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Abstrakt 
 
Denna studies syfte är att undersöka hur unga med funktionsnedsättning på grund av 

reumatisk sjukdom upplever skolidrotten. Detta genom att undersöka vilket lärarstöd 

eleverna upplevt samt hur de upplever att lektioner anpassats till dem och hur de 

upplever att betygen påverkats av deras funktionsnedsättning. Metoden som använts är 

en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer. Totalt intervjuades sju ungdomar 

med reumatisk diagnos. Intervjuerna transkriberades och tematiserades genom tematisk 

analys. Vidare analyserades det transkriberade materialet med Antonovskys teori om 

KASAM. Resultatet visar att unga med reumatisk sjukdom ofta behöver extra stöd från 

lärare och anpassad lektion för att kunna delta i idrottslektionerna. Lärarstödet är viktigt 

för att eleverna ska känna sig motiverade att delta i undervisningen samt för att de ska 

känna att de har chans till ett rättvist betyg. 

 

Nyckelord: Skolidrott, funktionshinder, reumatisk sjukdom, ungdomar 
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Inledning 
Sveriges regering har tagit beslutet om att myndigheter och instanser i Sverige 

gemensamt ska arbeta mot 11 mål för folkhälsan (Prop. 2002/03:35 ). Ett mål är att alla 

barn och unga ska ha trygga och goda uppväxtvillkor. Målet finns för att förebygga 

sjukdom, samt för att alla barn ska ha rätt till att växa upp och ha god hälsa som de 

sedan kan ta med sig in i vuxenlivet. Ett annat folkhälsomål är att den fysiska 

aktiviteten ska öka för alla i befolkningen. Skolan ska aktivt arbeta för att öka fysisk 

aktivitet hos barn och unga oavsett fysisk funktion. Även detta för att förebygga 

sjukdomar senare i livet (ibid). 

 

I Sveriges skollag (SFS 2010:800) står det att skolans syfte är att främja alla barns 

utveckling och lärande. Skolan ska även ge barn och unga förståelse för alla människors 

lika värde och ska motarbeta diskriminering på grund av kön, etnicitet, 

funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder (ibid). Trots detta beskriver unga med 

funktionsnedsättning ofta att de utsätts för diskriminering och blir missförstådda i 

skolan (Barnombudsmannen, 2016). En del funktionsnedsatta barn och unga har behov 

av stöd och anpassning för att klara sin skolgång, vilket inte alltid fungerar eller uppnås, 

vissa av dessa barn och unga får kämpa länge för att få det stöd de behöver (ibid). 

 

Som hälsopedagog intresserar det mig hur vi idag kan främja och bibehålla hälsan redan 

i skolan för att barn och unga ska utvecklas till starka och friska vuxna. Jag personligen 

tror att mycket startar på skolidrotten, ett ämne som i mina ögon ibland glöms bort eller 

ses som mindre viktigt än övriga ämnen. Under en tid har jag engagerat mig i Unga 

Reumatiker, riksorganisationen för barn och unga med reumatiska sjukdomar, och där 

mött många medlemmar som blivit illa behandlade under skolidrotten på grund av deras 

funktionsnedsättning. I och med detta är det denna studies mening att undersöka vad 

och vilka faktorer som krävs för att idrotten ska fungera för dessa barn och ungdomar 

och även vad som gör att den inte fungerar.  
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Bakgrund 
I denna del presenteras tidigare forskning inom ämnena funktionsnedsättning och skola 

samt idrott och hälsa. Även skolans plikt och skyldigheter tas upp i samband med 

undervisning av funktionshindrade barn och unga.  

 

Förtydligande av ordval 
I denna studie kommer ordet funktionsnedsättning användas, därför följer här en kort 

definition av ordet: Funktionsnedsättning definieras enligt Socialstyrelsen (u.å) som 

”nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga”. Den fysiska 

funktionsnedsättningen kan bero på antingen en sjukdom eller ett trauma som orsakar 

att kroppen inte fungerar som normen. Detta kan påverka både enskilda aktiviteter 

och/eller hela vardagen för den drabbade (ibid).  

 

Unga med funktionsnedsättning 
I Sverige uppskattas det att cirka 15% av barn och unga under 18 år lever med en 

funktionsnedsättning (Barnombudsmannen, 2016), i och med att det är en heterogen 

grupp, då alla olika funktionsnedsättningar ingår, är det svårt att ange ett exakt antal. 

Denna grupp av barn och unga har däremot gemensamt att de ofta skattar sin hälsa 

sämre än andra barn och unga, detta varierar dock mellan olika typer av 

funktionsnedsättningar. Många unga med funktionsnedsättning beskriver att de inte vill 

bli överbeskyddade och att de vill behandlas med respekt. Barn och unga med 

funktionsnedsättning beskriver även att de inte vill att andra människor ska tycka synd 

om dem, de vill inte heller bli stämplade som oförmögna att göra sådant som andra unga 

klarar (ibid).  

 

Reumatisk sjukdom 
I Sverige insjuknar ungefär 200-250 barn varje år i barnreumatism även kallat juvenil 

idiopatisk artrit, förkortat JIA (Reumatikerförbundet u.å.). Idag lever ungefär 1100 -

1500 barn under 15 år med diagnosen. Barnreumatism är en samlingsdiagnos som 

innefattar fler olika reumatiska besvär, gemensamt har de att en eller flera leder drabbas 

av inflammation. Ofta medför detta smärta och den drabbade kan ha svårt att röra sig 

och använda lederna. Sjukdomen går i skov vilket betyder att den drabbade har perioder 
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när inflammationerna är bättre och perioder då de kan vara så pass dåliga att de behöver 

använda olika hjälpmedel för att klara sin vardag (ibid).  

 

Unga med reumatism 
Många unga med reumatism beskriver att de känner sig annorlunda jämfört med sina 

friska klasskompisar (De Monte, Rodger, Jones & Broderick, 2009; Östlie & Möller, 

2009; Secor-Turner, Scal, Garwick, Horvath, & Wells, 2011). Att vara fullt frisk ena 

dagen och sedan nästa dag behöva hjälpmedel såsom kryckor eller rullstol för att kunna 

ta sig fram gör att andra unga har svårt att förstå och leva sig in i de funktionsnedsatta 

personernas liv (ibid). Både barn och ungdomar med reumatiska sjukdomar har en lägre 

aktivitetsnivå än friska barn och unga i samma ålder (Secor-Turner et. al. 2011), detta 

beskriver de själva beror på att smärtan håller dem tillbaka. Många försöker vara aktiva 

men får bakslag som exempelvis värre smärta dagen efter vilket gör att de inte vill träna 

eller vara aktiva (ibid). 

 

Hos unga med reumatism är det vanligt att känna att de har svårt att få förståelse från 

både andra barn och från skolpersonal (Secor-Turner et. al. 2011). Unga med reumatism 

beskriver också att det kan vara svårt för dem att delta i fysiska aktiviteter så som 

skolidrott samt lekar och aktiviteter på rasterna. Att klara av att anteckna och 

koncentrera sig en hel dag trots smärta och stelhet är svårt för dessa unga. Vissa elever 

beskriver att det är svårt att tala med lärare om hur deras funktionsnedsättning påverkar 

dem och även lärarna har svårt att förstå och ta hänsyn till att reumatismen ter sig olika 

varje dag (ibid). Att sjukdomsbilden varierar gör det svårt för de drabbade att veta om 

de kan delta i olika aktiviteter och göra planer (Östlie et. al. 2009).  

