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ABSTRAKT 
I denna systematiska litteraturstudie har vi valt att titta närmare på vad dagens studier 
visar om fysiskt funktionsnedsatta elevers åsikter om sin undervisning. Vi har även tittat 
på vad lärarnas tankar innehåller och vilka lyckosamma lösningar som används för att 
integrera dessa elever i undervisningen. Studien är gjord ur ett sociokulturellt perspektiv. 
Resultatet visar på att det överlag sett finns en skiktning i åsikterna där yngre elever 
tenderar att vara mer nöjda än de äldre. En brist i kommunikationen mellan elev, lärare 
och skolledning tycks oftast föreligga de negativa åsikterna. Flertalet lärare önskar 
fortbildning inom bemötande och behandling av funktionsnedsatta. De lärare som är 
fortbildande har en positivare inställning till dessa elever i sina grupper. För att skapa en 
bra lärmiljö för eleven krävs en medveten och öppen inställning i kommunikationen 
mellan elev, lärare och skolledning.  
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1 INTRODUKTION 
I Sverige strävar man efter att varje elev skall få en så likvärdig utbildning som 
möjligt. Detta ställer krav på oss som lärare att kunna tolka kursplanen och planera 
lektioner, (ändrat) så att varje elev har en rimlig möjlighet och har getts chansen att 
(ändrat) uppnå de mål och krav som ställs på eleven.  

 

Vi som blivande idrottslärare kan läsa i kursplanen för idrott och hälsa att 
”Undervisningen ska skapa förutsättningar för alla elever att under hela sin skoltid 
kontinuerligt delta i skolans fysiska aktiviteter och bidra till att eleverna utvecklar en 
god kroppsuppfattning och tilltro till sin egen fysiska förmåga” (Skolverket, 2011, 
s.51). 

Dagens skola skall arbeta för att bli en skola för alla, där det bland annat skall läggas 
fokus på att få elever att trivas i gruppen, skapa harmoni och gemenskap.Ingen, 
oavsett sina förutsättningar eller handikapp, skall hamna utanför gruppen. Eleven 
skall ha rätt till en likvärdig utbildning utifrån sina egna förutsättningar. 

 

Just ämnet idrott och hälsa, som mestadels är ett praktiskt ämne, kan vara väldigt 
belysande för elever med handikapp, fysiskt som psykiskt, eller någon annan form av 
funktionshinder eller funktionsnedsättning. Det är inte lika lätt att vara ”anonym” på 
idrottslektionerna, där det oftast förekommer fysiska aktiviteter som oftast gör att det 
kan bli väldigt synligt för alla andra, om en elev är lite ”svagare” i den aktivitet eller 
det moment, som utförs just vid det tillfället. Många med funktionsnedsättningar blir 
ofta placerade i en egen klass, vilket kan vara både på gott och ont. I en sådan grupp 
kan dem känna igen sig själva i varandra, men de måste även kunna utveckla sin 
samarbetsförmåga, känna samhörighet, och på så sätt kunna fungera tillsammans 
med alla elever (Skolverket, 2011).   

 

Vid ett fysiskt och ibland psykiskt funktionshinder är eleven såklart väl medveten om 
sin situation. Hur de hanterar och lever med detta är såklart individuellt men att 
känna sig framträdande kan upplevas som jobbigt och ibland besvärande. Man kan 
lätt tänka sig att dessa elever i ett vidare steg är känsliga för kritik angående deras 
nedsättning och att de behöver bli väl bemötta och mottagna, framförallt ifrån oss 
lärare. För att vi ska kunna uppnå målet med en skola för alla, kan man inte tappa 
elever på grund av enkla saker som dåligt bemötande och blundande för människors 
olikheter. Att inte ha samma förutsättningar från början som andra elever i den 
praktiska verksamheten kan både från eleven och ifrån läraren upplevas olika. 
Skolverksamheten kämpar dagligen med detta då alla människor är olika och har 
totalt olika bakgrund. Det finns invandrare, funktionsnedsatta, elever med sämre 
hemförhållanden och många fler som gör att de flesta har olika utgångspunkter. Trots 
detta upplever vi att många lärare blundar för detta och ser en funktionsnedsättning i 
idrottsundervisningen som ett besvärande moment.    

 

En funktionsnedsatt person ska alltså enligt läroplanerna få samma möjlighet att 
uppnå målen som alla andra. Då vi som blivande lärare mer eller mindre har stött på 
elever med funktionsnedsättningar och själva sett hur de behandlats olika, har vi 
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inom detta område upplevt ett stort frågetecken. Våra handledare har hanterat 
situationer på olika sätt både med inkludering och med segregering. Då eleverna är 
det viktigaste vi har och dessa elever kan vara extra påverkningsbara då de inte faller 
under normen så bör behandlingen och bemötandet vara noggrant utformad. Våra 
kunskaper inom detta är bristfälligt och därför vill vi fördjupa oss med denna studie 
för att hjälpa oss själva och andra för en ökande förståelse och bättre hantering av 
dessa elever. 
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2 BAKGRUND  
Om man tittar på skolans värdegrund är det enkelt att förstå varför man tänker sig att 
den svenska skolan ska vara en skola för alla. Med uttryck som ” Hänsyn ska tas till 
elevernas olika förutsättningar och behov”(Skolverket, 2011, s.8)… ”stödja elever i 
behov av särskilt stöd”(a.a., s.14) och stark förespråkning av främjandet av individen 
marknadsför Sverige sin skola (a.a.). Huruvida den svenska skolan är en skola för 
alla är i ifrågasatt av diverse olika personer inom skolväsendet, media och andra 
aktörer. Den svenska skolmodellen innehåller grundskola, grundsärskola och 
specialskola och utifrån det finns det en viss segregering, som är en av delarna som 
kritiseras. Karlsudd (2012) talar om betydelsen av integrering. Han pratar även om 
tre olika grader av integrering, fysisk-, funktionell- och social integrering. Den 
fysiska integreringen innebär att man är placerad inom samma yta medan den 
funktionella integreringen innebär att man samutnyttjar resurser. Social integrering är 
den man eftersträvar och där ingår de funktionsnedsatta i en grupp, men icke 
utvecklingsstörda, fullt ut. Således är delaktigheten och gemenskapen med övriga 
elever som inte har nedsättningar här störst. Karlsudd pekar även på att det finns 
något som heter positiv särbehandling, men att målet med detta endast är att komma 
till en likabehandling. En likabehandling där alla har samma möjligheter och får ett 
likvärdigt respekterande oavsett om man har handikapp/nedsättning eller inte. Han 
menar också att ett andra syfte med positiv särbehandling är att förbygga och minska 
det olämpliga förhållande som råder, uppbyggt på diskriminerande grunder. Vidare 
menar Karludd att en differentiering får stora effekter för eleven genom sämre 
resultat, stigmatisering och lägre motivation. Han visar också på den negativa 
utveckling som finns i skolan idag, då antalet integrerade elever med 
utvecklingsstörning kraftigt minskar med ökad ålder. I hans statistik är det efter tolv 
års ålder bara ca 5 % som är integrerade i skolundervisningen (a.a).  

 

Idag uppskattas omkring 1,5 miljoner människor i åldrarna 16-84 ha någon form av 
långvarig sjukdom som hindrar dem i sin vardagliga sysselsättning(SCB, 2008). 
Även om dessa siffror utesluter skolungdomen så kan man lätt förstå att det finns 
även en hel del personer med nedsättningar även där. Statiska centralbyrån visar 
även att bland funktionsnedsatta människor är det tio gånger vanligare med ohälsa än 
hos personer utan nedsättning(SCB, 2008). Detta är oroväckande siffror samtidigt 
som man i kursplanen för idrott och hälsa i grundskolan kan läsa ” Eleverna ska 
även ges förutsättningar för att utveckla goda levnadsvanor samt ges kunskaper om 
hur fysisk aktivitet förhåller sig till psykiskt och fysiskt välbefinnande”(Skolverket, 
2011, s.51). En viss förvridning av uppfyllandet av syftet verkar finnas och därav 
intresset av denna studie för en ökad förståelse av problemet.   

 

2.1 Definition funktionsnedsättning 
I studien används begreppet funktionsnedsättning flitigt därför har vi valt att 
presentera en definition som vi tillämpar i användandet av begreppet: 

 
Funktionsnedsättning, är en begränsning av en persons psykiska och fysiska förmåga 
att fungera som en självständig individ och utöva önskade aktiviteter. Problemen kan 
vara medfödda men också uppstå genom olycksfall, sjukdom eller åldrande. 
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Funktionsnedsättningen kan medföra ett funktionshinder, vilket kan ses som en 
begränsning eller ett besvär att utföra vissa former av aktiviteter. Funktionshindret är 
inte förknippat med individen utan snarare till en viss situation. 
(Nationalencyklopedin, 2012).  

Funktionsnedsättningen innebär oftast en gradvis försämring av den fysiska 
funktionen (vardguiden.se).   

Handikappet i säg uppstår först i mötet mellan omgivningen och den 
funktionsnedsatte. Definitionen funktionsnedsättning benämner inget om den 
specifika situationen personen befinner sig, men den benämner att det finns ett 
samband mellan miljön och handikappet. Det är således miljön som ger utslag på 
handikappets utformning, miljöanpassningen blir avgörande för handikappets 
utformning (gavel.se). 
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3 TEORETISKT PERSPEKTIV 
Vi har i vår systematiska litteraturstudie valt att titta på vårt resultat ur ett 
sociokulturellt perspektiv. Det sociokulturella perspektivet har som utgångspunkt att 
utgå ifrån omvärlden och dess påverkan på individen snarare än att utgå ifrån 
individen själv. Saker som läggs i fokus är samtalet, miljön och materialet.  

 

Säljö (2005) som är en av förespråkarna för det sociokulturella perspektivet skriver 
om hur kontexten alltid har en inverkan, men att den är individuell för alla 
människor. En kontext kan alltså aldrig generaliseras och tillämpas på alla 
människor. Han menar att kontexten inte ensidigt påverkar individen utan att 
individen med sina handlingar och utförande snarare är en del av kontexten.  

