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Förord 
 
Vi vill börja med att tacka de idrottslärare som ställt upp och tagit sig tid att svara på 

enkäterna och på så vis medfört att vi fått material till vår undersökning.  

 

Vi vill framföra ett stort tack till vår vetenskapliga handledare, Inger Karlefors, för att du gett 

oss vägledning genom arbetets gång. 

 

Slutligen vill vi tacka våra vänner och bekanta som hjälpt oss att se de fel inte vi sett. 

 

 

 

Luleå, november 2006 

 

Jan Drugge, Kimmo Erkkilä 
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Abstrakt 

 
Enligt statistiska centralbyrån finns det idag 600 000 rörelsehindrade i vårt samhälle. Hur 

många av dessa som är barn och ungdomar framgår inte av statistiken, men att det finns 

rörelsehindrade som ska ingå i den dagliga undervisningen vet vi alla. I Lpo94 (Läroplan för 

det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, [Lpo94] 1994). 

 står att läsa att det är viktigt att se alla elever och utgå från deras behov vid undervisningen. 

Finns det då elever med särskilda svårigheter som behöver extra mycket hjälp och resurser så 

är det viktigt att denne elev får det för att kunna erbjuda en likvärdig utbildning för alla.  Det 

övergripande syftet med den här uppsatsen är att utifrån denna bakgrund undersöka om lärare 

i idrott och hälsa inkluderar rörelsehindrade i den dagliga undervisningen. Vi har också haft 

som avsikt att undersöka idrottslärares åsikter samt vilka orsaker de haft till att inte inkludera 

rörelsehindrade i undervisningen. För att kunna besvara de nyss nämnda frågeställningarna 

har vi främst använt oss av en enkätundersökning. Vi har dessutom använt oss av en intervju 

med en vuxen rörelsehindrad för att få fram relevanta frågor till enkätundersökningen och för 

att få fram en djupare analys av ämnet. Enkäter skickades ut till alla verksamma idrottslärare 

inom Luleå Kommun. Trettiosju stycken idrottslärare fick således var sin enkät.  Resultatet 

visar att idrottslärare anser att inkludering ska genomföras. De vill dock betona 

specialundervisningens viktiga roll som ett komplement till den ordinarie 

idrottsundervisningen. Därtill visar undersökningen att kunskap, tid och ekonomi kan vara 

begränsande faktorer i inkluderingsarbetet. Enkätsvaren antyder att det finns kunskapsbrister 

om handikappet rörelsehinder.  
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1 Bakgrund 
 

1.1 Inledning 
 
Vårt intresse att belysa detta problemområde väcktes när vi hade en halvdags utbildning i 

handikappidrott i vår första kurs vid Luleå tekniska universitet. I Lpo94 (Läroplan för det 

obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, 1994 [Lpo94]) står att läsa att 

skolan ska vara till för alla oavsett fysisk eller psykisk status. Hur jobbar då lärare i idrott och 

hälsa med inkludering1 av rörelsehindrade elever? Vad har idrottslärarna för tankar och mål i 

en skola för alla?  Eftersom vi utbildar oss vid LTU och förmodligen även kommer att jobba 

inom skolan i vår hemkommun så har vi begränsat undersökningen till just vår hemkommun. 

Vi ska med vårt arbete försöka öka er förståelse för vad inkludering är och vad handikappet2 

rörelsehinder står för. 

 

Vi har tittat på samhällets syn på rörelsehindrade från bondesamhället via industrialiseringen 

till dagens informationssamhälle. Detta har vi gjort för att skapa oss en helhets bild över hur 

de funktionshindrade har varit accepterade i samhället. Vår ambition är att visa hur 

samhällsklimatet har påverkat synen på de funktionshindrade. Men först vill vi ge er läsare en 

möjlighet att sätta er in i, och förstå, centrala begrepp i vår uppsats.      

 
Vad är det som skiljer en människa med funktionshinder från andra? 

Världshälsoorganisationen, who, har beskrivit funktionshinder som en begränsad förmåga på 

grund av en skada eller sjukdom. I den meningen innebär inte funktionshindret en egenskap 

hos individen utan ett hinder som är relaterat till miljön. När samhället förändras, förändras på 

så vis även funktionshindret.  

 

Den som är rörelsehindrad har ofta ett synligt och välkänt funktionshinder, men det finns 

många med osynliga rörelsehinder som påverkar deras vardag i högsta grad. Idag finns det 

cirka 600 000 rörelsehindrade i vårt samhälle. (Kulturrådet, 2006). Många av dem går i skolan 

och ska enligt Lpo94, inkluderas i den dagliga undervisningen.  

                                                 
1 Innefatta, inbegripa, medräkna. Innebär att alla elever tas emot på lika villkor och med hänsyn till individernas 
olika förutsättningar och behov. 
2 Uppstår i miljöer som ej är anpassade till funktionshindret 
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Integreringstanken3  växte fram på 60-talet och tanken var att alla barn skulle gå i den vanliga 

skolan, även barn med funktionshinder som ofta gick i särskilda klasser (Emanuelsson, 2004). 

Därefter utvidgades integreringstanken till att barn med funktionshinder borde gå i samma 

klass som sina jämnåriga kamrater. Att elever med funktionshinder ges möjlighet till 

delaktighet i klassens aktiviteter är än idag en utmaning som skolan kan ha svårt att leva upp 

till.  

 

1.1.1 Begreppet integrering/ inkludering  
 

Begreppet integrering har använts länge i Sverige, både i skolan och i samhället i stort.  

Tanken med integreringsarbetet har varit god, men har målet med integreringstanken 

uppnåtts? Från 1960-talet och framåt har begreppet integrering använts allt för godtyckligt 

och i de flesta fall felaktigt. Detta har förekommit frekvent i skola och undervisning som en 

ideologisk målsättning. Detta har gjorts för att motverka segregeringen4 i skola och samhälle. 

I själva verket har integreringen blivit en organisatorisk åtgärd för att flytta in och anpassa 

avvikande elever i en så kallad ”vanlig” skolklass. Så i själva verket har det handlat om att 

diagnostisera och sätta etikett på eleven. Integrerings arbetet har kommit att handla om 

enskilda elever och inte en större sammanfogad grupp som växer tillsammans. Utvärderingen 

av integreringen har fokuserats på den inflyttade eleven, men inte på själva gruppen eller 

miljön där integreringen har genomförts. Begreppet har med andra ord blivit en benämning 

för en placerings åtgärd (Emanuelsson, 2004). Gruppintegrering påverkar funktionshindrade 

positivt vad gäller deras identitet och självuppfattning. Gruppintegrering innebär att en grupp 

med elever, ca 3-5 stycken, med samma eller olika funktionshinder placeras i en vanlig 

skolklass. Denna gruppintegrering medför också att elever utan funktionshinder upplever att 

kontakten med de funktionshindrade eleverna är berikande, eftersom de då får ett nytt 

perspektiv på sin egna situation (Brodin & Lindstrand, 2004). 

 

Individen skall ha varit segregerad dvs. avskild från gruppen för att denne ska kunna bli 

integrerad. Det krävs att personen har varit utesluten för att vederbörande ska kunna bli införd 

i någonting dvs. integreras. Har denne däremot varit innesluten och därmed varit en självklar 

del av en helhet, så har personen varit inkluderad (Brodin & Lindstrand, 2004).  

                                                 
3 Process som leder till att skilda enheter förenas 
4 Det rumsliga åtskiljandet av befolkningsgrupper. Kan vara ofrivillig eller frivillig. 
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I ämnet idrott och hälsa innebär det att rörelsehindrade elever deltar i undervisningen men 

med speciella och ofta enskilda uppgifter. Detta innebär att integreringen av eleven, och dess 

närvaro på lektionen inte är någon garanti för elevens acceptans av andra, och ej heller en 

garanti för kvalitativ undervisning. Den rörelsehindrade deltar ofta i lektioner utan att några 

förändringar eller anpassningar gjorts i undervisningen. De förändringar som eventuellt 

genomförts var koncentrerade åt den rörelsehindrade och inte hela gruppen. ” Dumpning” är 

ett uttryck som idrottslärare myntade om denna procedur. Inkludering blir inte automatiskt en 

produkt av integrering. I ämnet idrott och hälsa skall alltså alla elever ges lika stor delaktighet, 

på rätt nivå och med rätt stöd, i undervisningen (Australian Sports Commission, 2001). Är 

inkludering någonting som alltid skall eftersträvas? Maslows behovspyramid beskriver att 

sociala relationer och social tillhörighet ofta räknas som ett grundläggande mänskligt behov 

(Maslow, 1954). Utifrån detta kan det anses att det är viktigt att inkludera rörelsehindrade 

med den övriga klassen.  