 

Den varierande sjukdomsbilden gör också att unga med reumatism har svårt att vara 

med på skolidrotten och klara alla övningar eftersom de aldrig riktigt kan veta när en 

bra eller dålig dag kommer (Östlie et. al. 2009). Denna osäkerhet leder till att de aldrig 

vet när de kan prestera. Vissa unga väljer att ägna sig åt lugnare aktiviteter för att slippa 

dessa bakslag, andra väljer att försöka vara med och sedan avbryta om det blir för svårt. 

Många drabbade berättar om hur de har svårt att göra långsiktiga planer men även att 

planera aktiviteter bara några dagar framåt (ibid). Att kunna göra saker den ena dagen 

och sedan bli drastiskt sämre en annan dag beskrivs som en besvikelse och gör att 

många känner sig hjälplösa (Sällfors et. al. 2002). Äldre personer som levt med 
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reumatism under sin uppväxt beskriver hur de minns att det ofta satt bredvid och såg på 

när deras klasskamrater idrottade vilket fick dem att känna ett stort utanförskap (Östlie 

et. al. 2009). Utanförskapet fick dem att önska att de vore som alla andra och kunna 

göra sådana saker som deras jämnåriga vänner kunde göra (ibid).  

 

Fysisk aktivitet med en funktionsnedsättning 
Generellt rekommenderar Världshälsoorganisationen, WHO (2010), alla barn och unga 

mellan 5 – 17 år, att utföra minst 60 minuter medelintensiv fysisk aktivitet om dagen, 

detta kan vara i form av lek, sport eller transport till och från platser såsom gång och 

cykling. Mer intensiv träning som stärker muskler och ben rekommenderas dessutom 

utföras tre gånger i veckan (ibid). Statens folkhälsoinstitut (2011) har undersökt hur 

ungdomar, med och utan fysisk funktionsnedsättning, såg på olika aspekter kring deras 

hälsa. Bland annat visade denna enkät att barn och unga med funktionsnedsättning 

motionerade mindre än friska barn, 12% av de tillfrågade eleverna med 

funktionsnedsättning motionerade inte alls. Ungdomar med en funktionsnedsättning 

beskrev dessutom oftare att de led av psykisk ohälsa, nedstämdhet och sömn- och 

koncentrationssvårigheter än ungdomar utan funktionsnedsättning (ibid).   

 

Skolans ansvar och skyldigheter 
I läroplanen för grundskola (Skolverket, 2011) anges grundläggande värderingar och 

syften med skolan, bland annat ska skolan främja alla elevers utveckling. Rektorn har 

alltid det övergripande ansvaret för personal och elever och ska se till skolverkets 

riktlinjer följs. All personal som arbetar inom skolan ska även ta hänsyn till varje elevs 

egenvärde och ge dem respekt. Ingen får bli diskriminerad på grund av 

funktionsnedsättning, kön, sexuell läggning eller etnicitet, detta regleras även av 

diskrimineringslagen (SFS 2008:567). Alla elever som går i svensk skola har rätt till en 

likvärdig utbildning var i landet eleven än bor, alla elever ska ha samma rätt att 

utvecklas och göra framsteg (Skolverket, 2011). Undervisningen ska ta hänsyn till varje 

elev och dess olika behov och förutsättningar (ibid). 

 

Som lärare i skolan finns flera riktlinjer som reglerar hur läraren ska behandla och 

bemöta eleven. Varje lärare ska ta hänsyn till olika enskilda behov, erfarenheter och 

förutsättningar som eleven har (Skolverket, 2011). Läraren är även skyldig att ge 

särskilt stöd till elever som har svårigheter. Alla lärare ska tillsammans förebygga att 
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elever blir diskriminerade eller kränkta, både av andra elever och lärare (ibid). 

Skollagen (SFS 2010:800) anger att barn med funktionsnedsättning ska erbjudas särskilt 

stöd om detta behövs för att dessa elever ska klara sin skolgång. Stödet ska så långt som 

möjligt hjälpa eleven att nå kunskapsmålen trots funktionsnedsättningen. Läraren ska 

alltså anpassa undervisningen så att alla barn kan ta del av denna. Skolan är även 

skyldig att anpassa skolgången för elever som på grund av sjukdom och/eller 

funktionsnedsättning har svårt att klara av sin skolgång. Vidare anger även Skollagen att 

vissa delar i ett kunskapskrav för ett betyg kan bortses från om det finns särskilda skäl 

till detta, bland annat anges funktionsnedsättning som ett särskilt skäl (ibid). 

 

Ämnet idrott och hälsa 
I läroplanen för idrott och hälsa på grundskolan (Skolverket, 2011a) står det att ämnet 

ska syfta till att ge positiva upplevelser av och väcka ett intresse inom fysisk aktivitet. 

Undervisningen ska uppmuntra eleven att röra på sig och ge eleven kunskap om hälsa i 

samband med fysisk aktivitet. Ämnet ska under hela elevens skolgång skapa 

möjligheter för eleven att röra sig fysiskt och delta i olika aktiviteter, detta ska även 

skapa en självtillit till den egna fysiska förmågan. Efter avklarad grundskola ska eleven 

bland annat kunna röra sig allsidigt i fysiska sammanhang och värdera detta utifrån 

olika synsätt på hälsa, livsstil och rörelse (ibid).  

 

Läroplanen för idrott och hälsa (Skolverket, 2011a) anger de centrala delarna som ska 

tas upp i undervisningen för olika årskurser. I årskurs 7-9 ska eleven exempelvis klara 

av olika komplexa rörelser i lek, idrott och spel både inomhus och utomhus. Eleven ska 

även klara av att röra sig i dans och till musik samt kunna simma både på rygg och på 

mage. Ett annat krav är att eleverna ska kunna utföra styrketräning, rörlighetsträning, 

konditionsträning och mental träning och veta hur detta påverkar kroppen. För att få 

högsta betyg ska eleven kunna delta och anpassa sig väl till alla dessa delar (ibid). 

 

Gymnasiets läroplan (Skolverket, 2011b) anger att eleven ska utveckla kunskaperna de 

fått i grundskolan samt lära sig mer om exempelvis ergonomi och säkerhet kring fysiska 

aktiviteter. Eleven ska även lära sig betydelsen av fysisk aktivitet och hur denna 

påverkar hälsan samt lära sig mer om stresshantering.   
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Lärarstöd på idrottslektionen 
Det är viktigt för elever att känna stöd från idrottsläraren under idrottslektionen (Sparks, 

Dimmock, Lonsdale & Jackson, 2016). Elever som får positiv uppmuntran samt känner 

att det har en god relation till sin idrottslärare presterar bättre på lektionen. Det finns ett 

samband mellan hur elever uppfattar lärarens engagemang och medkänsla och elevernas 

engagemang under lektionen. Låg emotionell samhörighet med läraren gör att eleven 

känner sig mindre motiverad att prestera (ibid). Elever som får stöd och uppmuntras att 

delta i skolidrotten av idrottsläraren upplever mer positiva känslor av skolidrotten 

(Lubans, Morgan & McCormack, 2011). De elever som upplever att de får mer stöd på 

skolidrotten har även större sannolikhet att ägna sig åt idrott även utanför skolan (ibid). 

Elever som känner att deras lärare tar sig tid att visa och lära dem övningarna som ska 

utföras känner ett högre socialt stöd och därmed en ökad motivation på 

idrottslektionerna (Cox & McDavid, 2009). Dessa elever känner även en större 

motivation att arbeta hårdare under lektionerna (ibid).  

