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Sammanfattning 
 

Bakgrund: Delaktighet i skolans utbildning är något som alla elever har rätt att ta del 
av. Strävan ska vara att anpassa skillnader i elevernas förutsättning att tillgodogöra 
sig utbildningen. Elever med funktionsnedsättningar är påvisat mer inskränkta eller 
begränsade av delaktighet, vilket visar sig i skolans miljö. Syfte: Syftet med 
föreliggande studie var att beskriva lärarnas erfarenheter av att arbeta med elever 
som har funktionsnedsättning, i ämnet idrott och hälsa Metod: studiens design var 
kvalitativ. Sex intervjuer genomfördes med lärare i grundskolan inom skolämnet idrott 
och hälsa som samtliga hade erfarenhet av arbeta med elever som har 
funktionsnedsättning. Det insamlade datamaterialet analyserades med stöd och 
inspiration av en induktiv innehållsanalys och resulterade i fyra kategorier: ”En 
tillåtande undervisningsmiljö främjar delaktighet”,” Strategier för en främjad 
delaktighet”, ”Förstärkt kompetens kan främja elever med funktionsnedsättning till 
delaktighet”, ”Organisatoriska resurser i arbetet gentemot att främja delaktighet i 
skolan”. Resultat: Lärarna påvisar hängivelse till att inkludera elever med 
funktionsnedsättning. De rapporterar samtidigt begränsningar i deras kompetens, 
kännedom, skolans miljö och verktyg som kan resultera i att elever med 
funktionsnedsättning frånses behovet av anpassning, eller exkluderas. Konklusion: 
Lärare inom idrott och hälsa i grundskolan upplever att deras görande och skolan 
som organisation har ett starkt samband till hur elever med funktionsnedsättning får 
möjlighet till delaktighet. Studien kan användas i syfte att medvetandegöra att mer 
stöd i skolan behövs för att samtliga elever ska delta i skolämnet idrott och hälsa.  

 

Nyckelord: Arbetsterapi, delaktighet, funktionsnedsättning, skola 
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Abstract 

Background: Participation as a form of learning is a vital starting point f or the 
education of all pupils. The strive is to balance the adaptations to the pupils’ various 
requisites, so that they may take an active part in the learning process. Studies have 
reported that pupils with disabilities are restricted in terms of participation, which is 
shown within the school environment. Objective: The purpose of this study aims to 
present the experiences of P.E. teachers in Swedish elementary schools concerning 
their method of working toward participation of pupils with disabilities. Method: The 
setup of the study was done with a qualitative method. Six interviews were performed 
with P.E. teachers possessing experience of working with pupils with disabilities. The 
collected data was analysed with the support of, and influenced by an inductive 
content analysis and resulted in four categories: “An allowing educational 
environment furthers participation”, “Strategies for enhanced participation”, 
“Additional competence can help pupils with disabilities to participate”, 
“Organisational resources in the endeavour towards enhancing participation in 
schools”. Result: The participants of this study show dedication concerning including 
pupils with disabilities. However, the teachers declare constraints in their 
competence and knowledge regarding disabilities, obstructions and drawbacks both 
in resources and the school environment; restrictions that can end in repercussions 
for the pupils, inhibiting the need for adjustments to be seen, or even to suffer from 
exclusion. Conclusion: P.E teachers in elementary schools experienced that their 
performance and the school as an organisation have a strong correlation to how 
students with disabilities can participate. This study can be used in the purpose of 
acknowledging the need of additional support so that all students are able to 
participate in the tutoring of P.E.   

 

Keywords: Occupational therapy, participation, disability, school 
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Inledning 
 

Sedan den första läroplanen antogs år 1962 har skolan strävat efter att ”vara en 

skola för alla”. Detta formulerades med ändamålet att alla elever ska ha en jämställd 

undervisning, oavsett socioekonomisk bakgrund eller förutsättningar (Richardson, 

2010). Alla elever ska ha rätt att påverka, ta ansvar och vara delaktig (Skolverket, 

2011). Grundskolans läroplan poängterar att initiativ och idéer från elevens sida ska 

uppmuntras och tas till vara på. Vidare skrivs det i läroplanen att arbeta självständigt 

och tillsammans med andra ska och får varieras. En variation i lärandetillfälle ger 

eleven stimulans att utbilda sig och utvecklas intellektuellt (Skolverket, 2011). För att 

uppmuntra elever till eget initiativ och ge goda förutsättningar för att delta i 

undervisning är det essentiellt för skolan att bistå med en trygg miljö, både socialt 

och fysiskt (Anaby et al., 2013; Bergström & Holm, 2005; Coster et al., 2013; Egilson 

& Hemmingsson, 2009; Skolverket, 2011). Miljön i skolan ska skapa en god möjlighet 

för eleven att erfara tillfredsställelse av att göra framsteg och övervinna svårigheter 

(Skolverket, 2011). 

 

Att utveckla elevens känsla för delaktighet och samhörighet är ett av skolans ansvar 

(Hjörne & Säljö, 2013). Det ska enligt Hjörne och Säljö bidra till att skolan präglas av 

solidaritet mellan människor, att motverka mobbing och diskriminering samt påvisa 

vikten av respekt gentemot individer och grupper. I den aktiva läroplanen ifrån 2011 

står det skrivet: ”skolan är och ska vara en social mötesplats där alla barn och unga 

ges en möjlighet till en stärkt delaktighet” (Skolverket, 2011). Skolan ska därav 

anpassas efter varje elevs förutsättningar och behov. I och med det målet så 

rapporterar Skolverket att skolan ska stå till godo med ett särskilt stöd för de elever 

som av olika anledningar har svårigheter att uppfylla grundläggande 

undervisningsmål. Undervisningen kan och bör därför inte utformas lika för alla.  

 

Utifrån författarens tidigare erfarenheter av arbete på grundskola och som tidigare 

student vid lärarutbildningens idrott och hälsoprogram identifierades ett problem med 

att möjliggöra delaktighet i samband med skolidrott.  Det är många faktorer att beakta 

för läraren som skall planera lektionerna. Faktorer som kan vara både hindrande eller 

som kan vara möjliggörande för en elev med funktionsnedsättning att delta i 

skolidrotten. Därför är det av intresse att belysa detta problemområde i skolan och få 
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ökad kunskap om behovet som elever med funktionsnedsättning har och på vilket 

sätt arbetsterapeuter kan vara en stödjande profession inom skolan för öka 

delaktighet i skolans undervisning.  

 

I studien används Socialstyrelsens terminologi angående definitionen av begreppet 

funktionsnedsättning som beskrivs som en nedsättning av fysisk, psykisk eller 

intellektuell funktionsförmåga. Nedsättningen kan uppstå till följd av sjukdom, annat 

tillstånd, medfödd eller förvärvad skada. Sjukdomen, tillståndet eller skadan kan vara 

av antingen bestående eller övergående natur (Socialstyrelsen, 2007). I denna studie 

har författaren valt att belysa fysiska och psykiska funktionsnedsättningar.   