 

Säljö (2005) trycker på, hur vi i vår värld har en mängd av samlad kunskap och olika 
resurser runt om oss. Utifrån detta är lärandet ur ett sociokulturellt perspektiv frågan 
om hur vi kan tillägna oss det som finns i vår omgivning. Han menar att all den 
kunskap som finns runt om oss är långt mer än vad en människa kan ta in, och därför 
har innebörd och mening en betydelse för lärandet. Med hjälp av både fysiska och 
mentala redskap samt interaktioner med andra människor utökas möjligheten till 
inlärning i den för övrigt tämligen begränsade kroppen. Enskilt är vi tämligen 
begränsade i vad vi kan lära oss, medan med hjälp så vidgas möjligheterna mycket. 
Säljö säger att det en grundtanke inom det sociokulturella perspektivet är att det är 
via kommunikation som sociokulturella resurser skapas. Samspel med omgivningen, 
då via både personer och redskap, är nyckeln till lärande. Redskapen kan vara 
intellektuella där vi har tillvägagångssätt för att lösa vardagliga situationer, till 
exempelvis räkna och läsa. Det finns såklart även praktiska redskap som ofta har 
inbyggda lösningar på de intellektuella problemen, till exempelvis telefoner, 
kompasser och mikroskop. Dessa praktiska redskap som människan skapat kallar 
Säljö för artefakter. Artefakterna löser som nämnt många av våra vardagliga problem 
och underlättar mycket för oss. Att hålla all information från en fickkalender i 
huvudet skulle bli kraftigt belastande för oss, men med dess hjälp kan vi lägga stora 
delar av vår tankekraft på annat. Ändå måste vi kunna hantera kalendern och läsa vad 
som står i den. På det sättet sker det en mediering av kunskapen mellan artefakt och 
individ. I en miljö där undervisning av idrott och hälsa bedrivs är det oftast fullt av 
intellektuella redskap och olika artefakter. Sättet att hantera de intellektuella 
redskapen i samspel med hur man hanterar artefakterna är rent avgörande för 
kvalitén på utförandet. En person som exempelvis är väldigt duktig på att hantera en 
innebandyklubba, är inte nödvändigtvis duktig på innebandy, om personen inte 
besitter de intellektuella redskap som spelet kräver. Saknar man helt förståelse för 
hur spelet utförs och hur man utnyttjar samspelet med kamrater blir utförandet inte så 
lyckat.  

 

Vidare menar Säljö (2005) att, medieringen sker inte enbart via människans 
artefakter utan även via andra redskap där det allra viktigaste är vårt språk. Språket 
gör att vi kan peka ut vad det är som vi fokuserar på, och vad som är i bakgrunden. 
Språket är även unikt då det ger oss möjligheter att flytta’ oss utanför den nuvarande 
kontexten. Vi kan prata om vad som hände förra veckan eller igår, men även i 
futurum. Med hjälp av språket kan vi även referera till icke existentiella men ändå 
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signifikanta saker. Exempel på detta är att vi kan prata om känslor och kärlek men 
även uttryck som demokrati och tid. Uttryck av denna typ kan trots sin icke existens 
ändå snabbt ge oss en inre bild och förståelse för situationen. Vi kan snabbt bilda oss 
en föreställning av den påtalade verkligheten utan att vi för den skull befinna oss i 
situationen, vilket leder till att man kan snabbt komma till insikter och lösningar på 
problem. Dessa möjligheter som språket skapar är väldigt viktiga element i det 
mänskliga lärandet. Säljö menar också att språket har en semiotisk funktion. Detta 
innebär att beroende av kontexten och dess olika faktorer som till exempel relationer, 
vart vi befinner oss och förväntningar, så kan flera sanningar förmedlas om samma 
ändamål. På så sätt ger inte språket alltid en helt neutral bild av omvärlden. Språket 
är också ett av de viktigaste redskapen för pedagogen. I sitt sätt att inspirera och 
instruera kan man återskapa kontexten på både negativa och positiva sätt. I 
idrottsundervisningen är detta påtagligt då en instruktion tydligt får konsekvenser på 
hur klassen agera och att miljön blir efter hur instruktionen är utfärdad.  

 

Kommunikation mellan människor och även inom människor är också en del av det 
sociokulturella perspektivets utgångspunkter i synen på lärande. Vårt sätt att handla 
och uttrycka oss är starkt kopplat till olika kontexter och det normverk som råder i 
olika sammanhang. Vi får på ett relativt tidigt plan lära oss handla inom olika sociala 
praktiker och en stor kognitiv del ägnas åt att anpassa oss till dessa komplexa 
situationer. Som Säljö uttrycker det, är vårt samhälle väldigt komplicerat och det 
krävs långvarig erfarenhet för att bli duktiga deltagare i detsamma. Det som vi lär oss 
i interaktion med andra tar vi också med i framtiden och liknande situationer. Utifrån 
detta ser man i det sociokulturella perspektivet tänkandet som ”former av 
kommunikation som individen stött på, tagit till sig och använder som resurs i 
framtida situationer” (Säljö, 2005, s.106). Man kan också se tänkandet som något 
kollektivt som utspelar sig i ett samtal mellan två eller flera personer. Detta kan man 
se om man parterna är delaktiga i gemensamma aktiviteter och samtalet är nyckeln 
för att utveckla tänkandet och inlärningen.(Säljö, 2005)   

 

 

 

 

 



9 

4 PROBLEM OCH SYFTE 
Vi vill med denna systematiska litteraturstudie fördjupa oss i hur fysiskt 
funktionsnedsatta har det i skolan, och mer specifikt under idrottslektionerna. Vi har 
erfarenhet av att lärare kan uppfatta funktionshindrade som problematiska då de vill 
skapa en bra undervisning som är rättvis och där de har skyldighet att göra så att alla 
kan vara med. Med detta i åtanke vill vi veta mer om hur de utsatta kan uppfatta det 
och vad läraren kan göra för att skapa bra läromiljöer. Läroplanen för det 
obligatoriska skolväsendet menar på att läraren skall ”stimulera, handleda och ge 
särskilt stöd till de elever som har svårigheter” (Skolverket, 2011, s.14). 

 Utifrån detta har vi kommit fram till frågeställningarna: 

 

• Hur upplever fysiskt funktionsnedsatta elever idrottsundervisningen?  
• Vad anser lärarna om idrottsundervisning med funktionshindrade?  
• Vad finns det för lyckosamma lösningar för att anpassa funktionshindrade till 

idrottsundervisningen ?   
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5 METOD 
Detta är en systematisk litteraturstudie, vilket innebär att olika vetenskapliga artiklar 
använts för att besvara frågeställningen. I denna litteraturstudie har vi använt oss av 
olika databaser för att finna artiklar. Främst har databasen DIVA använts, men även  
Swepub och ERIC. De olika databaserna är alla pedagogiskt inriktade. DIVA är en 
databas där det publiceras uppsatser från alla universitet och högskolor i Sverige. 
Swepub är också enbart publikationer ifrån Sverige men det finns publikationer av 
olika dignitet, som avhandlingar, artiklar och övriga varianter. ERIC är också 
pedagogiska inriktade databaser vilka sträcker sig även utanför Sveriges gränser. Här 
kan man alltså hitta studier ifrån i hela världen. För att hitta bra och relevanta artiklar 
för studien har vi använt olika sökord och kombinationer. Sökord som använts listas 
nedan. I enlighet med vad Forsberg och Wengström (2008)  har vi valt ut sökord som 
vi har ansett är nycklord i vår frågeställning. Dessa har använts både var för sig och i 
olika kombinationer för att få en avsmalning av sökvidden. För att ändå inte utesluta 
relevanta artiklar har vi trunkerat orden vilket medför att man får med alla ändelser 
på ordet (a.a). Till exempel ordet Disability har man skrivit Disabil*. Då får man 
med alla träffar med ordet Disabil och dess olika ändelser som används. Olika 
databaser har olika system för det här och även hur man kan kombinera ord. I ERIC 
har vi använt oss av engelska ord och då fungerar det att man lägger till ordet ”and” 
ifall man vill kombinera olika sökord. I databaserna med endast artiklar på svenska 
har vi inte fått mer än 20 talet träffar när vi kombinerat olika sökord utefter vad vi 
letat efter. Detta har underlättat urvalet en aning samtidigt som bredden och vidden 
på informationen minskat. För att välja ut våra artiklar läste vi sedan abstracten och 
ibland även resultat och diskussionsdelarna i arbetena, för att veta om de passade in i 
vår sökmall. Sökmallen byggde på att artiklarna innehöll reflektioner, åsikter och 
tankar om idrottsundervisningen för elever med fysiska funktionsnedsättningar. 
Även studier som berört lärarnas inställningar och tankar till undervisning av fysiskt 
funktionsnedsatta elever har varit av intresse för oss. Det första som vi tittade på när 
vi fick fram en artikel, är om den berör funktionsnedsättningar, sen om det var är 
kopplat till idrottsundervisningen. Utifrån det sorterade vi artiklar efter om de har 
relevans för vår studie. De artiklar som vi har valt bort och sorterat undan ansåg vi 
inte kunna hjälpa oss att besvara de frågeställningar som presenteras ovan, samt inte 
innehållit de krav som precis nämnts. Exempelvis har vi på våra träffar fått många 
träffar om funktionsnedsättningar fast dessa är inte kopplade till skolan, även träffar 
där inte de berörda eleverna eller lärarna får uttrycka sig har funnits. Detta ansåg vi 
då som icke relevant för vår studie och har därefter lagt åt sidan. Var det gäller 
databaserna med internationellt sökomfång har bredden blivit desto vidare. För att 
smalna omfånget har vi då valt att sortera efter texter som vi vet att vi kan läsa hela 
samt efter nyare publikationer. Här var urvalet desto svårare men efter skarp 
sortering och vidare läsning av abstract och viss mån resultat och diskussions delar 
fann vi lämpliga texter som passade in på sökmallen. Sortering vi gjort är t.ex. efter 
fulltexter, nyare publikationer och typer av publikation. Vi har även tittat lite på 
artiklarnas källor och via den vägen hittat några artiklar som passat vårt ändamål som 
vi då sökt upp, granskat och använt oss av.  
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5.1 Sökord  
Dessa sökord har vi använt oss av antingen enskilt eller i kombination med varandra 
för att få vårt urval av artiklar:   

 ERIC Swepub DIVA 

Funktionsnedsä
ttning  

 133st  

(29st fulltext) 

265st 

Idrott  1671st  

(226st fulltext) 

912st  

Idrottsundervis
ning 

 22st  

(6st fulltext) 

86st 2 st SwePup 

Disability  

 

33036st    

Physical 
Education 

5415st    

Funktionsnedsä
ttning  

+ idrott 

 1st 13st 3 st Diva 

Disability + 
Physical 
Education 

550st (184st 
från 2000 och 
framåt) 

 

 

Students with 
disabilities + 
physical 
education + 
teacher 

15st (från 2008 
och framåt 
fulltext ) 

 

 

2 st 

 

 

 

Fysiska 
funktionsnedsät
tningar + idrott 

  2 st 

 

 

1 st 
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Figur 1: Figuren visar vilka sökord som har använts och hur träffarna har fördelats i olika databaser. 
Även urvalet av artiklar utifrån sökorden redovisas.  

Vi har även använt 2 källor som vi hittat via referenser i artiklarna som vi har använt 
oss utav.  