 

Idrott och hälsa med funktionsnedsättning 
Att delta i skolidrotten är, för både barn med och utan en funktionsnedsättning, viktigt 

för att stärka både kondition och muskler. För unga med funktionsnedsättning kan 

idrottslektionerna dock behöva viss anpassning. McDonagh och Hacket (2008) 

beskriver hur idrottsläraren kan ta kontakt med elevens fysioterapeut eller läkarteam för 

råd om hur lektionerna bäst ska anpassas efter elevens behov. Ett alternativ kan vara att 

eleven utför sjukgymnastik under lektionen. McDonagh och Hacket menar även att 

skolan inte ska låta unga med funktionsnedsättning bli bortglömda eller placerade på 

sidan av under idrottslektionerna utan att dessa unga ska ha samma rätt som övriga 

elever att kunna delta i undervisningen (ibid). 

 

Elever med fysiska funktionsnedsättningar beskriver att det är viktigt att få vara med 

och bli inkluderade i undervisningen och i gemenskapen med andra elever, detta för att 

inte känna sig exkluderade i samvaron i skolan (Shogren, Gross, Forber-Pratt, Francis, 

Satter, Blue-Banning, & Hill, 2015). Barn med fysiska funktionsnedsättningar vittnar 

om att de ofta får sitta bredvid under idrottslektionen på grund av att lektionen inte 

anpassas till deras behov (Mundhenke, Hermansson & Sjöqvist Nätterlund, 2010). Vissa 

funktionsnedsatta elever får inte ens chansen att delta i undervisningen med anledningen 

att de sitter i rullstol, de får kämpa för att få vara med på idrottslektionerna tillsammans 
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med övriga elever (Wickman, 2015). Elever med funktionsnedsättning känner ofta en 

oro inför idrottslektionerna då de inte vet vad som kommer ske eller om de kan vara 

med. Funktionsnedsatta elever beskriver ofta hur de blir diskriminerade och behandlade 

på nedvärderande sätt av lärare vilket resulterar i att de får en negativ uppfattning av 

skolidrotten och även övergripande för idrott och fysisk aktivitet (ibid).  

 

Teoretisk utgångspunkt 
KASAM – Känsla av sammanhang 
KASAM, känsla av sammanhang, är en teori kring hälsa utvecklad av Aron 

Antonovsky. Antonovsky (1991) såg på hälsa ur ett salutogent synsätt, alltså genom att 

istället för att se det sjuka hos en person, främjas det friska och den generella hälsan. 

Han menade att det finns tre olika faktorer som spelade in på hur stor KASAM en 

person har; begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.  

 

Begriplighet syftar till hur individen tolkar och upplever stimuli; olika inre eller yttre 

upplevelser som en person utsätts för, vilket kan vara allt från att ett tåg är inställt till att 

personen förlorar sitt jobb (Antonovsky, 1991). En person som har hög KASAM 

uppfattar detta som information som är strukturerad och gripbar och känner att den kan 

möta olika utmaningar i framtiden utan att gripas av panik. Personer med låg KASAM 

uppfattar istället stimuli som något som är kaosartat och onåbart. Dessa personer kan 

känna panik och känna att även små stimuli, som exempelvis att missa bussen, är 

förödande och svåra att hantera (ibid).  

 

Hanterbarhet syftar till att individen vet och känner sig trygg i hur hen ska hantera 

vardagen men också oväntade stimuli som det i exemplet ovan (Antonovsky, 1991). 

Individen känner även att denne har resurser som gör att denne kan hantera oväntade 

och väntade stimuli. Resurser kan vara både tilltro till sig själv och den egna förmågan 

att klara av stimuli men också andra personer i sin omgivning individen litar på som 

exempelvis familj, partner, Gud eller politiker. Personer med hög hanterbarhet känner 

att även om den utsätts för ett stimuli så som att förlora sitt jobb kan denne hantera detta 

och känna stöd från andra (ibid).    
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Meningsfullhet innebär att individen känner en mening i livet, att det finns en mening i 

det som sker (Antonovsky, 1991). Denna del kan även ses som en motivationsfaktor. 

Personer som har hög KASAM känner att de har något som motiverar dem och något 

som utmanar dem att ta sig framåt i livet och enskilda situationer. Detta kan vara både 

specifika ämnen som de brinner för, som exempelvis att hitta ett botemedel till cancer, 

men även familjelivet så som att vilja se sina barn växa upp och nå framgång i livet 

(ibid).  

 

Dessa faktorer tillsammans avgör hur en individ kan hantera, begripa och känna mening 

i sin vardag och det som sker i livet. Individen kan därmed ha exempelvis en kronisk 

sjukdom eller funktionsnedsättning, men ändå ha en hög KASAM då denne känner att 

hen kan hantera och begripa de utmaningar hen ställs för samt att det finns en mening 

med detta. Det är även möjligt att känna högre av någon faktor och mindre av en annan 

även om dessa tillsammans avgör hur hög KASAM personen har. En person kan känna 

att den har hög begriplighet och hög hanterbarhet men att denne aldrig får visa vad 

denne är kapabel till och därför får en låg meningsfullhet och en låg total KASAM.  
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Problemformulering och syfte 
Många unga personer med fysiska funktionsnedsättningar beskriver en svårighet att 

kunna delta i skolidrotten, detta är problematiskt då skolidrotten är viktigt både för att 

öka den fysiska aktiviteten men också för att skapa sammanhållning med den övriga 

klassen. Därför är syftet med denna studie att djupare förstå personer med 

funktionsnedsättning på grund av reumatisk sjukdom samt deras möjligheter och 

svårigheter på skolidrotten samt hur detta kan påverkas. 

 

Forskningsfrågor 
• Hur upplever elever med reumatisk sjukdom att deras möjligheter att delta på 

skolidrotten påverkats av deras funktionsnedsättning? 

• Hur kan elevernas erfarenheter förklaras genom teorin om KASAM? 

Metod 
I metoden presenteras de överväganden som gjort i metodval för denna studie. Här 

presenteras även hur urvalet av studiens informanter gått till samt hur studien är utförd. 

 

Metodval 
Denna studie är gjord med en kvalitativ metod. Kvalitativ metod utmärker sig genom att 

forskaren främst söker att tolka och förstå olika sociala sammanhang och fenomen, till 

skillnad från en kvantitativ metod som främst menar att kvantifiera fakta och ofta 

används inom naturvetenskapliga ämnen (Bryman, 2011). En kvalitativ studie kan 

använda sig av olika metoder för att finna den fakta eller förståelse hos fenomen som 

forskaren eftersöker, exempelvis kan denne använda sig av observationer, textanalys, 

hålla fokusgrupper eller som i denna studie, göra kvalitativa intervjuer. Generella 

slutsatser kan inte dras i en kvalitativ metod utan resultatet kan ge en fingervisning om 

hur individer uppfattar eller förstår sociala fenomen eller sammanhang (ibid). Till denna 

studie valdes kvalitativ metod på grund av forskningsfrågornas natur; syftet är att ta 

reda på hur personer med reumatism uppfattar och upplever skolidrotten. Då dessa 

frågor främst menar att ta reda på hur eleverna uppfattar och upplever situationen är en 

kvalitativ metod i fördelaktig på grund av att denna metod fokuserar på detta. 
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Urval  
För att hitta informanter lades en efterfrågan ut på sociala medier, dels i 

facebookgruppen ”Vi som lever med reumatism” och på föreningen Unga reumatikers 

facebooksida. I efterfrågan söktes personer med någon reumatisk diagnos som var 

mellan 15-20 år och hade gått ut grundskolan. De som ville delta fick sedan skicka ett 

mail för att få missiv (se bilaga 1) och vidare information.  