 

Behoven, på grund av det vida spektret av olika funktionshinder, kräver inkluderande, 

segregerande och generella lösningar. Sociala relationer behöver inte alltid vara positiva, de 

kan även vara negativa om de är påtvingade och inte självvalda (Tössebro, 1992). Då kan vi 

ju fråga oss om en inkludering skall göras i alla lägen? Är inkluderingen ett krav från 

samhället och skolan eller är det en önskan från den rörelsehindrade? Ska skolan och 

samhället vara styrande eller ska vi lyssna till den rörelsehindrades önskningar och krav när 

det gäller inkluderingen? Kan det vara så att inkludering av rörelsehindrade med likartad 

bakgrund och likartade värderingar trivs bättre i specialklasser, än vad de gör om de blir 

inkluderade i en vanlig klass? Människor väljer sina vänner utifrån intressen och tillhörighet. 

Detta kallas vardagslivets naturliga segregering (Gustavsson, 1992). 

 

För att öka acceptansen för individuella olikheter, och för att bättre förstå innebörden i 

begreppen funktionshinder och handikapp, behövs inkludering. Genom inkludering uppnås en 

förståelse av aktivitetens värde, och detta utvecklar undervisningen (Australian Sports 

Commission, 2001). 
 

Inkludering är mindre resurskrävande i många sammanhang. Skolan tjänar på att innesluta 

alla inom samma system, eftersom segregerande lösningar ofta kräver mer resurser 

(Australian Sports Commission, 2001). 
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Att anpassa byggnader och kompensera tillgänglighet med hjälpmedel och assistens kostar 

mycket. Kommunerna får betala för att tillgängligheten inte har planerats in från början. 

Segregering inom skolan är resurskrävande, därför är det eftersträvansvärt att vi innesluter 

alla inom samma system. En människas personlighet innefattar så mycket mer än dennes 

funktionshinder, det finns skillnader och olikheter mellan alla individer. Skolan tjänar på detta 

genom att kostnaderna minskar vid inkludering. För elever med funktionshinder medför detta 

att den mest effektiva och gynnsamma sociala effekten uppnås.(Blom & Sjöberg, 1999).  

I norrländska socialdemokraten 050427 står att läsa att alla offentliga byggnader i Sverige 

skall vara tillgängliga för funktionshindrade senast 2010. Luleå kommun satsar nu 15 miljoner 

kronor för att handikappanpassa alla sina offentliga byggnader, som tex. 

Träningsanläggningar, skolor, badhus etc. Detta arbete skall vara slutfört 2006. (Peter 

Lundgren, NSD April 27, 2005). 

 

1.1.2 Historia – samhällets syn 
 
Från 1800- talet härstammar den så kallade ”välgörenhetsmodellen” som fortfarande lever 

kvar idag. Samhället skulle, enligt välgörenhetsmodellen, tycka synd om dessa människor 

och erbjuda dem speciell service utifrån deras funktionshinder. Härifrån härstammar de 

segregerande miljöernas framväxt som fortfarande lever kvar idag. 

Segregering innebär ofta att det sker en stigmatisering, märkning, av individen. (Australian 

Sports Commission, 2001).  

 

1846 skrev en fransk läkare vid namn Séguin en skrift vid namn ” Traitement moral, hygiéne 

et éducation des idiots et des autres enfants arriérés” den beskriver och förklarar handledning 

och uppfostran av de andligt vanlottade. Dessa rön byggde på den franske läkaren Itards 

forskning från 1801. Där Itard redogör för sin behandling av den obildbare pojken, den s.k. 

vilden från Aveyron. Séguins skrift är inledningen till en ny epok inom omhändertagandet av 

andligt vanlottade barn. Dess principer och metodik var 1936 vägledande, och via Maria 

Montessoris bearbetning kom den dåtida moderna småbarnsundervisningen till godo. (Statens 

offentliga utredningar [SOU], 1936:31). 

 

Hur har dessa tagits hand om, och hur har synen på handikappade varit genom tiderna i 

Sverige? 
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1.1.3 Handikappvård 
 
I bondesamhället var det naturligt att ta hand om och ge de gamla och handikappade lämpliga 

arbetsuppgifter. I självhushållet hade alla en uppgift att fylla. De som inte hade anhöriga som 

drog försorg om dem var hänvisade till fattigvården. Före 1863 var fattigvården kyrkans och 

socknarnas angelägenhet. Inom begreppet ”fattiga” hamnade alla som inte kunde förtjäna sitt 

eget uppehälle och som saknade ekonomisk trygghet från exempelvis familjen. Ursprungligen 

handlade fattigvården helt om frivilliga insatser. Vid 1700-talets mitt kom förordningen som 

ålade socknarna att ge vård åt de fattiga. Det uppstod tvister mellan socknarna om vem som 

bar ansvaret för fattigvården. Fattighusen räckte bara till för en del av  fattighjonen, och de 

som inte fick plats i fattighusen var hänvisade till rotegången eller att bli bortauktionerade. 

Mot slutet av 1800-talet genomgick samhället stora förändringar genom den begynnande 

industrialiseringen och där med följande urbanisering. Genom minskad dödlighet ökade 

befolkning markant, samtidigt som landet drabbades av flera missväxtår, detta resulterade i 

ökat behov av fattigvård. Förhoppningen var att frivilliga välgörenhetsinsatser, grundade på 

den kristliga barmhärtigheten skulle lösa fattigvårdsproblemet. (Jönson, 1998). 

 

Tideman skriver att för cirka 150 år sedan blev vårdhem för olika grupper av 

funktionshindrade det dominerande inslaget i handikappomsorgen. I kölvattnet av 

läkarvetenskapens utveckling började de dela upp, namnge och särskilja olika individer och 

grupper. Det fanns hopp om att kunna göra de avvikande till samhällsdugliga medborgare. På 

1870- talet etablerades de första institutionerna för sinneslöa. Det var främst privatpersoner 

som tog initiativ till omhändertagandet. Emanuella Carlbeck startade 1866 ”idiotskola”, i 

Göteborg. Sedermera byggde samma person upp den första anstalten i landet. Detta skedde 

1875 i Mariestad. Huvudsyftet var att avskilja och förhindra spridning av defekta arvsanlag 

till övriga samhällsmedborgare, vård och omsorg var sekundärt. Detta kontrollerades via 

äktenskapsförbud, tvångssterilisering, större och fler anstalter. (Tideman, 2004). Först under 

slutet av 1800-talet kom kategorin vanföra att uppmärksammas, vilket var senare än de andra 

handikapp grupperna. Den ursprungliga betydelsen för ordet vanför är liktydig med uttrycket 

icke arbetsför. Långt in på 1800-talet användes alltså ordet vanför som en beskrivning av en 

människa vars arbetsförmåga var nedsatt. Innebörden i ordet kom mot slutet av 1800-talet att 

förändras till att ha ungefär samma betydelse som det moderna uttrycket rörelsehindrad. 

(Förhammar, 1991) 
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 Under 1890-talet startade tre vanföre anstalter sin verksamhet; En i Stockholm, en i Göteborg 

och en i Helsingborg. Anstalterna inledde omedelbart ett visst samarbete, vilket utvidgades 

med tiden. Det var främst unga människor och barn som togs in på anstalterna. Till en början 

var vanförevården ett filantropiskt projekt och initiativ till anstalterna togs av frivilliga 

välgörenhetsföreningar och enskilda personer. Statsanslagen var små, så insamlandet av 

medel för verksamheten blev de frivilliga föreningarnas största uppgift och bekymmer.  

Inriktningen på anstalterna var, att yrkesutbilda de vanföra så att de skulle kunna försörja sig, 

men humanitära synpunkter framfördes också som motiv till att omhändertaga fattiga vanföra. 

(Holme, 1996) 

 

Det förändrade samhällsklimatet i och med första världskrigets utbrott, 1914, medförde 

sociala spänningar i samhället, konflikter på arbetsmarknaden, livsmedelsbrist och social oro. 

Detta resulterade i att pionjärs tidens optimism ersattes av en pessimistisk inställning mot de 

handikappade (Jönson, 1998). I 1920- talets Sverige hade bland andra ledande svenska 

politiker Hjalmar Branting och Arvid Lindman undertecknat en riksdagsmotion om att ett 

rasbiologiskt institut skulle inrättas i Sverige. Rasbiologi är en äldre benämning på forskning 

om människans arvsförhållanden. Om detta rådde bred parlamentarisk enighet. I en debatt om 

dödsstraffet i riksdagens andra kammare den 7 maj 1921 yttrade den vänsterradikale Engberg 

bland annat följande: 

 

"Det är min övertygelse, att det moderna samhället nog måste principiellt tillerkännas en rätt 

att även släcka ett liv. Jag antar, mina herrar, att vi en gång, kanske icke i en så avlägsen 

framtid, inom samhället tvingas att taga under övervägande att släcka sådana liv, som bestå i 

ohjälpliga och vanskapade idioter och som från början äro dömda att vara samhället till en 

börda och alla andra och sig själva till förbannelse. En sådan utväg får naturligtvis tänkas 

hållas öppen." (Riksdagens protokoll, 1921 AK 6:39: sid.16).  

