att Jakob har tillräckligt med kunskap om hennes situation och säger: ”Han 

lyssnar ju när jag säger till när det är något så han vet ju hur det är”.  

 

Intervjuaren: ”Hur tycker du att det fungerar?” 

Evelina: ”Det fungerar bra”. 

 

Intervjuaren: ”Trivs du med honom?” 

Evelina: ”Ja” . 

 

Intervjuaren: ”Känner du att du blir särbehandlad på något sätt?” 

Evelina: ”Nej” . 

 

Intervjuaren: ”Kan du ge något konkret exempel?” 

Evelina: ”Han tänker att liksom alla ska få vara med eller att jag ska inte bli särbehandlad 

bara för att jag inte kan vara med på vissa saker. Så då fixar han ju, eller då är det bara så”.  
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Evelina anser att alla i gruppen också blir lika behandlade av Jakob och det är ingenting 

speciellt hon önskar att han gjorde annorlunda. Evelina är medveten om att hon har en stark 

vilja vilket gör att hon verkligen vill vara med på allting. Det kan leda till att Jakob får säga åt 

henne att ta det lite lugnare om hon tar i för mycket. Men hon tillägger även att Jakob har sagt 

att det är en bra egenskap med en stark vilja. 

 

Evelinas upplevelser om idrott- och hälsoundervisningen däribland 

inkludering 

Evelina deltar i det hon kan på idrottslektionerna och gör det bästa utifrån sin förmåga. Om 

det blir för jobbigt säger hon till och får gå av och vila en stund. Evelina har uppfattningen att 

det känns bra på idrottslektionerna och så har hon alltid tyckt. Evelina menar att hon är med 

på idrottslektionerna, men att det kan vara lite svårt när det är löpning utomhus längre 

sträckor. Då tar hon istället sin rullstol till hjälp som hon har i skolan. Om 

idrottsundervisningen sker på någon annan plats än i skolan tar Evelina cykeln dit.  

 

Intervjuaren: ”Hur känner du inför idrottslektionerna?” 

Evelina: ”Roliga” . 

 

Intervjuaren: ”Om du fick ändra på något inom idrottsundervisningen, vad skulle det kunna 

vara?” 

Evelina: ”Jag vet inte. Jag kan inte komma på något”. 

 

Personlig assistent Ulla 

Ulla har arbetat som assistent i elva år. Innan arbetade hon som lärare, dagbarnvårdare med 

mera. Ulla har arbetat på skolan i snart fem år. Hon hade hand om en elev som sedan började 

på gymnasiet och då föll det sig naturligt att hon tog över Evelina som började i sjuan hösten 

efter. Ulla och Evelina kände att de trivdes med varandra och därför blev Ulla assistent åt 

Evelina.  

 

Ulla är utbildad sjuksköterska och har även arbetat med äldre och har därför kunskaper och 

erfarenheter av vården. Det är någonting hon har användning av när hon arbetar med Evelina. 

När Ulla fick reda på att hon skulle arbeta med Evelina fick hon en broschyr om hennes 

handikapp och i och med det fick hon reda på vad hennes handikapp beror på, vad hon har för 
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behov och vilket stöd hon behöver. Evelina klarar sig bra själv och det Ulla mest hjälper 

Evelina med är att lägga om sår och med andra vårdbehov. Ulla finns dock tillgänglig på 

skolan mellan 08.00 –16.00 och Ulla och Evelina är de enda som får ha mobiltelefonen på i 

klassrummet så att de alltid kan kontakta varandra. 

 

Ullas relation till eleven Evelina 

Om Evelina säger Ulla: ”När det gäller Evelina tycker jag att hon är det mest perfekta 

handikappade barnet. Det är ett sådant här barn som har väldigt bra stöd hemifrån och är 

stark själv och har viljan och skäms inte för den hon är. För hon rår ju inte för det där själv”. 

Om Evelina behöver hjälp så ber hon om det, betonar Ulla. Ulla säger att om någon frågar 

Evelina kan hon tala om vad hon har för handikapp, men det är ingen som intresserar sig för 

hennes handikapp eftersom det inte syns så tydligt. Ulla menar att Evelina är en duktig tjej 

med en stark vilja som vill vara tillsammans med andra vilket hon också är. Ulla minns att när 

Evelina började sjuan var hon väldigt beroende av en kamrat som hon hade umgåtts mycket 

med tidigare. Evelina kände förmodligen att hon ville ha mycket hjälp, även om det inte var 

kroppsligt. Efter ett par veckor släppte Evelina det och hittade nya kamrater.  

 

Ulla beskriver Evelina som en väldigt glad, positiv och envis tjej som inte vill sticka ut. 

Eftersom Evelina är envis och ofta klarar sig själv, känner Ulla att det oftast är bäst att lämna 

henne ifred och låta henne komma och be om hjälp om det är något speciellt. I och med det 

har Ulla dragit sig tillbaka mer och mer. ”Hon vill absolut inte ha mig fastklistrad på sig”. På 

idrottslektionerna behöver inte Ulla vara med eftersom det finns en annan vuxen person där 

som en extra resurs för två andra elever med särskilda behov. Hon (Katarina) håller även ett 

extra öga på Evelina om det skulle vara något hon behöver hjälp med. Om det skulle vara att 

Ulla behövs för Evelinas skull kan Katarina eller idrottsläraren alltid kontakta henne, men 

hittills har det aldrig varit nödvändigt. 

 

Ulla uppskattar att hon spenderar cirka två till tre timmar i veckan tillsammans med Evelina. 

Evelina opererade ryggen för några månader sedan och har därför ett sår på ryggen som Ulla 

hjälper henne att lägga om vilket ofta sker i samband med duschen efter idrottslektionen. Om 

inte såret hade suttit så illa till som i svanken hade Evelina klarat det själv. Annars blir det 

mest att de stöter på varandra i korridoren och då kan Ulla ibland fråga Evelina om hon 

behöver någon hjälp. ”Då kan hon nästan bli arg, för hon behöver ingen hjälp!”. I sådana 

lägen tycker Ulla det är bättre att lämna Evelina ifred. Evelina är inte blyg, men Ulla tror att 
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hon drar sig för att be om hjälp. Vilket man förstår eftersom ”Hon är hur normal som helst”. 

Det är självklart att Evelina kan ha lite svårigheter med vissa ämnen, men det har de såkallade 

vanliga eleverna också, tillägger Ulla.  

 

Ulla minns att förra året då hon och Evelina var med varandra hela tiden kunde Evelina 

ifrågasätta det genom att säga någonting liknande med: Varför ska du sitta här? Och att 

Evelina kanske kände att det är ju inget fel på mig, inte behöver du vara med mig hela tiden. 

Då blev Ulla klassassistent istället och var där för alla elevers skull. Ulla påpekar att det har 

förmodligen medfört att många på skolan inte ens vet vad som är ”fel” på Evelina. De vet att 

hon haltar lite, men många vet nog inte vad hon är drabbad av. ”Det är ingen som upplever 

henne som en handikappad eller svag elev heller utan hon är inne i klassen helt och hållet”. 

Evelina kan vara lite tillbakadragen, men det tror Ulla är en egenskap som de flesta 

tonårstjejer har.  

 

Ullas relation till idrottsläraren Jakob 

Idrottsläraren och Ulla kan kontakta varandra så fort det är någonting, men det har inte 

behövts särskilt ofta. I samband med Evelinas operation hade de lite mer kontakt i samband 

med idrottslektionerna, men det har aldrig varit något problem dem emellan. Han har aldrig 

klagat på att Evelina inte vill vara med eller att hon uppträder negativt eller inte har 

idrottskläder med sig.  

 

Ullas upplevelser om Evelinas idrott- och hälsoundervisning däribland 

inkludering 

Ulla är själv inte involverad i idrottslektionerna längre, men kommer ihåg hur det var förra 

året. Ulla beskriver Evelina som en väldigt social tjej som aldrig skolkar utan deltar på det 

hon kan. Ulla säger: ”Hon vill vara med. Hon har annars all rätt att inte vara med eftersom 

hon har det där besväret, men hon har aldrig sagt något utan hon vill vara med. Och utöver 

själva idrottslivet så har hon en gemenskap med de andra eleverna som hon inte vill missa”.  