 

Då detta tillvägagångssätt inte genererade ett tillräckligt stor urval användes även en 

kombination av bekvämlighetsurval och snöbollsurval. Bryman (2011) beskriver 

bekvämlighetsurval som ett sätt at hitta informanter där forskaren använder sig av 

personer hen känner eller är bekant med. Denna metod är fördelaktigt när de 

informanter som eftersökts är personer som inte är lätta att få tag i, vilket var det som 

avgjorde i denna studie. Snöbollsurval beskrivs av Bryman som en metod där de 

befintliga informanterna används till att rekrytera fler informanter, som en snöboll som 

rullar ner för en backe samlar på sig mer snö (ibid). De informanter som redan hade 

rekryteras till studien blev alltså tillfrågade om de kände andra som kunde tänkas ställa 

upp på en intervju. Det rekryterades även informanter från personliga kontakter. 

 

Totalt intervjuades sju personer, tre som var 17 år, en som var 18 år och tre som var 19 

år. Fem av personerna gick på gymnasiet i antingen årskurs två eller tre, en hade gått ut 

gymnasiet och en hade avslutat gymnasiet i förtid.  

 

Tillvägagångssätt 
Intervjuerna som utfördes var semistrukturerade och följde en intervjuguide (se bilaga 

2). En semistrukturerad intervju innebär att ramen för intervjun finns i en intervjuguide 

men att den som intervjuar kan ställa följdfrågor till uttalanden från informanter för att 

få mer information om något dessa berättar (Kvale & Brinkman, 2009). Denna 

intervjuform valdes för att få en uppfattning av informantens upplevelser och för att 

kunna ställa fördjupande följdfrågor under intervjuns gång (ibid). Telefonintervjuer 

valdes på grund av att informanterna bodde på många olika platser i landet och därför 

skulle det varken varit tidseffektivt eller kostnadseffektivt att åka runt för att göra 

intervjuer. Bryman (2011) beskriver den främsta fördelen med telefonintervju som just 

låg kostnad i jämförelse med alternativet att resa för att göra en intervju. Bryman 
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nämner även att det kan vara lättare för informanten att svara på frågor av känsligare 

karaktär i telefonintervju (ibid). 

 

Innan varje intervju skickades ett missiv (bilaga 1) till alla deltagare där syftet med 

studien beskrevs samt hur lång tid intervjun skulle ta och de etiska överväganden som 

tagits i samband med studien.   

 

Bearbetning av data 
Efter varje utförd intervju transkriberades samtalet för att få en större överblick över vad 

som sagts. Kvale och Brinkman (2009) menar att det är upp till den som utför 

undersökningen att avgöra hur mycket detaljer, som exempelvis skratt, harklingar, 

pauser, som krävs för att spegla samtalet. Därför valdes det att särskilja längre pauser 

med tre punkter och citat i informantens berättelse inom två skiljetecken i syfte att 

tydligare spegla informantens uttalande. Bryman (2011) skriver att små ord så som ”öh” 

”eh” och ”va” ofta redigeras bort i det transkriberade materialet för att undvika rent 

talspråk i den skrivna texten, så är även fallet i denna studie.  

 

När alla intervjuer transkriberats lästes dessa igenom flera gånger för att urskilja teman i 

intervjuerna, denna metod kallas tematisk analys. Tematisk analys, menar Bryman 

(2011), är egentligen svårt att urskilja som en specifik analysmetod utan innehåller 

element från flera olika analysmetoder. En typ av tematisk analys är att dela upp 

materialet i teman och sedan hitta subteman i dessa, denna metod ger en överblick över 

samtalet och nyanser i olika teman (ibid). De teman som urskilts är teman som syftar till 

att svara till uppsatsens syfte: betyg, lärarstöd, stöd från klasskompisar och deltagande i 

skolidrotten. Under dessa teman urskildes sedan subteman som negativa respektive 

positiva upplevelser av huvudtemat. 

 

Etiska överväganden 
I denna studie har de etiska överväganden grundats i Vetenskapsrådets God 

forskningssed (2011) därför följer här en kort redogörelse av de fyra huvudkraven på en 

vetenskaplig studie: 

 

Informationskravet innebär att forskaren ska informera de som deltar i studien om 

studiens syfte och hur materialet skall användas. Forskaren ska även upplysa deltagaren 
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om att denne alltid kan dra sig ur och alltid har rätt att avbryta sin medverkan. Dessa 

punkter uppfylldes genom att skicka ut ett missiv till alla deltagare innan intervjuer 

utfördes med information om studiens syfte. 

 

Samtyckeskravet innebär att alla som deltar i studien ska ha gett sitt samtycke till att 

delta. I denna studie valde alla deltagare att vara med frivilligt och gav därmed sitt 

samtycke till att delta. 

 

Konfidentialitetskravet innebär att all insamlad data ska behandlas konfidentiellt, all 

data som behandlar personuppgifter eller uppgifter om deltagarna i studien ska förvaras 

på ett säkert sätt så ingen obehörig kan nå dessa. Allt material som sedan används i 

studien ska även vara kodat på ett sådant sätt att ingen ska kunna veta vem som sagt 

eller gjort vad. Materialet i denna studie är kodat för att skydda informanterna. Inga 

privata delar eller delar där någon utomstående ska kunna identifiera informanterna har 

skrivits med i studien.  

 

Nyttjandekravet anger att materialet som används i studien inte får utlånas eller på något 

sätt delas med någon annan i kommersiellt eller privat syfte. Materialet som samlats in 

under denna studie ska endast användas i denna studie och kommer att förvaras på 

Högskolan i Gävle i 5 år och sedan förstöras.  

 

Validitet och reliabilitet 
Bryman (2011) beskriver reliabilitet som tillförlitlighet i studien, med detta menas att 

studien ska kunna göras igen och resultatet ska då bli desamma. I en kvalitativ studie är 

detta dock problematiskt då denna metod ofta menar att visa på olika nyanser inom ett 

område och inte att få ett vetenskapligt kvantifierat resultat. Därför kan resultatet variera 

stort beroende på informanterna samt tidpunkt för studien. Validitet syftar till att de 

slutsatser som dragits av en studie måste hänga samman med studien, slutsatsen måste 

alltså stärkas av resultatet. Vidare beskriver Bryman om fyra former av reliabilitet och 

validitet som förekommer i kvalitativ forskning:  

 

Extern reliabilitet menar till att undersökningen ska gå att upprepas, detta är dock svårt i 

fallet kvalitativa intervjuer då en social miljö ständigt förändras. För att motverka detta i 
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den mån det går är det viktigt för forskaren, som upprepar studien att gå in i samma roll 

som den första forskaren i sammanhanget, för att få ett mer tillförlitligt utfall.  

 

Intern reliabilitet syftar till att om man är flera forskare som utför en studie tillsammans 

bör dessa redan innan studien påbörjats bestämma hur intervjuer, observationer eller 

annan datainsamlingsmetod ska tolkas. 

 

Intern validitet betyder att det ska finnas en tydlig överrensstämmelse mellan 

observationer och teorier. I kvalitativ forskning blir detta en fördel då forskaren ofta 

spenderar längre tid med och kring informanterna och därför bör öka förståelsen för 

dessa. 

 

Extern validitet menar hur vida resultatet kan generaliseras till andra sociala 

sammanhang och situationer. Detta är däremot en svårighet hos kvalitativa studier då 

dessa, som tidigare nämnt, ofta har ett begränsat urval och resultatet beror i stor 

utsträckning på respondenternas upplevelser och sociala miljö. 

 

Resultat  
I resultatet redovisas de utförda intervjuerna. För att skilja på de olika informanternas 

uttalanden har dessa numrerats 1-7. Ordet hen har använts i stället för han och hon då 

kön på informanten inte är relevant för resultatet.  

