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Tack! 

 

 

 

Vi vill med några korta rader tacka för all hjälp vi fått med att genomföra denna 

uppsats.  

 

RBU för all tid de lagt ner på att ta fram urvalsgrupp och för att ha gett oss 

möjlighet att skicka ut vår enkät.  

 

Alla de medlemmar som tog sig tid att svara på våra frågor och ge fantastiska, 

engagerade och upplysande kommentarer. 
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Sammanfattning 

 

Syfte och frågeställning           

Syftet är att göra en kartläggning av hur barn och ungdomar med rörelsehinder upplever att 

skolorna arbetar med aktivitetsdagar. Frågeställningen blir således; Hur upplever barn och 

ungdomar med rörelsehinder möjligheterna att delta under aktivitetsdagar? Hur upplever barn och 

ungdomar med rörelsehinder sin frånvaro under aktivitetsdagar?   

Metod 

Denna studie är en kvantitativ tvärsnittsstudie. En kort enkät, med elva stycken kryssvalsfrågor, 

skickades ut till 500 av Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomars (RBU) 

medlemmar. Enkäten behandlade frågor om personens förutsättningar, hur många aktivitetsdagar 

de deltagit i, anledningar till eventuell frånvaro samt hur barnen upplevt de tillfällen som de varit 

frånvarande. Svaren fördes in i SPSS som användes för att se på skillnader mellan gruppen som 

varit närvarande kontra frånvarande.    

 

Resultat 

148 av 500 (30%) undersökningsdeltagare svarade på enkäten, och gav, trots låg svarsfrekvens, 

ett representativt urval avseende kön, ålder, boendekommun samt typ av skolklass. 

52% av de som svarat har angett att de deltagit på alla aktivitetsdagar som anordnats. Resten har 

varit frånvarande vid ett tillfälle eller fler. Av den grupp på 70 elever som varit frånvarande vid 

något tillfälle har 65% uppgett att de inte haft möjlighet att följa med på grund av dåligt 

anpassade aktiviteter eller en lokal som inte varit handikappanpassad. Alla barn som varit 

frånvarande tycker att detta har varit tråkigt i lika stor utsträckning, oavsett anledning. Dock har 

de elever som varit frånvarande, och angett något av de två skolrelaterade alternativen som 

anledning till detta, visat på en större känsla av utanförskap.                            .    

  

Slutsats 

Det är en del barn och ungdomar med rörelsehinder i Sverige som upplever sig inte ha möjlighet 

att vara med på skolans aktivitetsdagar trots att de själva vill. Vilket i förlängningen kan leda till 

en känsla av att hamna utanför den sociala gemenskapen.  
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1. Inledning   

 

”En människas funktionshinder utgör ett handikapp först när det inte blir möjligt att delta 

i livet på samma villkor som andra. Det är miljöer och situationer som är 

handikappande.”
1
 

   

Genom tidigare kontakt med Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar, RBU, har vi 

fått upp ögonen för att förutsättningarna i skolorna kanske inte alltid är optimala för barn med 

rörelsehinderhinder av olika karaktär. Att elever ska få känna social samhörighet och ha 

möjlighet att delta i olika typer av fysisk aktivitet, borde vara självklart. Men hur ser det ut i 

praktiken för de elever vars förutsättningar inte är som alla andras? Dessa barn har samma, om 

inte större, behov av att röra sig och få interagera med andra barn som sina jämnåriga utan 

rörelsehinder.
2
 Vi fick berättat för oss att vissa barn med rörelsehinder fick sitta med 

matteuppgifter eller andra skoluppgifter, istället för att följa med övriga på de aktivitetsdagar som 

skolan anordnade. Om detta är fallet finns det ett stort utvecklingsområde för skolan när det 

gäller att arbeta med barn med särskilda behov. Denna uppsats är vårt försök att kartlägga hur 

barnen och ungdomarna upplever att det ser ut i Sveriges skolor idag.  