 

Under 1920- och 1930-talen präglades alltså debatten inom vården av handikappade av ett 

social-darwinistiskt synsätt med ett starkt rasbiologiskt inslag. De handikappade ansågs vara 

en fara för samhället som inte fick fortplanta sig och att de skulle hållas isolerade (Jönson, 

1998). 

 

Efter andra världskriget kom bättre tider, den stabila högkonjunkturen skapade bättre 

förutsättningar för sociala reformer. I början av 1950-talet började en ny vårdideologi växa 
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fram. 1954 kom en ny lag som lanserade benämningen psykiskt utvecklingsstörda och gav 

landstingen ett lagstadgat ansvar för alla utvecklingsstörda. Principerna om normalisering och 

integrering blev aktuella vid slutet av 1960-talet. De utvecklingsstörda skulle integreras i 

samhället, inte isoleras. Nya omsorgsformer växer fram, 1966 öppnade det första 

inackorderingshemmet. Sysselsättning för utvecklingsstörda skapas genom öppnande av 

dagcenter ute i samhället. En särskild organisation med kuratorer, psykologer och andra 

specialister byggdes upp för att ge de utvecklingsstörda och deras anhöriga råd och stöd. 1968 

kom omsorgslagen som gav landstingen ansvar också för specialsjukhusen. Omsorgslagen 

1986 stadgade att vårdhemmen skulle avvecklas. Alla utvecklingsstörda hade rätt att leva som 

andra, i samhället. LSS (Lag om stöd och service till funktionshindrade) som kom 1994 

avskaffar särlagstiftningen för de utvecklingsstörda och ansvaret för insatserna gick över till 

kommunerna. De utvecklingsstörda ska få sitt behov av pedagogiska och sociala insatser 

tillgodosett på samma sätt som alla andra, genom sin hemkommun (Jönson, 1998). Eftersom 

vi har haft svårt att hitta litteratur som klart och tydligt pekar på de förhållanden och 

förutsättningar som har gällt rörelsehindrade så har vi valt att tolka in detta, vilket innebär att 

det troliga är att samma synsätt gällde rörelsehindrade. Med tanke på de förändringar och den 

utveckling som har skett i samhället genom åren, kan det ju vara intressant att se hur 

läroplaner och kursplaner har sett ut i fråga om inkludering och de rörelsehindrades skolgång. 

 

1.1.4 Skolans syn 
 
Den historiska utvecklingen av en sammanhållen skola för alla kännetecknas av en rad 

konflikter vad gäller intressen och värderingar (Tideman, 2004). I undervisningsplan för 

folkskolor av B- formen (1919) finns inget annat nämnt än att hjälpklasser (elever som inte 

var sinnesslöa men hade svårt att tillgodo göra sig den ordinarie undervisningen [SOU], 

1936:31) kan frångå den generella undervisningsplanen. I studieplanen för gymnastik, lek och 

idrott står det att vid undervisning måste hänsyn tas till elevernas varierande, individuella 

förutsättningar. Till de gemensamma övningarna bör det finnas rikligt med övningar som är 

anpassade till elevernas skiftande förutsättningar. I skolkommissionens betänkande med 

förslag till riktlinjer för det svenska skolväsendets utveckling [SOU], 1948:27) kan utläsas att 

omvårdnaden av elever skall styras mot ett individuellt utvecklingstänkande, där skolan skall 

utgå från elevens personliga och enskilda förutsättningar i undervisningen. Som vi tidigare 

nämnt, så utbildades de vanföra på enskilda vanföreanstalter med syfte att de skulle skaffa sig 

en yrkesutbildning, så att de skulle kunna försörja sig själva. 1951 års vanförevårdsutredning, 
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[SOU], 1954:28) visar tydligt att skolans ansvar för omhändertagandet av vanföra elever bör 

ökas. Elever som tidigare har fått särundervisning på internat, i så kallade skolhem, skall så 

långt det är möjligt undervisas i vanlig skola. Dock skall elever med svår vanförhet och 

invaliditet, vilka ej kan deltaga i vanlig undervisning, beredas särundervisning. Enligt 

utredningen bör statsbidrag utgå till vanföra, för att underlätta deras skolgång. I 1955 års 

undervisningsplan för rikets folkskolor står det att det bör iakttas stor försiktighet vid 

bedömning av elevernas förmåga och vilja att följa undervisningen, beroende på att deras 

resultat kan bero på fysiska defekter, svag begåvning, psykiska störningar eller på grund av att 

arbetsuppgifterna har för eleven varit mindre bra avvägda. I kursplanens allmänna anvisningar 

står det att hänsyn skall tagas till klassens standard, och kraven skall alltid ställas i förhållande 

till elevernas individuella förutsättningar.  

 

I Lgr62 (Läroplan för grundskolan, 1962, [Lgr62]) syns en klar vridning mot bildandet av 

specialklasser och specialundervisning, för att tillgodose elevernas behov och förutsättningar. 

Hörselklasser, synklasser, läsklasser, CP klasser etc. bildas. I exempelvis cp-klasserna skall 

alla elever med en cp skada(cerebral pares) undervisas, oavsett om de är normalbegåvade, 

intellektuellt hämmade och även elever med likartade motoriska störningar. Lgr69 (Läroplan 

för grundskolan, 1969, [Lgr69]) är den första läroplanen som namnger och uppmärksammar 

rörelsehindrade elever, det anses önskvärt att de rörelsehindrade eleverna fullgör sin skolgång 

i vanlig klass, men ingen generell lösning på skolplacering finns. Gymnastikundervisningen 

ansågs vara av stor betydelse för den rörelsehindrade eleven, och denne skulle i största 

möjliga utsträckning delta i klassens gymnastikundervisning. Som sagt var börjar tanken om 

inkludering att växa fram, från att det varit önskvärt, till att de skall deltaga. I Lgr80 (Läroplan 

för grundskolan, 1980, [Lgr80]) står det att alla elever ska ges möjlighet att tillfredsställa sitt 

rörelse behov, känna gemenskap, uppleva rörelseglädje och rekreation. Idrottsundervisningen 

skall organiseras så att även handikappade elever kan delta. Denna utveckling har fortsatt och 

speglas tydligt i vår nuvarande läroplan, där skall skolan anpassa undervisningen till varje 

elevs förutsättningar och behov. Skolan skall främja förståelse för andra människor och 

förmåga till inlevelse. Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling skall prägla 

verksamheten [Lpo94].  
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1.1.5 Sammanfattning historia 
 
I början av 1900- talet var det vanligt att samhället försökte bli av med den så kallade 

hämmande barlasten, de som avvek från vad som ansågs vara normalt. Detta berodde nog i 

mångt och mycket på den starkt framväxande tron på rasbiologiska vetenskaper (Broberg & 

Tydén, 1990). Åtgärder för att ta hand om sinneslöa barn inom folkskolan hade som sagt 

redan tagits. Men det fanns bara en åtgärd för att ta hand om barn som av andra anledningar, 

än sinnesslöhet, inte kunde tillgodogöra sig folkskolans undervisning i stora klasser, och det 

var upprepad kvarsittning, till dess att elevens ålder nödvändiggjorde en uppflyttning och 

sedermera en avslutning av skolgången. Det var detta, och för att göra den traditionella 

klassundervisningen enklare, som hjälpklasserna växte fram [SOU], 1936:31). Denna syn 

på människan förekommer inte alls på 1960- talet. Under denna period sker en förändring 

och en stor ökning av specialundervisning i skolan (Haug, 1998). På 1960-talet lanserades 

den så kallade integreringsprincipen. Den uppkom som en motvikt för den segregering 

institutioner, specialskolor och vårdhem stod för. Kritiken mot institutionaliseringen växte 

efterhand och en satsning gjordes på den öppna omsorgen. Den sociala interaktionen inom 

skola och samhälle ansågs vara viktig för den funktionshindrade, de skulle inte längre vara 

segregerade utan de skulle integreras i samhället (Grunewald, 2001).  

 

Ökningen av specialundervisning i skolan ifrågasattes i politiska sammanhang. Dessa 

uppfattningar växte fram bland annat pga. en rad utvärderingsstudier och forskning pekade 

på olika negativa konsekvenser av denna segregering (SOU, 1974:53). SIA-utredningen om 

skolans inre arbete bidrog starkt till att de senare läroplanerna för grundskolan klart och 

tydligt betonar vikten av en väl integrerad undervisningsmiljö (Tössebro, 2004). På 1970-

talet började institutionerna avvecklas och idag har vi inte några institutioner kvar 

(Grunewald, 2001).  

 

Fram till och med 1991 fanns det öronmärkta pengar för elever med särskilda svårigheter, 

som kom de funktionshindrade barnen tillhanda. Idag finns inte dessa pengar kvar, utan de 

funktionshindrade barnen skall ingå i skolans ordinarie budget (Blom & Sjöberg, 1999). 