 

Ulla påstår att det Evelina inte kan vara med på är hopp, men annars beror det mest på hur 

hon känner sig. Vissa dagar kan hon även hoppa korta längder. Består idrottsundervisningen 

av till exempel fotboll står hon med och sparkar till bollen när den kommer till henne. Ulla 

säger: ”Hon är så pass envis att skulle hon vilja hoppa så skulle hon klara det med. Det är 
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ingenting hon säger att hon inte kan”. Vissa övningar kan Evelina helt enkelt inte delta i på 

grund av sitt handikapp, men hon vill gärna vara med i alla fall.  

 

Ulla är inte delaktig i planeringen av idrottsundervisningen på något sätt och det har hon 

heller aldrig varit. Ulla säger så här om Evelina: ”Hon  behandlas inte annorlunda, det gör 

hon inte. Hon behandlas precis som vilken elev som helst”. Det enda som är viktigt att ha i 

åtanke, menar Ulla, är om Evelina själv kommer och säger att hon inte kan vara med på 

någonting eller är trött men då vet alla varför. Därför betonar Ulla att de ställer inga extra krav 

på Evelina eller frågar varför hon gör på ett särskilt sätt. Ulla menar också att det planeras 

ingenting särskilt för just Evelina utan allt får hon klara efter sin egen förmåga. Hon har aldrig 

kommit och krävt någonting extra för sitt handikapp utan allting har skött sig naturligt hela 

tiden. Evelina har goda kamrater i klassen som stödjer henne, vilket Ulla upplever som väldigt 

positivt. 

 

På frågan om inkludering säger Ulla: ”Hon är inkluderad i klassen. Just det att jag har dragit 

mig tillbaks beror på att hon ska vara med och vara ännu mer inkluderad i klassen”.  

 

Resursperson Katarina 

Katarina har länge arbetat som assistent och har därför skiftande erfarenheter av den rollen, 

enligt henne själv. Katarina är inte assistent åt Evelina utan åt två andra elever som går i 

särskolan, vilka går i samma klass som Evelina. Hon finns där som en stöttning i det som 

eleverna inte klarar själva, vilket kan vara allt från det sociala på rasterna till att hjälpa till 

kunskapsmässigt. Katarina finns med som stöd på i stort sett alla idrottslektioner. Katarina 

och Evelina tillbringar ungefär 70 procent av Evelinas skoltid tillsammans, eller åtminstone är 

de i samma klassrum. Katarina har ingen direkt utbildning av rörelsehinder, däremot är hon i 

grunden barnskötare och barnskötareutbildningen innefattade barn 0-16 år och då läste de 

mycket om hur människokroppen fungerar. Det ingick även sjukdomslära och sjukvårdslära 

och utöver det har Katarina arbetat på barnsjukhuset så hon har en del kunskaper om hur en 

kropp ska fungera.   

 

Katarinas relation till eleven Evelina 

Katarina upplever Evelina som väldigt fåordig, men kan be om hjälp vid behov. Hon menar 

att Evelina ser henne mer som en resurs som finns där för alla elever om det är någonting de 
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behöver hjälp med. Både Evelina och Katarina kan tillkalla Ulla om de behöver hjälp med 

någonting. Eftersom den gamla assistenten känner Evelina bättre anser Katarina att Evelina 

inte behöver lämna ut personliga uppgifter till henne. Evelina berättar det hon själv vill, 

menar Katarina.  

Katarinas relation till idrottsläraren Jakob 

Katarina tycker att hon och Jakob tänker och känner ganska lika om det mesta. ”För att han 

har ju en bakgrund ifrån vården så han har ju en liknande bakgrund som jag och han har en 

sympatisk människosyn då att alla människor är ju lika” . Katarina anser att hon och Jakob 

har ett nära samarbete och att det fungerar bra. Han försöker alltid att lyfta, stötta och hjälpa 

eleverna. Hon anser att han inte är särskilt formell utan försöker hitta nya vägar. Jakob ber 

henne aldrig direkt om hjälp, men han kan fråga om hon har sett eller uppmärksammat något 

speciellt. Katarina anser sig mer vara en observatör och rapportör än för att finnas till hands 

för fysisk stöttning. Hon kan till exempel uppmärksamma sådant som att det är bråk på gång 

eller kan vara lite extra vaksam på eleverna när de är i skogen, eftersom Jakob inte kan se alla 

samtidigt då. 

 

Katarina har aldrig sett någon särbehandling från Jakobs sida gällande Evelina, vilket beror på 

att hon inte vill det. Evelina släpper inte människor in på sig, menar Katarina. Katarina säger: 

”Hon är en i klassen så det är ju ingenting speciellt med henne”. Evelina försöker alltid vara 

med och sätter sig endast på bänken om hon är trött på grund av en övning. Katarina tror mer 

det beror på hur Evelina är som person än på Jakobs handlande som avgör för hur inkluderad 

hon känner sig.  

 

Katarina om Evelinas idrott- och hälsoundervisning däribland inkludering 

Katarina förklarar att hon är med på idrottslektionerna, men är mer som en observatör och ett 

stöd för hela klassen. Evelina kan sedan komma till henne eller till idrottsläraren när det är 

någonting hon inte kan delta i. Hon menar att idrottslektionerna i den här klassen kan se 

väldigt olika ut eftersom det ingår så många speciella barn som till exempel elever med 

invandrarbakgrund och särskolebarn. Katarina anser att Evelina är en elev som försöker vara 

med på allting. ”Hon vill inte utmärka sig, vill inte ha extrahjälp”. Någonting Katarina kan se 

under idrottslektionerna är att kamraterna som känner Evelina bättre, stöttar henne mer än vad 

de vuxna gör. Katarina berättar att någon kamrat kan säga till Evelina: ”Men Evelina, det där 
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kan du, det där kan du inte. Som alltså hjälper henne att tala om vad hon kan och vad hon 

inte kan”. Hon berättar vidare: ”Så de är jättebra kompisar i den här klassen. Fast de är så 

olika. Det finns en stor acceptans för olikheterna”. 

 

Evelina kan inte vara med på precis alla moment, men om det beror på hennes handikapp eller 

någonting annat vet inte Katarina. Evelina får inte mer hjälp än någon annan elev, utan de 

som ber om hjälp får det. Katarina menar att hon och Jakob inte går och frågar hela tiden om 

någon behöver hjälp. ”Hon är så tuff att hon frågar om hon vill ha hjälp för hon vill inte bli 

utpekad på något sätt som någon som behöver mer hjälp än någon annan”, säger Katarina. 

Ibland kan Evelina komma till Katarina eller Jakob och säga att hon inte kan vara med på en 

aktivitet eller att det inte fungerar, men hon kan även komma och prata om andra saker som 

har med skolan att göra. Katarina tror inte att Evelina upplever att hon finns där för hennes 

skull, eftersom hon inte är det på pappret. Men i uppdraget som Katarina alltid har i 

bakhuvudet finns det att hon ska observera och stötta henne lite extra.  

 

Alla övningar anpassas inte efter Evelina och hon har inget anpassat schema, men hon kan 

alltid vara med på något eller några moment varje lektion. Uppvärmningen är oftast någon 

form av lindrigare rörelse så det kan hon alltid vara med på. Sedan finns det moment som hon 

inte kan vara med på och andra då hon bara kan vara med en kort stund.  

 

Katarina tror att Evelina är en sådan person som bara anser att skolidrotten är någonting som 

bara ska ingå. Det är ett skolämne och det ska göras, vilket görs efter bästa förmåga. Katarina 

tror att Evelina anser: ”Okej är det idrott på schemat är det klart jag ska göra det som alla 

andra”.   

 

”Hon är så envis och det är en bra hjälp för dem här som är lite handikappade. Att de ser  

inte det som är svårt utan det som är möjligt”, säger Katarina.  

 

Intervjuaren: ”Anser du att alla blir lika bemött och behandlade av idrottsläraren?” 