 

1.1 Skolans skyldigheter 

Den svenska skolan arbetar efter ett antal olika styr- och måldokument. Dessa skrivelser är inte 

lösa rekommendationer utan lagar och regler som ska efterföljas i arbetet med skolan och dess 

elever. Bland dessa finns regler om vilka skyldigheter skolan har gentemot barn med särskilda 

behov samt vilken utbildning dessa barn har rättighet att få.  

 

   

 

                                                 
1
 Siw Bergquist m fl, Att möta barn I behov av särskilt stöd, 5e upplagan,  (Uppsala: Liber, 2003) s24. 

2
 Australian Sports Commission, Give it a go: including people with disabilities in sport and physical activit, 

(Australien: ASC Publication service unit, 2001) s70. 
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FN:s Barnkonvention 

FN:s barnkonvention, vilken antogs den 20 november 1989, definierar de rättigheter barn bör ha. 

I konventionens 54 artiklar står skrivet vilka dessa rättigheter ska vara samt hur länderna bör 

arbeta i dessa frågor.  

 

 I artikel 23 står följande skrivet kring barn med rörelsehinder:  

 

”1. Konventionsstaterna erkänner att ett barn med fysiskt eller psykiskt handikapp bör åtnjuta ett 

fullvärdigt och anständigt liv under förhållanden som säkerställer värdighet, främjar 

självförtroende och möjliggör barnets aktiva deltagande i samhället.  

2. Konventionsstaterna erkänner det handikappade barnets rätt till särskild omvårdnad och skall, 

inom ramen för tillgängliga resurser, uppmuntra och säkerställa att det berättigade barnet och 

de som ansvarar för dess omvårdnad får ansökt bistånd som är lämpligt med hänsyn till barnets 

tillstånd och föräldrarnas förhållanden eller förhållandena hos andra som tar hand om barnet.” 
3
 

 

 Skollagen 

I Sverige finns även grundläggande bestämmelser rörande skolverksamhet, stiftade av Riksdagen, 

så kallad Skollagen. Denna slår fast vilka skyldigheter och krav som ställs på kommunerna 

gällande utbildning. Där står följande: 

  

”2 § Alla barn och ungdomar skall, oberoende av kön, geografiskt hemvist samt sociala och 

ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i det offentliga skolväsendet för barn 

och ungdom. Utbildningen skall inom varje skolform vara likvärdig, varhelst den anordnas i 

landet.” 
4
 

 

Detta innebär att alla barn, oavsett förutsättningar, har rätt till likvärdig utbildning.  

 

 

1.2 Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar  

Sedan 1955 finns det i Sverige en ideell förening, Riksförbundet för Rörelsehindrade barn och 

Ungdomar – RBU, som arbetar på olika plan i samhället för att underlätta vardagen för barn med 

rörelsehinder och dessa barns familjer. De lokala föreningarna finns till som en samlingsplats för 

dessa familjer där de kan få information, stöd och framför allt känna gemenskap med personer 

som befinner sig i liknande situationer. RBU bedriver även en hel del politiskt påverkansarbete 

                                                 
3
FN:s konvention om barnets rättigheter antagen av FN s generalförsamling den 20 november 1989   

4
 Utbildningsdepartementet, Skollag (1985:1100 ), 1997 
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för att förbättra de förutsättningar som råder för barn med rörelsehinder. Idag finns det ca 12 000 

medlemmar i RBU, utspridda över hela Sverige. Arbetet finansieras med hjälp av 

medlemsavgifter, gåvor samt statsbidrag.
5
 Det är genom RBU vi har fått tillgång till informanter 

att skicka vår enkät till.  

 

 1.3 Begreppsdefinitioner 

I uppsatsen används begrepp som vi anser vara centrala. Dessa definieras nedan. 

 

1.3.1 Rörelsehinder   

I denna uppsats definieras rörelsehinder som en person diagnostiserad med en eller en 

kombination av flera av de diagnoser som är samlade hos RBU.  