5.2 Bearbetning och redovisning  
Efter att ha gjort våra sökningar och beslutat oss för lämpliga artiklar har vi sedan 
läst igenom dem mer noggrant för att få en bred bild av vad artiklar säger. Utifrån 
vår frågeställning har vi sedan sökt efter faktorer som besvarar studiens syfte 
(Forsberg & Wengström, 2008).  Dessa faktorer har vi sedan försökt lyfta fram och 
belysa med underrubriker i resultatet. På så sätt tänker vi oss att vi har lyft fram 
kärnorna till svaren på vår frågeställning utifrån artiklarna. Då eleven är skolans 
klient har vi valt att presentera elevens tankar först och lärarens tankar därefter. 
Avslutningsvis presenterar vi faktorer och lösningar för att förbättra skolsituationen 
för de fysiskt funktionsnedsatta eleverna, då vi vill trycka på vad som eventuellt kan 
och behövs förändras i skolan. På så sätt försöker vi att presentera resultatet i en 
logisk följd för att underlätta förståelsen av vår studie (a.a.).   

 

5.3 Etiska aspekter 
I och med att funktionsnedsättningar är ett av de områden som ligger till grund för 
diskriminering och är relativt känsligt,  är det viktigt att veta att de etiska riktlinjerna 
har upprätthållits i denna studie. I de artiklar som vi har utgått ifrån i denna 
litteraturstudie så har alla artiklar diskuterat och övervägt de etiska dilemman som 
deras studier stått inför. De har på så sätt visat att de är väl medvetna om hur de bör 
och har förhållit sig till personerna. Efter att ha läst publikationerna har vi inte heller 
upptäckt något som tyder på författarna  har brustit i sitt agerande var det gäller detta.   

 

5.4 Litteraturgenomgång:  
Detta är de artiklar som vi har valt ut för att besvara frågorna som presenterades 
under problemet och kommer att utgöra resultatavsnittet:   

 

• Abrahamsson & Riikonen (2010) Inkludering kontra utanförskap inom Idrott 
och hälsa – En kvalitativ studie gällande hur elever med funktionsnedsättning 
upplever ämnet. Forskarna har gjort en studie på elever med 
funktionsnedsättnings uppfattningar om ämnet Idrott och Hälsa. Studien är 
gjord på ungdomar i klass 6-9. Studien är kvalitativ och baseras på intervjuer.  

 

•  Erlandsson & Holmberg (2011) Skolan är viktigare! – en kvalitativ studie om 
tankar kring ämnet Idrott och hälsa bland elever med funktionsnedsättning. 
En studie om elever med funktionsnedsättning och deras syn på sin egen 
undervisning. Studien tittar både på elever med inkluderad och med 
exkluderad undervisning. Detta är en kvalitativ studie där 20 elever, utspridda 
på tre skolor, med funktionsnedsättningar har intervjuats  
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• Jerlinder (2005) Rättvis idrottsundervisning för elever med rörelsehinder – 
dilemma kring omfördelning och erkännande. En uppsats som har för avsikt 
att belysa problematiken kring de krav som är ställda på en rättvis 
undervisning i ämnet idrott och hälsa. Detta försöker författaren göra utifrån 
teorier om omfördelning och erkännande. Studien. Forskaren belyser sitt 
syfte genom ett exempel taget ifrån en fallkommun samt har gjort en 
fallstudie på en individ där barnet har följts, intervjuats. Även personer i 
individens närhet har intervjuats.    

 
• Johansson och Södergård (2009) Utan ben över stock och sten. En studie om 

hur friluftslivsundervisningen ser ut för rullstolsburna elever i tre skolor. 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur lärare utformar 
friluftsundervisningen för rullstolsburna elever som går i vanlig skolklass. 
Genom semistrukturerade intervjuer med 3 olika lärare får man fram 
arbetssättet på de tre olika skolorna.  

 

• Gräslund & Lindquist (2011) Jag ser inte vägen jag springer på, men jag 
känner vinden som följer mig mot mitt mål - Inkludering av elever med svår 
synnedsättning eller blindhet inom ämnet idrott och hälsa. En studie där man 
intervjuat personer med svår synnedsättning eller blindhet om deras syn på 
sin idrottsundervisning. Alla 10 personerna har gått ut grundskolan och är 
mellan 15-22år. Studien tittar även på vad som kan göras bättre i framtiden 
för personer med liknande problematik. Deltagarna i studien har intervjuats. 

 
• Hemmingson & Borell (2002) Environmental barriers in mainstream 

schools. Detta är en studie gjord för att identifiera de barriärer och svårigheter 
som finns för undervisning av fysiskt funktionsnedsatta elever i skolan. 
Studien innehåller 34st elever i åldrarna 10-19år. Forskarna har även tittat på 
hur faktorer som kön, diagnos, förmåga att röra sig, närvaro av assistent och 
antal skolår spelar in på studenternas skolmiljö och eventuella svårigheter.  

 
• Stahre och Wretström (2010) Hur gör jag nu? En studie om läraren i Idrott 

och hälsas upplevda kunskaper och kompetens i arbetet med elever med 
fysiska funktionsnedsättningar. Denna studie avser att fokusera på hur 8 
lärare ser på sin kompetens samt de möjligheter till fortutbildning som 
respektive skolor erbjuder personalen för att jobba med funktionshindrade 
elever. Ges tillräcklig undervisning inom området i den utbildning som 
lärarutbildningen inkluderas under ?  

 

• Doulkeridou, Evaggelinou, Mouratidou, Koidou, Panagiotou och Kudlacek 
(2011) Attitudes of greek physical education teachers toward inclusion of 
students with disabilities in physical education classes. En grekisk 
undersökning där de har tittat på attityder mot en inkluderande undervisning 
av funktionsnedsatta. De har även sökt efter skillnader mellan idrottslärare 
och idrottslärare som även undervisar i ett speciell framtagen kurs om 
Olympiska spelen och Paralympics där det ligger ett stort fokus på acceptans 
mot funktionsnedsatta. De har även tittat på skillnader i attityder mellan kön 
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på idrottslärarna. 200män och 210 kvinnor besvarade ett frågeformulär som 
sedan analyserades med en tvåvägs ANOVA.   

 
• Jerlinder (2010) Social rättvisa i inkluderande idrottsundervisning för elever 

med rörelsehinder - en utopi? En avhandling där syftet är att öka förståelsen 
för inklusion och inkluderande skolundervisning samt att ta upp 
konsekvenserna av detta. I studien tas exemplen ifrån idrott och hälsa 
undervisningen i skolan. Några av frågorna som tas upp är idrottslärarens 
attityd till inklusion av nedsatta elever i undervisningen både i Sverige och 
internationellt, samt hur undervisningen kan se ut för en elev med 
rörelsehinder när det finns krav på jämlikhet och social rättvisa. 

 
• James, Kellerman & Lieberman (2011) Perspectives on Inclusion from 

Students with Disabilities and Responsive Strategies for Teachers. En artikel 
där man tittat på olika studier utifrån vad elever med funktionsnedsättningar 
har för åsikter om sin idrottsundervisning. I artikeln presenteras även förslag 
på lösningar för en lyckosam undervisning. Elevernas åsikter är blandade, 
men flertalet negativa åsikter förekommer. Studien är gjord i USA och man 
har tittat på blandade åldrar. 
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6 RESULTAT 
Här nedan presenteras det resultat som vi har funnit i vår litteraturstudie. 
Utgångspunkten är de frågeställningar som presenterades i syftet. Dessa frågor är 
också rubriker och vi avser att besvara frågorna med hjälp av informationen från de 
artiklar vi använt oss utav.  

6.1 Hur fysiskt funktionsnedsatta elever upplever 
idrottsundervisningen  

Det finns flertalet studier (Abrahamsson & Riikonen, 2010; Erlandsson & Holmberg, 
2011; Gräslund & Lindquist, 2011) som har intervjuat och pratat med 
funktionsnedsatta i olika åldrar för att få deras uppfattning och bild av sin 
idrottsundervisning. Den generella uppfattningen tycks skilja sig åt av olika 
anledningar. Tanken är att vi här nedan ska försöka redogöra för elevernas tankar och 
uppfattningar.  

 
Abrahamsson och Riikonen (2010) visar att eleverna tycker om lektionerna och att 
de har väldigt roligt. Det finns dock en brist i elevens möjlighet att alltid kunna delta 
då aktiviteten inte verkar vara anpassad för dem. Istället får då eleverna utföra 
separata aktiviteter, som att vistas på gymmet, eller sitta vid sidan av. Eleverna 
uttrycker också en viss besvikelse över att vissa aktiviteter utesluter deras deltagande 
på grund av sin nedsättning. Det finns även elever som fått egna träningsprogram 
som ska utföras på gymmet, vilket eleverna tycker är okej, men inte särskilt 
motiverande. 

6.1.1 Upplevelser om inkludering och exkludering  
 

Abrahamsson och Riikonen (2010) skriver om hur eleverna är besvikna över att inte 
kunna/få delta i undervisningen. Konsekvenserna blir att elever känner sig utanför 
och inte är inne i klassens gemenskap på samma sätt som övriga klassmedlemmar. 
Utanförskapet upplevs inte bara när eleverna inte kan delta, utan även när övningarna 
blir för svåra. Eleverna upplever det som pinsamt när de vet om att de inte utför 
övningen korrekt och väljer då självmant att vara vid sidan om och inte delta. James, 
Kellerman och Lieberman (2011) visar på att eleverna har särdelade åsikter om sin 
situation under idrottsundervisningen. De flesta föredrar dock en inkluderad 
undervisning. De negativa åsikterna som forskarna framhäver är att eleverna inte 
känner sig fullt delaktiga, de blir genererade, kan bli kallade vid retfulla namn och 
inte ses på som fullvärdiga personer. De framhäver sig ändå som medvetna om att de 
inte har samma grundförutsättningar och visar på förståelse för lärarens situation och 
dilemmat med anpassning. En elev säger så här ”Alltså min lärare försöker ju så gott 
det går men jag förstår ju att det är svårt att få med mig på allt” (Abrahamsson & 
Riikonen, 2010, s.22). Ambitionen och svårigheten på undervisningen kan tydligt 
variera mellan elev och elev, där vissa vill ha nya utmaningar och svårare moment, 
medan andra vill stanna i sin trygghetszon med de övningar de klarar av. Samtidigt 
är vissa mer självständiga och kan om övningen är för svår, själva välja att testa en 
enklare övningsvariant. Andra elever upplever att läraren hjälper dem för snabbt utan 
att de är i behov av det (Erlandsson & Holmberg, 2011). Flertalet elever upplever 
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också en för stor anpassning efter dem som jobbigt och besvärande, då de märker att 
övriga klassen drabbas av det. Som exempel på detta kan man ta bollsport där bollar 
med pinglor och dylikt ofta inte har samma egenskaper som den ursprungliga bollen. 
En boll med pingla kan t.ex. vara tyngre och ha en sämre studs vilket då medför att 
spelet inte alls liknar det ”ursprungliga”. Eleven menar då att meningen med 
anpassningen inte leder någon vart. En elev säger: ” Det är inte så lätt att anpassa 
bandy för även om bollen låter så låter klubborna, vilket gör att det inte funkar även 
om man har anpassat” (Gräslund & Lindquist, 2011, s.25) I andra fall är dock 
anpassningen för de funktionshindrade eleverna en nyckelfaktor för att eleverna ska 
få en god möjlighet till idrottsundervisningen. James, Kellerman och Lieberman 
(2011) visar hur smarta anpassningar upplevs som det mest tillfredsställande 
alternativet för eleven med nedsättning och de känner att de får mer hjälp av 
kamrater, blir lyckosammare i spelet och inte blir ignorerade. Delaktigheten för 
eleverna visar sig här öka markant med en god anpassning. Det finns dock lärare som 
inte är regelbundna i sitt anpassande av lektionerna vilket ger negativa effekter för 
eleverna (a.a). 