Katarina: ”Ja det är ju svårt att svara på så här rakt upp och ner, men jag tycker nog det. Det 

är klart att han är ju lite mer på hugget på dem här som inte når upp till betyg eller inte är 

med tillräckligt ofta. Men jag ser det ju mer som en puffning fast de tycker att han är på” . 

Det här blir en tolkningsfråga menar Katarina, eftersom om inte Jakob är på eleverna är ingen 

det. 
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Katarina är inte delaktig i planeringen, men eftersom det finns en planering för hela terminen 

vet Katarina vad som ska hända framöver och vart idrottslektionerna kommer att hållas.  

 

Idrottslärare Jakob 

Jakob har arbetat som idrottslärare på skolan i tre år och har haft Evelina som sin elev sedan 

hon började sjunde klass. Han är utbildad idrottslärare och har läst grundskolelärarlinjen 4-9 

med inriktning mot idrott och matematik. Utöver det har han läst cirka 30 poäng idrott i form 

av extrakurser samt 70 poäng till geografilärare. I utbildningen ingick det inte mycket 

undervisning om barn med särskilda behov utan det var endast en eller två poäng. Jakob 

menar att barn med synliga handikapp är väldigt begränsat, men nämner att han har en viss 

erfarenhet av det från när han arbetade i Stockholm. Evelina är den enda eleven med 

rörelsehinder som Jakob undervisar, men han har elever med andra funktionshinder i sin 

undervisning.  

 

Jakobs relation till eleven Evelina 

Jakob upplever att Evelina och han har en bra relation, men att han ibland kan vara lite osäker 

på vad hon känner. När hon hade opererat sig fick hon gå tidigare och duscha för att lägga om 

såret. Jakob upplever aldrig att det har varit några problem, men eftersom de är av olika kön 

kan han tänka sig att Evelina kan tycka att det kan vara lite jobbigt. Jakob upplever dock att 

Evelina alltid kan komma och fråga honom om det är något speciellt.  

 

Jakobs relation till resurspersonen Katarina 

Jakob upplever det inte som något problem att det kommer in en extra person och Katarina är 

en resurs genom att vara där. Eftersom det alltid är en till vuxen, blir det alltid lugnare på 

lektionerna då de är fler som kan observera vad som händer. Förmodligen är det på grund av 

att det är en extra vuxen där som gör att den klassen fungerar så pass bra på idrottslektionerna. 

Jakob tycker det känns bra att ha Katarina med på idrottslektionerna och säger:” För att det 

finns ju sådana som tar mycket plats, både killar och tjejer i gruppen, framförallt killar som 

nog anser sig vara jätteduktiga i idrott som kanske annars skulle ta ännu mer plats. Och att 

nu Katarina också är där tror jag kan ha en lugnande effekt på vissa”. Han anser även att han 

känner stöd från henne i sitt agerande och att det underlättar att hon är med.  
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Jakobs upplevelser om Evelina i idrott- och hälsoundervisningen däribland 

inkludering 

Jakob hoppas att Evelina finner idrottsundervisningen bra och att hon utvecklas och känner 

utmaningar i den. Ibland kan han tänka sig att hon tycker att det är för svårt, men han hoppas 

att det inte är så. Han menar att det är svårt att sätta sig in i hur hon upplever det eftersom om 

det blir för jobbigt sätter hon sig en stund, vilket händer väldigt sällan. ”Hon kämpar på och 

gör det hon kan”. Jakob har efterfrågat specialidrott sedan han började på skolan för tre år 

sedan, men det har inte hänt någonting. Han menar att genom specialidrott kunde Evelina och 

flera andra elever säkert må bra av lite extra idrott som då anpassas mer efter dem. Det finns 

även andra elever på skolan som är väldigt motoriskt svaga, men som inte har något 

handikapp. Med mer tid och pengar skulle det gå att anpassa undervisningen mer till alla 

elever, menar Jakob. 

 

Jakob menar att Evelina verkligen är delaktig i ämnet idrott och hälsa, så gott hon kan. På 

grund av operationen har hon varit borta en del den här terminen, men annars är hon med så 

mycket hon kan och gör det hon ska. Jakob kan tycka att det kan bli ett problem om det är 

övningar Evelina inte kan vara med på. Han menar att det ofta blir att hon sätter sig och 

eftersom aktiviteten är igång kan han inte gå ifrån och ge henne några alternativa övningar. 

Det är några få gånger som hon har gjort andra saker, men det är väldigt sällan hon sätter sig, 

utan hon är oftast med på det hon kan. Ibland är det övningar då hon inte känner för att jobba 

så mycket, men då är hon ändå delaktig i övningen men inte så aktivt. Jakob menar att hon på 

det sättet döljer det för sina klasskamrater, men att han ändå kan se det. 

 

När Jakob ska planera idrottslektionerna menar han att det är lite speciellt med just Evelina 

eftersom hon har rätt till en personlig assistent men vill inte ha det. ”I början tänkte jag 

mycket på det men nu tänker jag inte så mycket på det för hon vill inte ha något speciellt. När 

jag har gjort speciella grejer så har det märkts på henne att hon inte tycker om det” .  

 

Jakob planerar själv idrottslektionerna, möjligtvis kan han rådfråga sin sambo som också 

arbetar som idrottslärare. I början frågade han skolsystrarna, men det var inte någonting 

särskilt han behövde tänka på. Jakob framhäver att Evelinas tidigare idrottslärare gav honom 

rådet: ”Kör på så mycket som vanligt för det är det Evelina vill”. 
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Om eleverna till exempel ska springa så vet hon att hon kan komma och prata med Jakob och 

då anpassar de det tillsammans beroende på hur hon känner. Jakob upplever det som att 

Evelina snarare är med för mycket på idrottslektionerna så att hon får problem efteråt. Detta 

har kommit fram till Jakob via skolsyster som har hört det från någon annan och det är 

ingenting Evelina gärna berättar själv. ”Hon vill och försöker mycket”, säger Jakob.  

 

Jakob anser att det är i princip omöjligt att undervisa på ett sätt så att det anpassas efter allas 

behov. ”Man försöker så gott det går, men det är väldigt svårt eftersom alla elever är olika, 

de är inte stöpta i samma form”. Han menar dock att han gör så gott det går och sedan blir det 

alltid någon som blir lidande oavsett vad det är för aktivitet. Han tar upp ett exempel om att 

det finns elever som är väldigt duktiga i gymnastik och som kan tycka att det är för lite 

utmaning och vill ha mer av det, men någonstans måste en gräns dras. Jakob skulle helst vilja 

anpassa undervisningen mer genom att ha mindre grupper, men det är en kostnadsfråga.  

 

Det idrottsläraren kan känna är lite svårt är att sätta betyg. Evelina ska ha samma 

förutsättningar som alla andra för ett högt betyg och det är förmodligen det som Jakob tycker 

känns svårast. Han menar att det är svårt att veta vad som är hennes normala förmåga och hur 

duktig hon är. 

 

På det sätt som Jakob bedömer är Evelina inkluderad i klassen och säger: ”Hon vill ju bli 

behandlad som alla andra och alla ser ju på henne att hon inte är som alla andra”. Men han 

har aldrig hört någon kommentera någonting om henne eftersom hon är väldigt accepterad i 

gruppen. Det är förmodligen det som gör att hon är med så mycket i gruppen som hon är. Är 

det någonting speciellt som inte passar henne säger hon till om det. Det menar Jakob tyder på 

att hon är med i undervisningen. Det hon gör annorlunda kan till exempel vara om eleverna 

springer i skogen så går hon möjligtvis en kortare sväng och hon kanske kan ta en kontroll 

istället för sju. Sedan kan hon inte delta i en del gymnastikmoment eller springa längre 

sträckor.  