1.3.2  Diagnoser som finns inom RBU
6
  

Cerebral pares, Ryggmärgsbråck, ADHD, flerfunktionshinder, Hydrocefalus, muskelsjukdom, 

plexus brachialisskada, Prader-Willis syndrom, Osteogenesis imperfecta, samt kortväxthet.  

Gemensamt för de diagnoser som finns inom RBU är att de alla är medfödda och på ett eller 

annat sätt innebär en nedsatt rörelseförmåga. ADHD som är en så kallad 

uppmärksamhetsstörning påverkar inte rörelseförmågan men kan ofta förekomma i kombination 

med övriga diagnoser. Graden av handikapp varierar stort, både mellan de olika diagnoserna, 

men även inom respektive diagnos.  

 1.3.2.1 Ryggmärgsbråck  

 Är en skada på ryggmärgen som uppstår under graviditeten och orsakar störningar i kontakten 

mellan hjärna och övriga delar av kroppen. Nervbanorna hos det nyfödda barnet ligger oskyddade 

och utvecklas inte normalt, vilket för många resulterar i förlamning i benen och 

känselnedsättningar. Ungefär hälften av barnen med ryggmärgsbråck behöver rullstol och 

närmare en fjärdedel behöver någon typ av gånghjälpmedel.  

                                                 
5
 Riksföbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar, Om RBU.  

6
 Riksföbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar, Diagnos. 
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1.3.2.2 Osteogenesis imperfecta  

Kännetecknas framför allt av benskörhet som kommer av en genetisk förändring i kollagenet. 

Skelettet blir mjukare och skörare vilket leder till att barnet lättare drabbas av frakturer vid fall 

eller liknande. I svårare fall kan det räcka med en lätt stöt eller nysning för att det ska uppstå 

sprickor i skelettet. Utöver detta kan dessa barn drabbas av bland annat smärtor, instabila leder 

och kortväxthet. När de börjar gå behöver dessa barn hålfotsinlägg och gångträning med 

sjukgymnast. För att stärka barnens skelett och minska urkalkningen, har dessa barn ett stort 

behov av anpassad fysisk aktivitet.  

1.3.2.3 Prader-Willis syndrom  

 Är en förändring av arvsanlagen på kromosom 15 som leder till varierande symptom vilka 

ändras med barnens ålder. Några av symptomen kan vara muskelsvaghet, trötthet, och en med 

åldern ökande ovanligt stor aptit. Muskelsvagheten och den försenade motoriska utvecklingen 

gör att dessa barn har ett större behov av daglig fysisk aktivitet än friska barn.  

1.3.2.4 Muskelsjukdom  

 Finns i många hundra olika varianter med olika svårighetsgrad. Den gemensamma nämnaren för 

dessa olika typer är att de drabbat motornervers cellkroppar, dess långa nervtrådar eller muskler. 

Vanligaste symptomet är muskelsvaghet som kan leda till skolios, stelhet i leder och problem 

med andningen.  

1.3.2.5 Hydrocefalus  

Är effekten av ett stopp i cirkulationen av hjärn- och ryggmärgsvätskan. Detta stopp resulterar i 

ett ökat inre tryck på hjärnan. Vilket kan avhjälpas med en shunt som opereras in i huvudet och 

som sedan kan hjälpa till att reglera trycket. Många med denna diagnos kan utföra idrott och 

andra aktiviteter i samma utsträckning som personer utan hydrocefalus. De har som grupp dock 

en något försenad utveckling och vissa svårigheter med koordinationen.  

1.3.2.6 Plexus brachialisskada  

 Är ofta ensidig och uppstår vid svåra förlossningar då axlarna fastnar när barnet är på väg ut. 