Med tanke på att alla elever skall ingå i samma budget, är det av största vikt att barn med 

rörelsehinder får ta del av idrottsundervisningen så att de kan dra nytta av de vinster som 

rörelse ger, ifråga om inlärning och självförtroende. Vad säger då forskningen om rörelsens 

betydelse för ett barns utveckling? 
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1.2 Rörelsens betydelse för inlärning 
 
För att förstå vikten av rörelse för barn, och framförallt vikten av rörelse för rörelsehindrade 

barn, vill vi här ge en liten fingervisning om hur barn lär sig nya saker med hjälp av sin kropp. 

Hannaford(1997) tar upp vikten av rörelsens betydelse för inlärning. Hon menar att rörelser 

har en positiv inverkan på inlärning eftersom det bildas nya nervbanor i hjärnan och nätverket 

av nervbanor blir således mer komplext. Hannaford påstår att det inte behöver vara stora 

rörelser  ex. ett aerobicpass. Det räcker med de små rörelserna som behövs för att barnet ska 

kunna skriva, eller den rörelse som krävs för att kunna snurra en penna runt fingret. Genom 

att utföra en rörelse, förankras rörelsen i en tanke som i sin tur blir till ett minne.  

 

Våra fem sinnen (smak, lukt, hörsel, känsel, syn) är viktiga vid inlärning, och många av våra 

erfarenheter uppnås via kroppsliga sinnesregistreringar. Vi lär genom upplevelser och 

erfarenheter, vid reflektion av något som hänt eller något vi gjort, skapas det nya nervbanor 

och därmed nya korsningar. Vår hjärna utvecklas, och nätverket av nervbanor blir allt större 

på grund av de upplevelser vi får genom olika aktiviteter, och allt eftersom vi upplever nya 

saker, känner en ny doft, berörs o.s.v. (Hannaford, 1997). 

 

Rörelse är viktigt för inlärning. Studier visar på att barn som får en daglig dos av rörelse och 

motion klarar lättare av att tillgodogöra sig undervisningen i skolan, vilket medför bättre 

studieresultat (Ericsson, 2003). Då är det viktigt att barn med rörelsehinder får samma 

möjlighet. Inte bara på grund av de fysiska vinsterna, utan även för deras själsliga utveckling. 

Forskning har visat att självuppfattning och sinnestämning påverkas positivt av fysisk 

aktivitet. Positiv självuppfattning inverkar mot en god social anpassning och stresstålighet. 

Detta har då ett samband med subjektivt välmående och följaktligen god livskvalitet (Biddle 

& Mutrie, 2001).  

 
För att rörelsehindrade elever skall ha samma möjligheter att utvecklas och känna delaktighet 

i vårt samhälle är det viktigt att skolan, som ska spegla samhället, ger alla elever denna 

möjlighet. 
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1.2.1 Skolans styrdokument 
 
Skollagen säger att ”Utbildningen skall ge eleverna kunskaper och färdigheter samt, i 

samarbete med hemmen, främja deras harmoniska utveckling till ansvarskännande människor 

och samhällsmedlemmar. I utbildningen skall hänsyn tas till elever i behov av särskilt stöd” 

(Skollagen, 1 kap. Allmänna föreskrifter, 2§). 

Alla barn är olika och egna individer. Redan detta medför höga krav på skola och pedagoger. 

Lägg där till den stora spännvidden av olika funktionshinder som många av dessa barn kan ha.            

Skollagen säger bland annat att ”särskilt stöd skall ges till elever som har svårigheter i 

skolarbetet” ( Skollagen, 4 kap. Grundskolan, 1§). 

I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo94, 

står att läsa att det är viktigt att se alla elever och utgå från deras behov i undervisningen. 

Finns det då elever med särskilda svårigheter som behöver extra mycket hjälp och resurser så 

är det viktigt att denne elev får det, för att kunna erbjuda en likvärdig utbildning för alla. I 

skolans uppdrag och värdegrund ska en likvärdig utbildning ges till alla elever. 

Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den skall med 

utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper främja 

elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling.  Det finns också olika vägar att nå målen. 

Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå 

målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla.  

Skolan är en stor och komplicerad institution. Arbetet med att följa och efterleva dessa 

direktiv och mål styrs i slutändan av skolans rektor. Rektorn har ansvar för skolans resultat 

och har därvid, inom givna ramar, ett särskilt ansvar för att undervisningen och 

elevvårdsverksamheten utformas så att eleverna får det särskilda stöd och den hjälp de 

behöver. Detta innebär att rektorn ger lärare de verktyg och det stöd de behöver för att kunna 

leva upp till vad läroplaner och befintlig forskning säger. Rektorn är även ansvarig för att 

kontakt upprättas mellan skola och hem om det uppstår problem och svårigheter för eleven i 

skolan. Vidare ska rektorn se till att resursfördelningen och stödåtgärderna anpassas till den 

värdering av elevernas utveckling som lärare gör [Lpo94]. 
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Vilka problem kan en idrottslärare möta när denne i sin dagliga undervisning med 

rörelsehindrade barn skall värdera och ta beslut om stödåtgärder?  

1.2.2 Svårigheter: Olika förutsättningar 
 
Förutsättningar att deltaga i idrottsaktiviteter på fritiden, för rörelsehindrade elever, är oftast 

inte detsamma som för övriga barn. Detta kan bero på att ledaren inte har tillräckliga 

kunskaper, otillgängliga lokaler och att anpassningen av aktiviteterna inte är tillräckliga. 

Rörelsehindrade barn blir ofta även befriade från skolidrotten. Detta kan medföra att dessa 

barn får det svårare att deltaga i andra idrottsaktiviteter, vilket de verkligen skulle behöva för 

att klara av sitt vardagliga liv, för att få ett socialt umgänge, och för att känna delaktighet och 

engagemang (Svenska Handikapp Idrottsförbundet,1993). Detta nämns även i Lpo94, skolan 

skall sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att 

lära. 

 

Vem är det som bestämmer när, hur och varför en elev skall få extra hjälp, och vilka är 

åtgärderna?  Enligt Haugs (2005) rapport blir en viktig fråga alltså på vilka grunder en lärare 

bestämmer vad som är bäst för en elev? Den mest uppenbara lösningen bör vara att fråga 

eleven och kanske till och med dennes föräldrar. Det mest uppenbara problemet måste vara, 

som det ofta ter sig, att eleven inte uttrycker några extra behov av hjälp, eller ännu värre, när 

elevens behov särskiljer sig så mycket från vad som är accepterat i skolan eller vad som anses 

vara skolans sak att ta itu med. Detta är ofta fallet, och visar på en viktig del av inklusion. 

Inkludering är inte synonymt med att ge eleven vad denne vill ha, eller för den delen behöver 

(Haug, 2005). 

 

I studierna på mikronivå har motsättningar uppenbarats. En sådan är till exempel att eleverna 

vill bli undervisade i mindre grupper utanför sin ordinarie klass med en lärare, även fast 

läraren vill bedriva undervisningen i helklass. (Aas, 2003).  Detta kan försvaras med 

argumentet att de inte vet vad som är bäst för de själva, även fast det är viktigt med elevernas 

önskningar och intressen i inkluderings sammanhanget (Haug, 2005). Varför blir inkluderings 

arbetet ofta så tidskrävande och komplicerat? 
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1.2.3 Tidigare forskning 
 
För att klargöra varför vi använder oss av norsk forskning, istället för svensk, så bör vi här 

nämna att vi har haft väldigt svårt att hitta, mot vårt syfte, relevant svensk forskning.  

 

Haug(2005) anser att forskning kring inkludering är väldigt bristfällig. Det finns, enligt Haug, 

väldigt få empiriska och kritiska studier om inkludering i det norska skolväsendet. Forskning 

som gjorts, beskriver ofta olika synsätt på inkludering som ett koncept eller hur man från 

olika infallsvinklar kan studera fenomenet. I sin rapport påstår Haug att den forskning som 

hittills genomförts ger en diffus bild av inkludering, vad inkludering är, och hur praktiskt 

arbete med inklusion ter sig. Vidare påstår Haug att forskning som tidigare gjorts om 

inklusion tex. i Norge ger en väldigt dålig bild av om inklusion verkligen sker, dock påstår 

han att forskningen kan visa på graden av möjligheter till inklusion. (Haug, 2005). 