 

Jakob tror att Evelina känner sig inkluderad i klassen eftersom hon inte känner sig särskilt 

annorlunda mer än att det syns när hon går. Förutom det är det ingenting som är annorlunda 

med henne tycker Jakob och det tror han inte att de andra heller tycker. Han menar även att en 

bidragande faktor till att Evelina känner sig inkluderad är att hon har många goda vänner i 

gruppen. 
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DISKUSSION 
 

Här nedan diskuteras vad som framkom i resultatet. För att få till en diskussion blandas de sju 

personernas åsikter. Diskussionen börjar med att beskriva relationerna mellan elever, assistent 

och idrottslärare. Därefter tar upplevelser av idrott- och hälsoundervisningen vid. Slutligen 

diskuteras hur de sju respondenterna upplever inkludering i idrott- och hälsoundervisningen.  

 

Resultatdiskussion 

Innan jämförelsen görs mellan dessa elever är det viktigt att ha i åtanke att det handlar om två 

olika människor med två olika typer av rörelsehinder. Det som är intressant att studera är hur 

inkludering beskrivs och upplevs. 

 

Relation elev – assistent och idrottslärare 

Sandra berättar att relationen till assistenten fungerar väldigt bra, och att de trivs tillsammans, 

vilket assistenten instämmer i. Även relationen till hennes idrottslärare upplevs vara bra. Att 

relationen mellan de två fungerar så bra tror idrottsläraren har att göra med att Sandra är en 

väldigt ambitiös person och intresserad av att få saker att fungera. Enligt honom är Sandra 

väldigt tydlig med vad hon vill och försöker att inte tänka på henne som en elev med 

rörelsehinder och säger: ”Hon är ju en elev som alla andra”. I och med detta citat anser 

idrottsläraren att hon är som vilken annan elev som helst, men behandlar henne trots detta 

annorlunda. Med tanke på att han tar Sandra åt sidan under idrottslektionerna och för en 

dialog med henne om hur de kan lösa eventuella problem, gör han här skillnad från elev till 

elev. Samtidigt kan detta ha en positiv inverkan på inkludering för Sandra. Genom deras 

dialog kan de tillsammans göra det bästa för Sandra att delta som de övriga eleverna. Idrott är 

ett skolämne där deltagande är svårt (Curtin & Clarke, 2005), vilket ger problem för 

idrottslärarna att behandla alla elever på samma villkor och utforma undervisningen efter 

elevernas behov. 

 

Ulla menar att Evelina är en elev som är väldigt självständig vilket har gjort att Ulla har dragit 

sig tillbaka mer och mer. Nylén (2004) framhäver att om en elev har med sig sin assistent 

överallt kan det hämma samtalsämnen och integration med andra ungdomar. Detta skulle 

kunna vara en bidragande faktor till att Evelina vill klara sig själv så mycket som möjligt utan 
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att Ulla är med henne överallt. Det kan även vara så att eftersom Evelina är en väldigt 

självständig person kan hon känna att Ulla inkräktar på hennes integritet.  

 

Evelina har liksom Sandra en god relation till sin idrottslärare. Hon kan inte komma på 

någonting speciellt som han skulle kunna göra annorlunda. Detta kan helt enkelt tyda på att 

Evelina är nöjd med situationen. Sandra önskar dock att hennes idrottslärare skulle ha mer 

idéer om vad som kan göras för att få med alla i undervisningen. Det tyder på att hon ser 

gruppen som en helhet där alla elever ingår, vilket också visar på att hon inte är helt nöjd med 

hur undervisningen ser ut idag. Detta kan kopplas till Specialpedagogiska institutet och vad de 

skriver ingår i Salamancadeklarationen: "… Integrerad (inclusive) skolgång är det effektivaste 

sättet att bygga upp en solidaritet mellan barn med behov av särskilt stöd och deras 

kamrater”. Sandra visar på en omtanke om de andra eleverna och att hon känner att hon har 

kamrater i gruppen. 

 

Jakob har inte upplevt att det är något problem med relationen till Evelina, men funderar på 

om hon kan tycka det är jobbigt att de är av olika kön. Vad han syftar på med det kan kanske 

vara att han upplever det som att hon har svårt att komma till honom och be om hjälp. Om det 

gäller allmänt eller mer personliga saker framkommer inte. Morley et al. (2005) menar att 

vilken erfarenhet en lärare har av att arbeta med rörelsehinder kan ha betydelse för hur de 

känner och agerar i sin undervisning. Jakob har inte mycket utbildning gällande barn med 

särskilda behov, vilket Robert inte heller har, men Jacob har däremot undervisat åtminstone 

en elev med särskilda behov tidigare. Detta kan mycket väl ha bidragit till Jakobs inställning 

till Evelina och att han ser henne som vilken annan elev som helst. Eftersom idrottslärarna har 

olika erfarenheter kan det påverka hur de bemöter eleverna. Det känns som Jakob vill bemöta 

Evelina på ett speciellt sätt genom att tillexempel erbjuda henne specialidrott, men att Evelina 

verkligen inte vill behandlas annorlunda.  

Relation assistent – idrottslärare 

Att relationen mellan Sandras assistent och idrottsläraren fungerar väldigt bra är de båda 

överens om. Relationen mellan Evelinas nuvarande assistent och idrottsläraren upplevs också 

bra och Katarina anser att hon och Jakob tycker och känner lika om det mesta och att de har 

ett nära samarbete, vilket även Sandras assistent och idrottslärare har. Att det förs en dialog 

mellan assistenten och idrottsläraren är något Jerlinder (2005) tar upp som en faktor för att 

lektionen ska fungera så bra som möjligt för eleven med rörelsehinder.  
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Jerlinder (2005) lyfter fram att idrottsläraren kan uppleva det som väldigt positivt att ha en 

assistent med under idrott- och hälsolektionerna som känner till elevens behov och 

förutsättningar. För Evelinas idrottslärare Jacob verkar det inte som att han känner trygghet i 

att Katarina finns där för Evelinas skull, men däremot att hon är en resurs som är bra för hela 

gruppen.  

Upplevelser av idrott- och hälsoundervisningen 

Evelina anser att det fungerar bra på lektionerna i idrott och hälsa och att hon gör alla 

övningar efter bästa förmåga. Det är exakt samma syn som Ulla, Katarina och Jakob har. Att 

eleven deltar så gott hon kan i undervisningen tyder på en form av inkludering. Jerlinder 

(2005) anser att inkludering bygger på tanken att alla elever ska undervisas i samma klassrum, 

trots olika bakgrunder och förutsättningar. Hon framhåller också att undervisningen ska utgå 

från den styrka som uppstår tack vare att alla elever är olika. Att Evelina går i allmän skola 

ska alltså endast ses som någonting positivt och då inte bara för henne utan även för de andra i 

gruppen. De andra eleverna lär sig då mer om olikheter i en grupp och lär sig att det inte är 

något konstigt. 

 

Katarina säger att Evelina inte får mer hjälp än någon annan elev, eftersom varje elev måste 

be om hjälp för att få det. Hon säger även att alla övningar inte anpassas efter Evelina, men att 

hon alltid kan vara med på något moment under varje lektion. Jakob tror att Evelina ibland 

kan tycka att det är för svårt, men menar att det inte är lätt att veta hur hon upplever idrott- 

och hälsoundervisningen. Evelina väljer själv när hon inte vill fortsätta en övning, men enligt 

allas åsikter verkar det som att hon sällan går av och sätter sig. Enligt Jerlinder (2005) är det 

upp till läraren att anpassa undervisningen utifrån varje individs specifika behov och att det 

även är väldigt viktigt att det finns en möjlighet till deltagande. Utifrån beskrivningarna om 

Evelina kan detta skildras på olika sätt. Dels kan det ses som att Jakob inte anpassar 

undervisningen och inte ser till Evelinas specifika behov, men det går även att tolka det som 

att hon inte får någon specialundervisning och behandlas därför på samma sätt som de andra. 