Bakgrund 
 

Delaktighet – arbetsterapi 
Delaktighet som begrepp kommer ifrån det latinska ordet particept och betyder 

deltagande (Law, 2002). Begreppet definieras i International classification of 

functioning, disability and health (ICF) som ”involverade i en livssituation i förhållande 

till hälsotillstånd och kroppsfunktioner” och bedöms genom kapacitet och 

genomförande (Socialstyrelsen, 2003). Kielhofner (2012) beskriver delaktighet som 

en relation mellan upplevelsen av en individs aktivitetsidentitet och 

aktivitetskompetens. Det är enligt Kielhofner kopplat till engagemang inom arbete, lek 

eller övriga aktiviteter som är en del av en individs sociokultur och nödvändigt för 

hälsa och välbefinnande. Kielhofners arbetsterapeutiska modell: Model of human 

occupation (MOHO) framhäver delaktighet som en elementär faktor i frågan om 

hälsa och förenar det med arbetsterapins fundament: aktivitet. Vidare förklarar 

Kielhofner att delaktighet i det arbetsterapeutiska forumet inte enbart anknyter till att 

delta i en aktivitet, utan också att finna mening med den, att identifiera sig med 

aktiviteten. Enligt Law (2002) uppnår människor färdigheter och kompetens genom 

delaktighet. Det för samman individer och samhället samt skapar en mening och 

syfte för människor. Det innebär inte endast att få ta del av aktivitet, utan att också få 

möjlighet att dela med sig till andra. Law redogör att det ska finnas en känsla av val 

eller kontroll, en stödjande miljö, en utmaning och kunskap eller skicklighet inom 

aktiviteten för att utvinna meningsfullhet av delaktighet. Delaktighet i aktiviteter är ett 
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komplext fenomen med ett flertal påverkbara faktorer och en essentiell del av 

mänsklig tillväxt och livserfarenhet (Kielhofner, 2012; Law, 2002).  

 

MOHO (Kielhofner, 2012) och Person-environment-occupation model (PEO) (Law et 

al., 1996) har delvis utvecklats för att betona komplexiteten i begreppet delaktighet. 

Utifrån PEO-modellen tas relationen mellan person, aktivitet och miljö fram och 

åskådliggör hur delaktighet påverkas av både inre och yttre faktorer. Färdigheter, 

kön, känsla av kontroll och kompetens inom aktivitetsutförande är de inre faktorerna 

som bidrar till eller hindrar delaktighet. Miljömässiga, yttre faktorer som bidrar till eller 

hindrar delaktighet är fysiska, sociala, attitydmässiga, tidsmässiga och institutionella 

(Anaby et al., 2013; Law et al., 2004; Law et al., 1996).  

 

För barn och unga är delaktighet en rättighet och ett viktigt resultat av rehabiliterande 

och habiliterande interventioner (Anaby et al., 2013). Vidare rapporteras att 

delaktighet bidrar till barn och ungas utveckling och kvalité i livet samt främjar hälsa. 

Framförallt barn med funktionsnedsättningar är påvisat mer inskränkta eller 

begränsade av delaktighet (Anaby et al., 2013; Hoogsteen & Woodgate 2010; 

Leigers, Myers, & Schneck, 2016). Enligt Anaby et al. är anledningen till ett sådant 

mönster att det finns barriärer i miljön som begränsar delaktighet för barn med 

funktionsnedsättningar. Vidare rapporterar Bergström och Holm (2005) att skolan är 

en sådan plats där negativt betingade barriärer i miljön, emot delaktighet hos barn 

med funktionsnedsättningar, existerar. Sådana barriärer kan vara i form av fysisk 

miljö, tid, support och assistans. För att elever ska bli delaktiga och ha möjlighet att 

tillägna sig undervisningen samt känna sig bekväma och trygga behöver en stor 

struktur som skolan värdesätta att miljön är fysisk anpassad, att tid finns och att 

assistans ges för att elever ska bli delaktiga och ha möjlighet att tillägna sig 

undervisningen (Anaby et al., 2013; Bergström & Holm 2005; Coster et al., 2013). 

För att ge alla barn lika möjligheter att delta i skolan så behövs anpassningar av 

fysiska och sociala miljöförhållanden (Coster et al., 2013; Egilson & Hemmingsson, 

2009). 

 

Klassrummen i skolan är ett socialt forum som involverar både andra elever och en 

eller ibland fler lärare (Ryan & Patrick, 2001). Vidare rapporteras att elever inte lär sig 

själva, utan tillsammans med andra jämnåriga. Forskning har enligt Hemmingsson 
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och Borell (2002) visat att elever med funktionsnedsättningar upplever den sociala 

miljön som den främsta barriären för delaktighet. Elever med funktionsnedsättningar 

har ett ökat behov av support från andra klasskamrater för att bli delaktiga i skolan 

(Anaby et al, 2013). Parallellt är också läraren en viktig faktor i den sociala miljön och 

bör enligt Anaby et al. ge både psykisk och fysisk assistans för elever med 

funktionsnedsättningar. 

 

Utöver att delge elever med fakta kring skolämnen så bidrar lärare till att utforma en 

social miljö. De har möjligheten att skapa normer och regler för elevernas sociala 

uppförande och en tydlig ram för vad som är tillåtet och inte i elevernas 

kommunikation med varandra (Ryan & Patrick, 2001). Elever med en 

funktionsnedsättning behöver en mer utvecklad relation till sina lärare, där de har 

möjlighet att uttrycka sådant som gör dom obekväma eller osäkra och att läraren 

uppmärksammar och agerar därifrån (Asbjørnslett & Hemmingsson, 2008). Enligt 

Garpelin (2003) är kvaliteten på möten mellan elever och vuxna central för hur 

upplevelsen av skolsituationen utvecklas. Bergström och Holm (2005) poängterar att 

lärarens roll är betydelsefull i flera aspekter för att elever ska bli delaktiga. De innehar 

olika roller såsom relationsskapare (dialog, närhet) och organisationsskapare 

(normer, roller, regler). Om läraren exempelvis tillåter en dialog kring deltagande, 

insyn, jämlikhet och inflytande tillsammans med eleverna så  bidrar detta till en ökad 

känsla av delaktighet (Bergström & Holm, 2005). Ges elever möjlighet att påverka 

och aktivt arbeta med trygghet, kamratskap och rimliga krav så skapas goda 

förutsättningar för social utveckling, lärande samt en hälsosam och social miljö 

(Asbjørnslett & Hemmingsson, 2008; Bergström & Holm, 2005).   

 

Skolan är en struktur i samhället där barn och unga tillbringar en stor del av sin 

vardag (Bergström & Holm, 2005). Generellt sett är miljön i skolor planerade och 

organiserade för elever som kan gå själv, följer sociala normer i klassrummet och 

som har förmågan att kommunicera lämpligt med både vuxna och barn, samt besitter 

skriv- och läskunskaper som stämmer överens med uppnådd ålder (Egilson & 

Hemmingsson, 2009). Som ett resultat av en sådan organisatorisk struktur uppger 

Egilson och Hemmingsson att elever med funktionsnedsättningar får en mindre 

gynnsam miljö än jämnåriga elever med en säregen utvecklingskurva.  
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Enligt Leigers, Myers och Schneck (2016) har elever med funktionsnedsättningar ett 

större behov av att den fysiska miljön är anpassad för att de ska uppleva liknande 

nivå av delaktighet som elever utan en funktionsnedsättning. Egilson och 

Hemmingsson (2009) rapporterar att delaktigheten hos elever med 

funktionsnedsättning skiljer sig beroende av fysisk struktur, situation och typ av 

aktivitet. I de flesta situationer hos en elev med funktionsnedsättning är en 

omstrukturering eller anpassning av den fysiska miljön mer rimlig att genomföra än 

en förändring i elevens förmåga/kroppsfunktion (Anaby et al., 2013).  Elever med en 

funktionsnedsättning är inte mer angelägna att göra precis likadant som andra 

elever, som att göra det i den fysiska miljö som de andra, jämnåriga klasskamraterna 

enligt (Asbjørnslett & Hemmingsson, 2008). Att anpassa strukturer och att identifiera 

en fysisk miljö som erbjuder att alla elever kan visa sin kompetens skapar enligt 

Coster et al. (2013) goda förutsättningar för delaktighet i skolan.  