 

Enligt Haug(2005) har norsk forskningen riktats mot en makro nivå, dvs skolans organisation 

etc, istället för mot elevens lärande och utveckling. Den mikronivå som skildras i forskningen, 

och de aspekter av den, är lärarens och elevens aktioner utifrån de regler och föreskrifter som 

skolan blivit tilldelad. Andra orsaker som skulle kunna påverka och visa på inklusion har 

ignorerats i analysen. I en ny undersökning ställer sig majoriteten av föräldrar, studenter och 

lärare positiva till inkludering i en generell mening inom den vanliga skolan (Nes, Strømstad, 

& Skogen, 2004). Det som är konstigt är att inkludering som koncept sällan används i den 

norska skolan, och när den används så handlar det oftast om specialundervisning och oftast är 

arbetet med inkludering synonymt med specialundervisning. Denna utveckling är inte alls 

ovanlig eller på något sätt unik för just företeelsen inkludering. Detta är väldigt vanligt då det 

gäller institutioner som blir styrda av en politisk topp, som tar fram riktlinjer som är baserade 

på politiska, oppurtunistiska och populära begrepp. Dessa koncept får då ofta olika 

meningsinnebörder i de olika nivåerna på institutionerna. Konceptet med inkludering har inte 

rotat sig i lärarnas professionella yrkesroll, eller i skolan i allmänhet. Inkludering är 

fortfarande mer ett politiskt koncept. Arbetet med inkludering är för Norge, och många andra 

länder, en stor utmaning. Det handlar om att omsätta idealet till handling(Haug, 2005). 

Företeelsen inklusion är ju ett eftersträvansvärt mål och ofta en paroll skolan jobbar efter, men 

sker detta egentligen? I dagens skola delas eleverna in i olika mindre grupper som tex. ADHD 

klasser, autism klasser, dyslexi klasser. Vi sorterar alltså ut barn på olika grunder och skiljer 

dem från varandra. Detta handlande har i sig ett gott syfte, eftersom eleverna erhåller 
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utbildning som utgår ifrån deras förutsättningar och behov. Men vad speglar det för syn på 

människan och människans förmåga och vilken kunskapssyn förmedlas?(Brodin & 

Lindstrand, 2004)  

 

Skolväsendet har sin syn och sina problem när det gäller inkluderingsarbetet, men hur 

uppfattar individen, den rörelsehindrade, sin skolsituation? 

 

1.2.4 Samtal med en rörelsehindrad 
 
För att få en större inblick i hur en rörelsehindrad elev kan uppfatta deltagandet i ämnet idrott 

och hälsa, så har vi intervjuat Pontus Johansson, som har en Cp-skada. Utifrån svaren vi fick 

från honom är vår tolkning följande. Enligt Pontus så var deltagandet i idrottsundervisningen 

inte valbart för honom, utan lärarna ställde det kravet. Pontus deltog i alla moment, men med 

varierande resultat beroende på hans förutsättningar. Pontus var inkluderad i den vanliga 

klassen, men han hade gärna provat på idrottsundervisning med enbart rörelsehindrade för att 

få ett annat perspektiv på att mäta sig med jämnbördiga. Anpassningarna till Pontus 

rörelsehinder varierade genom skolåren, de var beroende av lärarnas egna intresse och 

kunskap inom handikapplära. Pontus var en av pionjärerna med att gå i en vanlig skolklass. 

Detta medförde att han inte upplevde att skolan såg honom som en belastning resursmässigt. 

Pontus har en känsla av att resurserna har minskat inom detta område i skolan idag. Han tror 

att fler elever med rörelsehinder blir förpassade till särskolor och dylikt för att resurserna 

redan finns där. Enligt Pontus så kan inte rörelsehindrade elever bara sitta med armarna i kors 

och vänta på att bli inkluderade, utan det handlar även om ett egenansvar att våga ställa krav. 

Pontus anser att idrottsläraren kanske har den viktigaste rollen inom skolan gentemot 

funktionshindrade elever. Enligt Pontus, bygger en god livskvalitet på god fysisk hälsa, och 

det grundläggande idrottsintresset väcks i skolidrotten. Pontus betonar vikten av utbildning 

inom området i lärarutbildningarna, och hoppas att den får en större del i framtiden. 

 

2 Syfte 
 
Det övergripande syftet med den här uppsatsen är att undersöka om lärare i idrott och hälsa 

inkluderar rörelsehindrade i den dagliga undervisningen. Vi har också haft som avsikt att 

undersöka idrottslärares åsikter om inkludering, samt vilka orsaker de haft till att inte 

inkludera rörelsehindrade i undervisningen. 
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2.1 Preciseringar 
 
Med stöd av nationalencyklopedin vill vi ge en överskådlig förklaring av begrepp som 

används i uppsatsen. Funktionshinder är fysiska eller psykiska begränsningar hos individen, 

medfödd, förvärvad eller en direkt följd av en skada. Olika former av funktionshinder är 

allergi, synskada, hörselskada, utvecklingstörning och rörelsehinder 

Handikapp uppstår i miljöer som ej är anpassade till funktionshindret. Genomtänkt 

samhällsbyggnad medför att handikapp ej uppstår. När vår vardags miljö är byggd med tanke 

på alla individer, minskas handikappet för personer med funktionshinder. Rörelsehinder är 

en nedsatt fysisk rörelseförmåga. Grad av och orsak till rörelsehinder har en stor spännvidd. 

Några orsaker till rörelsehinder är Cp-skada, reumatism, ryggmärgsskada och tumörer.  
 

2.1.1 Integrering 
 
Integration, detsamma som integrering (lat. integra´tio, av i´ntegro 'återställa', av i´nteger 

'orörd', 'ostympad', 'hel', 'fullständig', 'oförvitlig'), integrering, inom samhällsvetenskapen: 

process som leder till att skilda enheter förenas; även resultatet av en sådan process. Termen 

används bl.a. om processer genom vilka ett samhälle bildas och bevaras eller genom vilka 

flera samhällen förenas med varandra till större enheter, t.ex. europeisk 

integration.(Nationalencyklopedin [NE]) 

2.1.2 Inkludering 
 
Inkludering innebär att alla elever tas emot på lika vilkor och med hänsyn till individernas 

olika förutsättningar och behov. Inkludering innebär att alla individer skall ha samma 

rättigheter och skyldigheter. De ska ha samma möjlighet att gör egna val, misstag och kunna 

dra nytta av de hälsovinster som fysisk aktivitet ger. Detta skall ske oavsett om 

funktionshinder finns eller ej. Vi är alla en del av samhällssystemet och ska deltaga på lika 

villkor. (Australian Sports Commission, 2001). .     

 

2.1.3 Segregering 
 
segregation (senlat. segrega´tio 'avsöndring', 'separation', av lat. se´grego 'avskilja (från 

hjorden)'), det rumsliga åtskiljandet av befolkningsgrupper. Segregation kan ske på grundval 

av socioekonomisk status, hudfärg, religion, etnisk tillhörighet e.d. Den kan vara ofrivillig 

eller frivillig [NE]. 
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3 Metod, genomförande och avgränsningar 
 

”När man vill ta reda på åsikter, tyckanden, uppfattningar, kunskaper o.s.v. hos  

en population, så använder man sig i forskningssammanhang av intervjuer eller enkäter” 

(Ejvegård, 1996). Med åsikt menas det någon tycker/tror om någonting och är personligt 

grundande. Ett sätt att betrakta och bedöma en viss typ av fråga. Och ett tämligen genomtänkt 

betraktelsesätt [NE]. Det är alltså ett uttalande som personen personligen tycker.  

Det övergripande syftet med den här uppsatsen är att undersöka om lärare i idrott och hälsa 

inkluderar rörelsehindrade i den dagliga undervisningen. Vi har också haft som avsikt att 

undersöka idrottslärares åsikter om inkludering, samt vilka orsaker de haft till att inte 

inkludera rörelsehindrade i undervisningen. Därför valde vi att använda oss av enkäter. 

 

3.1.1 Enkät 
 
När en undersökning skall göras blir en av de första frågorna att ta ställning till vilken metod 

som skall användas. Beroende på vetenskaplig ideologi och frågeställning finns det en del 

forskare som anser att kvantitativ forskningsmetod är bättre än kvalitativ och vice versa. 

Enligt Patel och Tebelius (1987) kan kvalitativ metod enkelt beskrivas som att söka kunskap 

som kan uttyda och förstå fenomen, medan kvantitativ metod söker kunskaper som kan 

förklara fenomen. 

 

Varje enkät besvarades enskilt och var helt anonyma. Enkäten var utformad så att vi skulle få 

reda på idrottslärares åsikter om inkludering av rörelsehindrade elever i den ordinarie 

idrottsundervisningen, och vilka faktorer som påverkade deras ställningstagande. Det betyder 

alltså att vår enkät är kvantitativ. Vi bestämde oss för att inte numrera svarsalternativen med 

tanke på att Trost (2001) skriver att användandet av siffror i svarsalternativen kan göra att 

respondenterna värderar ett som bättre än två och så vidare. 

 

Vi har valt att skicka enkäterna (se bilaga 2) till alla idrottslärare som tjänstgör inom 

grundskolan i vår hemkommun. Antalet tillsatta idrottslärartjänster inom grundskolan i vår 

hemkommun är 37 stycken. 37 stycken idrottslärare har således fått var sin enkät. Vi skickar 

ut enkäterna med internpost och ett förklarade brev(se bilaga 1) till vår studie, det medföljer 

också ett adresserat svarskuvert. Fyra påminnelser har gjorts, via olika medel. Mail till 
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skolledaren, ny enkät har skicktas ut, och två telefon påminnelser. Enligt Svenning (1999) så 

får man räkna med tre påminnelser för att få en godtagbar svarsandel.   