Miller (1994) menar däremot att det måste finnas aktiviteter som är anpassade för 

ungdomarna utan rörelsehinder och andra aktiviteter som är anpassade för dem med 

rörelsehinder. Vilken syn på inkludering Miller har verkar påverka synen på detta, vilket inte 

stämmer överens med vårat perspektiv. För att uppfylla kravet på inkludering är det frågan om 

eleven ska ha speciella övningar eller om eleven ska vara med på det han/hon kan och att det 
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räcker. Det känns som att det är väldigt mycket upp till vad eleverna själv vill. Det skiljer sig 

mellan Evelina och Sandra eftersom Evelina vill vara med på fler övningar än Sandra. Det 

kan givetvis också bero på att hon har fler möjligheter att vara det. Att ha speciella övningar 

är något Sandras klass anammat då vissa lektioner helt utgått från Sandra, utan att 

idrottsläraren har sagt det rakt ut till klassen. ”Jag tror det är nyttigt att de får testa och se 

direkt eller indirekt hur det kan vara för andra människor”, säger Robert. Att specialanpassa 

övningar helt utifrån den rörelsehindrade eleven som hela klassen ska delta i är en typ av 

inkludering. I stället för att vara inrutad i en viss planering och hoppas att alla elever ska delta 

och vara inkluderade, går det att anpassa övningar utifrån elevernas speciella behov. Genom 

att göra detta blir de uppmärksammade på ett annat sätt, vilket kan medföra en större glädje 

för idrott- och hälsoundervisningen. 

 

Eftersom Evelina kan vara med på i stort sett allt behöver inga övningar anpassas speciellt för 

henne. Det verkar heller inte vara någonting som Evelina vill. Det Jakob påpekar kan 

anpassas efter Evelina är exempelvis om hon tar färre kontroller vid orientering. Även Jakob 

har märkt att Evelina inte vill ha speciella övningar eftersom de gånger han har ordnat det har 

hon visat missnöje. Jakob säger att han ibland upplever det som ett problem att han inte kan 

gå ifrån en aktivitet för att göra någon annan övning för Evelina. Det här är intressant, 

eftersom det verkar som att Evelina har uttryckt att hon inte vill ha några specialanpassade 

övningar, och därför borde inte Jakob behöva känna att det är något problem. Varför han 

känner som han gör kan vi spekulera vidare kring. Han kanske vill att Evelina ska vara med 

på allt och får dåligt samvete om han inte kan ordna det. Det kan vara så att han känner att det 

är hans uppgift, och att han inte har haft henne med tillräckligt i planeringen av 

undervisningen. En annan spekulation är att han tänker på vad som skulle vara bäst för 

Evelina och att det skulle vara att hon fick ha specialundervisning.  

 

Evelinas gamla assistent Ulla har uppfattningen av att Evelina vill vara med på 

idrottslektionerna och tycker det är kul, vilket Evelina också känner. Katarina antar däremot 

att hon inte känner något speciellt om idrott- och hälsolektionerna utan ser det som vilket 

annat ämne som helst. Detta liknar Sandras syn på det. Enligt Robert är Sandra delaktig i 

undervisningen fullt ut, vilken Sandra själv också anser. Svårigheten för idrottsläraren är att 

hitta aktiviteter som fungerar för Sandra också. Sandra deltar inte på alla lektioner, bland 

annat när det är redskap eller fotboll. Hon är dock aldrig inaktiv och sitter på sidan utan får 

istället göra någonting annat som till exempel spela pingis eller badminton. ”Om jag bara 
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skulle engagera mig lite mer så tror jag att jag skulle kunna vara med på mycket mer än vad 

jag är” , säger Sandra. Barbro har däremot nämnt att idrott- och hälsoundervisningen inte är 

riktad mot Sandra och säger: ”Kan hon inte vara med så får hon sitta och titta på”. Att idrott- 

och hälsoundervisningen inte är riktad mot Sandra tror Barbro är på grund av att idrottslärarna 

inte har kunskaper. Senare säger Barbro att det alltid finns någonting för Sandra att göra under 

idrottslektionerna och påpekar att idrottsläraren har suttit ner med Sandra och pratat igenom 

om vad hon har för hinder för att delta i undervisningen. Detta kan dels vara en förutsättning 

för att kunna inkludera henne men kan även tyda på att idrottsläraren är utbildad, det vill säga 

att han har kunskaper om hur man på bästa sätt inkluderar alla elever i undervisningen. Att få 

med alla i undervisningen är något han arbetar med. Han hoppas att alla känner att de kan 

vara med och säger: ”Jag gör mitt bästa men det är inte alltid man räcker till tror jag”. 

Jerlinder (2005) menar att idrottslärarens inställning har stor påverkan på hur väl 

undervisningen fungerar. En del övningar kan anpassas efter den rörelsehindrades behov och 

ibland kan särskilda redskap behövas. Utifrån Jerlinders påstående kan slutsatsen dras att 

idrottsläraren inkluderar Sandra utifrån hennes förutsättningar. Hon deltar på det hon kan, 

men får göra andra övningar när det behövs.  

 

Gällande planering av idrott- och hälsolektionerna funderar Robert ut en aktivitet och därefter 

tänker på hur den aktiviteten kommer att bli för Sandra. I och med att Robert gör detta har han 

en underliggande tanke på att inkludera Sandra i undervisningen. Evelinas idrottslärare 

planerar inte någonting särskilt för Evelina. Det viktigaste anser vi är att Evelina alltid kan 

vara med på delar av lektionerna. Har Jakob det i åtanke krävs det inte nödvändigtvis några 

specialanpassade övningar för henne. I Jerlinders (2005) studie tänkte inte idrottslärarna heller 

på eleven med rörelsehinder när de planerade lektioner. Barbro tror inte att idrottslärarna har 

Sandra i tanken vid planeringen. ”Jag tror att de glömmer bort att ha henne i åtanke”. Robert 

säger däremot: ”Jo det måste jag ju ha”. Med tanke på att det av förklarliga skäl finns vissa 

saker Sandra inte kan göra är han tvungen att ha henne i tanken parallellt med hans ordinarie 

planering. ”När jag frågar dem, men Sandra då?, ja visst ja,  kan jag få till svar”, tillägger 

Barbro. Att Barbro tycker som hon gör kan grundas i hur det har varit med Sandras tidigare 

idrottslärare och Barbro har den synen kvar. När Robert säger att han måste ha Sandra i 

tanken vid planeringen kan det tyda på en vilja att få med alla i undervisningen, att inkludera 

alla efter deras förutsättningar.  
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Sandra har alltid sin assistent med sig under idrott- och hälsolektionerna. Att Barbro finns där 

tror hon Sandra tycker är bra och berättar att Sandra ofta säger: ”Va skönt det är att du finns, 

skönt att du är här”. Detta stämmer överens med hur Sandra känner det. Hon tycker att det är 

en trygghet att ha assistenten med under lektionerna. Detta framkommer även i andra studier, 

såsom i Jerlinders (2005) undersökning. Det har också framkommit att vissa elever ansåg att 

lärohjälp av en assistent gjorde dem annorlunda än klasskamraterna som inte hade en assistent 

och känslan av att inte vara normal var ett problem. Dessutom upplevdes assistenten mer som 

en livvakt (Curtin & Clarke, 2005). Det är däremot inget som Sandra känner. Vi anser att det 

endast är positivt att assistenten finns med under idrott- och hälsolektionerna, eftersom då har 

eleverna med rörelsehinder en chans att delta på flera övningar. Bara relationen mellan 

assistent och idrottslärare fungerar bra borde det bara vara till fördel att assistenten närvarar.  

 

Enligt vår undersökning tycker även idrottslärarna att det är en stor hjälp att ha med 

assistenten på idrott- och hälsolektionerna. De finns där som ett extra stöd och har en 

lugnande effekt på klassen. Studier visar att idrottsläraren liksom eleven upplever det som 

positivt i form av att det är en trygghet med att ha assistenten med under idrott- och 

hälsoundervisningen. Andra studier visar att idrottslärarna inte vill ha med assistenten på just 

idrottslektionerna, utan att det då kan vara bra för eleven att klara sig själv så mycket som 

möjligt. De menar att assistenten kan vara duktig i sitt arbete med att hjälpa eleven, men har 

inga kunskaper och erfarenheter av stödjande i fysisk aktivitet (Morley et al. 2005). 