 

Anaby et al. (2013) nämner också tid som en aspekt av delaktighet i både den 

fysiska och sociala miljön. Möjligheten att planera i förväg och den tillgängliga tiden 

för lärare/anhörig/elev är identifierade som barriärer för att elever med 

funktionsnedsättning ska bli delaktiga. Läraren ställs inför ett dilemma i och med att 

alla elever ska delges möjligheten att delta i skolans alla ämnen (Coster et al., 2013; 

Hjörne & Säljö, 2013). Tiden som det tar att organisera om, planera och vara kreativ 

finns sällan till den grad som behövs för att möjliggöra delaktighet (Anaby et al., 

2013; Coster et al., 2013). Tiden påverkar även på så sätt att elever med 

funktionsnedsättningar behöver anpassad tid för att genomföra prestationskrävande 

delar av skolan, så som prov eller framföranden. Vidare rapporteras att elever med 

funktionsnedsättningar presterar i genomsnitt sämre i skolan än övriga elever och tid 

nämns som en faktor som påverkar det resultatet (Hemmingsson & Borell, 2002).   

 

Enligt Asbjørnslett och Hemmingsson (2008) tycker elever med funktionsnedsättning 

att skolan brister i att tillhandahålla en adekvat fysisk miljö, anpassade aktiviteter, 

social miljö, tidsanpassningar och assistans genom hjälpmedel. Elever med en 

funktionsnedsättning ser sällan sin begränsning som en del av deras identitet eller en 

anledning att bli behandlad olikt andra elever. Utifrån detta så är det både rimligt och 

förståeligt att skolan bör sträva efter att alla elever ska känna sig delaktiga i 

lärandesituation samt i den fysiska och sociala miljön (Asbjørnslett & Hemmingsson, 
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2008). Hemmingsson, Borell och Gustavsson (2003) nämner däröver att elever med 

en funktionsnedsättning värderar högre att vara inkluderad i samma miljö som övriga 

elever samt accepterad utifrån de förutsättningar som eleven har än att prestera 

genom att få höga betyg i skolans ämnen.  

 

Forskningsindikationer 
Delaktighet är en essentiell del av skolans struktur, dock finns det bristande kunskap 

kring hur lärare kan arbeta för att delge alla elever en känsla av densamma 

(Lagerkvist & Lindgren, 2012). Vidare framkommer i deras rapport att skolforskning 

måste prioriteras. För barn med funktionsnedsättning av skiftande slag måste 

kommande studier visa vad som fungerar. Arbetsterapeutisk forskning angående 

begreppet delaktighet kan göra det möjligt att studera och påverka hur skolan aktivt 

arbetar med delaktighetens påverkningsbara faktorer (Lagerkvist & Lindgren, 2012). 

  

För att komplettera tidigare forskning och projekt i skolan syftar detta examensarbete 

att framhäva och förtydliga lärarens perspektiv, utifrån identifierade aspekter kring 

delaktighet som arbetsterapeutisk forskning funnit; vilka hinder/möjligheter ser lärare 

för att möjliggöra delaktighet utifrån skolans miljö. Den föreliggande studien belyser 

ämnet idrott och hälsa, vilket Asbjørnslett & Hemmingsson (2008) menar är ett ämne 

där lärare har bristande möjlighet att inkorporera flexibla lösningar för att tillgodose 

elever med funktionsnedsättning en känsla av delaktighet.  

 

Syfte 
 

Syftet med föreliggande studie var att beskriva lärarnas erfarenheter av att arbeta 

med elever som har funktionsnedsättning, i ämnet Idrott och hälsa 

 

Metod 
 
Design 
För att kunna genomföra studien till dess ändamål: att beskriva lärares subjektiv 

erfarenheter av att arbeta med elever som har funktionsnedsättning inom ämnet 

idrott och hälsa, valdes en kvalitativ studie. Enligt Granskär och Höglund-Nielsen 
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(2012) är kvalitativ studie användbart för att nå detaljer i en främmande värld, eller 

som Dalen (2015, s.14) skriver: ”Ändamålet med en intervju är att få fram träffande 

och beskrivande information om hur andra människor upplever olika sidor av sin 

livssituation”. Den inhämtade informationen analyserades med stöd och inspiration 

av Lundman och Hällgren Graneheims (2012) beskrivning av en induktiv kvalitativ 

innehållsanalys. 

  

Urval och procedur 
För studien användes ett urval med avsikt att besvara syftet genom subjektivt 

datameterial. Urvalet var homogent på så vis att deltagarna tillfrågades utifrån en 

specifik yrkestitel. Inklusionskriterierna till deltagande av studien var att de skulle 

vara legitimerade lärare inom ämnet idrott och hälsa, aktivt arbeta i grundskolan, 

samt ha erfarenhet av arbete med elever med en funktionsnedsättning. Urvalet och 

inklusionskriterierna valdes utifrån författarens insikt och kunskap kring det studerade 

ämnet, vilket enligt Dalen (2015) är viktigt för att en studie ska besvara dess syfte.  

 

Författaren hade sedan tidigare kännedom om två lärare som uppfyllde uppsatta 

inklusionskriterier. Utöver de två redan kända lärarna användes ett snöbollsurval. Ett 

snöbollsurval betyder att deltagare inom en studie ger författaren kännedom om 

ytterligare intressenter (Dalen, 2015). Efter att ha genomfört intervjuer med de två 

redan kända lärarna så gavs förslag på ytterligare som de visste uppfyllde studiens 

inklusionskriterier. Samtliga lärare kontaktades via mail eller personliga möten på 

officiella platser. De fick informationsbrev om studiens syfte, vad deltagandet 

innebar, samt att all insamlad data skulle behandlas konfidentiellt (Bilaga 1). Därefter 

fick de förfrågan om att delta i studien genom ett samtyckesformulär (Bilaga 2). 

Författaren kontaktade de lärare som givit sitt samtycke till att delta i studien för att 

bestämma tid och plats för intervju.  

 

Totalt tillfrågades tio lärare att delta i studien. Av dessa tackade två nej. Författaren 

valde också att utesluta två av de tillfrågade lärare, med anledning av att de hade 

bristande erfarenhet i arbete med funktionsnedsättningar. Studien kom att omfatta 

sex lärare med erfarenheten av arbete med elever som har någon form av 

funktionsnedsättning. Hälften av lärarna arbetar på mellanstadiet och andra hälften 

på högstadiet. Samtliga lärare arbetar på skolor i förorter runt om Storstockholm.  
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Datainsamling 
Intervju användes som datainsamlingsmetod. Enligt Granskär och Höglund-Nielsen 

(2012); Dalen (2015) är intervju en metod som är lämpad för att identifiera och 

bestämma det som ännu inte är känt. Fyra lärare intervjuades vid ett personligt möte 

på respektive arbetsplats. Samtliga intervjuer spelades in. Intervjuerna var av 

semistrukturerad karaktär, där författaren följde en utarbetad intervjuguide (Bilaga 3), 

med öppenheten att ställa följdfrågor utifrån lärarens svar. Semistrukturerade 

intervjuer används för att erhålla en detaljerad beskrivning av lärarnas subjektiva 

erfarenheter (Dalen, 2015; Gillham, 2008). Det inspelade materialen omfattade 25-50 

minuter för vardera intervju. Två av lärarna intervjuades genom e-postintervjuer och 

utgick från samma intervjuguide. Enligt Gillham (2008) kan e-postintervjuer ge 

material av god kvalitet som är komplext, specifikt och färgstarkt. Datainsamlingen 

genomfördes under perioden 6:e mars till och med 4:e april 2018.  