 

3.1.2 Genomförande 
 
Vi gjorde en pilotundersökning av våra enkäter på en särskola i vår hemkommun. Fem lärare 

på denna särskola fick ta del av, och lämna synpunkter på våra enkäter. Efter att ha utvärderat 

pilotundersökningen och ej funnit några oklarheter i frågornas utformning fortsatte vi arbetet. 

Enkäterna skickades ut via internpost. Med enkäterna bifogade vi ett brev som förklarade 

syftet med vår uppsats, hur vi skulle bearbeta enkätsvaren och att alla enkäter var 

konfidentiella. Enligt Patel och Davidson (1994) är det endast genom brevet som medföljer 

enkäten som förklaringar till enkäten kan förekomma, det såkallade massivet. I början på 

enkäten fanns en definition på begreppet rörelsehinder. 

 

3.1.3 Bearbetning av material 
 
Materialet till bakgrunden granskades och tolkades utifrån vårt syfte. Vi samlade in all rådata, 

sammanställde enkäterna. Därefter undersökte vi samband på det material som var relevant 

mot vårt syfte.  

 

3.1.4 Bortfallsanalys 
 
Vi skickade ut 37 enkäter, en till varje idrottslärare som jobbar inom grundskolan i vår 

hemkommun. Av dessa 37 enkäter fick vi tillbaka 20. Detta innebär alltså att vi har ett bortfall 

på ca 46%. Varför har det blivit så? För det första så tror vi att det hade varit bättre med 

uppsökande verksamhet vid enkät överlämningen. Detta hade inneburit att vi hade fått 

enkäterna med oss omgående. Vi hade kunnat välja en kvalitativ mät metod, djupintervju med 

några av idrottslärarna. Så här i efter hand hade det valet varit det mest effektiva tror vi. Ett 

annat val hade kunnat vara, att vi valt in fler kommuner i vår undersökning, men vi är lite 

tveksam till detta, då vi tror att bortfalls procenten hade varit den samma som i den vi fick ur 

vår hemkommun. Vi hade också kunnat skicka ut våra enkäter via e-post, detta valde vi inte 

på grund av att flertalet lärare inte har e-post adress och saknar kunskaper om användandet av 

e-post. Valet att skicka enkäterna via internpost var det mest effektiva sättet att nå 

idrottslärarna, men det har inneburit att många har struntat i enkäten. Genom telefonsamtal till 
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de lärare som ej har skickat in sin enkät, har vi fått fram orsaker till bortfallet. Många ansåg 

att de inte hade tid med enkäten, på grund av en intensiv period i skolan  (avslutning, betyg, 

kompletteringar etc.). Vissa har även uttryckt att ämnet i sig är ointressant, då det finns få 

elever med rörelsehinder på skolorna (i den ordinarie undervisningen). Intresset i övrigt, att 

svara på enkäter, var i allmänhet lågt. Vid samtal med de idrottslärare som har svarat på 

enkäten, och som vi är bekanta med, har uttryckt att de inte hade svarat på enkäterna om de 

inte hade känt oss. Dvs. prioriteringen av enkäter överlag är låg. Vissa har haft som ambition 

att svara på enkäten, men den har glömts bort.   

 

Tabell 7. Orsaker till bortfall 
Orsak Tidsbrist Ointresse 

Antal 11 6 
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3.1.5 Giltighet 
 
Med giltighet menas om vi verkligen undersökt det som vi avsett att undersöka. Vårt syfte 

med arbetet var att vi ville undersöka idrottslärares åsikter till inkludering av rörelsehindrade. 

För att få en generell uppfattning om detta område så använde vi oss av kvantitativa 

mätmetoder. Genom att analysera intervjun och svaren från enkäterna, genom att vi ställde de 

olika frågornas svar mot varandra, tycker vi att vi fått svar på det vi avsåg att mäta. Det har 

dock varit svårt att formulera giltiga frågor till enkäterna, men pilotundersökningen visade att 

våra frågor var relevanta mot vårt syfte. Vi hade kunnat välja att använda oss av fler enkäter, 

ca 150-160 stycken, och därigenom involvera andra kommuner i undersökningen. Vi har även 

ställt oss frågan om respondenterna i undersökningen har varit klara med vad de har haft 

åsikter om, eftersom så få har kommit i kontakt med rörelsehindrade elever i sin undervisning. 

 

3.1.6 Tillförlitlighet 
 
Den viktigaste faktorn som kan ha påverkat tillförlitligheten i vårt arbete är de många 

påminnelserna vi har skickat ut, detta kan ha påverkat respondenternas koncentration och 

engagemang vid ifyllandet av enkäterna. Bortfallsfrekvensen i vår undersökning är en annan 

faktor att ta i beaktande. Med tanke på svarsfrekvensen, som inte var särskilt hög, så kan vi 

nog inte dra allt för stora växlar vad gäller idrottslärares åsikter i allmänhet, utan resultatet bör 

bara tillskrivas de som deltagit och svarat på enkäten. Trots detta tycker vi att undersökningen 

visar på klara tendenser vad gäller åsikter till inkludering.       

 

4 Resultat 
 
Under denna rubrik kommer endast resultat som är relevant för vårt syfte att redovisas. Och 

tolkningar av dessa resultat kommer också att göras mot tidigare forskning och styrdokument. 

 

I vår första enkätfråga till respondenterna frågade vi hur många elever med rörelsehinder de 
hade för närvarande på sin skola? Två av respondenterna svarade att de hade en elev vardera. 

 

I vår andra enkätfråga till respondenterna frågade vi hur många elever med rörelsehinder de 
hade erfarenhet av de senaste fem åren i sin profession? Fem av respondenterna hade ringat in 
svarsalternativet: 0-2 st. 
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Tabell 1. Jag är utbildad och behörig idrottslärare! 

N=20 Ja Nej 

Antal svarande 16 4 

 

I tabellen går att avläsa att de flesta (80%) av de svarande är utbildade och behöriga 

idrottslärare. 

Tabell 2. Jag anser att jag har tillräckliga kunskaper om rörelsehinder för att klara av 

att inkludera rörelsehindrade elever i undervisningen! 

N=20 Instämmer helt Instämmer delvis Avvisar delvis Avvisar helt 

Antal svarande 1 10 7 2 

 

Tabellen ovan visar att ungefär hälften av respondenterna saknar tillräckliga kunskaper för att 

kunna inkludera rörelsehindrade i idrottsundervisningen. 

 

Vi tror att kunskap om rörelsehinder, rent generellt,  är en förutsättning för att inkludering 

överhuvudtaget kan komma till stånd. Forskning har visat att självuppfattning och 

sinnestämning påverkas positivt av fysisk aktivitet. Positiv självuppfattning inverkar mot en 

god social anpassning och stresstålighet. Detta har då ett samband med subjektivt välmående 

och följaktligen god livskvalitet (Biddle & Mutrie, 2001).  

Därför anser vi att det är väldigt tråkigt och olycksbådande, att nästan hälften (9/20) saknar 

kunskap inom området. Som vi tidigare nämnt så är förutsättningarna att deltaga i 

idrottsaktiviteter för rörelsehindrade oftast inte detsamma som för övriga barn. Detta kan bero 

på att ledaren inte har tillräckliga kunskaper, otillgängliga lokaler och att anpassningen av 

aktiviteterna inte är tillräckliga. (Svenska Handikapp Idrottsförbundet,1993). 
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Tabell 3. Min skola har tillräckliga ekonomiska (assistenter, utbildning) resurser för att 

möta alla elever på lika villkor! 

N=20 Instämmer helt Instämmer delvis Avvisar delvis Avvisar helt 

Antal svarande 1 7 6 6 

 

Mer än hälften av respondenterna menar att deras skola inte har tillräckliga ekonomiska 

resurser för att möta alla elever på lika villkor. 

 

Enligt styrdokumenten, så skall alla barn mötas på lika villkor i skolan. Detta är i sig en 

förutsättning för inkludering. Detta tror inte vi är ett problem bara vad gäller 

inkluderingsfrågan, utan detta är ett problem i skolan i stort. Skolan skall genomföra så många 

olika förändringar och förbättringsarbeten, men de ekonomiska resurserna lyser ofta med sin 

frånvaro.  

 

Tabell 4. Jag anser att elever med rörelsehinder skall inkluderas i den ordinarie 

idrottsundervisningen! 

*N=23 Instämmer helt Instämmer delvis Avvisar delvis Avvisar helt 

Antal svarande 4 13 5 1 

*n=23 p.g.a. att tre respondenter har kryssat i 2 svarsalternativ. 

 

Tabellen ovan visar att de flesta anser att rörelsehindrade ska inkluderas i den vanliga 

idrottsundervisningen. 