 

Flertalet av eleverna uttrycker klart och tydligt en önskan om att inte bli exkluderade 
utan  vill kunna delta på samma villkor som klasskamraterna. De upplever att de 
missar glädjen och de roliga upplevelser som övriga elever får (Gräslund & 
Lindquist, 2011). Erlandsson och Holmberg (2011) visar dock på att elever som har 
exkluderad undervisning även  är nöjda och trivs med att ha undervisning med andra 
funktionsnedsatta. Eleverna säger saker som att det är roligt, fungerar bra och att de 
får nya kompisar i sina klasser. Lektionerna i denna miljö kan upplevas som lugnare 
vilket ansågs som positivt. Dock fanns det även elever som upplevde att deras 
kamrater hade svårt att lyssna och att stämningen därmed kunde bli lite stökig 
emellanåt. Forskarna (a.a.) menar att detta kan bero på att det är många elever med 
lite större behov och att det därför kan få stryka lite på foten rörande den allmänna 
respekten. I samma studie nämner även Erlandsson och Holmberg (a.a.) att 
funktionsnedsatta som hade inkluderad undervisning  i det här fallet uttryckte även  
att det var odelat positivt. Erlandsson och Holmberg (a.a.) menar att det hänger ihop 
med elevernas känsla för sammanhang, alltså vad det finns för mening med idrotten. 
Känner eleverna en gemenskap med andra deltagare så ökar motivationen för 
undervisningen. Även glädje ökar meningsfullheten som ledet till den positiva 
inställningen. Det visar även på att när eleverna, fick välja aktivitet valde det något 
som kändes meningsfullt och där de visste att de kunde delta utan kompromisser. 
Rent uppfattningsmässigt skiljer sig inte uppfattningarna särskilt mycket åt, mellan 
elever med inkluderad eller exkluderad undervisning, utan generellt är elever ur båda 
grupper positiva till sin undervisning i idrott och hälsa (a.a.). En viss skillnad måste 
dock ses till exkluderad undervisning och uteslutande av deltagande på grund av att 
aktiviteten och elevens nivå inte kan samspela. Förutom att eleverna upplever sig 
som utanför blir de även mindre motiverade och uppnår inte samma 
ansträngningsnivå som övriga klasskamrater (Abrahamsson & Riikonen, 2010). Ett 
annat perspektiv som bör tas i beaktandet av inkludering kontra exkludering är 
storleken på klasserna. Som tidigare nämnts, uppfattade elever som hade exkluderad 
undervisning den som lugnare än i den vanliga miljön. Gräslund & Lindquist (2011) 
har, i sina intervjuer med personer som har synnedsättningar, sett hur stora klasser 
har varit en negativ faktor för eleverna. Miljön blir då rörig, det händer mycket och 
det blir svårt för eleven att hänga med och kunna röra sig på ett fritt sätt. Några av de 
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intervjuade har fått ha egen träning med läraren, vilket de har sett som ett bättre 
alternativ än den gemensamma undervisningen. Även om de då har gått miste om 
gemenskapen med övriga klasskamrater. De säger att de även skulle prioritera den 
egna exkluderade undervisningen vid ett val av de två.  

 

 Likväl som att upplevelserna av idrott i skolan skiljer sig mellan olika elever kan det 
också uppfattas olika med olika typer av funktionshinder. Kraftig synnedsättning är 
en funktionsnedsättning som inte är så tydlig för den ovetande. Gräslund och 
Lindquist (2011) visar att elever med detta funktionshinder, anger att den fysiska 
aktiviteten har hjälpt dem att stärka sin självkänsla och sitt självförtroende. Elever 
uttrycker också att idrotten har medfört att inte bli stigmatiserad och att man där kan 
maskera sin nedsättning. Eleverna i denna studie är lite äldre (mellan 15-22år). De 
uttrycker att deras idrottsundervisning har haft stora brister och att de ofta blev 
uteslutna ifrån den allmänna undervisningen. De fick ägna sig åt separata aktiviteter 
som promenader, cykla på träningscykel, vara på gymmet och dylikt. Vidare  menar 
de  att deras idrottsundervisning har saknat expertis då de allt som oftast kopplats 
ihop med en assistent. Det fanns också obligatoriska moment som aldrig blivit något 
vidare för eleven. Detta, då dessa moment aldrig var tillräckligt anpassade efter 
individen som då fick utföra aktiviteten på en för hög nivå eller i någon annans 
persons takt. Prioriteten låg också på själva utförandet och inte lärandet i dessa 
situationer (a.a.). Även James, Kellerman och Lieberman (2011) har också delvis 
tittat på elever med synnedsättningar i sin amerikanska studie. I deras studie är 
eleverna mer missnöjda med undervisningen än vad som framgår hos de svenska 
eleverna.I likhet med de svenska eleverna  anser de också att läraren kunde ansträngt 
sig mer för att inkludera eleverna och skapa anpassade miljöer för dem att kunna 
delta. Många av eleverna hade också erfarenheten av bli totalt exkluderade och fick 
bara delta om de hade stöd av en assistent. Detta skapade ett missnöje hos eleverna. 

 

 

6.1.2 Tankar om inflytande och lärarkompetens 
Som tidigare visat vill skolverket att pedagogerna jobbar för att främja individens 
åsikter, personlighet och vilja. I verkligheten verkar detta inte alltid praktiseras då 
elever drar sig för att fråga, då de är rädda för att det kan avspeglas i ett kommande 
betyg. Eleverna är inte rädda för läraren men tvekar på att yttra sig, detta leder till en 
minskad påverkan på lektionen och dess innehåll. I ett vidare steg  menar forskarna 
att det minskar elevens delaktighet och motivation (Erlandsson & Holmberg, 2011). 
Vikten av att kunna påverka undervisningen och bidra med dina tankar och idéer kan 
ses som än större för funktionshindrade då de kan anpassa efter sig själva så att de 
kan delta fullt ut. Erlandsson & Holmberg (2011) visar på att många av eleverna 
önskar att kunna bidra och att lärarna ska anpassa mera. I flera fall får eleven ta del 
av upplägget men det visas en brist i hur deras inverkan är, då de ändå inte alltid kan 
delta. Gräslund och Lindquist (2011) lyfter även de fram bristen i kommunikation 
mellan lärare och elev. De visar på att läraren tar för givet att eleven inte ens vill 
testa på övningen, medan eleven själv gärna testar och vill prestera som övriga 
deltagare. Eleven önskar bara mer tid och eventuellt en anpassning efter 
nedsättningen. I deras studie är det lärarna som har kommunicerat och som 
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konsekvent involverat eleverna i undervisningen som är de som uppfattats mest 
positivt. 

 

I Gräslunds och Lindquists studie (2011) lyfter de intervjuade fram hur bristen på 
kommunikation mellan lärare och elev har lett till en bristande idrottsundervisning. 
Deltagarna påpekar också hur läraren verkar ha haft bristande kunskap i hanteringen 
av de som funktionsnedsatta och hur de ska förhålla sig till dem, var det gäller 
anpassningar och hjälp. Att lärarens kreativitet och förståelse för elevens situation är 
viktiga egenskaper för ett bra lärande. De säger också att fortbildning har gjort att 
läraren får en bättre kompetens för att hantera eleven. Det hänvisas dock även till 
positiva fall av kommunikation där lärare, elev och assistenter har kunnat 
kommunicera och skapa en bra miljö för eleven. Assistenten verkar kunna spela en 
viktig roll då läraren i brist på tid, inte hinner hjälpa eleven. Exempel som nämns är 
utökade instruktioner, assistans vid övningar och även samarbetet mellan lärare och 
assistent i utformningen av övningar på lektionen   

6.1.3 Upplevelserna förändras 
Enligt resultatet har elevens ålder betydelse för dess inställning till 
idrottsundervisningen. Det finns studier (Hemmingson & Borell, 2002) som visar på 
att äldre barn med funktionsnedsättningar har större problem med att få sina behov 
tillgodosedda än yngre studenter. Det handlar både om begränsningar rent fysiskt 
men även psykiskt. Ofta visar sig tillgängligheten till klassrum och idrottshallar ställa 
till det  i högre grad för de äldre eleverna. Eftersom man i större omfattning byter 
lärare och sal mellan lektionerna på de senare studienivåerna blir det ett större 
problem. Inte sällan är också anpassad utrustning för dessa elever placerat i ett 
klassrum, som inte nödvändigtvis eleverna har lektion i vid behov av utrustningen. 
Även om tillgängligheten till assistenter är lika i både yngre och högre åldrar, 
upplever de äldre studenterna klart mer barriärer och begränsningar i skoltillvaro 
(Hemmingson & Borell, 2002). Jerlinder (2005) säger att det är viktigt att på ett 
tidigt stadium identifiera de funktionshindrade så att skolan kan förebereda och ta till 
de åtgärder som krävs för att eleven ska kunna få möjlighet till en rättvis 
idrottsundervisning. Med åtgärder avses till exempel tillgängligheten så att man kan 
ta sig in och ut ur hallen med rullstol. Att eleven kan utnyttja toaletten på ett bra sätt. 
Även att man kan anpassa materialet för en rättvis undervisning, exempelvis kunna 
höja och sänka basketkorgarna. Ges inte grundförutsättningarna menar Jerlinder 
(2005) att man tar bort chansen till en jämställd undervisning och en korrekt 
delaktighet. Som Erlandsson och Holmberg (2011) skriver leder faktorer som 
delaktighet, inflytande och sammanhang till en ökad meningsfullhet med lektionen 
och på sikt positivare attityd till idrottsundervisningen.   