 

Analys  
Med målet att erhålla lärarnas erfarenheter och identifiera skillnader och likheter i det 

insamlade textinnehållet valde författaren att tillämpa kvalitativ innehållsanalys. Detta 

gjordes med inspiration av Lundman och Hällgren Graneheims (2012) beskrivning av 

kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats. Författaren lyssnade på intervjuerna 

och läste tillhörande transkriberingar ett flertal gånger för att skapa sig en 

övergripande förståelse av kontexten. Meningsenheter blev därefter identifierade, 

kondenserade och sedan kodade. Genomgående återgick författaren till den 

sammanhållna texten för att arbeta nära källan. Följande steg i processen var att 

jämföra meningsenheter och kodningar ifrån alla intervjuer för att finna likheter och 

skillnader. Preliminära koder med liknande innehåll slogs samman och bildade 

preliminära kategorier som presenterade data ifrån samtliga intervjuer. De 

preliminära kategorierna utgjorde grunden för kategorier. Exempel på denna process, 

från kondenserade meningsenheter till kategorisering, presenteras i tabell 1. Genom 

hela den analyserade processen gick analysen fram och tillbaka från den 

sammanhållna texten för att säkerställa att kategorierna överensstämde med 

datainsamlingen. Textens helhet, kategoriernas innehållet och författarens tolkning 

av det icke explicita uttalandet utifrån materialet låg till grund för de identifierade 
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kategorierna. Kategoriernas framväxt kan ses som en process som pågår under hela 

analysarbetet (Granskär & Höglund-Nielsen, 2012). 

  

Tabell 1. Exempel på kondenserade meningsenheter, koder, preliminär kategori och 

kategorier 

 

 

 

 

Forskningsetiska aspekter 
Studien genomfördes som en intervjustudie och utgick från de fyra etiska principerna 

enligt Olsson och Sörensen (2011); autonomiprincipen, godhetsprincipen, principen 

att inte skada och rättviseprincipen. Deltagande i denna studie ger lärare inom ämnet 

idrott och hälsa en möjlighet att framföra sin yrkesrolls uppfattningar och 

erfarenheter. En påvisad erfarenhet kring arbetet av elever med 

funktionsnedsättningar utifrån lärares perspektiv förväntas av författaren öka 

förståelsen kring elevernas behov för delaktighet i ämnet. Eventuella risker med 

deltagande i föreliggande studie att ta hänsyn till är arbetssättet som lärarna 

använder sig av. Intervjuerna kan initiera tankar och reflektioner om att deras 

arbetssätt exempelvis inte räcker till eller andra känslor som upplevs besvärande för 

deltagaren. Nyttan med studien bedöms dock överväga eventuella olägenheter då 

resultatet kan öka medvetenheten om elever med funktionsnedsättningars behov för 

Kondenserad meningsenhet Kod Preliminär kategori Kategori 

Alla ska ha rätt att uttrycka vad de 
tycker, det ger möjlighet för att 
kunna känna glädje 

Lika behandling av 
samtliga elever 

Sammanhållning En tillåtande 
undervisningsmiljö 
främjar delaktighet 

Eleven med funktionsnedsättning 
fick vara på ett ställe hela tiden, 
med anpassade aktiviteter för att 
kunna vara med i undervisningen 

Anpassade aktiviteter 
för att kunna delta i 
lektionen 

Arbetssätt Strategier för en främjad 

delaktighet 

 

Vet inte vad för hjälp som finns för 
att bistå med relevanta 
anpassningar  
 

Okunskap kring möjlig 
hjälp 

Kännedom Förstärkt kompetens kan 

främja elever med 

funktionsnedsättning till 

deltaktighet 

 

Finns inte tid att anpassa till alla 
elever. Alla individer har 
fallenheter för olika saker och det 
finns inte möjlighet, tidsmässigt 
att tillhandahålla anpassningar för 
allas behov. 

Finns inte nog med tid 
för att anpassa 
lektionen efter 
elevernas behov 

Verktyg Organisatoriska resurser i 
arbetet gentemot att 
främja delaktighet i skolan 
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att delta i ämnet idrott och hälsa. Denna kunskap kan i sin tur medföra värdefull 

information vid utveckling av skolans arbetssätt gentemot funktionsnedsättningar.  

 

All insamlad data behandlades konfidentiellt tills avslutad studie, då all data 

raderades, vilket Olsson och Sörensen (2011) beskriver är en etisk riktlinje vid 

kvalitativa studier. Studien fäste även avseende vid vetenskapsrådets (2002) 

beskrivning av informationskravet, där de tillfrågade deltagarna fick informationsbrev 

(Bilaga 1) innehållande etiska aspekter, studiens syfte och på vilket sätt den 

tillfrågade deltagaren kunde bidra till resultatet av studien. I beaktandet fanns också 

Vetenskapsrådets (2002) beskrivning av individsskyddskravet, där alla medverkande 

informanter hade rättighet att när som helst avbryta deltagande i studien, formulera 

villkor för deltagande samt bestämma intervjulängd. Det insamlade materialet, 

bestående av ljudfiler och elektronisk textning användes endast i relation till studien 

och förvarades på ett sådant sätt att ingen oberättigad kunde ta del av 

datainsamlingsmaterialet, vilket enligt Olsson & Sörensen (2011) är väsentligt för den 

deltagandes integritet.  

 

Resultat 
 

Analysen av lärarnas erfarenheter resulterade i fyra kategorier som presenteras i 

Tabell 2. Nedan följer beskrivningar av de fyra kategorierna baserat på 

datainsamlingsmaterialet och stärks av citat tagna ifrån lärarnas beskrivningar.  

 

Tabell 2. Resultatets fyra kategorier 

En tillåtande 

undervisningsmiljö 

främjar delaktighet 

Strategier för en främjad 

delaktighet 

 

Förstärkt kompetens kan 

främja elever med 

funktionsnedsättning till 

deltaktighet 

 

Organisatoriska 
resurser i 
arbetet 
gentemot att 
främja 
delaktighet i 
skolan 

 

En tillåtande undervisningsmiljö främjar delaktighet 
Kategorin avspeglar sammanhållning och dess påverkbara faktorer som lärare anser 

vara en viktig del i arbetet gentemot att elever med funktionsnedsättningar är 

delaktiga. Även att idrottssalen är ett unikt klassrum som behöver tas till vara på.  
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Det framkommer av lärarna att arbetet gentemot sammanhållning i klassen och med 

vardera elev är av vikt för delaktighet. Den sociala miljön i idrottssalen är något som 

lärarna anser vara essentiellt i arbetet för inkludering av alla elever. Att ha tydliga 

regler och förhållningssätt menar lärarna är faktorer som kan hjälpa elever med 

funktionsnedsättningar att uppleva en känsla av delaktighet. Det framkommer vidare 

att lärarna arbetar för en social miljö där respekt betonas, där allas viljor och känslor 

respekteras för att skapa en sammanhållning i klassen. De menar att idrottssalen ska 

präglas av gemenskap och inte vara en miljö där elever särskiljs från varandra. Detta 

exemplifieras genom nedanstående citat: 

 

”I mitt klassrum har alla rätt att uttrycka vad de tycker. Jag jobbar mer på ett generellt 
plan i mitt klassrum där alla mina elever ska få möjlighet att uttrycka sina viljor eller 
känslor. Och att det i slutändan ska vara ett arbete som resulterar i att mina elever 
får uppskatta sin plats och uppleva en känsla av glädje” 
 

Ytterligare erfarenheter som lärarna nämner är att idrottssalen är ett unikt klassrum i 

skolmiljön, som både har för och nackdelar. Enligt lärarna är en av fördelarna att 

regler som vanligtvis existerar i ett ordinärt klassrum inte behövs i samma 

utsträckning i idrottssalen. Det kan således tillåtas att elever gör sådant som de 

vanligtvis inte får i andra klassrum. Ett exempel som en av lärarna nämner är att 

elever med kognitiva nedsättningar ofta har mycket energi i kroppen och mår bra av 

möjligheterna som idrottssalen ger upphov till. Att eleverna får tillåtelse att släppa lös 

energi, genom att exempelvis vara högljudd är något som denna lärare strävar 

gentemot. En nackdel som lärarna nämner med idrottshallen är tävlingsmomenten 

inom idrott. Enligt lärarna är tävlingsinstinkten något som är problematiskt i arbetet 

med delaktighet. De nämner vidare att majoriteten av eleverna inte tycker om 

tävlingsmomenten i idrottslektionerna, och nämner därutöver att elever med 

funktionsnedsättningar generellt mår bättre av en prestigelös aktivitet. I arbetet med 

att förhindra att idrottslektionerna handlar om att vinna eller förlora så arbetar lärarna 

med att poängtera vikten av lagspel och sammanhållning. Enligt lärarna tänker 

eleverna mindre på att vinna när de istället får beröm och uppmärksamhet om de 

visar prov på ödmjukhet, gemenskap och moral.   
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Strategier för en främjad delaktighet 
Kategorin avspeglar sådant som lärarna gör för att anpassa sina lektioner efter de 

behov som elever med funktionsnedsättning har. Av lärarna framkommer det att 

deras arbetssätt starkt är kopplat till önskan om att alla elever får en plats i deras 

klassrum.  