 

Utifrån läroplanen för det obligatoriska skolväsendet ska en likvärdig utbildning genomföras 

genom att undervisningen anpassas efter varje elevs behov och förutsättningar 

(www.skolverket.se). Hur detta kan ske kan tolkas på olika sätt. Som vi ser det anpassas inte 

undervisningen efter Evelinas behov och förutsättningar, eftersom hon inte får några 

specialövningar. Men det kan även tolkas som att utifrån Evelinas egen föreställning om vad 

som är hennes behov, klarar hon undervisningen genom att delta på det hon kan, vilket ändå 

verkar vara det mesta. Däremot är det oklart om Jakob känner att Evelina får en likvärdig 

utbildning som sina klasskamrater. Detta eftersom han nämner att det är svårare att sätta betyg 

på henne. Tolkas läroplanen utifrån Sandras situation kan det ses som att undervisningen 

anpassas efter hennes behov genom att hon och idrottsläraren för en dialog med varandra och 

försöker komma på lösningar. Han har bett Sandra komma med idéer och förslag och bett 

henne testa honom och de hjälps åt.  
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Inkludering 

Nilholm (2006) skriver att inkludering ofta används som en antydning om att olikheter mellan 

barn borde värderas och att olikheter är en naturlig del i skolan. Enligt vårt resultat verkar det 

som att Sandra, hennes assistent och idrottslärare har lite olika syn på vad som menas med 

inkludering. För att få med alla elever i gemenskapen och inkludera dem krävs att man arbetar 

ihop. Det är inte enbart idrottsläraren som ska sträva mot inkludering, eleverna måste också 

ha viljan för att det ska lyckas. Ett exempel på inkludering bland Sandras klasskamrater är 

synligt då hela klassen är involverad om en person går och sätter sig på sidan och inte vill 

delta i undervisningen. Då visar de övriga i klassen att de vill inkludera personen i fråga 

genom att gå fram till personen och peppa honom/henne att delta igen. Detta skiljer sig från 

vad Barbro har att säga om inkludering bland klasskamraterna. Hon berättar att det inte är 

någon av klasskamraterna som självmant skulle erbjuda sig att exempelvis spela pingis med 

Sandra. Detta uttalande från Barbro stämmer inte alls överens med hur Sandra upplever det, 

de har skilda meningar om inkludering.  

 

Eleverna i Sandras klass tar mycket hänsyn till varandra och de gör ingen stor sak av att hon 

sitter i rullstol. Detta tycker Robert är bra, att de ser henne som en människa istället för den 

personen som sitter i rullstol. Idrottsläraren tycker att Sandra är inkluderad i gruppen. ”Jag 

ser det ju inte som att hon är någon liten ö i klassen, ensam på något sätt”, och tillägger: ”I 

gruppen som sådan tycker jag, i mina ögon att hon är inkluderad, jag upplever inte att hon 

står utanför”.  Det Barbro avser med inkludering verkar handla mycket om att läraren ska ha 

kompetens och kunskap, vilket hon menar att Robert har jämfört med tidigare lärare. Sandra 

håller med om att idrottslärarna inte har tillräckliga kunskaper, vilket gör att Sandra inte alltid 

är nöjd med idrott- och hälsoundervisningen. Barbro önskar att mer utbildad personal ska 

finnas till hands och vara insatt i Sandras behov, vilket ska underlätta för inkludering av 

Sandra. Men hon vill dessutom att Sandra själv ska kunna be om hjälp och kunna fungera 

ihop med andra. Enligt Nylén (2004) är sociala färdigheter viktigt. Han säger att ha en 

assistent med sig överallt kan hämma samtalsämnen och umgänge med andra ungdomar, men 

kan även ha en påverkan genom att fler blir nyfikna. Assistenten har uttryckt att Sandra är 

bortskämd eftersom hon har Barbro och kamrater till hands om hjälp skulle behövas. Att 

idrottsläraren skulle ta hjälp av assistenten under en idrottslektion ger ju Sandra fler händer att 

ta hjälp av, vilket skulle göra Sandra ännu mer bortskämd. Barbro anser att hon har påverkat 

att Sandra känner sig inkluderad eftersom hon tar avstånd när det behövs. Idrottsläraren tror 
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också att han bidragit till inkludering med tanke på det ledarskap han vill förespråka. Att 

idrottsläraren har den inställningen visar att han utgår från Skolverkets läroplan där ett av de 

grundläggande syftena med ämnet idrott och hälsa är att skapa förutsättningar för alla att delta 

i olika aktiviteter på sina egna villkor, att utveckla gemenskap och samarbetsförmåga samt 

erhålla förståelse och respekt för andra människor. Undervisningen ska alltså utgå från mer än 

att eleverna ska bli bra i olika idrotter. 

 

Både Sandras och Evelinas assistenter agerar på samma sätt för att få eleverna inkluderade. 

De säger båda att de drar sig tillbaka för att eleverna ska få ta mer ansvar själva. Barbro säger: 

”Det är min uppgift tycker jag att backa så mycket det bara går för att den lärare som har 

lektionen inte glömmer henne” . Det här är ett uttryck som kan tolkas som att läraren lätt 

skulle glömma bort Sandra om inte Barbro skulle backa. För att Sandra ska bli sedd och vara 

inkluderad med den övriga gruppen säger Barbros uttryck att det är lärarens ansvar att se 

Sandra som en av de andra. Att assistenterna tar ett steg tillbaka underlättar sannolikt för 

eleverna eftersom båda assistenterna borde veta hur de ska uppträda för att få eleverna att 

känna sig självständiga.  

 

Evelinas assistent, resursperson och idrottslärare upplever att hon är inkluderad i idrott- och 

hälsoundervisningen. De menar att hon är accepterad och inte blir särbehandlad.  

Egenskaper som nämns vara typiska för Evelina är att hon har en stark vilja, är trygg i sig 

själv, skäms inte för den hon är och att hon är väldigt självständig. Medan Sandra beskrivs 

som en person som har en positiv inställning till livet och till idrott- och hälsoundervisningen 

och ser det inte som ett problem att hon sitter i rullstol, utan hon ser möjligheter. Katarina 

framhäver att det är främst hur Evelina är som person, snarare än Jakobs handlande som avgör 

hur inkluderad Evelina känner sig. Detta är precis vad Jerlinder (2005) också framhäver vara 

en viktig faktor gällande deltagande i undervisningen och menar på att eleven måste visa en 

vilja att vara delaktig i undervisningen. Alla betonar även att Evelina är en envis tjej, men att 

det är en egenskap som mest är positiv. Det gör att hon aldrig ger upp och har förmodligen 

medverkat till att hon har anpassat sig så pass bra som hon har gjort. Evelina påpekar även att 

hon är självständig och att hon inte behöver någon assistent, vilket även de andra verkar vara 

överens om. I propositionen Ansvar för utbildning och stöd beskrivs att skolan måste vara en 

miljö där självkänslan och den positiva självuppfattningen är stark. Sandras idrottslärare tror 

att hela Sandras situation hade sett annorlunda ut om hon var en blyg och tystlåten tjej och 

tror att det hade blivit mer hans ansvar om hon hade varit delaktig i undervisningen eller inte. 
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Detta som Robert säger om Sandra är intressant att koppla till vad Katarina säger om Evelina. 

Enligt Katarina är Evelina en väldigt fåordig tjej och vi får uppfattningen om att det stämmer. 

Därför verkar andra egenskaper som Evelina besitter vara av större betydelse för hennes 

inkludering, som exempelvis hennes självständighet, envishet och starka vilja. Alltså är det av 

stor vikt av hur eleven är som person.  

 

När idrottsläraren tar Sandra åt sidan under idrott- och hälsolektionerna och diskuterar hur de 

ska lösa olika aktiviteter där det blir svårt för henne att delta, blir det som en invit från 

Roberts sida för Sandra att komma med egna förslag på vad hon kan göra istället. Sandra 

verkar vara den personen som kommer med egna idéer om hon inte kan vara med på den 

ordinarie planeringen. Barbro påpekar att Sandra är väldigt idérik. I och med att hon beskrivs 

som idérik både av assistenten och av idrottsläraren kanske de överlåter till Sandra att komma 

på alternativa övningar som hon kan göra då hon inte deltar i den ordinarie undervisningen. 