75% av de som drabbas, drabbas lindrigt och har läkt på egen hand efter ett par månader. Övriga 

får en skada med bestående men som ger dem rörelseinskränkning, nedsatt känsel samt 
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försvagning i axel och armbåge. Passiv rörelseträning är viktig för att  lederna inte ska stelna och 

för att hjälpa nerverna att läka.  

1.3.2.7 Cerebral Pares 

Finns i tre olika grupper vilka alla tre påverkar spänningen i musklerna på olika sätt. Det medför 

svårigheter när det kommer till att kontrollera kroppens rörelser. Med cirka 200 födda per år är 

det den vanligaste orsaken till rörelsehinder hos barn. CP resulterar ofta i en nedsatt eller 

obefintlig kontroll över musklerna. Många barn med denna diagnos har även andra 

funktionsnedsättningar. Man jobbar idag med sjukgymnastik, arbetsterapi samt tal- och 

språkträning oftast i form av lek- och rörelseträning, för att främja barnets utveckling och minska 

effekterna av skadan. Även styrketräning har visat sig ge bra resultat för att hindra felaktiga 

nervimpulser och öka muskelavslappningen. 

1.3.2.8 Kortväxthet 

Är en ärftlig rubbning i skelettutvecklingen och kan kräva flertalet operationer för att korrigera 

felställningar eller avhjälpa nervinklämningar. Det finns ett stort behov av regelbundna kontroller 

och kontakt med olika instanser inom sjukvården. 

1.3.2.9 Flerfunktionshinder 

Är ett antal funktionsnedsättningar som kommer av skador i flera olika områden av hjärnan. 

Kombinationer och påverkan av dessa skador skiljer sig från person till person. Det är 

rörelsehinder, utvecklingsstörning och syn- eller hörselnedsättning ofta i kombination med 

autism, epilepsi, skolios, sömnstörningar och smärttillstånd. I många fall vid flerfunktionshinder 

finns det också en begränsad kommunikationsförmåga. Dessa barn har ett stort behov av träning 

och stimulans för att minska funktionsnedsättningarnas effekter. 

1.3.3 Aktivitetsdagar  

I begreppet aktivitetsdagar inkluderas alla de dagar som skolan anordnar med aktiviteter som 

skiljer sig från den vanliga undervisningen, belagd på annan plats än skolan. Till exempel 

idrottsdagar, museibesök, utflykter, friluftsdagar etc.  
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1.3.4 Typ av klass 

 

 Vanlig klass är en normalstor klass med undervisning som inte är anpassad efter särskilda 

behov.                                                                          

  

 Särskoleklass är till för barn med utvecklingsstörning som inte bedöms kunna nå upp till 

grundskolans mål. De läser efter egna kursplaner med anpassade mål.
7
    

  

 Liten klass är en vanlig klass som består av max 15 elever.
8
    

 

 RH-klass är en klass för barn med rörelsehinder utan begåvningshandikapp.
9
  

 

 Särskild undervisningsgrupp finns till för de elever som har ett behov av 

specialpedagogiska insatser. Då dessa behov inte går att tillfredställa inom den vanliga 

klassen får de möjlighet att, efter samråd med skola, elev och föräldrar, placeras i en 

särskild undervisningsgrupp.
10

    

 

 

1.4 Tidigare forskning 

Det förefaller inte finnas forskning som behandlar exakt det område som denna uppsats avser 

undersöka. Mycket av forskningen som finns idag visar på barns upplevelser av sin närmiljö och 

skolan i stort. Bland den forskning som tidigare genomförts kring barn och ungdomar med 

rörelsehinder har vi valt ut följande rapporter och texter då vi ansåg dem vara relevanta för en 

djupare förståelse i ämnet. 

 

                                                 
7
 Skolverket, pressmeddelanden, Stor variation i hur kommunerna organiserarsärskole elevernas undervisning, 

2002-03-04 
8
 Karin Paulsson, Lina Stenberg, Särskild, särskiljd eller avskiljd  (Stockholm, 2008) s.17. 