6.2 Vad idrottslärare anser om undervisning med 
funktionsnedsatta elever   

Nedan presenteras det sammanställda resultat om idrottslärarnas syner på sin 
undervisning av elever med fysiska funktionsnedsättningar.  

6.2.1 Lärarnas tankar om kunskap från egen utbildning 
Stahre och Wretström (2010) har i sin rapport intervjuat åtta lärare om deras 
uppfattningar och kunskaper om att arbeta med funktionshindrade i skolan. När de 
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frågade lärarna om hur de har haft nytta av och kunna tillämpa sina kunskaper ifrån 
sin egen utbildning fick de spridda svar. Ett påstående som alla intervjuade var 
överens om var att man under sin utbildning  gavs för lite undervisning om hur man 
arbetar med barn och ungdomar med fysiska funktionsnedsättningar. En av lärarna 
stack dock ut lite då hon under sin utbildning fått arbeta med funktionshindrade 
elever en gång i veckan under sin utbildning. Detta upplevde hon som väldigt 
positivt och lärorikt, även om det var en klass med enbart funktionsnedsatta elever 
kände hon att hon kunde dra nytta av det till sin kommande undervisning där 
eleverna var mixade. 

 

I samma undersökning (a.a.) uppgav fyra av de åtta tillfrågade att de kände att de 
fick alldeles för lite kunskap med sig från utbildning för att känna sig säkra på att 
undervisa funktionsnedsatta elever. De ansåg att mer tid borde läggas på detta 
område. Den undervisning dessa fyra getts i sin utbildning var långt under de krav 
som de kom att ställas inför de då kom ut i arbetslivet. I vissa fall upplevdes till och 
med den undervisning de fick om funktionsnedsatta sakna aktuell relevans. En 
person upplevde känslan” oh shit hur gör jag nu” (Stahre & Wretström, 2010, s.24) 
när han hade sitt första möte med en funktionshindrad. Samtidigt säger sig denna 
person genom de erfarenheter han har fått genom sitt arbete nu ha betydligt bättre 
kunskap och kompetens inom området. Samtidigt som det fanns en önskan om mer 
undervisning om funktionsnedsatta elever, sade tre av de tillfrågade att de såg en 
problematik i att tilldelas mer tid. Då de menade att antalet funktionsnedsättningar är 
så varierande,  att arbetet med varje ny elev blir unikt och ett individanpassande blir 
svårt att undgå. Lärarna påvisar således varje elevs unika karaktär och menar att det 
finns en svårighet i att generalisera. 

 

Fortsättningsvis visar Stahre och Wretström (2010) på att alla tillfrågade lärarna 
under sitt arbetsliv kommit i kontakt med, och undervisat elever med 
funktionsnedsättning, fast i olika omfattningar. Något som de alla är eniga om är att 
mycket beror på den funktionsnedsatta eleven, hur undervisningen läggs upp. En 
lärare säger ”om eleven har accepterat sin funktionsnedsättning och det är bra 
stämning i klassen är det inga problem att inkludera eleven i undervisningen” 
(Stahre & Wretström, 2010, s.25). En annan röst säger att hon stött på problem som 
inte gått att lösa, men säger samtidigt att det kan bero på bristande kunskaper från 
hennes sida. I hennes exempel var det en elev som vägrade närvara i undervisningen 
trotts upprepade förslag och lösningar, vilka eleven inte uppskattade. (a.a.) 

 

6.2.2 Lärarnas tankar om inkludering av elever med fysiska 
funktionsnedsättningar i idrottsundervisningen  

 

När Stahre och Wretström (2010) pratade med lärarna om begreppet inkludering var 
alla lärarna överens om att delaktighet i undervisningen skall ges, samt att dessa 
elever i sig känner sig delaktiga i den undervisning som erbjuds. En lärare beskriver 
att olika moment och övningar lämpar sig bättre för att få gruppen att fungera som en 
enhet. Hon tar till exempel upp redskapsgymnastik som ett bra moment att arbeta 
med då det alltid går att jobba på olika nivåer i de olika övningarna. På så sätt finns 
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chansen till deltagande för alla. Däremot i bollsporter och andra lagidrotter upplever 
hon en större problematik. Här menar hon att det kan vara svårare för eleverna att 
genomföra samma typ av övningar i ett samspel. Här betonar hon dock vikten av 
alltid lägga upp undervisningen i olika svårighetsgrader så att eleverna erbjuds 
valmöjligeter till att utföra övningarna efter deras förmåga. I vissa fall finns 
situationer där det faktiskt inte finns någon lösning. Här talar hon om särskilda 
moment där möjligheten för att få med en elev med fysisk funktionsnedsättning 
faktiskt inte finns. Dessa elever måste då enligt henne tilldelas någon annan uppgift 
eller utföra någon fysisk aktivitet på egen hand (a.a.). 

 

En annan lärare menar dock motsatsen, och hänvisar till att när man gör sin 
lektionsplanering  utgår man från att alla elever skall vara med. Skulle hinder uppstå 
så löser man det på plats. En tredje lärare menar att eleverna kan känna sig delaktiga 
i gruppen även om de inte utför samma moment. Han säger sig ha goda erfarenheter 
av att arbeta med funktionsnedsatta elever och sällan har han stött på några problem. 
Fyra av de till frågade lärarna säger sig sakna underlag för ett rättvist svar på frågan. 
Då de inte upplever att de jobbat med någon elev med så pass stor 
funktionsnedsättning så att undervisningen skulle behöva läggas upp på ett sådant 
sätt som sträcker sig utanför en vanlig planering. Alla fyra säger sig dock känna en 
viss osäkerhet om situationen skulle uppstå. En viss tvetydighet verkar utifrån dessa 
svar finnas. Karin Jerlinder (2010) visar i sin avhandling att det verkar finnas en viss 
ambivalens ibland idrottslärares inställning till inkludering. Detta menar hon, 
grundar sig på att lärarna är medvetna om att det finns grundläggande problem och 
motsättningar för att kunna skapa en rättvis idrottsundervisning för alla elever. 
Vidare visar hon att erfarenheten av att ha jobbat med funktionsnedsatta barn tidigare 
är den enskilt viktigaste faktorn för att läraren ska ha en positiv inställning till 
inkludering av dessa elever. Andra viktiga faktorer som var betydande för 
inställningen var ansedd kompetens, tid för att hantera klassen så att man inte blir för 
stressad, och att man hade ett bra stöd från skolledningen och arbetskamrater (a.a). 

6.2.3 Lärarnas tankar om fortbildning och stöd   
Fortbildning är ett ständigt diskuterat ämne när det kommer till 
funktionsnedsättningar. Enligt Stahre och Wretström (2010) studie finns det på fem 
av de åtta lärarnas skolor specialpedagoger och speciallärare att tillgå, men endast en 
av lärarna använder sig av dem. På de tre övriga skolorna finns specialpedagoger till 
förfogande, men de är inte avsatta för idrottsundervisningen säger en av dessa lärare. 
En av lärarna använder sig av assistenter som hjälp vid undervisningen, då hon har 
specialklass. Det vanligaste hjälpmedlet som sex av åtta lärare använder sig av, är 
hjälp utifrån i form av sjukgymnaster, handikappförbund, universitet eller läkare. 
Samtliga lärare uppger sig känna stöd från skolan om så önskas men det ligger på 
deras initiativ.  

 

Vidare  säger tre av lärarna att det finns stöd för dem om de önskar, men det stöd 
som erbjuds saknar större kompetens än vad de redan besitter. En av dessa tre menar 
också  att många av de problem som finns ofta ”sopas under mattan av 
skolledningen” (Starhe & Wretström, 2010, s.28) vilket får effekten att det blir 
lärarnas egen uppgift att lösa problematiken (a.a.).  
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På frågan om fortbildning är de alla överens om att möjligheten ges men att de själva 
får söka de utbildningar som kan vara till hjälp. Tre av dessa lärare har bjudit in 
föreläsare samt ordnat med utbildningsdagar för så väl elever som lärare, där man 
testat på olika aktiviteter inom handikappsidrott. Ett annat problem som fyra av dem 
beskriver är att man ges chansen till fortbildningar men att de ofta är placerade 
utanför arbetstid. Samtliga har tagit del i någon form av fortbildning, men endast en 
av dem har fortbildat sig i arbetet mot funktionsnedsatta (a.a.). Som tidigare nämnts 
visar Jerlinder(2010) på att en av de viktigaste faktorerna för idrottslärarna är att ha 
ett bra stöd från skolledning som erbjuder fortbildning vid behov. Jerlinder drar 
också slutsatsen att för en förbättrad inkludering krävs att ämnet diskuteras mer vid 
idrottslärarutbildningen och att inklusion bör vara en del av varje moment, 
framförallt praktiskt. Hon menar också att det måste finnas en utvecklad 
färdighetsträning i en praktisk idrottsundervisning som är inkluderande. I sin 
avhandling visas det också att lärarna som anser sig kompetenta, har positiva 
erfarenheter ifrån arbetssituationer med funktionsnedsatta elever och de som har fått 
gå någon form av fortbildning i ämnet har positivare och bättre attityder till 
inkludering av eleverna. Dessutom så har dessa lärare en mer inkluderande 
undervisning (a.a). 

 

Ett problem som Stahre och Wretström (2010) menar på är att mer än hälften av 
lärarna känner är att informationen om elevens situation är alldeles för liten. Tre av 
dessa saknar även dokumentation om elevens funktionsnedsättning. 
Informationskällan samt kunskapskällan blir således eleverna själva. En av lärarna 
hänvisar till att det är eleven själv som har bäst koll vart i deras hinder består och på 
så sätt har även eleven bäst koll på hur man kan jobba med problemet. Denna lärare 
säger också känna tillit till att eleven värnar om att lösa sin situation till det bästa. 
Dessvärre känner samtliga lärare att en god lösning på hanteringen av eleverna med 
behov av särskilt stöd saknas från skolledningen. Det tunga arbetet ligger således på 
de berörda lärarna och de eventuella arbetslag, hur man skall integrera 
undervisningen så att den är till för alla. Avsaknaden av en speciell pedagogisk 
inriktning och arbetsätt är stor hos de intervjuade lärarna. Fyra av de tillfrågade 
lärarna anser ändå att det finns förutsättningar för att jobba med fysiskt 
funktionsnedsatta elever på deras skolor. Deras skolor var anpassade på ett sådant 
sätt att tillträde till ett flertal lokaler på skolan var möjligt för funktionsnedsatta 
elever . Resterande fyra lärare såg på sina skolor brister avstånd mellan skolbyggnad 
och idrottshall, samt en skola där idrottshallen var förlagd på andra våningen i 
byggnaden i detta fall saknades hiss för transport upp till idrottshallen. Överlag hade 
dock dessa skolor goda förutsättningar för att bedriva en verksamhet för 
funktionsnedsatta elever (a.a.).      