 

Enligt lärarna är övertydlighet en strukturell faktor som är essentiellt för inkludering av 

elever med kognitiva nedsättningar. Specifika strategiska förslag på hur det arbetet 

kan se ut är exempelvis att skriva upp hela lektionsplaneringen på tavlan, stort och 

tydligt. Om det är en lektion med många moment kan det också göras genom att 

använda bilder. Ett vanligt förekommande bildstöd kan vara att placera ut 

lättförstådda illustrationer i idrottssalen som förklarar vad som ska göras vid ett 

specifikt moment.  Samtliga lärare är också eniga om att förberedelse inför lektionen 

underlättar genomförandet för en elev med kognitiv nedsättning. Flera av lärarna 

talar om för elevens föräldrar vad som ska hända under lektionen kommande dag. 

På det sättet har de märkt att eleven kommer mer förberedd till skolan och minskar 

anpassningsbehovet vid lektionstillfället.  

 

Ytterliga en aspekt är rutiner i lektionsplaneringen som flera av lärarna nämner vara 

användbart vid kognitiva nedsättningar. Det är även vanligt förekommande att eleven 

har svårt med sensoriska intryck, vilket gör att aktiviteter behöver anpassas. Lärarna 

nämner användbara anpassningar i form av att dämpa ljusstyrkan i klassrummet eller 

att inte använda sig av musik i idrottssalen. En av lärarna har erfarenhet av kontakt 

med en elev som haft svårt med beröring och anpassade en av sina aktiviteter så 

här: 

 

”Eleven har svårt med beröring, så när vi kört kullekar så har jag använt mig av en 
boll. Så slipper man den direkta beröringen. Det har också varit skönt för alla elever. 
För det tar bort lite av irritationen att det knuffas hårt eller ibland nästan slåss. Då kan 
den mjuka bollen vara ett väldigt bra val. Hela idén och konceptet med detta gjorde 
jag för att underlätta för eleven med nedsättning. Men nu använder jag det alltid. För 
det funkar för alla elever.” 
 

Vid fysiska nedsättningar arbetar lärarna främst med framkomlighet. Anpassningar 

som gör det möjligt för eleven att vistas i idrottssalen är vad lärarna nämner som en 

essentiell faktor att ta hänsyn till vid fysiska nedsättningar. Samtliga lärare nämner att 
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fysiskt nedsatta elever ofta kan delta med mindre anpassningar, i form av att 

anpassa regler i sporter, lekar eller övningar. En av lärarna nämner ett exempel på 

en mindre anpassning som möjliggjorde att en elev med fysisk nedsättning kunde 

delta i lektionen. Denna lärare lät eleven befinna sig på ett och samma ställe i 

idrottssalen under hela lektionen, när övriga elever hade stationsövningar. Läraren 

hade anpassat övningarna så att eleven med funktionsnedsättning kunde genomföra 

alla stationer på ett och samma ställe. Vidare nämner ett par lärarna att exkludering 

förekommer vid fysiska funktionsnedsättningar. Vid exkludering väljer lärarna att låta 

eleven med funktionsnedsättning arbeta med teoretiska uppgifter i ett ordinärt 

klassrum, vara en hjälpreda till läraren eller att eleven får sitta vid sidan av.  

 

Förstärkt kompetens kan främja elever med funktionsnedsättning 
till delaktighet 
Kategorin avspeglar sådant som lärarna finner vara en brist i deras kompentens och 

kunskap för att delge elever med funktionsnedsättning en känsla av delaktighet.  

 

Lärarna var alla eniga om att deras kompetens inom funktionsnedsättningar inte är 

tillräckligt för att möjliggöra att alla elever blir inkluderade. En faktor som de beskrev 

är stöd från hälsoaktörer eller vårdpersonal. Flera av lärarna känner oro eller rädsla 

att bemöta en elev med funktionsnedsättningar på fel sätt och frånser därmed 

behovet av anpassning. Det är en bristande kännedom i förståelsen av hur 

funktionsnedsättning påverkar eleven och vad som är viktigt att tänka på vid 

exempelvis en neuropsykiatrisk diagnos. De elever som uttalat och dokumenterat har 

en diagnos är generellt sett lättare att anpassa till menar lärarna, då det blir mindre 

komplicerat att söka upp information kring elevens problematik och hur andra har 

anpassat lektioner vid specifik diagnos. Detta kunde främst göras genom att söka via 

nätet eller prata med kollegor. Av den anledningen beskrev flera av lärarna att det 

behövs mer utredningar på barn och unga som förtydligar elevens behov. Oron eller 

rädslan att anpassa aktiviteter felaktigt har enligt några av lärarna resulterat i 

exkludering av elever med funktionsnedsättning.  

 

En annan bristande kännedom är vad lärarna har rätt till för hjälp utifrån. Det 

framkommer en önskan om att veta vilka stödaktörer som finns inom skolvärlden och 

vart de ska vända sig om de inte klarar av att anpassa lektionerna på tillfredställande 
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sätt. En av lärarna har dock vänt sig till handikappförbundet för stöd och rådgivning 

och beskriver det såhär: 

 

”Har fått en del hjälp från svenska handikappförbundet som jag fört dialog med vid 
svårigheter samt fått låna en rullstolskälke av vid vinterfriluftsdag. De har varit väldigt 
hjälpsamma och hjälper till gratis vilket är väldigt tacksamt.” 
 

Osäkerhet i arbetssättet är en återkommande faktor vid lärarnas beskrivningar 

gällande kännedom kring möjliga anpassningar. Det framkommer att lärarna känner 

sig osäkra i användandet av de material som finns till hands i idrottssalen. De vill 

känna sig säkra i sina anpassningar och använda sådant som de vet är anpassat 

efter en elev med funktionsnedsättning, inte sådant som de behöver gissa sig fram 

till.  

 

Organisatoriska resurser i arbetet gentemot att främja delaktighet i 
skolan 
Kategorin avspeglar sådant som lärarna anser vara en positiv tillgång i arbetet med 

att göra elever med funktionsnedsättningar delaktiga. Det framkommer både verktyg 

som idag inte finns att tillgå i deras arbetssituation, samt sådant som de anser vara 

av relevans att utveckla. Lärarna identifierar faktorer som de vet påverkar arbetet 

med elever med funktionsnedsättningar. Faktorerna är av fysisk, strukturell och 

organisatorisk karaktär.  