Dessutom kan det vara så att idrottsläraren överlåter planeringen till Sandra och assistenten 

eftersom assistenten känner Sandra bäst och vet vad hon klarar av och så vidare. Oftast är det 

de två som gör övningar ihop då Sandra inte deltar i undervisningen med den övriga klassen.  

 

Nilholm (2006) anser att skolan borde organiseras som en grund om att alla elever är olika 

och att olikheterna då ses som en naturlig del. Han betonar även att olikheter uppskattas inom 

klassen. Detta kan kopplas till vad Katarina säger om Evelinas klass: ”Det finns en stor 

acceptans för olikheterna”. I och med att det även går ett par särskolebarn i Evelinas klass är 

alla elever i klassen vana vid att alla är olika. Detta ses som en positiv effekt av att 

inkludering sker i en klass där det ingår elever med särskilda behov. Jerlinder (2005) menar 

att de skillnader i förutsättningar och förmågor som eleverna har ska ses som en resurs och 

tillgång där alla elever är likvärdiga i skolan. Utifrån Evelinas undervisning blir det då en 

tillgång sett till klassen som helhet. Även Sandras idrottslärare Robert påpekar att barns 

olikheter och behov blir väldigt tydliga i en idrottssal eftersom det är en väldigt fysisk miljö.  

 

Metoddiskussion   

Urvalet i en undersökning görs systematiskt utifrån vissa kriterier som är teoretiskt och 

strategiskt fastställda (Holme & Solvang, 1997). Att vi fick just dessa intervjupersoner beror 

på flera faktorer. Vi utgick hela tiden från att uppsatsen skulle belysa två elevers situationer, 
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detta bestämdes innan vi insåg hur begränsat urval vi hade. Eftersom vi inte var beredda att 

frångå några av våra kriterier var vi tvungna att söka efter respondenter utanför Örebro län.  

 

Att vi nu fick detta urval kan givetvis påverka vårat resultat. Till exempel kan funderingar ske 

om dessa personer hade valt att ställa upp om de inte hade tyckt om idrott- och 

hälsoundervisningen eller varit fysiskt inaktiva på fritiden. Hade vi fått tag i personerna via 

föreningslivet hade vi redan innan vetat om deras intresse för idrott även om det inte hade 

påverkat vårat resonemang om inkludering i idrott- och hälsoundervisningen. Hade vi fått tag 

i respondenter direkt via Barn- och ungdomshabiliteringen hade de nåtts via deras register. 

Detta kan ur ett etiskt perspektiv både vara en fördel och en nackdel. Fördelen hade varit att vi 

genom BUH hade haft en kontaktperson, vilket hade inneburit att inget beroendeförhållande 

hade förekommit mellan oss och respondenterna. Nackdelen är att BUH har sekretess och att 

det måste behandlas korrekt i alla steg och att de gärna inte lämnar ut dessa uppgifter. 

Ytterligare en nackdel kunde ha varit att respondenterna kunde ha missuppfattat och trott att 

vår undersökning hade något med BUH att göra, även om vi klart och tydligt beskrev att det 

inte skulle påverka habiliteringsinsatserna.   

 

Det är viktigt att även ha i åtanke att det krävdes att assistenten samt idrottsläraren var 

intresserade av att delta. Idrottslärarna kunde ha sagt ifrån på grund av rädsla för att bli 

utvärderade i sin undervisning eller för att de inte skulle tycka det var relevant att delta. Att de 

nu ställde upp tyder ändå på ett engagemang och en omtanke om att eleven ska trivas under 

idrott- och hälsoundervisningen. Liknande resonemang går att föra gällande assistentens 

medverkan.  

 

Jerlinder har i sin studie bland annat utgått från eleven med rörelsehinders föräldrar och 

elevens klasskamrater. Vi har valt att inte göra det med tanke på att föräldrarna inte är 

involverade i idrott- och hälsoundervisningen. De deltar inte och har troligtvis inte mycket att 

säga till om i undervisningen. Vi har därför valt personer som är väl involverade i 

undervisningen och som har någonting att säga om den.  

 

Oavsett vilken typ av metodval som väljs för det med sig både fördelar och nackdelar. Positivt 

med intervju är att den liknar en vardaglig situation och ett vanligt samtal, vilket medför att 

den som intervjuar inte ska styra utan respondenten ska påverka samtalets utveckling. Sedan 

ska givetvis intervjun hållas inom ämnets ramar (Holme & Solvang, 1997). En företeelse som 
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förmodligen var till vår nackdel är att vi är ganska ovana vid att genomföra intervjuer. Kvale 

(1997) betonar att en god intervjuare är expert på både ämnet för intervjun och på mänskligt 

samspel. Att vi var ovana kan ha påverkat vårt resultat. De följdfrågor som kom upp var vi 

tvungna att snabbt formulera och hade vi varit mer vana vid att intervjua hade dessa möjligen 

blivit av bättre karaktär. Dessutom hade det förmodligen gått bättre att ”öppna upp” den mer 

tystlåtne eleven, vilket vi inte riktigt lyckades med. Holme & Solvang (1997) menar att en 

intervju är en krävande situation för respondenten, eftersom det krävs att personen klarar att 

redovisa och argumentera för sina åsikter. Vi lyckades hålla oss inom ämnet under 

intervjuerna och fick fram vad vi ville, däremot hade det varit önskvärt om vi hade fått ännu 

mer information av den ena eleven. 

 

Eftersom narrativ analys försöker skapa en sammanhängande historia av det som 

framkommer under intervjun (Kvale, 1997) valde vi denna analysmetod. Det fanns egentligen 

inget annat alternativ för oss eftersom vi ville skapa en helhetsbild av hur det ser ut för de 

olika eleverna.  

 

Slutsats 
Utifrån eleverna som har undersökts kan vissa likheter och skillnader synliggöras gällande hur 

de rörelsehindrade eleverna blir inkluderade i idrott- och hälsoundervisningen. Det som 

framgår är att båda eleverna, deras assistenter och idrottslärare i stort är väldigt nöjda med hur 

inkluderingen sker, dock ser det väldigt olika ut för dessa elever. Det visade sig även vara 

väldigt viktigt att eleverna själva visade en vilja till att delta i idrott- och hälsoundervisningen. 

Med utgångspunkt i vår egen definition av inkludering att deltaga i en helhet och att se till 

varje individs förutsättningar och att skapa möjligheter samt att alla inblandade måste arbeta 

mot samma mål, kan den här studien jämföras med det Jerlinder kallar för ett ”lyckat fall”. 

Trots att det är två olika beskrivningar av elever med rörelsehinder, anser vi att det viktigaste 

är att alla inblandade är nöjda med situationen och att inkludering kan ses på olika sätt.  

 

Förslag till vidare forskning 

Under uppsatsens gång har vi stött på flera olika områden som vi vill uppmuntra andra att 

arbeta vidare med. För det första är ämnet om rörelsehindrade elever i allmänhet ganska 

outforskat. Det behövs bland annat göras studier på rörelsehindrade gymnasieelever. För det 

andra upptäckte vi att inkluderingsbegreppet inte är särskilt överskådligt i litteraturen. Byts till 



   

 53 

exempel begreppet inkludering mot integrering får denna uppsats ett helt annat syfte, och hur 

skulle aktörerna se på det? För det tredje skulle vi vilja rekommendera att även observationer 

utförs för att studien ska få ytterligare ett perspektiv, det vill säga forskarens. 
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INTERVJUFRÅGOR     
 
Eleven med rörelsehinder 
 
Bakgrundsfrågor 
Är du snäll och berättar lite kort om dig själv? 
- Hur ser din familjesituation ut?  
- Kan du berätta lite om ditt handikapp?  
Kan du berätta hur en idrottslektion ser ut?  
Hur känner du inför idrottslektionerna?  
Kan du berätta vad tycker om idrottslektionerna?  
- Varför tycker du som du gör?  
- Har du alltid tyckt så?  
Om du fick ändra på något inom idrottsundervisningen, vad skulle det då vara? 
Hur ser dina övriga erfarenheter ut när det gäller fysisk aktivitet? 
- Under skoldagen, under fritiden? 
- Vad för typ av aktivitet är det? 
- Har alla som deltar ett rörelsehinder? 
 Om eleven inte idrottar… 
- Varför tror du att det är så? 
 