6.2.4 Lärarnas tankar om inkludering av fysiskt funktionsnedsatta i 
friluftsundervisningen  

Flertalet studier (Stahre & Wretström, 2010; Johansson& Södergård, 2009) visar på 
att friluftsliv är en av de svåraste sakerna att lösa för fysiskt funktionsnedsatta elever. 
I Stahre och Wretström studie yrkar tre av de intervjuade lärarna på de friluftsdagar 
samt vinterfriluftsdagar skolorna anordnar blir extra svåra att lösa. Två av dessa 
menar på att det oftast går att lösa så eleverna kan delta, men skulle det inte gå kan 
man komplettera detta med en teoretisk uppgift kring aktiviteten. Den tredje läraren 
hävdar att det alltid skall gå att lösa så att alla elever oavsett funktionsnedsättning 
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kan delta, det som krävs enligt henne är att skolan tar sitt ansvar och ser till så 
flertalet alternativ till aktivitet ges, på så sätt finns alltid något för alla att göra. I 
skolverkets mål som eleverna skall ha uppnått står det ”Genomföra och anpassa 
utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer”(Skolverket, 2011, 
s.51) och stödjer därmed lärarens tankar.  

 

I en annan studie av Johansson och Södergård (2009) påvisas liknande problem var 
det gäller friluftsliv. När Johansson och Södergård har frågat lärare om möjligheter 
och begränsningar för rullstolsburna elever i friluftsundervisningen menar lärarna på 
olika brister och svårigheter. Lärare A säger här att den ända pedagogiska 
undervisning han blivit tilldelad under sina verksamma år som lärare är de poäng ( 
5st) då han läste på högskolan. Samtidigt säger han att både han själv och kollegor 
legat på skolledningen om önskemål om fortbildning så har resultatet uteblivit. Den 
elev som han nu undervisar har en form av cp-skada och sitter i rullstol. Eleven har 
rörlighet i överkroppen och deltar i den mån som han kan. Då komplikationer uppstår 
ges eleven andra alternativ. Läraren menar här att det är rullstolen som är det stora 
problemet då stora delar av friluftsundervisningen bedrivs i lite svårtillgänglig 
terräng. Han menar dock att det inte är en omöjlighet för eleven att delta i all 
undervisning. Som exempel tar han upp att om man kan få några av klassens elever 
att vara behjälpliga med att köra den rullstolsbundna eleven så blir ett deltagande 
möjligt, här betonar han dock ett problem, om rullstolen skulle gå sönder på något 
sätt så bär han yttersta ansvaret för detta och kan då få bära eleven tillbaka till 
skolan. Läraren uttrycker att detta skulle kunna bli väldigt jobbigt. Han ger också 
andra exempel på hur man kan få undervisning att vara lättillgänglig för den 
rullstolsburne eleven, och tar upp kajakpaddling som ett exempel. Med tanke på att 
eleven har en fullt fungerande överkropp blir således denna aktivitet inget problem 
att delta i. Finns resurserna så finns även möjligheterna poängterar han. Oftast blir 
det en kostnadsfråga för att integrera en rullstolsburen elev i friluftsliv, exempel som 
är vinter relaterade. Här finns stora möjligheter för eleverna, men oftast är 
utrustningen dyr eller saknas möjlighet att införskaffa den (a.a.). 

  

En annan lärare har arbetat med en rullstolsburen elev som satt i en elektrisk rullstol. 
Eleven deltog mer sällan i de friluftsaktiviteter som genomfördes, utan eleven 
observerade mer de andras aktiviteter. Eleven kunde t ex inte sitta upprätt därför 
kunde eleven inte delta i kajak paddling, när eleverna skulle lära sig använda trangia- 
kök var eleven med men kunde inte böja sig ner och aktivt deltaga. Här är den 
berörda lärare väldigt självkritisk, och menar på att, dessa problem hade kunnat 
undgås egentligen. Men han känner att han saknar kompetens för att ge eleven 
tillfredsställande undervisning. Tidsbristen nämns också som en bidragande orsak. 
Men även att eleven hade stora svårigheter, så la man fokus på att lösa andra problem 
istället (a.a.).  

 

En tredje lärare säger sig lyckats få ihop undervisningen så att rullstolsburna elever 
kunde delta fullt ut. ”Det gäller vilka roller man hittar och skapar” (Johansson & 
Södergård, 2009, s.28). Denna elev deltog i så väl simning, vandring, paddling samt 
orientering. Med visst undantag för transport till och från platserna. Här blev elevens 
assistent nyckeln till framgång, som exempel fungerade assistenten som ben vid 
orienteringen och eleven som hjärna. Denna lärare menar att man ibland måste välja 
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bort viss undervisning för att få gruppen att känna sig om enhet där ingen blir 
utanför. Läraren anser sig också förbered för att jobba med en rullstolburen elev dels 
pågrund av sin långa erfarenhet men också mycket tack vare assistenten. (a.a.).  

 

6.3 Lyckade åtgärder för idrottsundervisning av fysiskt 
funktionsnedsatta   

 
Under detta avsnitt kommer vi att presentera de lösningar och anpassningar som 
praktiserats och ansett lyckosamma i verkligheten. Lösningar som gjort att de fysiskt 
funktionshindrade eleverna har fått bättre förutsättningar för en lyckad undervisning i 
idrott och hälsa.   

 

Jerlinder (2005) har i sin delstudie gjort en fallstudie på en funktionsnedsatt pojke i 
tio års ålder. Denna fallstudie har många lyckade exempel på lösningar och 
anpassningar för att pojken som fiktivt kallas Anders ska kunna delta. Det första som 
Jerlinder tar upp är de praktiska förutsättningarna. Att det finns en tillgänglighet till 
platsen för lektionen. I de flesta fall är detta idrottshallen som är utrustad med hiss 
för rullstolsburna. Det finns även ett separat omklädningsrum för Anders som 
underlättar ombytet till lektionen. Anders har även en personlig assistent som följer 
med under dagen och kan hjälpa till vid exempel toalettbesök och klädombyte. 
Tryggheten som assistenten ger signalerar både Anders och idrottsläraren om.  

 

Fortbildning lyfts även fram som något positivt i Jerlinders(2005) studie. 
Idrottsläraren hade fått gå en kurs med speciellt fokus på ryggmärgsbråck som var 
Anders nedsättning. Vilket framstod som positivt då läraren fick tips och idéer om 
övningar och effekter av olika situationer då man har ryggmärgsbråck. I en grekisk 
studie gjord av Doulkeridou m.fl.(2011) visar de hur fortbildning har haft en positiv 
effekt på lärarna och dess inställning till inkludering av funktionsnedsatta i 
idrottsundervisningen. I samband med att Grekland anordnade Paralympics skapades 
ett utbildningsprogram för att öka medvetenheten och förändra attityder mot 
funktionsnedsatta. Syftet var även att inspirera medlemmar att delta i kommande 
Paralympics samt att utbilda för ett bättre samhälle för alla. Det här 
utbildningsprogrammet ledde till att vissa lärare undervisar i en specifik kurs om 
Olympiska spelen och Paralympics. Studien visar att idrottslärarna har en positiv bild 
till inkludering av funktionsnedsatta i undervisningen. Författarna tror att 
fortbildningen och den ökade kunskapen är en av faktorerna till den goda 
inställningen. En viss progression och förändring verkar ha skett då tidigare resultat 
har visat på mer negativa attityder. Vidare så pekar de på att lärare med någon form 
av akademisk förberedelse för att undervisa dessa elever generellt sätt har bättre 
inställning till de funktionshindrade. Något som även stöds av Jerlinders (2010) 
studie där lärare som kände sig förberedda och kompetenta inför situationen också 
hade positivare attityd och mer inkluderande undervisning. En positiv attityd menas 
också vara en förutsättning för att kunna skapa en inkluderande idrottsundervisning 
(a.a).  
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Jerlinders (2005) fallstudie bygger på delaktighet, erkännande och relationer i 
klassen. I detta fall försökte läraren göra så lite anpassningar efter Anders som 
möjligt för att istället utmana och utveckla. Detta ledde till att Anders var med på 
nästan allt även om han ibland inte kunde utföra övningarna på exakt samma sätt 
som övriga elever. Detta tyckte han dock inte var konstigt utan kändes helt ”vanligt” 
för honom. Det fanns alltså vissa kompenserande anpassningar för att eleven ska 
kunna delta. Det viktiga lyfts fram i att anpassningarna inte får vara för utpekande 
och får gärna vara tillgängliga för alla elever. Framställandet av anpassningen är 
också viktigt då man kan presentera lösningen som en hjälp för Anders och därmed 
blir utpekande. Bättre då att presentera anpassningen som en möjlighet för alla och 
då kanske i synnerhet Anders. Fokuset bör alltså inte ligga på individen utan en 
möjlighet för gruppen. Även Gräslund och Lindquist (2011) tar upp det här med 
pedagogiska anpassningar och att det kan vara väldigt utpekande och förstärkande av 
bilden som annorlunda. Vidare som beskriver de även vikten av att anpassningen har 
rätt funktion för ändamålet. Som exempel visar de på hur olika bollar används i 
bollspelet utan att underlätta spelet och senare också plockats bort återigen. Till 
skillnad från Anders fall där läraren var medveten om de fysiska problemen, men 
ändå valde att planera för att utmana och utveckla Anders så verkar lärarna i 
Gräslund och Lindquists (2011) studie omedvetna om problemet. Lärarna har tagit 
för givet att eleverna inte behöver några anpassningar och kan delta på samma sätt 
som alla andra. Utifrån dessa två studier framstår utformande och presentationen av 
olika anpassningar som viktigt för en lyckosam och positiv idrottsundervisning för 
funktionsnedsatta. Något som även stöds av Jerlinder (2010) studie där lärare som 
kände sig förberedda och kompetenta inför situationen också hade positivare attityd 
och mer inkluderande undervisning. En positiv attityd menas också vara en 
förutsättning för att kunna skapa en inkluderande idrottsundervisning (a.a). James, 
Kellerman och Lieberman (2011) lyfter i sin studie fram att man även kan ta hjälp av 
andra källor för att klara situationen bra. De nämner att man kan ta hjälp av 
sjukgymnast, läkare, delta i olika workshops och utnyttja internet för att hitta 
lösningar för en inkluderande undervisning. Betydelsen av förebilder tar de också 
upp som viktigt och att dessa kan saknas för de funktionsnedsatta eleverna eftersom 
uttrycket för de inte är lika stort i media. Med detta i beaktande förespråkar de 
betydelsen som en föreläsare kan ge. Exempelvis en paralympicsatlet skulle kunna 
inspirera och aktivera dessa elever menar forskarna. Vidare så pekar de på att detta 
även kan öka förståelsen ifrån de andra eleverna som då kan bli mer accepterande 
mot de funktionsnedsatta eleverna (a.a.)   