9
 Skanskvarnsskolan, RH-klasser.  

10
 Skolverket, Placering i särskild undervisningsgrupp, samråd, 2006-03-09 

http://www.skolverket.se/sb/d/396/a/2457
http://www.skanskvarnsskolan.stockholm.se/?Verksamheter:RH-klasser#_blank
http://www.skolverket.se/sb/d/1169/a/8845;jsessionid=2DDE8223DCD2617706E5D37C12D840E9
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1.4.1 Att vara med 

”Särskild, särskiljd eller avskiljd” är ett projekt som Unga RBU:are bedrev tillsammans med 

Barnombudsmannen (BO), Rädda Barnen och Stockholms universitet. Inom detta projekt 

utarbetades en studie med samma namn. Studien undersökte hur rörelsehindrade elever samt 

föräldrar, lärare och rektorer upplevde skolmiljön. På frågan om möjligheterna att delta under 

friluftsdagar och liknande aktiviteter svarade en tredjedel av de tillfrågade eleverna att de ofta 

eller ibland inte kunde vara med av olika skäl.
11

 När 62 stycken lärare tillfrågades hur de såg på 

skolans tillgänglighet uppgav 37% av lärarna att elever med rörelsehinder alltid kan delta under 

friluftsdagar. För utflykter och skolresor var siffrorna 36% respektive 33%. Detta kan ställas mot 

den vanliga klassrumsundervisningen där 78% av lärarna uppgav att eleverna alltid kan vara 

med.
12

  

 

Barnombudsmannen (BO) gav 2002 ut rapporten ”Många syns inte men finns ändå” till 

regeringen i vilken de undersökte villkoren för barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Av 

de tillfrågade med rörelsehinder uppgav 64% att de deltog  i undervisning av alla skolämnen.
13

 

Idrott, syslöjd, bild och musik var ämnen som många uppgav sig inte vara med på. Till exempel 

sa en elev att: ”En av lektionerna åker jag och min assistent och rider. Det är min gympa. Den 

andra lektionen brukar jag och min assistent gå på promenad.”
14

 Eleven var därmed aldrig med 

sin klass när det stod idrott på schemat. Skolidrott kan i flera avseenden liknas vid 

aktivitetsdagarna. Dessa dagar ställer i många fall ett stort krav på elevens möjlighet att själv 

förflytta sig. Dels till själva platsen eller lokalen där aktiviteterna är belagda och dels under själva 

aktiviteten i sig.    

 

På frågan om barnen med rörelsehinder upplever att de får de hjälpmedel som behövs för att klara 

av undervisningen svarar 66% att de saknar hjälpmedel i skolan.
15

 Däremot känner de flesta att 

de får det stöd de behöver av lärare och annan personal.
16

  

   

                                                 
11

 Paulsson , s24   
12

 Ibid 
13

 Barnombudsmannen, Många syns inte men finns ändå,  (Stockholm, 2002)  s29. 
14

 BO, s32. 
15

 BO, s33. 
16

 BO, s23. 
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1.4.2 Känslan att hamna utanför  

Alla elever kan känna sig utanför genom att inte ha möjlighet att delta på alla aktiviteter i 

skolan. Att sitta bredvid och se på när klasskamraterna har en aktivitet, eller att få göra någonting 

annat, där man kanske inte ens är i samma lokal som sina jämnåriga, skapar avskildhet och en 

känsla av att vara utestängd enligt många elever.
17

 En sådan exkludering kan i sin tur skapa en 

grogrund för mobbing.
18

  

 

Barn med rörelsehinder är utsatta för en högre risk att bli retade än övriga elever utan 

funktionshinder. I en studie uppgav 24% att de blir retade ibland eller ofta. Kommentarer som 

kan höras kan vara: ”CP-Unge!, kan du inte gå normalt eller?”. Vanligt är också att andra barn 

härmar rörelsehindrade eller påpekar att de är korta eller går på ett annorlunda sätt.
 19

 