 

Att arbeta med övrig personal och då främst med personliga assistenter eller 

klassassistenter är något som återkommer i lärarnas beskrivning. De anser att 

assistenterna har en viktig roll i arbetet mot delaktighet. De vill gärna inkludera 

personal i både planering av lektioner och rådgöra om möjliga anpassningar i 

idrottssalen. Lärarna beskriver också en öppenhet och tillförlit gentemot assistenter 

och skulle vilja ha mer tid att lyssna in deras kompetens och även tillåta dom att vara 

med i strukturella frågor i lektionsplaneringar. Detta exemplifieras genom 

nedanstående citat: 

 

”Jag skulle också behöva mer tid. Och då tänker jag mycket på tiden jag kan få med 
assistanspersonalen till vissa elever. Så att jag kan berätta för dom vad som ska 
hända idag. Hur kan den personen kan hjälpa mig som lärare i min planering. Så att 
tid är viktigt och assistentpersonalen likaså…”  



 

 19 

 

Som nämns i ovanstående citat är utökad tid något som skulle vara en essentiell 

tillgång för arbetet med funktionsnedsatta elever. Delvis genom att inkludera andra 

lärare och assistenter, samt genom att möjliggöra att använda sin egen kreativitet i 

lektionsplaneringar. Tid är något som lärarna genomgående återkommer till i frågan 

om att möjliggöra delaktighet. De menar att tid skulle möjliggöra att de kan få mer 

kompetens kring diagnoser och möjliga anpassningar samt att de skulle kunna 

samtala mer med föräldrar kring elevens problematik och vad anhöriga anser skulle 

kunna ge eleven en mer skräddarsydd planering för att uppleva delaktighet i ämnet 

idrott och hälsa. Flera av lärarna nämner en möjlig lösning till tidsbristen; lektionerna 

behöver genomföras i mindre grupper, där läraren får mer tid att uppmärksamma 

eleven med funktionsnedsättning och individanpassa aktiviteter med exempelvis 

anpassade redskap.  

 

Specialanpassade fysiska medel eller hjälpmedel är också något lärarna vill ha mer 

tillgång till. De upplever att det finns få fysiska hjälpmedel som de vet är anpassade 

efter specifika diagnoser och som är användbara i idrottssalen. En av lärarna 

efterfrågar mer tillgång till exempelvis bildstöd eller annat visuellt hjälpmedel som 

förtydligar aktiviteter om eleven har en kognitiv nedsättning. Vid fysiska nedsättningar 

nämner samtliga lärare en saknad av exempelvis pallar, plintar, dynor etc. som är 

gjorda för att elever med nedsatt rörelseförmågakan använda istället för att exkludera 

eleven från ett specifikt moment eller aktivitet.   

 

Resultatdiskussion 
 

Syftet med denna studie var att beskriva lärarnas erfarenheter av att arbeta med 

elever som har funktionsnedsättning, i ämnet idrott och hälsa. Resultatet visade att 

det finns både främjande och hindrande aspekter som påverkar arbetat till att 

möjliggöra delaktighet till elever med funktionsnedsättningar. Kategorierna ”En 

tillåtande undervisningsmiljö främjar delaktighet” och ”Strategier för en främjad 

delaktighet” avspeglar främst lärarnas görande i syftet att skapa en 

delaktighetskänsla i undervisningen. Kategorierna ”Förstärkt kompetens kan främja 

elever med funktionsnedsättning till delaktighet” och ”Organisatoriska resurser i 



 

 20 

arbetet gentemot att främja delaktighet i skolan” avspeglar främst lärarnas 

erfarenheter av hur skolan som organisation kan bidra till eller begränsa möjligheten 

för elever med funktionsnedsättningar till delaktighet.  

 

Resultatet i föreliggande studie påvisar att arbetet för delaktighet av samtliga elever 

fordrar hänsyn gentemot sammanhållning. Vidare visar studiens resultat att tydliga 

regler och förhållningssätt i idrottssalen är av vikt att beakta för elever med 

funktionsnedsättning ska uppleva en känsla av delaktighet. Studiens resultat går att 

jämföra med arbetsterapeutisk teori, där sammanhållning är en komponent av social 

miljö som verkar för människors delaktighet i aktivitet (Kielhofner, 2012). Vidare 

rapporterar Kielhofner att individer som befinner sig i en social grupp, exempelvis 

skolklass, anammar förhållningssätt och värderingar som tillhör det sociala 

sammanhanget, vilket bidrar till en känsla av delaktighet. Studiens resultat stärks 

också genom Ryan och Patricks (2001) belysande angående lärarens ansvar att 

skapa en social miljö innehållande normer och regler för att anpassa ett klimat som 

syftar till att samtliga elever ska ha möjligheten att delta. Ytterligare en aspekt i den 

sociala miljön som framkommer i resultatet är respekt, vilket visar sig vara en 

essentiell del i arbetet för att delge delaktighet till elever med funktionsnedsättning i 

skolämnet idrott och hälsa. Att tillåta eleverna att uttrycka sina viljor och känslor är 

viktiga komponenter av respekt enligt resultatet i föreliggande studie, men också 

enligt arbetsterapeutisk forskning, som poängterar att respekt ökar känslan av 

delaktighet (Cole & Donohues, 2011). Lärarens roll är betydelsefull i sin uppgift som 

relationsskapare, där exempelvis en öppen dialog bidrar till ökad delaktighetkänsla. 

När en lärare tillåter elever att uttrycka känslor och när eleven känner att den är en 

del av skolan så bidrar det till ökad delaktighet, social utveckling och emotionellt 

välbefinnande (Bergström & Holm). Elever med funktionsnedsättning har ett ökat 

behov av support från andra klasskamrater (Cole & Donohue, 2011), vilket också 

framkommer i studiens resultat som en målsättning med arbetet för delaktighet av 

elever med funktionsnedsättning. Studien visar att idrottssalen ska präglas av 

gemenskap och inte vara en miljö där elever särskiljs ifrån varandra. Elever som 

visar prov på ödmjukhet, gemenskap och moral får extra uppmärksamhet och 

entusiasm av lärare. Detta arbetssätt stöds av Cole & Donohues som redogör för att 

elever med funktionsnedsättning generellt känner en förhöjd delaktighet i ett mindre 

prestigefullt klassrum, en miljö där gemenskap och social miljö har ett betonat fokus.  
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Studien påvisar att lärare är angelägna att anpassa aktiviteter samt den fysiska 

miljön vid behov, om tid finns till detta. Att anpassa den fysiska miljön eller 

strukturera om en aktivitet är enligt Anaby et al. (2013) mer rimligt och effektivt, än att 

försöka förändra elevens förmåga eller kroppsfunktion. Tid är dock en aspekt som 

talar emot lärarens möjlighet till att planera för elever med funktionsnedsättning 

(Hjörne & Säljö, 2013). Tiden det tar för en lärare att organisera om, planera och vara 

kreativ finns sällan (Coster et al, 2013), vilket lärarna i föreliggande studie bekräftar. 

Enligt Cole och Donohues (2011) ska dock lärare delges möjligheten att avgöra när 

för mycket tid går till anpassningar av aktiviteter, eller när läraren upplever en 

osäkerhet i sitt arbetssätt och då få hjälp av arbetsterapeuter som kan ta tag i mer 

tidskrävande, komplexa aktivitetsanpassningar. Ett sätt som skulle kunna hjälpa 

lärarna i denna process är att låta arbetsterapeuter utföra aktivitetsanalyser för att 

identifiera och förstå hur miljön på bästa sätt kan stödja utförande av aktivitet, eller 

hur miljön begränsar utförande. Resultatet av en aktivitetsanalys syftar vidare till 

interventioner som reducerar begränsningar i miljön, eller som stöd genom 

modifikationer och anpassningar (Cohn & Lew, 2015). Arbetsterapeuter i skolan kan 

också fungera som en kommunikatör och rådgivare till lärare och anhöriga som 

effektiviserar arbetet kring elever med anpassningsbehov (Lagerkvist & Lindgren, 

2012). Vidare poängterar Lagerkvist och Lindgren att anhöriga både ska informeras 

när en elev behöver utökad resurstillgång samt ge skolan råd och förslag i syfte att 

effektivisera anpassningsbehovet i skolmiljön. Föreliggande studie visar att lärare är 

måna om att delge information till föräldrar, vilket har resulterat i att anpassningar 

inte behöver göras i lika avgörande utsträckning. Dock påvisar resultatet att 

tidsaspekten begränsar möjligheten för lärare att kontakta anhöriga i frågor kring 

elevens problematik och vad de anser skulle öka elevens möjlighet att delta i ämnet 

idrott och hälsa. Arbetsterapeuter som arbetar i skolan har till uppdrag att vara en 

kommunikatör mellan skola och elevens vårdkontakter samt anhöriga, vilket 

underlättar för lärare som behöver få rådgivning av vårdgivare och anhöriga i arbetet 

med elever som har funktionsnedsättning (Cole & Donohues, 2011).   