 

Detta svar styrks delvis av en ny undersökning, där majoriteten av föräldrar, studenter och 

lärare ställer sig positiva till inkludering i en generell mening inom den vanliga skolan (Haug, 

2005). Det flesta som var positiva till inkludering har kryssat i svarsalternativet instämmer 

delvis med motiveringen att det kan vara svårt att vara konsekvent i inkluderingsarbetet pga. 

att tiden till att hinna med en vettig inkludering för alla parter inte räcker till. Haug påstår 

även att den forskning som hittills genomförts ger en diffus bild av inkludering, vad 

inkludering är, och hur praktiskt arbete med inklusion genomförs. 
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Tabell 5. Jag anser att elever med rörelsehinder skall ha specialidrott istället för den 

ordinarie idrottsundervisningen!     

N=20 Instämmer helt Instämmer delvis Avvisar delvis Avvisar helt 

 1 14 4 1 

 
I tabellen kan avläsas att de flesta av idrottslärarna är positiva till specialundervisning i idrott. 
 

Detta kan i sig verka anmärkningsvärt då 74% av lärarna var positivt inställda till inkludering 

vilket motsäger resultatet i denna fråga, men det finns forskning som kan ge en förklaring. 

Haug menar att oftast är arbetet med inkludering synonymt med specialundervisning. Denna 

åsikt går dock stick i stäv med vad kursplanen för idrott och hälsa säger. “Ämnets kärna är 

idrott, lek och allsidiga rörelser utformade så att alla oavsett fysiska eller andra förutsättningar 

ska kunna delta…”(sid.2).  Haug nämner även att konceptet med inkludering inte har rotat sig 

i lärarnas professionella yrkesroll, eller i skolan i allmänhet. Inkludering är fortfarande mer ett 

politiskt koncept, det är med andra ord ett politiskt baserat direktiv (Haug, 2005). 

Specialidrott kan vara ett utmärkt komplement till den ordinarie idrottsundervisningen anser 

många av respondenterna. Även Pontus Johansson var positiv till specialidrott, han var 

inkluderad i den vanliga klassen, men han hade gärna provat på idrottsundervisning med 

enbart rörelsehindrade för att få ett annat perspektiv på att mäta sig med jämnbördiga. 

 
Tabell 6. Jag inkluderar rörelsehindrade elever i min undervisning! 
 
N=20 
 

Instämmer helt Instämmer delvis Avvisar delvis Avvisar helt 

 8 5 1 6 

 
Tabellen visar att mer än hälften av respondenterna inkluderar rörelsehindrade i 

idrottsundervisningen. Anmärkningsvärt är att hela 35% avvisar inkluderingen av 

rörelsehindrade i idrottsundervisningen. 

 

Att många påstår sig inkludera rörelsehindrade är positivt, men hur ter den sig? Den 

rörelsehindrade deltar ofta i lektioner utan att några förändringar eller anpassningar gjorts i 

undervisningen. De förändringar som eventuellt genomförts var koncentrerade åt den 

rörelsehindrade och inte hela gruppen (Australian Sports Commission, 2001).  
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Om vi jämför tabell 1, där 80% av lärarna var utbildade och behöriga, med tabell 4, där 74% 

av de tillfrågade var positiva till inkludering av rörelsehindrade elever, så kan vi se ett 

mönster av att de utbildade är positiva till inkludering, medan de icke utbildade inte är det. 

Vid en jämförelse av tabell 2 och tabell 6, visar det sig att 5 av 9 som var negativt inställda till 

påståendet ”jag anser att jag har tillräckliga kunskaper om rörelsehinder för att klara av att 

inkludera rörelsehindrade elever i undervisningen”, även var negativt inställda till påståendet 

”Jag inkluderar rörelsehindrade elever i min undervisning”. Detta visar på att kunskap om 

rörelsehinder är viktigt för att inkludering av rörelsehindrade elever skall komma till stånd. Vi 

har sammanlagt haft två dagars utbildning om funktionshinder etc, under våra idrottskurser 

vid LTU. Med facit i hand så kanske detta är för lite tid för ett så komplext område, därmed 

inte sagt att alla idrottslärarutbildningar har för lite utbildning inom ämnet. Eftersom så 

många av lärarna (9/20) ansåg sig ha bristande kunskaper om rörelsehinder, så kan en slutsats 

vara att bristande kunskap är ett hinder för inkludering. Förutsättningar att deltaga i 

idrottsaktiviteter för rörelsehindrade är oftast inte detsamma som för övriga barn. Detta kan 

bero på att ledaren inte har tillräckliga kunskaper, otillgängliga lokaler och att anpassningen 

av aktiviteterna inte är tillräckliga (Svenska Handikapp Idrottsförbundet,1993). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 27 
 

 

5 Diskussion 
 
Vi kommer här att klargöra våra resultat och försöka dra slutsatser utifrån dessa. Vi kommer 

även att diskutera vad som blev bra, mindre bra och vad vi hade kunnat göra annorlunda. 

 

Syftet med arbetet växte som sagt fram under vår utbildning på LTU. Varje kurs har inneburit 

ett införlivande av läroplanerna och deras innehåll. De betonar vikten av en skola för alla. 

Detta skapar ofta problem i den vanliga skolundervisningen. Därför bestämde vi oss för att 

undersöka idrottslärares åsikter om inkludering, då idrottsämnet i sig är ett forum där fysiska 

fel och brister lättare synliggörs hos individen. Inkluderingsarbetet blir därmed mer synligt 

inom skolidrotten, än i skolan i övrigt. Vi valde detta syfte pga. att vi såg en lucka i 

forskningsarbetet och i den tilltänkta verksamhet vi kommer att arbeta i. Under arbetets gång 

har vi ifrågasatt vårt syfte. Är detta av intresse för den verksamhet vi kommer att verka i? Det 

visade sig att det fanns större intresse för vårt arbete från intresseorganisationer och 

särskoleverksamheten än den grundskola vi ska verka i. Det vi hade kunnat göra annorlunda, 

var att inte ha ett så smalt område som handikappet rörelsehinder, då forskning med 

utgångspunkten i funktionshindret rörelsehinder inte är särskilt prioriterat, utan det pratas 

oftast om handikappade eller funktionshindrade. Vi hade kunnat ha ett bredare spektra på vår 

problemställning angående inkludering av rörelsehindrade till generellt sett handikappade.          

 

Vi gav oss in i arbetet med sprudlande energi och tillförsikt och började söka litteratur och 

forskning i ämnet. Kontakter togs med forskare som har forskat i handikappidrott. Kontakter 

togs också med intresseorganisationer och handikappidrottsförbund. Här stötte vi på ett stort 

problem, alla de personer vi har varit i kontakt med poängterade att befintlig forskning, inom 

vårt ämne, är väldigt svår att hitta. Även litteraturen angående inkludering var väldigt 

generell, och inte kopplad till idrottsundervisning i skolan. Så de flesta paralleller vi har dragit 

från befintlig forskning gäller skolan i sin helhet, och inte specifikt idrottsundervisningen.  Så 

delar av den forskning vi har refererat till, har vi själva tolkat mot vårt syfte. Detta medförde 

att informationsinhämtningen blev väldigt tidskrävande. Vi har använt oss av både nätbaserad 

litteratur, som tryckt facklitteratur. Problemet med litteratur som ligger ute på internet är att 

vid sökningar på tex Google.se, så kan samma arbete få flera träffar vid en sökning pga att 

sökorden kan ingå i samma titel. Sedan skall tilläggas att mycket av materialet vi har sett på 

”nätet” inte kan anses vara relevant att införliva i en forskningsrapport. 
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Eftersom forskningen inom ämnet var så bristfällig, valde vi att intervjua en vuxen 

rörelsehindrad person, för att få mer kunskap om en rörelsehindrads situation i skolan. Med 

hjälp av denna intervju tog vi även fram underlaget till våra enkätfrågor. Skälet till att vi valde 

enkäter som informationsinhämtande metod, grundar sig i att vi ville ta reda på alla 

idrottslärares åsikter i vår hemkommun. Intervjuer med alla hade varit alldeles för 

tidskrävande. Utformningen av enkätfrågorna var mer komplicerat än vi hade räknat med. 

Dock visade resultatet av pilotstudien, på våra enkäter, att våra frågor svarade mot syftet. 

Eftersom mängden data från våra enkäter inte blev särskilt stort, valde vi att behandla och 

tolka resultatet manuellt, och inte med hjälp av något databehandlingsprogram.  

 

Enkät svaren visar att de flesta anser att inkludering skall genomföras. Dock vill de betona 

specialundervisningens viktiga roll som ett komplement till den ordinarie 

idrottsundervisningen. De rörelsehindrade deltar ofta i undervisningen utan att några 

förändringar eller anpassningar gjorts. Det är momentet som styr hurvida de inkluderas eller 

inte. Detta trots att skolans styrdokument klart och tydligt poängterar vikten av att 

undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Tidigare forskning 

visar dock att en påtvingad inkludering inte alltid är det bästa för individen(Tössebro, 1992). 