Assistent 
Hur länge har ni hållit ihop? 
Hur blev ni sammanförda? 
Hur mycket tid tillbringar du med assistenten? 
Hur fungerar det i allmänhet mellan dig och din assistent? 
- Trivs du med honom/henne? 
Vad gör din assistent under dina idrottslektioner? 
- Hjälper han/hon dig? 
- Hur känns det? 
 
Idrottsläraren 
Hur länge har du haft denna lärare? 
Hur fungerar det i allmänhet mellan dig och din idrottslärare? 
- Trivs du med honom/henne? 
Känner du att idrottsläraren har tillräckligt med kunskap om din situation? 
- Är det något du önskar att han/hon gjorde annorlunda? 
 
Anpassning/inkludering 
Är det är något på idrottslektionerna som du inte är med på? Vad?  
- Beslutar du själv att du inte ska vara med, eller vem gör det?  
- Vad gör du om du inte är med på detta istället? 
Hur fungerar det om ni ska till en annan anläggning och idrotta? 
- Får du följa med eller gör du något annat då? 
Anser du att läraren inkluderar dig i lektionen?  
- På vilket sätt blir du inkluderad? 
 
Anser du att alla blir lika bemött/behandlade av idrottsläraren? 
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Om du inte hade haft din assistent och idrottslärare, tror du att du hade varit en annan person 
då? 
Om du hade haft en annan assistent och en annan idrottslärare, tror du undervisningen hade 
sett annorlunda ut? 
 
Är det något mer du vill tillägga? 
 

Idrottsläraren 
 
Bakgrundsfrågor 
Hur skulle du vilja beskriva dina erfarenheter av att vara lärare inom skolämnet idrott och 
hälsa? 
Vad har du för erfarenheter/kunskaper om rörelsehinder, har du någon utbildning? 
- Riktad mot elevens rörelsehinder? 
- Ingår handikappvetenskap i lärarutbildningen? 
Undervisar du fler rörelsehindrade än eleven? 
När du planerar lektionerna hur går tankarna kring den rörelsehindrade eleven? Särskilda 
övningar/samma övningar? 
Tar du hjälp från någon att planera lektionerna? 
Hur upplever du stämningen under idrottslektionen? 
- Finns det nåt du skulle vilja ändra på för att förbättra stämningen? 
 
Eleven 
Hur upplever du relationen mellan dig och eleven? 
Hur tror du eleven upplever idrottsundervisningen? 
- vad gäller stimulans och utveckling? 
Skulle du säga att eleven är delaktig i ämnet idrott och hälsa? Hur? 
 
Assistenten 
Hur skulle du vilja beskriva din relation med den rörelsehindrade elevens personliga 
assistent? 
- Känner du stöd från assistenten i ditt agerande? 
- Underlättar det att/om assistenten är med på lektionen? 
 
Anpassning/inkludering 
Om du skulle utvärdera din undervisning, hur väl tycker du att din undervisning inom idrott 
och hälsa innebär att alla elever kan delta?  
- På vilket sätt? Kan du ge något konkret exempel? 
Anpassas varje övning så att eleven med rörelsehinder kan vara med på allt? 
- Om nej – hur löser ni det? 
Är eleven inkluderad i klassen enligt dig? Kan du ge nåt exempel på varför han/hon inte 
skulle vara det?  
- Är det något som du påverkar?  
Tror du att eleven känner sig inkluderad? 
- Varför/varför inte 
 
Är det något mer du vill tillägga? 
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Assistenten 
 
Bakgrundsfrågor 
Hur skulle du vilja beskriva dina erfarenheter av att vara assistent? 
Hur kommer det sig att du arbetar tillsammans med eleven? 
Vad har du för bakgrund om rörelsehinder, har du någon utbildning? 
- Riktad mot elevens rörelsehinder? 
Är du involverad i idrottslektionen? 
- På vilket sätt 
Är du med på varje idrottslektion? 
Hur upplever du att idrottslektionen fungerar? 
Hur upplever du stämningen under idrottslektionen? 
- Finns det nåt du skulle vilja ändra på för att förbättra stämningen? 
 
Eleven 
Hur mycket tid tillbringar du med eleven? 
Hur fungerar det i allmänhet mellan dig och eleven? 
Hur tror du att den rörelsehindrade eleven upplever idrotten? 
Berätta om vad eleven behöver ha hjälp med på idrottslektionerna?  
- Hur hjälper du eleven? 
Vad gör eleven under de övningar som han/hon inte kan vara med på?  
Hur tror du att eleven tycker att det är att ha dig med på idrottslektionerna? 
 
Idrottsläraren 
Hur fungerar det i allmänhet mellan dig och idrottsläraren? 
Använder idrottsläraren dig som en hjälpande hand under lektionerna? 
Är du delaktig i planeringen?  
 
Anpassning/inkludering 
Anpassas varje övning så att eleven med rörelsehinder kan vara med på allt? 
- Om nej- hur gör ni för att inkludera eleven?  
Blir det problem eleverna emellan, tex att du är där och hjälper till med en elev? 
Upplever du att idrottsläraren inkluderar eleven? 
 
Anser du att alla blir lika bemött/behandlade av idrottsläraren? 
Tror du att du har bidragit till att eleven känner sig inkluderad/inte inkluderad? 
 
Är det något mer du vill tillägga? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



   

 59 

Information till föräldrar                                              
 

Studie angående 
hur rörelsehindrade elever upplever inkludering inom idrottsundervisningen 

 
Vi är två tjejer som studerar folkhälsovetenskap vid Örebro Universitet. Under våren 2007 
kommer vi att skriva en c-uppsats på 10 poäng.  
 
Syftet är att undersöka upplevelser av inkludering av rörelsehindrade högstadieelever inom 
idrottsundervisningen.  
 
För att ta reda på detta kommer vi (Maria och Isabelle) att genomföra intervjuer med elever 
med rörelsehinder, idrottslärare och med elevens assistent. Intervjuerna kommer att bandas för 
att sedan sammanställas. Bandning kommer endast att ske om ni godkänner det. Efter 
sammanställningen förstörs det inspelade materialet.  
 
Detta brev tillsammans med en svarsblankett skickas ut från Maria och Isabelle, för förfrågan 
att delta i studien. Vi söker genom detta brev samtycke från ditt barn/ungdom och dig till att 
medverka i denna studie.  
 
Deltagande är frivilligt och kan när som helst avbrytas utan vidare konsekvenser. Allt 
insamlat material kommer att behandlas konfidentiellt.  
 
Svarsblanketten skickas till Isabelle Backlund, Nygatan 66, 70213 Örebro. 
 
Om ni har frågor angående studien är ni välkomna att kontakta: 
Maria Andersson 019-362276, 070-3045664 
Isabelle Backlund 019-362558, 070-2426288 
 
Hälsningar  
 
Maria Andersson  
Isabelle Backlund  
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Svarsblankett  
 
Denna svarsblankett avser deltagande angående hur rörelsehindrade elever upplever 
inkludering inom skolämnet idrott och hälsa. Studien genomförs genom intervjuer med eleven 
med rörelsehinder, dennes assistent och idrottsläraren. 
 
Vare sig du accepterar att delta i studien eller ej, vänligen skicka tillbaka svarsblanketten till 
Isabelle Backlund. Denna svarsblankett ska skickas till Isabelle Backlund, Nygatan 66, 70213 
Örebro. 
 

Deltagande är frivilligt och kan när som helst avbrytas utan vidare konsekvenser. Allt 
insamlat material kommer att behandlas konfidentiellt.  
 
Jag väljer att delta i denna studie Jag väljer att inte delta i denna studie 
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