 

Resultatet i föreliggande studie visar att lärare behöver stöd genom fysiska 

hjälpmedel i större utsträckning, vilket kan öka möjligheten för lärare att delge 

delaktighet. Studien påvisar att en brist i specialanpassade hjälpmedel kan vara en 
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orsak till exkludering ifrån moment i ämnet idrott och hälsa. För att hjälpmedel ska 

förskrivas i skolan behövs arbetsterapeutisk kompetens inom aktivitetsanalys och 

utredning (Cole & Donohues, 2011). Hjälpmedel är en kompensatorisk åtgärd som 

arbetsterapeuter använder med hänsyn till relevans för aktivitetshinder. Med 

avseende att arbeta med specialanpassade hjälpmedel av kognitiv eller fysisk 

karaktär krävs det utredningar som kan styrka att behovet finns och att det ger en 

positiv effekt i individens liv (Fisher, 2009). Med anledning av att arbetsterapeuter 

besitter kompetens inom aktivitetsanalyser och kompensatoriska interventioner är 

professionen en resurs i skolans arbetslag för att tillåta samtliga elever att delta i 

skolans undervisning. Hjälpmedel kräver också ofta en inlärningsprocess, eller 

träningsinsats för att det ska vara användbart i den miljö som hjälpmedlet är tänkt att 

användas i (Fisher, 2009). För att förskriva hjälpmedel och tillfredsställa både elever 

och lärare med en introduktion till nya hjälpmedel så är arbetsterapeuter en 

profession som tillgodoser det behovet (Lagerkvist & Lindgren, 2012). 

 

Resultat visade att exkludering förekommer i ämnet idrott och hälsa samt att det 

beror på kompetensbrist hos lärare eller begränsad tillgång till resurser. För att elever 

med funktionsnedsättning ska kunna delta och tillägna sig undervisningen i skolan 

behöver en stor struktur som skolan värdesätta en anpassad fysisk miljö, att tid finns 

och att assistans ges (Bergström & Holm 2005; Coster et al., 2013). Här vore 

möjligtvis teamsamverkan något som skulle hjälpa skolan i detta syfte? Lärarkåren 

har dock ett ansvar att förmedla om en elev inte kan vara delaktig, vilket syftar till att 

uppmärksamma vad som hindrar elevens deltagande i undervisningen. Skolan ska 

därav anpassas efter elevens behov (Skolverket, 2011). Det framkom dock inte i 

föreliggande studie hur andra professioner, utöver arbetsterapeuter, kan tillgodose 

insatser för elever med funktionsnedsättningar i syfte att motverka att exkludering 

förekommer, vilket vore en intressant frågeställning i framtida forskning.  

Metoddiskussion 
 

För att besvara syftet genom subjektiva erfarenheter så valde författaren att använda 

sig av en kvalitativ metod. Tillvägagångssättet som användes i denna studie var 

semistrukturerade intervjuer och e-postintervjuer. Följande metod valdes då 

författaren eftersträvade att få en djupare förståelse av lärarnas synvinkel och 
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utveckla en uppfattning från deras erfarenheter, vilket enligt Kvale och Brinkmann 

(2014) är innebörden av en kvalitativ forskningsintervju.  

 

Vad gäller studiens urval så var målet att ha med 8-12 deltagare. Författaren valde 

dock att avsluta processen att tillfråga fler potentiella deltagare efter att sex deltagare 

intervjuats. Vid den tidpunkten ansåg författaren ha fått in tillräckligt med datamaterial 

för att besvara syftet. Författaren valde att utesluta två av de tillfrågade lärarna innan 

genomförd intervju, med anledning av att de hade för lite erfarenhet av arbete med 

elever som har en funktionsnedsättning. Valet att utesluta potentiella deltagare som 

inte uppfyllt de uppsatta inklusionskriterierna kan tänkas stärka tillförlitligheten av 

studien. Författaren skulle dock valt att intervjua dessa två deltagare och i efterhand 

beslutat om de skulle uteslutas eller ej, om studien gjorts igen. I och med att 

författaren använt sig av inklusionskriterier vid urvalet hade samtliga en nära 

anknytning till den centrala uppgiften i aktuell studie, vilket Dalen (2015) menar ger 

en högre validitet. Vidare skriver Dalen (2015) att kvalitativa intervjustudier oftast 

utgår ifrån förhållandevis små urval. Ett mindre urval ger också analysarbetet mer tid, 

vilket enligt Kvale (1997) är betydelsefull för studiens tillförlitlighet. Författaren låter 

läsaren bedöma studiens överförbarhet och generalisering.  

 

Författaren valde att utforma och använda sig av en intervjuguide (Bilaga 3) som 

skapades utifrån författarens egna erfarenhet av problemområdet, samt den 

bakgrundinformation som används i studien, vilket stärks av Gillham (2008) som 

beskriver att en intervjuguide utformad på ett sådant underlag ger goda möjligheter 

för en väl genomförd intervjustudie. Vidare arbetades intervjuguidens struktur fram 

tillsammans med handledare vilket Granskär och Höglund-Nielsen (2012) finner vara 

betydelsefullt för tillförlitligheten av intervjuguidens innehåll. Frågorna som 

formulerades var av öppen och generell karaktär, samt fria för egen tolkning vilket 

gav deltagarna utrymme att ge uttryck åt sina erfarenheter och möjligheten att ge 

konkreta exempel som de kände vara lämpliga. Samtliga intervjuer följde 

intervjuguidens utformning, vilket stödjer möjligheten att återupprepa studien som 

enligt Kvale och Brinkmann (2014) ökar tillförlitligheten. Vad som strukturellt skiljer 

intervjuerna ifrån varandra är följdfrågor som varierade beroende på hur och vad 

deltagaren svarade. En begränsning i utförandet av intervjuerna som kan försvaga 

tillförlitligheten är författarens ovana att arbeta med intervjuteknik, vilket kan ha 



 

 24 

resulterat i uteblivna sonderande frågor. För att öka tillförlitligheten ytterligare skulle 

författaren kunnat genomföra pilotstudier vilket Gillham menar ger huvudstudien 

bättre kvalitet. Två av deltagarna som valde att delta i studien kunde inte genomföra 

en intervju ansikte mot ansikte på grund av personliga skäl. Dessa två intervjuer tog 

istället form av e-postintervjuer vilket är en intervjumetod som är mer tidsparande i 

jämförelse med den traditionella intervjun (Gillham, 2008). E-postintervjuer kan dock 

likt den traditionella intervjun ge material som är personligt, beskrivande och med 

stort djup för att vara användbart i kvalitativa studier. Negativa aspekter med 

användandet av e-postintervjuer är att svaren kan vara alltför kortfattade eller 

redigerade (Gillham, 2008). Författaren anser dock att svaren från dessa två 

intervjuer var tillräckliga för att vara en tillgång i studien. Sammantaget upplevde 

författaren att intervjufrågornas utformning resulterade i utförliga svar med djup för att 

kunna besvara studiens syfte.  

 

Vid analys av data valde författaren att använda en redan befintlig analysprocess 

vilket var till stor fördel då detta gav vägledning för hur datamaterialet skulle 

struktureras i relevans till studiens syfte. Studiens metod är väl beskriven med 

exempel på tillvägagångssätt för att möjliggöra för läsaren att kritiskt ta ställning till 

val av metod, vilket tjänar till studiens tillförlitlighet (Granskär & Höglund-Nielsen, 

2012; se tabell 1). Studiens tillförlitlighet stärks också genom att författaren noga 

utvalt citat som framhäver väsentliga delar i resultatets kategorier som framkommit 

genom analysprocessen (Dalen, 2015).  