 

Glåpord, elaka skratt och menande blickar förekommer i många skolor som en del av den 

handikappades vardag.
20

 Elever utan rörelsehinder säger själva att genom att placera barn med 

rörelsehinder i specialverksamhet och inte inkludera eleven i vanlig klassverksamhet förstärker 

dennes utanförskap.
21

 

 

1.4.3 Vikten av att vara med 

Som beskrivet vid varje diagnos finns det stora fördelar med fysisk aktivitet för barn med olika 

typer av rörelsehinder. Utöver dessa specifika anledningar finns det några mer allmängiltiga 

fördelar, som gör det viktigt för dessa barn, oavsett vilken diagnos de har, att röra sig 

regelbundet. Australian Sports Commission har i sin manual ”Give it a go” gett konkreta tips och 

råd för hur man ska inkludera barn med rörelsehinder i idrotter av olika slag. De har där listat ett 

flertal anledningar till varför dessa barn bör få regelbunden fysisk aktivitet. Det förbättrar de 

fysiologiska funktionerna, som muskelstyrka och uthållighet, och koordination, så som kontroll 

över huvud- och bålstabilitet, samt ger ökad rörlighet och förfinad motorik. Den sociala 

                                                 
17

 Paulsson, s35. 
18

 Björn Eriksson, Odd Lindberg, Erik Flygare & Kristian Daneback, Skolan – En arena för mobbning, En 

forskningsöversikt och diskussion kring mobbning i skolan, ( Liber Distribution, 2002)  s74ff. 
19

 BO, s26. 
20

 Skolverket, Diskriminerad, trakasserad, kränkt? Barns, elevers och studerandes uppfattningar om diskriminering 

och trakasserier  (Stockholm, 2009) s59.  
21

 Skolverket, Diskriminerad, trakasserad, kränkt?  s54. 
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interaktionen utvecklas och negativa effekter av diagnoserna kan minska. Alla dessa delar kan 

påverka den funktionella rörligheten senare i livet.
22

  

 

 

1.5 Teoretiska utgångspunkter  

Bengt Nirje har sedan början av 70-talet utvecklat och format en teori, den så kallade 

"Normaliseringsprincipen".
23

 Nirje talar om "funktionshindrades rätt till livsvillkor och 

vardagsmönster så nära de normala som möjligt".
24

 Han anser att även om rörelsehindrade är en 

stor grupp med väldigt skilda behov så är principen applicerbar då man utgår från den enskilde 

individen och dennes förutsättningar. Normaliseringsprincipen behandlar åtta delar som ska vara 

utgångspunkter för att skapa levnadsmönster som i största möjliga mån ger möjlighet för 

personen att leva ett normalt liv. En normal dygnsrytm, normal veckorutin, normal årsrytm, 

normala utvecklingsfaser, att få sina krav respekterade, att få leva i en tvåkönad värld, normala 

ekonomiska standardkrav samt en normal byggnadsstandard. Alla dessa delar tillsammans verkar 

för att ge individen utvecklingsmöjligheter, en bättre självkänsla, social delaktighet och en 

meningsfull tillvaro. Tanken är även att "normalisera" situationen för de personer som jobbar 

med barn med rörelsehinder samt för föräldrarna i dessa familjer.  

 

Vi utgår i vårt arbete från att det som nämns i "Normaliseringsprincipen" är det som eftersträvas i 

dagens samhälle. Skolan är en stor del av alla barns liv och ett viktigt forum när det kommer till 

att jobba för ett tillfredställande levnadsmönster. Vi förutsätter alltså att samhällets gemensamma 

målsättning är att skapa en tillvaro som gör det möjligt att tillgodose dessa behov i största möjliga 

mån.  

   

                                                 
22

 Australian Sports Commission, s70. 
23

 Bengt Nirje, Normaliseringsprincipen ( Studentlitteratur, 2003).  
24

 Nirje s15. 
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1.6 Syfte och frågeställningar  

Syftet är att göra en kartläggning av hur barn och ungdomar med rörelsehinder upplever att 

skolorna arbetar med aktivitetsdagar.  