 

Jerlinder (2005) skriver också om vikten av ett erkännande. Utifrån kriterierna att 
man har förutsättningar att delta, man är medveten om den funktionsnedsattes 
problem och att man ändå har gett resurser för att klara av att deltagande. Detta samt 
att klassen är accepterande och förstående mot eleven utan att verka negativt och 
utpekande. Elevens bemötande från övriga klassmedlemmar är således en viktig 
faktor för att fallet ska kunna anses som lyckosamt. I Jerlinders (a.a.) fallstudie tillåts 
Anders vara sig själv hela tiden, blir accepterad och har rättvisa möjligheter till att 
delta(vilket han också gör). Utifrån detta kan man anse att Anders uppfyller kraven 
för erkännande i gruppen.   
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Det som Jerlinder diskuterar och lyfter fram som det viktiga för att uppnå en 
lyckosam idrottsundervisning för funktionsnedsatta är följande punkter:  

- Stödinsatser för det organisatoriska (möjligheter till att delta), mänskliga 
resurser och de sociala grupperingarna i ett samspel som fungerar 

- Vissa anpassningar i det pedagogiska och organisatoriska upplägget som är 
kompensatoriska eller omfördelande men ändå ger erkännande i gruppen 

- En inkludering som startar vid tidigt. Att eleven får vara med från början 

 

Erlandsson och Holmberg (2011) visar på hur funktionsnedsatta elever med positiva 
upplevelser och inställning till idrottsundervisningen har hög känsla av sammanhang. 
Vidare lyfter de fram exempel på saker som läraren gör för att öka känslan av 
sammanhang. En sådan sak är att läraren både pratar och visar när man går igenom 
en ny övning. Att både visa och berätta om den ökar begripligheten för eleverna och 
därmed förståelsen för syftet. Även att presentera tanken med lektionen gör att 
övningar kan sättas in ett sammanhang och förståelsen och begripligheten ökar. De 
lyfter även fram att delaktigheten och inflytandet är viktiga faktorer för motivationen 
och därmed också känslan av sammanhang. Flertalet elever i studien uttrycker att det 
inte har så stort inflytande hos läraren.  Som konsekvens av detta blir ibland 
övningarna för svåra för eleverna att hantera. Erlandsson och Holmberg trycker på 
hur en delaktighet och inflytande på lektion leder till en ökad mening med tillvaron. 
Således blir även vikten av en god grupptillhörighet viktig för att vara delaktig och 
en positiv lärmiljö vilket både Erlandsson och Holmberg (2011) visar men även 
Jerlinder(2005) i sin fallstudie.  

 

Att motivationen är en av nycklarna för den positiva läromiljön och upplevelsen är 
sedan länge känt. Erlandsson och Holmberg (2011) visar att elever med en mer 
varierad undervisning också har en mer lustfylld inställning till idrottslektionerna. 
Eleverna som får utföra samma övning för länge eller för ofta uttrycker en 
missnöjdhet och minskad motivation. Övningen måste också vara på en lämplig nivå 
för att stimulera motivationen. Blir det en för stor utmaning eller för enkelt upplevs 
det som tråkigt och ointressant vilket är sänkande för den ackumulerande känslan av 
sammanhang.  
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7 DISKUSSION 
I detta avsnitt diskuteras och ovanstående resultat med utgångspunkt i det 
sociokulturella perspektivet.  

7.1 Kommunikation 
I vår litteraturstudies resultat finner vi visa specifika delar som kan vara till stort 
avgörande för idrottsundervisningen skall bli lyckad eller inte. Som bland annat 
Jerlinder (2005) säger är kommunikation bland de viktigaste delarna för lyckad 
undervisning för så väl elev som lärare. Kommunikationen mellan eleven och läraren 
blir oftast avgörande för om resultatet skall bli lyckat. Genom samtalet kan 
undervisningen anpassas i den mån och de möjligheter som finns på respektive skola. 
Här finns också chansen för eleven och läraren att stolpa upp de förväntningar som 
de har på undervisningen samt vägar att nå de mål som skolverket utformat. Eleven 
kan genom samtalet hjälpa både sig själv och läraren, för en lyckad undervisning 
(a.a.). Säljö(2005) menar utifrån det sociokulturella perspektivet att både språket och 
interaktionen har väldigt stor inverkar på utgången för kontexten och miljön blir.  . 
Erlandsson och Holmberg (2011) är de inne på denna linje, en funktionshindrad elev 
ges i viss mån större tillfälle att påverka sin undervisning. Erlandsson och Holmberg 
menar även på att dessa elever gärna skulle vilja vara än mer delaktiga, och att 
lärarna skall anpassa undervisningen än mer. Vidare menar dem att bristen på just 
kommunikation, i vissa fall leder till ett antagande från läraren att eleven inte vill 
testa på vissa moment, vilket enligt dem är en feltolkning då eleven gärna sett en 
anpassning av övningen. Nyckeln till en god kommunikation är inte bara mellan 
lärare och elev utan även skolledningen måste backa upp och visa sitt stöd och kunna 
hjälpa till . Jerlinder (2005) är inne på detta och menar att en av de faktorer som 
påverkar till en lyckosam utgång är att man ger eleven stödinsatser. Stödinsatser i 
form av organisation, mänskliga resurser och de grupperingar som eleven placeras i. 
Dessa stödinsatser måste även de fungera i ett samspel men för att en 
funktionsnedsatt ska få de stödinsatser den behöver krävs en uppmärksam och alert 
skolledning. Säljö (2005) är inne på att om flera parter är inblandade i en gemenskap 
kan man se tänkandet utifrån ett kollektivt synsätt. I en god harmoni får detta 
kollektiva tänkande positiva konsekvenser för alla deltagande parter och en bättre 
kontexter kan skapas.   

 

Ett annat problem som vi har uppmärksammat i denna studie är skillnaden som tycks 
föreligga mellan yngre och äldre elever. Elever i äldre klasser tenderar att vara mer 
missnöjda med sin skolsituation än de yngre eleverna (Hemmingson & Borell, 2002). 
Detta tror Hemmingson och Borell beror på att när eleverna blir äldre får man fler 
lärare och är sällan stationerad i ett och samma klassrum. Spridningen av klassrum 
försvårar vardagen för många av de fysiskt funktionsnedsatta eleverna. Fler lärare 
leder till ett ökat kommunikationsområde och riskerna för bristerna i 
kommunikationen ökar (a.a.). Jerlinder (2005) är även inne på att en tidig 
inkludering är viktigt för att få erkännandet från gruppen. I den svenska skolan byter 
man ofta klass minst en gång under sin studietid. När man har bytt klass är det 
svårare att få samma erkännande och känna sig lika delaktig som övriga elever. 
Utifrån vad vi har sett i resultatet ligger det en stor vikt i att bli ansedd som likvärdig 
med övriga medlemmar i gruppen. Detta behöver inte innebära att man gör alla 
övningar på ett exakt likadant som kamraterna. Så länge man inte blir för utpekad 



27 

ifrån gruppen. Bristen på samspel mellan elev, lärare och skolledning verkar också 
påtagligare jämfört med de yngre eleverna. Eleverna uttrycker lärarens omedvetenhet 
om deras situation och hur de tar för givet att de är som övriga klassmedlemmar. Här 
ska man observera en viss skillnad i lärare som är omedvetna och medvetna. Läraren 
i Jerlinder (2005) studie visar på en medvetenhet även fast han låter elever göra i 
princip alla saker för att utmana och utveckla honom. Detta är stor skillnad mot 
lärare som är omedvetna och tar för givet att en funktionsnedsatt kan göra allt på 
samma villkor som övriga elever. Det språkliga utbytet av tankar och idéer måste här 
utvecklas främst mellan lärare och elev för att skapa en bättre studiemiljö.  

7.2 Fortbildning och användandet av resurser 
Något som Jerlinder (2005) uppmärksammat förutom svårigheten med 
kommunikation är hur man ska välja att utnyttja sina resurser. En förutsättning för att 
vi ska kunna skapa en skola för alla och en så rättvis idrottsundervisning som möjligt 
är att grundförutsättningarna finns. Grundförutsättningar är att man kan ta sig in och 
ut ur idrottshallen utan problem, kan delta även på orienteringsdagar och 
undervisning utomhus. Även att man kan byta om till ändamålsenliga kläder och 
utrustning. För att möjliggöra detta krävs det en medvetenhet och förståelse ifrån 
omgivningen. Att skolledning och lärare planerar och engagerar sig för att 
möjliggöra en adekvat undervisningssituation för eleven. Som Säljö (2005) skriver 
kan en kontext aldrig generaliseras på alla människor utan man måste skapa 
förutsättningar för att eleven ska kunna bli en del av kontexten.  

 

Utifrån vårt resultat ser vi ett önskemål ifrån både lärare och elever om en ökad 
kunskap hos lärarkåren angående funktionsnedsättningar. För att läraren ska kunna 
använda sina redskap, instrument och miljöer på rätt sätt krävs det en utvecklad 
förståelse för elevens situation . Denna kunskap verkar inte ges i tillräcklig mängd 
under lärarkårens akademiska utbildning (Stahre & Wretström, 2010). Utifrån 
resultatet framstår detta som något som borde ses över och utvecklas. Merparten av 
de intervjuade uttrycker i sina reflektioner om att jobba med funktionshindrade 
elever en viss otrygghet. Denna otrygghet övergår med tid och erfarenhet till 
trygghet. Överlag representeras undervisning på lärarutbildning med 
funktionshindrade elever med ett fåtal tillfällen under en hel utbildning (a.a.). Med 
en utvecklad kunskap hade man på ett bättre sätt kunnat använda sig av de 
intellektuella redskap och artefakter som Säljö (2005) menar finns.  I dagens läge 
krävs det istället att skolledningarnas medvetenhet gör att de fortbildar sina anställda 
i behandling och bemötande av funktionsnedsatta. Tid och pengar hade här kunnat 
sparas in ifrån skolorna via en utvecklad lärarutbildning. Fortbildning visar sig ha 
haft god effekt och gett förbättringar på elevens uppfattningar både i den grekiska 
studien där ett nationellt utvecklingsprogram startades, men även i Sverige och 
Jerlinders (2005) fallstudie. Fortbildning leder till att läraren får en utökad förmåga 
att utnyttja språket och samspelet med eleven. Dessa två faktorer är nycklar till en 
god mediering och kunskapsintag enligt de sociokulturella teorierna (Säljö, 2005).  