 

Konklusion 
 

Delaktighet är en viktig komponent i skolan för att barn och unga ska utbilda sig och 

utvecklas både intellektuellt och fysiskt. Föreliggande studie visar att elever med 

funktionsnedsättningar möter begränsningar i skolmiljön som hindrar att delaktighet 

ska vara en självklarhet. Huvudfynden i föreliggande studien visar att lärarnas 

görande i undervisningsmiljön och skolan som organisation har ett starkt samband till 

hur elever med funktionsnedsättning får möjlighet till delaktighet. Av resultatet 

framkom att lärare behöver stöd och rådgivning för att utforma en miljö där samtliga 

elever kan ta del av undervisningen. Författaren anser att denna studie kan öka 
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medvetenheten hos både lärare och arbetsterapeuter som arbetar inom skolan om 

hur ett tvärprofessionellt arbete kan hjälpa elever med funktionsnedsättning att delta i 

ämnet idrott och hälsa. Vidare finner författaren att det behövs ytterligare forskning 

inom området för att poängtera hur arbetsterapi kan vara en tillgång i skolan. Det 

vore även intressant att studera teamsamverkan inom skolan, där hänsyn tas till 

andra professioners kompetens och på vilket sätt ett multiprofessionellt arbete kan 

stödja elever som av olika anledningar behöver erfara begränsad delaktighet eller 

exkludering.  
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Bilaga 1 

Informationsbrev 
 

Förfrågan om att delta i studien som syftar till att beskriva hur lärare inom ämnet idrott 

och hälsa i grundskolan arbetar med delaktighet av elever med 

funktionsnedsättningar.  

 

Denna information riktar sig till sig som är examinerad lärare i ämnet idrott och Hälsa, samt 

har erfarenhet av att arbeta med elever med en funktionsnedsättning.  

 

Syftet med denna studie är att beskriva de hinder och möjligheter som lärare inom ämnet 

idrott och hälsa i grundskolan möter som inverkar på delaktighet för elever med olika 

funktionsnedsättningar.  

 

Hur lärare aktivt arbetar för att möjliggöra delaktighet till alla elever är studerat i begränsad 

omfattning. Detta trots att skolverket är tydliga med att delaktighet är en viktig del av elevens 

utveckling, trygghet och hälsa. Faktorer som både kan ses som hinder och möjligheter av 

delaktighet i skolan har identifierats utifrån arbetsterapeutisk forskning, som också visar att 

ett stort ansvar kring påverkbara faktorer av delaktighet ligger hos läraren. Att synliggöra och 

förtydliga det perspektivet som du som lärare kan ge förväntas vara en betydelsefull del i 

framtida forskning kring ämnet delaktighet i skolan. Studien kommer att belysa faktorer i 

miljön som den arbetsterapeutiska forskningen funnit vara viktiga i förhållande till delaktighet 

av elever med funktionsnedsättningar i skolan.  

 

Informationsinsamlingen kommer att genomföras i form av en intervju som uppskattningsvis 

tar 20-40min. Vid analys av den insamlade informationen kommer materialet behandlas 

konfidentiellt, det vill säga att resultatet kommer att presenteras så att det inte går att 

identifiera vem som delgivit informationen. Det kommer inte heller förekomma uppgifter om 

ditt eller andra nämnda namn och personuppgifter.  Du som medverkande har möjlighet att 

avbryta deltagandet när än du önskar, gör du det så behöver du inte ge någon specifik 

anledning. Intervjun kommer att spelas in och transkriberas. Tills det att studien är avslutad 

förvaras inspelad data i lösenordskyddad dator. Endast författaren till studien och 

handledaren kommer att ha tillgång till materialet. Vid avslut av studien raderas den 

inspelade data som du som medverkande bidragit till. Den färdiga studien kommer att 

publiceras på: http://epubl.ltu.se, där du har möjlighet att ta del av resultatet.  

 

Författaren av denna studie är en arbetsterapeutstudent vid Luleå Tekniska Universitet. 

 
Vid intresse att medverka i studien eller om du har frågor, ta kontakt med författaren via sms, 
telefon eller mail.  
 
Med Vänliga Hälsningar 
Anton Lindgren | Mail: Antlin-5@student.ltu.se |  Tel: 076-817 83 04 
 
Handledare:  
Maria Prellwitz (Biträdande professor) |  Luleå Tekniska Universitet  | Tel: 0920-49 10 00 

http://epubl.ltu.se/
mailto:Antlin-5@student.ltu.se
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      Bilaga 2 
 

      

Samtyckesformulär 
 

 

 

Jag väljer frivilligt att delta i intervjustudien ångande mina erfarenheter av att arbeta 
med elever som har någon eller några former av nedsättningar. 
Jag har läst igenom informationsbrev och samtycker till hur data kopplat till mig 
kommer att hanteras samt att jag fått möjlighet att påverka intervjuns struktur.  
 
Jag samtycker till att intervjun spelas in och att data används i föreliggande studie 
samt att datamaterial kopplat till mig kommer raderas i samband med studiens 
avslut.  
 

 
 
 
 
Underskrift: 
 
 

 
Namnförtydligande: 
 
 

 
Telefonnummer: 
 
 

 
 
Mail: 
 

 
 
 
 
Vänligen kontakta författaren eller handledare om frågor eller funderingar kring 
deltagande i studien. 
 
 
Författare: Anton Lindgren  Handledare: Maria Prellwitz 
Antlin-5@student.ltu.se    0920 49 10 00          
076 817 8304  
 

 

mailto:Antlin-5@student.ltu.se
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Bilaga 3 
Intervjuguide 

 
Bakgrundsfrågor: 

 Hur länge har du arbetat som lärare inom ämnet Idrott och Hälsa? 

 Hur lång erfarenhet har du av arbete på grundskola? 

 

Intervjufrågor: 

 Vad säger din skolledning om att arbeta för att delge alla elever en känsla av 

delaktighet? 

 Kan du beskriva hur du gör när du planerar, organiserar lektionerna när du har 

en eller flera elever med någon funktionsnedsättning?  

 Kan du berätta när det gått bra att inkludera elev/elever med 

funktionsnedsättningar? 

 Kan du berätta när det gått mindre bra att inkludera elev/elever med 

funktionsnedsättningar? 

o Vad känner du fattades i den situationen?  

 Hur arbetar du med den sociala miljön i klassrummet? (Normer, Roller, 

Närhet, Kommunikation) 

o Inkluderas elever med funktionsnedsättningar i 

gruppaktiviteter/grupparbeten? 

 Hur arbetar du för att skapa relation till elever med funktionsnedsättningar? 

(Attityd, Support, Dialog, Trygghet) 

 På vilket sätt jobbar du med den fysiska miljön i klassrummet  (idrottshallen) 

för att möjliggöra delaktighet till elever med funktionsnedsättning? 

o Är alla elever delaktiga i ämnets olika moment? (Bollsport, Dans, 

Friidrott etc) 

 Kan du beskriva vilka hinder/möjligheter du ser vara betydelsefulla i arbetet 

mot delaktighet? (Hjälpmedel, Externa aktörer, Assistans-personal, Ekonomi, 

etc?) 

 Hur ser du på att delge en känsla av delaktighet till elever med en 

funktionsnedsättning? 

 

 

Avslutande frågor: 

Hur ser du på framtiden gällande delaktighet av alla elever i skolan? 

 

Vi har nu kommit till slutet av mina frågor i den här intervjun. Finns det något annat 

som du funderar över eller önskar att tillägga? 

 
 

 