 

Frågeställningen blir således;  

 Hur upplever barn och ungdomar med rörelsehinder möjligheterna att delta under 

aktivitetsdagar?  

 Hur upplever barn och ungdomar med rörelsehinder sin frånvaro från aktivitetsdagar?   

  

2. Metod  

För att genomföra denna studie användes en kvantitativ enkätundersökning med standardiserade 

svarsalternativ där två av frågorna hade öppna svarsalternativ. Denna metod valdes för att nå 

många individer på ett enkelt sätt. Att använda kvantitativ data gjorde att det sedan enkelt och 

lättöverskådligt gick att sammanställa de inkomna svaren.  

 

2.1 Urval  

Från RBU:s medlemsregister, med 12000 medlemmar, gjordes ett urval på 500 barn och 

ungdomar. De som valdes ut skulle uppfylla vissa kriterier. Barnen skulle vara i grundskoleålder, 

det vill säga födda 1994-2002. Barn i gymnasieålder exkluderades då de inom den skolformen 

inte har aktivitetsdagar på samma sätt som vid tidigare skolår. De skulle ha ett av de 

diagnostiserade rörelsehinder som finns samlade hos RBU. Ur denna population på 1477 barn 

och ungdomar gjordes ett stratifierat urval baserat på kön, ålder och boendekommun.  
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2.2 Enkät  

För att få så hög svarsfrekvens som möjligt är enkäten utformad med ett fåtal frågor försedda 

med kryssalternativ. Den inleds med några allmänna frågor för att ge en bild av vilka 

levnadsförhållanden som finns runt personen. Vidare efterfrågas hur många av de anordnade 

aktivitetsdagarna informanten deltagit i och anledning till eventuell frånvaro. Enkäten avslutas 

med två frågor som tar upp hur de barn som inte deltagit upplevt sin frånvaro samt en ruta för 

egna kommentarer.
25

 

   

   

I enkäten efterfrågas vilken kommun man bor. Detta för att kunna se eventuella samband mellan 

deltagande i aktivitetsdagar i tätort kontra glesbygd. Glesbygdsverket har listat alla landets 

kommuner och indelat dem i tre olika kategorier.
26

 Denna lista har sedan använts för indelningen 

av kommuntyper i uppsatsen.  

   

Typ av klass har efterfrågats för att se om detta har påverkat deltagandet under aktivitetsdagar. 

Till exempel huruvida klasser som är anpassade för barn med rörelsehinder har lättare att hitta 

lämpliga aktiviteter för eleverna.   

   

Eftersom det inom varje diagnos kan finnas stora variationer, när det gäller gravhet på handikapp, 

fanns det ett behov att göra en grövre indelning. Indelningen är självskattad och tar upp 

rörlighetsaspekten. Barnen har fått skatta sin upplevda rörlighet som ”sämre”, ”lika med” eller 

”bättre än medel” i jämförelse med andra med samma diagnos. Den egna uppfattningen är här 

helt avgörande och skiljer sig från person till person. Då barnet ofta är insatt i sin egen diagnos 

anser vi att denna självskattning ändå är relativt rättvisande.  

   

Barnen är i helt olika åldrar, går i olika skolor och har inte haft samma mängd aktivitetsdagar. 

Svarsalternativen är därför skrivna som hur många av helheten man haft möjlighet att delta i. 

Alternativ med svar som berör till exempel de senaste två aktivitetsdagarna var tänkbart men 

                                                 
25

 Enkäten, bilaga 1 
26

 Glesbygdsverket, Landsbygsdefinitioner i Sverige och andra länder (2008) s8. 
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uteslöts då risken fanns att den enda aktivitetsdagen barnet deltagit i var en av dessa och då skulle 

ge ett svar på 50%.   