 

Resultatet visar på stor variation i hur eleverna upplevt deras skolidrott och lärare. Även 

om flera av informanterna hade upplevt liknande situationer så var ingens upplevelse av 

situationen den samma. Det är viktigt att ha i åtanke att resultatet i denna studie inte på 

något sätt spelar en absolut sanning om hur unga med funktionsnedsättning upplever 

skolidrotten. Detta resultat visar snarare på olika sätt en funktionsnedsatt elev kan 

uppfatta både positiva och negativa delar i skolidrotten och lärarstödet kring detta ämne.  

 

Deltagande i idrott och erfarenheter av fysisk aktivitet 
Alla informanter utom en beskrev att de uppskattade att ägna sig åt fysisk aktivitet. 

Dessa informanter beskrev att de helst tränade på gym för att det var mest skonsamt för 
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deras kroppar. En informant beskrev att hen inte tyckte om att ägna sig åt fysisk 

aktivitet, detta på grund av att ingen träningsform upplevdes motiverande.  

 

Fem av informanterna angav att de för det mesta var med på idrotten, en informant 

uppgav att hen var med ibland, en informant var aldrig med på idrotten. Informanterna 

angav att de gånger de inte var med på idrotten var det på grund av att de hade ont eller 

inte kunde vara med på grund av att lektionen inte anpassats till deras 

funktionsnedsättning. De gånger eleverna inte kunde medverka i den ordinarie 

undervisningen fick vissa av dem andra uppgifter och vissa fick sitta och titta på: 

…annars fick jag ju ja gå på promenad och sånt där det var inte så att jag bara 

satt och tittade på utan jag försökte göra det jag klarade av [Informant 4]. 

Jag vet andra skolor har ju haft så att man kan, ja men att dem har ett gym eller 

nånting så man kan träna en annan träningsform men nej, i min grundskola 

fanns inte det utan då va det titta på eller vara med [Informant 3]. 

… sådana fall får man gå in i ett litet rum och göra lite övningar själv [Informant 

5]. 

 

Den informant som inte varit med på skolidrotten beskrev att detta var på grund av att 

denna inte anpassades till hens funktionsnedsättning:  

Jag va faktiskt inte med för att jag kunde inte vara med… dem [lärarna] visste 

inte hur dem skulle ordna en idrott som fungerade för mig [Informant 2].  

Hen hade även lämnat telefonnummer till hens läkare och fysioterapeut till läraren men 

läraren hade valt att ignorera detta. Detta hade både lett till att informanten inte fått 

något betyg men också att hen hade känt sig diskriminerad och exkluderad från idrotten, 

detta ledde senare till psykisk ohälsa hos informanten.  

 

Upplevelser av lärarstöd 
Informanterna kunde beskriva olika former av lärarstöd och hur det hade varierat mellan 

grundskola och gymnasiet. Alla utom en informant hade valt att vara öppna med sin 

funktionsnedsättning för att få mer stöd från lärare. Den informant som valt att inte vara 

öppen med sin reumatism gjorde detta för att hen inte ville bli särbehandlad eller 

utpekad som annorlunda från den övriga klassen. De informanter som var öppna med 

sin reumatism beskrev att de fått olika reaktioner från lärare, och att det kunde skilja 
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mycket mellan både lärare och skola hur stödet upplevts av dem. Dessa informanter 

beskrev även att anledningen till att de var öppna med sin funktionsnedsättning, som i 

annat fall inte syns på dem, var för att kunna få hjälp och förståelse från både lärare och 

klasskompisar.  

 

De elever som upplevt ett positivt lärarstöd beskrev detta som att läraren antingen 

visade medkänsla eller anpassade undervisningen så att eleven kunde vara med. En av 

informanterna gav exempel på hens gymnasielärare som anpassat undervisningen efter 

informantens behov vilket hade fått hen att känna sig stöttad:  

…och så fick jag berätta vad jag kunde göra och vad jag ville göra och då kom 

han med ett träningsupplägg som jag kunde använda mig av [Informant 1].  

Även en annan informant beskrev att hen var nöjd med sitt lärarstöd och att hen trodde 

detta berodde på att lärarna själva hade haft skador:  

….jag tror att båda har förståelse för hur det kan vara att ha lite ont och 

problem och att man inte kan göra allting så jag tror att jag har haft tur på det 

sättet [Informant 3].  

Vidare beskrev hen även att läraren uppmärksammade att hen hade ont ibland och 

påminde hen om att ta det lite lugnare vilket fick informanten att känna sig stöttad och 

sedd av läraren: 

…ja men hon [läraren] säger - du vet när du ska stanna - och hon märker - ja 

men att det här ska nog inte du göra - sådana grejer och hon vet när jag har ont 

och sådär… det känns bra att hon hindrar mig också för jag vet ju det själv att 

jag kör som en galning om jag jag bara får liksom.  

På samma sätt beskrev en annan informant att hens lärare kunde fråga om hen kände att 

övningarna kändes okej:  

…så frågar hon mig ibland - är du säker på att du kan göra den här övningen på 

grund av dina leder - det känns som hon bryr sig lite mer [Informant 6]. 

 

De informanter som känt det minsta lärarstödet var också de som angav att de inte 

deltagit eller sällan deltagit i undervisningen. De beskrev både att det var på grund av att 

läraren inte förstod att de hade en funktionsnedsättning eller trodde på dem. När lärarna 

inte trodde på dem kände de sig oförstådda och misstrodda: 
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…alltså på grundskolan då va det... det är svårt att förklara… han visste om att 

jag hade reumatism och det var som nån gång när jag hade som ondast kunde 

jag säga  -ja men idag kan inte jag vara med för att jag har ont- men jag fick 

känslan av att han inte trodde på det och sa bara - okej sätt dig på bänken då- 

[Informant 6]. 

…hon trodde bara att jag hittade på ursäkter för att inte vara med och att jag var 

typ lat [Informant 4].  

Dessa informanter beskrev att de kände sig exkluderade från idrotten och att detta 

påverkat både deras betyg och deras inställning till skolidrotten negativt. De kände sig 

arga i efterhand och beskrev hur de hade önskat att lärarna hade behandlat dem:  

…att inte lärare ska skratta åt en att när man får att man ger tillexempel nummer 

till ens läkare och sjukgymnast, arbetsterapeut för att anpassa tillexempel 

idrottslektionen som då…att dem faktiskt hade kunnat ringa dem och frågat om 

tips och pratat med mig mer om det än att bara skita i det rent ut sagt… 

[Informant 2]. 

Idrottslärare bör ju vara de som… framförallt de som förstår det här med fysiska 

handikapp men att de har svårt att förstå att barn kan ha såhär ont, men att de 

säger - men herregud det är bara bita ihop och ta några tabletter och sätt igång 

det är bara att springa -  det är någonting man måste pusha på att lärarna måste 

förstå, att det går inte, man kommer inte kunna springa varje dag och man kan 

inte gå alla dagar heller… [Informant 5]. 

Stöd från klasskamrater 
Att känna samhörighet med klasskamrater och att få förståelse från dessa beskrevs som 

en viktig komponent av stöd av informanterna. En del av informanterna beskrev att 

deras klasskompisar visste om att de hade en funktionsnedsättning men att det inte alltid 

förstod hur de fick informanterna att känna. Några av dessa beskrev hur klasskompisar 

var väldigt förstående eller försökte förstå så gott de kunde: 

De närmsta var ju de som visste mest och de hade ju väldigt bra förståelse och 

så, ja de… vi gjorde det som jag klarade av och orkade jag inte gå upp ur sängen 

då kom de hem till mig liksom och orkade inte jag gå i skolan så körde de mig i 

rullstol [Informant 5]. 