 

Ett alternativ till fortbildningen är att man tar till ett utomstående redskap i form av 
en assistent som kan bidra med sin kunskap och kunnighet till situationen. På så sätt 
blir assisten ett verktyg för den mediering som Säljö (2005) pratar om. Både lärare 
och elever uttrycker sig att det är en god väg att gå (Stahre & Wretström, 2010; 
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Erlandsson & Holmberg, 2011). Läraren för att den då inte måste ägna all fokus på 
en elev utan även kan ge övriga elever den tid de behöver. Eleven i sin tur kan få 
hjälp och stöttning ifrån assistenten i vissa situationer. I ett positivt samspel mellan 
dessa tre individer gynnas alla maximalt. Läraren kan få utökad förståelse men även 
stöttning ifrån assistenten. Eleven får nödvändigt stöd men även en pådrivare i form 
av assistenten. Assistenten får utnyttja sin kunskap och utveckla sin adept. Vi vill 
dock betona att lösningen inte bara ligger i att man tar in en assistent, men det kan 
vara ett steg på vägen till en fortbildad lärare och bättre förutsättningar för eleven. 
Det krävs dock ett aktivt engagemang ifrån alla parter. Något som även de 
intervjuade lärarna påvisar i sina svar är just att hitta vägar till fortbildning, är att 
utnyttja de resurser som finns tillgängliga. Som exempel tas sjukgymnaster och 
personliga assistenter upp som bra inspirationskällor. Dessa personer arbetar oftast 
närmst eleven och blir således den som har störst kännedom om eleven. Genom 
dialoger med dessa kan förhoppningsvis ett bättre lärande och deltagande uppnås för 
eleven. Vi anser att det krävs flertalet aktivt engagerade för att förändra och skapa en 
positiv läromiljö. Säljö (2005) menar på att vårt sätt att agera är starkt kopplat till 
normverk och olika kontexter. Därmed krävs det att de inblandade i kontexten också 
agerar i rätt riktning om man vill förändra normverket. 

 

Säljö (2005) beskriver hur materiella ting(artefakter) skapat av människor underlättar 
och har gjort saker mycket enklare för oss människor. Dessa artefakter är till för att 
göra komplexa saker, så som miniräknaren till exempel. Vi kunde se hur dessa 
artefakter ibland inte används på ett underlättande sätt utan snarare det motsatta. I 
Gräslund och Lindquist (2011) undersökning ser man hur olika bollar med pinglor 
används men inte på något sätt hjälper de funktionsnedsatta i undervisningen. Här ser 
man artefakternas betydelse och hur de måste användas på ett eftertänksamt sätt där 
de fyller sin innebörd att uppnå en bra inlärning och mediering Innebörden av att 
reflektera över sina metoder blir således en viktig del för att utveckla och förbättra 
sin undervisning som lärare. 

 

Stor del av vårt resultat berör friluftsliv och det som hör där till. Friluftslivet utgör ett 
fåtal moment under varje termin men benämns samtidigt i skolverkets mål som en 
viktig aspekt vid bedömning. Därför anser vi att det varit extra intressant att titta på 
forskning kring just detta. Dels pågrund av den miljö man förväntas vistas i samt de 
hinder som många lärare ser som problem vid dessa dagar. Det gäller att hitta 
kreativa lösningar för att kunna skapa ett deltagande för alla elever.  Samtidigt finns 
det en oskriven regel om att det ligger på idrottslärarens ansvar att styra och ställa 
under de friluftsdagar som skolan anordnar.  

 

 

7.3 Metoddiskussion  
I vår studie har vi sökt artiklar inom olika pedagogiska databaser. De databaser som 
vi hade bäst utdelning på har varit Swepub och DIVA. Både dessa databaser 
innehåller bara svenska publikationer vilket vi tyckte var positivt då det är främst 
studier inom Sverige som vi var intresserade av. Urvalet för oss har gått relativt 
enkelt då våra sökord gav begränsningar ner till cirka 20 träffar. Utifrån dessa träffar 



29 

kunde vi göra ett ytterligare urval genom att läsa abstracts och resultat i artiklar. Vi 
anser att vi har hittat bra och lämpliga artiklar som vi kunnat använda oss av för att 
besvara vårt syfte då flertalet av artiklarna har varit liknande vår frågeställning, men 
med vissa skillnader. De internationella artiklarna var svårare att sortera fram men 
även där fick fram relevanta artiklar efter att ha sorterat och granskat olika alternativ 
lite noggrannare.   

 

Vi bestämde oss i ett tidigt skede av studien att fokusera enbart på fysiska 
funktionshinder och utesluta de psykiska. Detta val gjorde vi för att vårt intresse låg 
främst i bemötande och behandlingen av fysiska funktionshinder samt att underlaget 
är mycket större på den sidan. För forskare finns det en viss problematik ur både 
etisk och praktisk synpunkt att studera personer med psykiska 
funktionsnedsättningar, vilket är en av anledningarna till att underlaget är mindre på 
dem. Detta val som vi gjorde ledde såklart i sig till en ytterligare avgränsning i vår 
sökning.  

 

Det man kanske hade kunnat önska ifrån våra artiklar är att det varit fler artiklar på 
en högre nivå, alltså licentiat artiklar och avhandlingar. Nu var flertalet av våra 
artiklar olika former av examensarbeten och uppsatser, men vi kunde även stötta upp 
med några av högre dignitet. Flertalet av artiklarna har innehållit intervjuer och på så 
sätt kunnat ge en bredare bild av verkligheten på skolorna.  

 

Då behandling och bemötande av funktionsnedsatta ständigt är i fokus är det viktigt 
att informationen som vi utgått ifrån inte är gammal och stabbig. Våra artiklar är 
publicerade inom de senaste åren och är därmed aktuella vilket vi ser som positivt. 
Eftersom artiklarna vi har använt oss av har varit oberoende av varandra, men ändå 
visat på liknande resultat stärks trovärdigheten i vår studie och dess resultat. 
Skillnaden i inställning till idrottsundervisningen mellan yngre och äldre åldrar som 
tidigare visats, syns även om man tittar på resultaten i våra olika artiklar utefter vilka 
åldrar de har observerat.   
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8 PEDAGOGISKA IMPLIKATIONER  
 

När vi började arbetet med litteraturstudie så var vi inte särskilt insatta i begreppen 
funktionshindrad / funktionsnedsatt. Detta i sig får vi mer eller mindre stöd utav i 
form av de intervjuade lärarna från tidigare forskning. Det finns enligt oss och dem 
brister i den utbildning vi går, i arbetet med att arbeta med barn och ungdomar med 
funktionsnedsättningar. De ynka timmar som ges i utbildningssyfte under 
utbildningen är alldeles för få för att skapa trygghet i det kommande arbetet.  Vi har i 
vår studie valt att fokusera på fysiskt funktionsnedsatta och saknar således kunskap 
om hur forskning ser ut på området med psykiska funktionsnedsättningar. Vilket 
skulle kunna vara intressant att titta på i en vidareutveckling för att på så sätt få en 
helhetsbild inom området.   

 

Dialogen mellan lärare och elev är något som genomsyrat hela studien, för att uppnå 
en så bra undervisning som möjligt är dialogen otroligt viktig. Här finns chansen att 
skapa goda förutsättningar för båda lärare och elev. Att skapa en bra gruppdynamik i 
klassen ger också en större trygghet hos eleven vilket i sig leder till ett ökat 
deltagande tolkar vi det som. Samtidigt gäller det att lägga upp undervisningen så att 
övriga elever fortfarande känner stimulans i sin undervisning. Många av de 
intervjuade lärarna påtalar vikten av just detta att inkludera de funktionshindrade 
eleverna i undervisningen men samtidigt får det inte bli på ett sådant sätt att övriga 
känner sig åsidosatta. En undervisning som i viss mån kan bestå av 
individanpassning är således att föredra då situationer uppstår där vissa 
komplikationer kan tillkomma. Även här blir då dialogen mellan elev och lärare av 
stor betydelse. Det gäller att stämma av så att både vi som lärare och eleven känner 
oss tillfredsställda i undervisningen och det arbete vi utför. Att utnyttja de resurser 
som skolan erbjuder i form av elevassistenter, kan här vara av stor betydelse, 
assistenten skall aldrig fungera som lärare men blir en utmärkt resurs som man skall 
ta till vara på. Assistenten är oftast den som känner eleven bäst av de vuxna på 
skolan, och blir på så vis ett utmärkt bollplank. Som vi nämner här utgör assistenten 
en stor del av arbetet med utvecklingen för ett bättre lärande. Men det går även 
utmärkt att vända sig till så väl läkare som handikappsförbund för en utökad 
förståelse och kännedom om de faktorer som påverkar en person med 
funktionsnedsättning. Här finns expertis och reflektioner från berörda 
funktionshindrade inom handikappsförbundet som kan delge oss erfarenhet från 
deras skolår . Samtidigt finns det inom läkarkåren ett stort kunnande från så väl 
doktorer som sjukgymnaster. Så länge resurserna finns tillgängliga finns också 
möjligheterna till en bättre läromiljö. Detta påvisas även i de intervjuer vi tagit del av 
i vår studie.   

 

En annan tanke som vi funderat lite på är hur man kan komma till bukt med 
problemet att eleverna känner sig mer otrygga när de kommer upp i åldrarna. Här 
tror vi att kommunikationen mellan elevens lärare måste förtätas. Då eleven under 
sina yngre gått med samma klasskamrater och oftast haft samma lärare i alla ämnen. 
Skolorna har oftast varit mindre och tillgängligheten till material som underlättat 
undervisningen har funnits nära till hands. Tryggheten avtrubbas på så vis i de ibland 
i de allt för stora klasskonstellationer som uppstår när man tar steget in i 
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högstadieskolan. I samband med det steget uppstår det ofta också en form av 
transport från så väl vanliga lektionssalar som till idrottslektionerna. En fråga som 
väckts är om det alltid finns utrymme i form av tid från lektion ett till lektion två, 
som i denna tanke då skulle vara idrott och hälsa, även för en funktionsnedsatt. Kan 
det vara något som speglar det resultat vi fått fram? Med tanke på att det finns ett 
större missnöje hos de äldre eleverna. 

 

När vi nu sammanfattar denna litteraturstudie så kan vi konstatera att vi troligtvis lärt 
oss en hel del och fått ganska bra tips på vägen inför vårt kommande arbete genom 
det material vi studerat. Som sagt tidigare hade vi ganska lite erfarenheter om att 
jobba med funktionsnedsatta elever samt relativt lite kunskap om hur man skall 
bedriva yrket. Genom denna studie har tankar och idéer väckts och nyfikenhet att 
lära sig mer har blivit större. Inte för att vi på något sätt känner oss fullt reda att anta 
utmaningen att arbeta med funktionsnedsatta, så känner vi ändå att vi kommer mer 
rustade än innan den denna studies start.  
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