Pontus Johansson menar att han gärna hade haft idrott med elever med liknande handikapp för 

att få mäta sig med jämbördiga.  

 

Undersökningen visar att det finns kunskapsbrister hos lärare inom handikappet rörelsehinder. 

Det verkar också finnas en kommunikationsbrist mellan politiska direktiv och lärarutbildare. 

För att överhuvudtaget ge inkluderingsarbetet en chans, så måste ju läraren som skall bedriva 

undervisningen ha tillräckligt med kunskap. Enligt Haug (2005) ger den forskning som hittills 

genomförts en diffus bild av inkludering, vad inkludering är, och hur praktiskt arbete med 

inklusion ter sig. Han menar även att konceptet med inkludering inte har rotat sig i lärarnas 

professionella yrkesroll eller i skolan i allmänhet. Det är med andra ord ett politiskt baserat 

direktiv. Vidare anser merparten av idrottslärarna att resurserna inte finns på deras skolor, för 

att kunna möta alla elever på lika villkor. Det kommer nya direktiv i skolan hela tiden, detta 

medför att den tid som finns till förfogande måste delas upp på flera moment. Vilket medför 

att tiden till inkludering blir en bristvara, enligt idrottslärarna. Dessa tre faktorer; kunskap, tid 

och resurser, kan vara orsaker till att bara 13/20 (65%) faktiskt inkluderar rörelsehindrade 

elever i sin undervisning. Sedan skall det faktum beaktas att rörelsehindrade elever är ganska 

få i skolan idag. Varför vi valde att belysa dessa enkätfrågor, beror på att de visar på åsikter 
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till inkludering, vad som ligger bakom dessa åsikter och en klar fråga om inkludering 

verkligen sker i lärarnas ordinarie undervisning.  

 

På grund av att tid, kunskap och resurser saknas så är det inte möjligt för lärarna att nå målet 

med en skola för alla, som styrdokumenten anger [Lpo94]. 

 

5.1.1 Pedagogiska implikationer 
 
Är detta resultat bra med tanke på vad som står i läro- och kursplanerna? Nej anser vi! Om 

skolan skall kunna utvecklas och ta hand om alla elever på ett likvärdigt sätt, så är det viktigt 

att alla idrottslärare tar sitt ansvar och ser till att följa läro- och kursplanerna. Dock måste 

skolan få de resurser som krävs för att kunna utföra dessa uppdrag på ett tillfredsställande sätt. 

Nu ska man inte bara skylla ifrån sig och hänvisa till att skolan inte har nog med resurser för 

inkluderingsarbetet. Vi upplever att det finns ett motstånd mot inkluderingsarbetet inom 

skolidrotten! Detta beror förmodligen främst på att det krävs en hel del tankearbete för att 

inkludera rörelsehindrade elever med den övriga klassen, eftersom de generellt sett är ganska 

få i varje klass, Dvs. det är inte kostnadseffektivt. Vi menar att ett grundläggande 

förhållningssätt, där vi ser alla elever lika, skulle göra inkluderingen självklar. För det andra 

så är det lätt för idrottsläraren att erbjuda eleverna i fråga specialidrott, istället för den 

ordinarie undervisningen. Då det, enligt våra erfarenheter, ofta är en specialpedagog som står 

för planeringen av idrottslektionerna. Tanken om inkludering är i sig väldigt fin, men ska vi i 

alla lägen sträva efter de politiska direktiven? Eller ska vi se till individens bästa? Vi har egen 

erfarenhet av arbete med både rörelsehindrade och psykiskt funktionshindrade elever, där vi 

har sett konkreta resultat på att inkludering inte är det bästa i alla lägen för den enskilde 

eleven.  

 

5.1.2 Fortsatt forskning 
 
Med tanke på de frågor vi stött på under arbetet så skulle det vara av intresse att forska kring 

rörelsehindrade elevers uppfattningar om inkludering, eller föräldrar till rörelsehindrade barn 

och deras tankar och åsikter om inkludering. Vi tror att det vore intressant att ställa dessa 

forskningsresultat mot läroplanerna. Ska alla inkluderas?, vill alla inkluderas?, hur kan 

inkludering underlättas? etc. Eftersom vi genom denna undersökning har fått vissa 

antydningar att nära hälften av respondenterna saknar kunskaper inom området, så vore det 



 30 
 

 

även intressant att titta på vilka kopplingar, eller möjligheter till samarbete, det finns mellan 

olika intresseföreningar ex. handikappförbund och skolan. 
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Bilaga 1 
 
 
Hej idrottslärare! 
 
Vi är två studenter på LTU, som skriver vår c-uppsats nu i vår. Arbetet handlar om 

inkludering av rörelsehindrade i skolan, och framförallt i ämnet idrott & hälsa. Denna enkät 

kommer att gå ut till alla idrottslärare som jobbar inom grundskolan i Luleå kommun. Syftet 

med arbetet är att undersöka om elever med rörelsehinder inkluderas i idrottsundervisningen 

eller inte. Och de hinder eller förutsättningar som ni idrottslärare har för att ta hand om 

rörelsehindrade elever på ett optimalt sätt. Som det står i skolans styrdokument.  

 

Alla enkätsvar behandlas konfidentiellt, och inga skolor eller idrottslärare kommer att 

omnämnas vid namn i arbetet. De enda som kommer att ta del av materialet är vi! 

 

Vi skickar med ett kuvert som ni kan lägga era enkätsvar i. Notera att brevet skall skickas 

med internposten till TUNA SÄRSKOLA - BORGEN om ni är flera idrottslärare på samma 

skola, går det bra att lägga enkätsvaren i samma kuvert.  

Vi vore tacksamma om ni kunde svara så fort som möjligt!! 

 

Mvh Kimmo Erkkilä & Jan Drugge 
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Bilaga 2 
 
Enkät 

 

Definition rörelsehinder: Nedsatt fysiskfunktion i någon/några kroppsdel/delar 

 
 Jag är utbildad och behörig idrottslärare! (ringa in rätt alternativ) 
 

JA   NEJ 
 
 
1. Hur många elever med rörelsehinder har du för närvarande på din skola? 
 

Svar: 
 
2. Hur många elever med rörelsehinder har du erfarenhet av de senaste 5 åren i din 

profession? (ringa in rätt alternativ) 
 

0-2 st  3-5 st  6-8 st   8-fler  
 
3. Jag anser att jag har tillräckliga kunskaper om rörelsehinder för att klara undervisningen i 

mitt ämne! 
 

Inst helt  Inst delvis  Avvisar delvis  Avvisar helt 
                                                  
 
 
4. Hur får du kunskap om en rörelsehindrad elevs förutsättningar att klara ämnet idrott & 

hälsa? 
 
Motivera:………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
5. Hur använder du den kunskapen i undervisningen? 
 
Motivera:………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………                           
 
6. Min skola har tillräckliga materiella(utrustning, lokaler, hjälpmedel) resurser för att möta 

alla elever på lika villkor! 
 

Inst helt  Inst delvis  Avvisar delvis  Avvisar helt 
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7.   Min skola har tillräckliga ekonomiska (assistenter, utbildning) resurser för att möta alla    

elever på lika villkor! 

 
Inst helt  Inst delvis Avvisar delvis  Avvisar helt 
 
 
 
 
8.   Har resurserna till/för rörelsehindrade elever under de senaste 5 åren: 
 
ÖKAT  STAGNERAT  MINSKAT 
 
 
 
9.   Jag anser att elever med rörelsehinder skall inkluderas i den ordinarie 

idrottsundervisningen! 

 
Inst helt     Inst delvis  Avvisar delvis Avvisar helt 
 
 
 
Motivera:………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
10. Finns det rörelsehindrade elever på er skola som är befriade från ordinarie undervisning i 
ämnet idrott &hälsa? (ringa in rätt alternativ) 

 
Ja  antal…….      Nej 

 
Om ja, varför?………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 

11. Jag anser att elever med rörelsehinder skall ha specialidrott istället för den ordinarie 

idrottsundervisningen! 

 
Inst helt  Inst delvis Avvisar delvis  Avvisar helt 
 
 
 
Motivera:………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
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12. Fortbildning inom handikapp/ funktionshinder finns att tillgå via skolan! 
 
Inst helt  Inst delvis Avvisar delvis  Avvisar helt 
 
 
 
13. Jag inkluderar rörelsehindrade elever i min undervisning! 
 
Inst helt  Inst delvis Avvisar delvis  Avvisar helt 
 
 
 
 
14. Det finns extra resurser(specialpedagoger, hjälpmedel och stöd) att tillgå då du möter en 
elev med rörelsehinder!  
       
Inst helt  Inst delvis Avvisar delvis  Avvisar helt 
 
 
 
Motivera…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………... 
 
15. Lokalerna är anpassade för rörelsehindrade! 
 
Inst helt  Inst delvis Avvisar delvis  Avvisar helt 
 
 
 
Motivera…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………... 
 
 
16. Fria tankar om inkludering! 
 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 

    

    

    

    