…jag tror att det är svårt att förstå för någon annan liksom... de vet att jag har 

det [reumatism] och jag pratar om det, ja att jag har ont och de ja men vissa 
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dagar har de sett på mig att jag har ont och då frågar de ju liksom hur är det 

med dig och sådär…[Informant 3]. 

 
Några av informanterna hade blivit mobbade på grund av dess sjukdom vilket hade lett 

till både ett utanförskap och psykisk ohälsa. Att de hamnat utanför i klassen ansåg de 

bero på att de inte kunde vara med och göra samma saker som de andra eleverna i 

klassen på grund av att de hade en funktionsnedsättning:  

…och då så blev jag väldigt mobbad med tanke på att jag hade reumatism 

[Informant 2]. 

Jag har ju blivit mobbad väldigt mycket för sjukdomen just för att man kan inte 

vara med [Informant 4]. 

Att bli exkluderad från skolidrotten angavs som något som ökade på utanförskapet, 

detta på grund av att man inte kunde eller fick vara med och göra det som övriga 

klassen gör. Eleverna uppgav att delaktigheten i klassen var viktig och att 

idrottslektionerna var en del i detta. En informant menade att hen inte ville göra andra 

saker än klassen på idrottslektionen just för att det gjorde att hen kände sig exkluderad:  

Lärarna skulle ha haft alternativ att inte skicka iväg mig ensam för jag vill ju 

fortfarande ha den här sammanhållningen med klassen, jag vill ju inte bli utstött 

för att jag inte kan vara med på idrottslektionerna utan jag vill vara en del av 

klassen [Informant 5]. 

 

Betyg 
Många av informanterna beskrev svårigheter att få de betyg de eftersträvade, både på 

grund av att de inte kunde utföra de efterfrågade uppgifterna men också på grund av att 

de inte kunde närvara i samma utsträckning som övriga elever. En del av informanterna 

uppgav att de pratat med lärare om detta utan att få alternativ för att kunna nå högre 

betyg. Några av informanterna beskrev att läraren satt det lägsta betyget på dem innan 

de fått visa vad de kunde enbart för att de hade en funktionsnedsättning. Vissa av 

informanterna uppgav att de slutat arbeta för få ett bra betyg då de kände att målen var 

satta för högt men också för att lärarna inte förstod deras funktionsnedsättning. En 

informant beskriver sin högstadietid:  



 

18 
 

Då ville jag nå till ett högre betyg och kämpade för det men det nådde inte fram 

så efter det… ja inte sket i det men jag gjorde jag bara det kunde och sen fick det 

gå som det gick… alltså jag slutade kämpa för ett högre betyg… [Informant 7]. 

Vidare beskriver hen att trots samtal med lärare om strävan efter högre betyg gav det 

inget resultat:  

…alltså ingenting av det jag gjorde även om jag försökte allt jag kunde gjorde så 

att jag fick ett högre betyg så då tappar man ju motivationen.  

En annan informant beskrev en liknande upplevelse:  

... även om jag fick annat att göra så kändes det som att jag liksom inte kunde 

uppnå de krav som ställdes [Informant 1]. 

 

Det fanns även skillnader i hur eleverna upplevde att de fick chans att prestera. Då 

undervisningen både är teoretisk och praktisk kunde eleverna prestera bättre på den 

teoretiska delen än på den praktiska delen. En informant beskriver:  

De [proven] går ju mycket bättre och där brukar jag sikta på [betygen]C - B - A 

och då vill jag gärna kunna nå C i alla fall med min idrottsprestation också för 

jag känner att jag kan ju mer än jag får lov att visa på lektionerna [Informant 5].  

Vidare beskrev informanten att läraren redan innan hen fick visa vad hen gick för hade 

satt ett betyg på grund av funktionsnedsättningen:  

…de säger att vi sätter ett E på dig så behöver du inte vara med på det du inte 

kan utan gör det du kan och du får ett E vad du än gör.  

När informanten ifrågasatt detta fick hen svaret att detta berodde på utebliven 

medverkan i undervisningen:  

Då får man ju svaret att man inte är med tillräckligt ofta och man kan inte vara 

med på allt och alla delar som behövs för att kunna få de betygen man strävar 

efter. 

 

En av informanterna upplevde att kraven också var väldigt olika mellan gymnasiet och 

grundskolan och angav därför att det var skillnad på vilket betyg hen fått: 

… jag kommer ihåg i grundskolan så var det ju det ju det här… alltså att det 

skulle vara övningar där vi skulle vara flexibla att man skulle typ -för att kunna 

få ett A ska ni kunna stå på händer och ni måste kunna göra det här och det där- 
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men på på gymnasiet så tyckte jag det var inte sådana där orimliga grejer för att 

få ett högt betyg [Informant 1]. 

De informanter som beskrev sig nöjda med sina betyg var också de som kände det 

starkaste lärarstödet. Informanterna som beskrev att de känt sig stöttade av lärare kunde 

sedan känna att de fått det betyg de själva upplevt att de förtjänat. De hade också fått en 

anpassad idrott som hade gjort det lättare för dem att nå de mål som var uppsatta för 

högre betyg. Dessa informanter beskriver även att kraven sattes utifrån deras 

förutsättningar och därför kände de sig stöttade att nå ett eftersträvat betyg:  

…han [idrottsläraren] utgick från mig och satte kraven utifrån det [Informant 1]. 

…men på gymnasiet fick jag verkligen det jag kände att jag förtjänade, hon ville 

liksom få mig att nå mitt mål, alla vill väl nå så högt som möjligt men hon såg  

till att jag nådde dit… [Informant 4]. 

 

Analys 
I denna del analyseras resultatet med teorin om KASAM. 

 

Känsla av sammanhang 
I den tidigare nämnda teorin om KASAM, känsla av sammanhang, menar Antonovsky 

(1991) att det finns tre faktorer som påverkar hur en individ mår; hanterbarhet, 

begriplighet och meningsfullhet. Faktorerna hanterbarhet och meningsfullhet kan tolkas 

i flera av uttalandena från informanterna. Den sista faktorn begriplighet däremot är svår 

att urskilja då många av informanterna berättar om händelser som skett några år tillbaka 

och detta ger inte en tydlig bild av hur begripligheten påverkas. 

 

Informant 5 beskrev hur hen inte kände att hen fick visa på lektionerna vad hen 

egentligen kunde, detta verkar betyda att eleven ändå hade en inneliggande begriplighet 

och hanterbarhet men inte fick chansen att visa detta på lektionen och därför kände en 

låg meningsfullhet. Antonovsky (1991) menar att detta i längden kan leda till lägre 

KASAM då personen inte får någon utmaning och därför inte känner att det finns någon 

mening med att kämpa (ibid), vilket även speglas i de informanter som berättar att de 

slutat kämpa för ett högre betyg. Dessa informanter menar att de gör allt i sin makt för 

att uppnå kraven men att läraren inte förstår detta och därför slutar de försöka, vilket 
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tyder på att de inte känner någon meningsfullhet i att försöka.  

 

Elevernas hanterbarhet tycks påverkas stort av de stöd de känner, både från lärare men 

också från vänner. De elever som känner att de blir stöttade från lärare är även dem som 

vågar utmana sig själva mer och därmed också presterar bättre. Informant 3 som 

beskrev hur lärarna också haft problem med smärta och skador beskrev också att hen 

trodde att detta gjorde att läraren förstod hens funktionsnedsättning mer. Detta bör 

påverka elevens hanterbarhet till det bättre då hen känner att läraren förstår hen och 

finns där och ger sitt stöd. Även informant 1 beskriver hur hens lärare frågat vad hen 

klarade av och sedan anpassat sina betygskrav och undervisning efter detta. Detta tyder 

på att elevens hanterbarhet ökar då hen känner att kravens sätts utefter hens förmåga. 

 

Hanterbarheten kan som sagt också påverkas av vilket stöd eleverna känner från sina 

vänner. De elever som känner att deras vänner förstår dem och stöttar dem i deras 

funktionsnedsättning verkar hantera de svårigheter de utsätts för i skolan bättre än de 

som känner att deras vänner inte förstår deras funktionsnedsättning. De informanter som 

beskriver att vännerna anpassar sig efter vad informanten kan göra kan känner att 

vännerna finns där och hjälper dem hantera hinder, detta gör att deras hanterbarhet ökar. 

Hanterbarheten kan ses som lägre hos de elever som känner sig missförstådda eller 

mobbade av klasskamrater då de inte känner att de har samma hjälp att hantera 

svårigheter. Om de däremot har familj eller lärare som stöttar eller har en stark tro på 

sin egen förmåga kan hanterbarheten ändå vara högre. 

 

Informant 5 som beskrev att hen sällan var med på idrotten och kände där att hen inte 

fick visa vad hen kunde men också beskrev ett högt stöd från sina klasskamrater kan ses 

ha en låg meningsfullhet men hög hanterbarhet och begriplighet. Å andra sidan kan 

hanterbarheten i detta fall vara den faktor som faller i och med att eleven faktiskt känner 

att hen inte kan möta de krav som ställs för ett högre betyg. Hen kände att hen hade mer 

att ge än vad hen fick chansen att visa på lektionerna. Dessa faktorer tillsammans med 

att informanten kände sig stöttad av sina vänner och trodde på sin egen förmåga 

pressade hens totala KASAM nedåt på grund av att hen inte fick någon chans att visa 

vad hen kunde på lektionen. 
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Antonovsky (1991) menar att meningsfullheten är den faktor som motiverar en person 

att utmana sig själv och att ta sig framåt i livet. Att många av eleverna beskriver att det 

inte känns meningsfullt eller motiverande att arbeta för ett högre betyg eller att ens delta 

i skolidrotten kan tänkas påverka deras fysiska aktivitet då de inte känner motivation att 

röra eller anstränga sig på idrotten. Meningsfullheten är därför den faktor som tycks 

påverka både elevernas prestation men också betyg mest. 

  

Diskussion 
Resultatdiskussion 
Resultatet i denna studie kan ge en fördjupad förståelse för hur unga reumatiker 

upplever skolidrotten. Mycket av det som studiens informanter beskriver som svårt är 

sådant som även andra elever med andra funktionsnedsättningar beskrivit. De 

intervjuade barnen och ungdomarna i Barnombudsmannens (2016) rapport beskriver på 

samma sätt som informanterna i denna studie att de vill behandlas med respekt och få 

vara med i undervisningen och ha samma chanser till högre betyg som övriga 

klasskamrater. Informanterna i denna studie beskriver på samma sätt som Shogren et. al. 

(2015) beskrivit, att de vill vara med i undervisningen tillsammans med övriga 

klasskamrater för att inte känna sig exkluderade. Det kan även tänkas påverka både 

samvaron med övriga klasskamrater och motivationsnivån på lektionerna. 

 

Sparks et. al. (2016) beskriver att lärarstödet är viktigt för att elever ska känna sig 

motiverade att delta och prestera på skolidrotten. I denna studie är detta det tydligaste 

resultatet att eleverna som känt att de haft stöd av sin idrottslärare var också dem som 

kände sig nöjdast med sitt betyg. Dessa elever känner både en större vilja att prestera för 

de vet att läraren finns där för att hjälpa dem men också att de känner att de accepterar 

lärarens betygsättning.  

 

När man ser till dessa informanters historier tycks inte betygskraven i ämnet idrott och 

hälsa vara anpassade till elever med funktionsnedsättningar. En av eleverna (Informant 

1) beskrev kraven som ”orimliga” och menade att hen inte klarade av att hjula och stå 

på händer, som hen angav angetts som ett högre betygskrav. Flera av informanterna 

menade att varken undervisningen eller betygskraven anpassats till dem. Det 

problematiska i detta fall är hur långt lärare ska gå för att anpassa skolidrotten till en 
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funktionsnedsatt elev utan att även sänka kraven på övriga elever. Ett av huvudkraven 

till högre betyg för högstadiet är att eleven ska utföra komplexa rörelser (Skolverket, 

2011a), men vad dessa komplexa rörelser innebär är inte specificerat. Skollagen (SFS 

2010:800) anger att en lärare kan bortse från vissa krav i ett betyg om speciella 

omständigheter, som exempelvis en funktionsnedsättning, påverkar elevens chanser att 

prestera. Dessa två bestämmelser blir tillsammans motsägelsefulla; en elev som på 

grund av en funktionsnedsättning inte kan röra sig flexibelt bör alltså trots att 

huvudkravet inte går att nå kunna få ett högre betyg, frågan blir då vad läraren ska 

kunna grunna sitt betyg på? 

 

Ser man till elevernas berättelser och jämför med skollagen (SFS 2010:800) tyder några 

av berättelserna på att dessa elever blivit diskriminerade och behandlade felaktigt i 

skolan. Att informanter beskriver att de fått sitta på sidan av och titta på under 

lektionerna på grund av att deras funktionsnedsättning kan ses som diskriminering 

enligt diskrimineringslagen (SFS 2008:567). Om idrottsundervisningen istället 

anpassats till alla elevers olika förutsättningar hade även dessa elever haft möjlighet att 

delta och därmed också fått chans att uppnå eftersträvat betyg. Att många av eleverna 

blivit misstrodda i sin sjukdom kan också ses som diskriminering av lärarna, framförallt 

av den lärare som fått kontaktuppgifter till elevens sjukteam men valt att inte ringa till 

dessa. Även de elever som fått höra att de inte hade chans på högre betyg på grund av 

deras funktionsnedsättning kan ha blivit felaktigt behandlade och deras berättelser tyder 

på att lärarna i dessa situationer kan ha brutit mot skollagen (SFS 2010:800) och 

diskrimineringslagen (SFS 2008:567). Dock kan inte detta konfirmeras utan att höra 

lärarens del av historien. 

 

Många av informanterna i denna studie beskriver att de inte varit med på idrotten på 

grund av att de haft ont vilket stämmer överens med Secor-Turner et. al. (2011) som 

beskriver att unga reumatiker ofta har en lägre fysisk aktivitetsnivå, och att de ofta 

anger att det är på grund av att smärta håller dem tillbaka. Några av informanterna 

beskrev även att deras lärare påminde dem om att ta det lugnt ibland för att förebygga 

bakslag i form av värre smärta på samma sätt som Secor-Turner et. al. beskriver. 

Det kan ses som mycket problematiskt att några av eleverna inte var med på idrotten då 

detta även kan tänkas påverka om de kommer upp i WHOs (2010) rekommenderade 60 

minuter av fysisk aktivitet om dagen. I och med att de inte deltog eller bara deltog 
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ibland på idrotten finns det en risk att de förlorar en chans att uppnå sin dagliga fysiska 

aktivitet. Om skolidrotten istället anpassats så de hade kunnat varit med hade eleverna 

åtminstone fått en chans att nå upp till denna rekommendation. Lubans et. al. (2011) 

visar även på att eleverna som känner motivation och stöd från idrottslärare har större 

sannolikhet att ägna sig åt fysisk aktivitet på fritiden vilket kan ses som en riskfaktor 

hos de informanter i denna studie som inte deltog i skolidrotten. Å andra sidan angav 

alla utom en av informanterna att de gillade att ägna sig åt fysisk aktivitet vilket kan 

antas betyda att de ändå gjorde detta trots lågt stöd från idrottslärare.  

 

Metoddiskussion 
I denna studie valdes kvalitativ metod med semistrukturella intervjuer för att passa till 

studiens syfte. Denna metod brukar rekommenderas då syftet med studier är att 

undersöka hur personer upplever olika situationer (Bryman, 2011). Om en kvantitativ 

studie istället valts genom att skicka ut enkäter där elever med funktionsnedsättning fått 

svara över exempelvis internet kan det tänka sig att studien hade fått fler svar, 

nackdelen hade å andra sidan varit att följdfrågor inte kunnat ställas och att  

informanterna inte kunnat utveckla svar på samma sätt som under intervjuerna.  

 

I planeringen av denna studie önskades det hitta tillräckligt många informanter som 

själva valde att vara med genom ansökningarna som lades ut på facebook. Då denna 

metod inte genererade det urval som önskats tvingades urvalsmetoden att förändras för 

att hitta fler informanter. I och med detta fick de befintliga informanterna frågan om de 

kände till någon annan i samma situation som kunde tänkas vara med. Denna metod 

generade det urval som önskats men kan också tänkas påverkat hur informanterna svarat 

på grund av att de visste att deras vänner eller bekanta var med. Det finns även en viss 

risk, om än liten, att informanterna känner igen varandras historier, detta har i största 

möjliga mån förebyggts genom att ta bort all information om kön, ålder och specifika 

platsbeskrivningar.  

 

Antonovskys teori om KASAM (1991) kan förklara många av informanternas historier 

och hur de uppfattat och känt i dessa situationer. Teorin är däremot utvecklad med 

grund hos vuxna personer vilket kan ge en viss felmarginal i förklaringen till denna 

studie. Teorin bygger även på en helhetsbild av personers liv, både det sociala, arbete, 

familj och andra aspekter som ingår i vardagen. Trots detta kan många känslor och 
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hantering av situationer ändå göras förklarliga genom denna teori då skolan kan tänkas 

ta upp stor del av elevernas liv samt att funktionsnedsättningen i stor mån påverkar även 

andra aspekter än just skolidrotten.  

 

Bryman (2011) menar att reliabiliteten på en kvalitativ studie, som denna studie, är svår 

då kvalitativa studier beror mycket på den sociala situationen som undersöks samt på 

informanternas sociala miljö. I och med detta kan denna studie ha en lägre reliabilitet, 

om någon skulle mena att upprepa studien skulle detta troligtvis generera andra vinklar 

av funktionsnedsättning och skolidrott. För att öka reliabiliteten, i den mån det går, har 

studiens metod skrivits så detaljerat som möjligt då detta kan tänkas öka möjligheterna 

till liknande resultat i framtiden, även intervjuguiden till de utförda intervjuerna finns 

som en bilaga för att öka reliabiliteten. Detta höjer även den externa reliabiliteten som 

Bryman främst menar beror på om studien kan upprepas eller inte. Den interna 

reliabiliteten, som främst syftar till om flera forskare tillsammans utför en studie, kan 

även den ses som hög då denna studie enbart är utförd av en ensam person och därför 

kan inga interna konflikter uppkomma.  

 

Validiteten, å andra sidan, kan i denna studie anses högre. Bryman (2011) menar att 

validiteten beror på hur väl slutsatsen stämmer överens med resultatet. I denna studie 

har resultatet tagits fram med forskningsfrågorna i åtanke och slutsatsen har dragits med 

resultatet som grund. Detta betyder även att den interna validiteten kan anses hög. 

Däremot kan inte resultatet ses ha lika hög extern validitet (Bryman, 2011) då resultatet 

inte kan generaliseras utan snarare ger en inblick i hur personer med 

funktionsnedsättning kan uppleva skolidrotten.  

   

Slutsats 
Denna studie visar att elever med en funktionsnedsättning behöver stöd och anpassning 

vid idrottslektionerna. Stödet från läraren är viktigt för att eleven ska känna motivation 

till att prestera och för att känna sig nöjda över dess betyg. Elever med 

funktionsnedsättning på grund av reumatisk sjukdom anser ofta att de vill kunna delta 

iA idrottslektionen på samma sätt som övriga elever. För att detta ska fungera kan 

lektionen behöva anpassas efter dessa elevers funktionshinder. 
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Framtida forskning 
Denna studie kan ligga som grund för vidare forskning specialiserad på unga 

reumatikers skolgång, det skulle vara intressant att se om och hur 

funktionsnedsättningen påverkade andra ämnen än idrotten. Det skulle även vara 

intressant att göra en följdstudie till denna studie där man observerar denna grupp och 

hur de faktiskt är med på idrotten och hur den anpassas till dem.  

 

Vidare skulle det vara intressant att göra en studie som denna men där personer med 

någon annan funktionsnedsättnings studeras. Hade man istället för unga reumatiker valt 

att undersöka exempelvis unga synskadade eller liknande skulle det troligtvis ge en 

annan bild av skolidrotten och funktionsnedsättning. En sådan studie hade därför varit 

intressant att jämföra för att få en djupare förståelse och ökad kunskap för elever med 

funktionsnedsättning.  
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Bilaga 1 
 
Missiv 
 

Hej! 

Mitt namn är Sara Boman och jag går sista terminen på Hälsopedagogiska programmet 

vid Högskolan i Gävle. Just nu håller jag på att skriva till min C-uppsats vars syfte är att 

öka förståelsen för barn och unga med reumatisk sjukdom och deras möjligheter och 

svårigheter på skolidrotten.  

 

Jag skulle vilja intervjua dig som har en reumatisk diagnos om dina erfarenheter för att 

få svar på mitt syfte. Intervjuerna kommer ske genom fysiska möten i största möjliga 

mån men bor vi allt för långt ifrån varandra sker intervjun över telefon. Intervjun 

beräknas ta 20-40 minuter. 

 

Din medverkan kommer vara anonym och du kan när som helst välja att avbryta ditt 

deltagande. Efter intervjuerna kommer materialet transkriberas och sedan analyseras. 

Materialet som samlas in kommer endast användas till denna studie, den färdiga studien 

kommer presenteras för studiekamrater, handledare och examinator och publiceras på 

uppsatsportalen DIVA.  

 

Har du några frågor eller funderingar går det bra att kontakta mig eller min handledare.  

 

 

Sara Boman   
ofk14sba@student.hig.se      
 

  



 

 
 

Bilaga 2 
 
Intervjuguide 

 

• Ålder? 

• Hur länge har du haft din diagnos? Hur gammal var du när du fick den? 

• Gillar du att ägna dig åt idrott eller någon annan fysisk aktivitet? Vilken är din 

favorit? 

• Brukar/brukade du vara med på skolidrotten? 

• Brukade/brukar du kunna vara med och göra samma saker som de andra i 

klassen på idrottslektionen? Om inte, vad gör/gjorde du då?  

• Vilket stöd upplever/upplevde du att du har/hade om du inte klarar av att vara 

med på idrotten eller utföra en övning? 

• Hur påverkade/påverkar sjukdomen dina möjligheter på idrotten? Ge exempel. 

• Anpassades/anpassas lektionerna så att du kunde vara med? 

• Nådde du det betyg du ville ha? Om inte, vet du varför? 

• Vet/visste dina idrottslärare om din funktionsnedsättning och hur hanterar dem 

den? 

• Vet/visste dina klasskompisar om din funktionsnedsättning? Hur hanterar dem 

den? 

• Vill du tillägga något du tycker jag har glömt? 

 

 