 

Frågorna gällande anledningar till att respondenten inte deltagit är indelade i två olika kategorier. 

På enkäten är svarsalternativen skrivna i slumpmässig ordning, då intentionen varit att inte göra 

en uppdelning mellan alternativen tydlig för respondenten. Det ger en indikation på om eventuell 

frånvaro varit grundad på faktorer som legat under skolans kontroll, så som typ av aktivitet 

och/eller dåligt handikappanpassad lokal. Eller om det har varit brist i egen motivation, intresse 

eller andra omständigheter som skolan inte råder över. Ett alternativ berör om respondenten 

drabbats av sjukdom som inte är relaterad till den egna diagnosen.  

   

De två sista frågorna behandlar hur frånvaron påverkat barnen känslomässigt och socialt. Dels 

efterfrågas hur de känt sig de gånger de inte har följt med, dels om detta visar sig i huruvida de 

hamnar utanför den sociala gemenskapen på grund av att de inte deltagit.  

   

Det har även funnits möjlighet att komplettera med egna kommentarer på slutet för att ge uttryck 

för sådant som respondenten upplevt inte har behandlats i enkäten samt för att klargöra eventuella 

otydligheter.  

 

2.3 Procedur 

Enkäten skickades ut till barnets målsman tillsammans med ett informationsbrev.
27

 Brevet 

informerade dem om vad vår undersökning går ut på, att vi fått tag på adresser genom RBU samt 

att deltagande var helt anonymt och frivilligt. Det klargjordes också att vi inte behöver målsmans 

underskrift för att godkänna deltagande, utan att målsman genom att skicka in den ifyllda enkäten 

automatiskt tillät oss att använda svaren i vår studie. Brevet avslutades med en uppmaning till 

föräldrarna att låta barnen i största möjliga mån besvara frågorna själva. De fick vara behjälpliga 

i att praktiskt fylla i svaren samt förklara frågor eller ord, men ombads att undvika att lägga orden 

i munnen på sina barn.   

   

                                                 
27

 Brev till målsman, bilaga 2 
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Familjerna fick två veckor på sig att skicka in enkätsvaren, räknat från dagen efter utskick. P.g.a. 

tidsbrist gick det inte ut någon påminnelse. Brevet skickades ut med RBUs logga, och då samtliga 

personer är medlemmar i denna förening kan man anta ett högre intresse för ämnet.  

 

2.4 Statistikanalys 

Svaren på frågorna har kodats om, så att det bildats färre men större grupper. Följande frågor har 

kodats om:  

1. En fråga gäller huruvida barnet varit med under aktivitetsdagarna. Baserat på dessa svar 

delas gruppen in i två kategorier. De barn som varit med på alla aktivitetsdagar hamnade i 

en grupp kallad ”alla”. De som angett något av de övriga fyra alternativen, d.v.s. varit 

frånvarande vid minst ett tillfälle, hamnade i den andra gruppen kallad ”frånvaro”. Den 

senare gruppens svar har sedan använts för att se på anledningar till frånvaro.   

     

2. Svarsalternativen under frågan om anledningar till eventuell frånvaro blev grovt indelad i 

två kategorier. De anledningar som kunde ses som ett resultat av skolans beslut kontra de 

som handlade om egen vilja och intresse. Val av aktiviteter och lokaler att utföra dessa 

aktiviteter i faller direkt under skolans regi, det vill säga gruppen ”skolans ansvar”. 

Medan "sjukdom", "ville göra annat", "kunde inte ta mig dit/hem", "inga kompisar skulle 

dit", "ingen assistent som kunde följa med" (då skolan inte råder över detta) samt "annat" 

räknas i den andra gruppen, kallad ”eget val, sjukdom etc”. Det räckte med att ha angivit 

ett av de två skolrelaterade svarsalternativen för att hamna i gruppen ”skolans ansvar”.  

   

3. De angivna kommunerna delades in enligt Glesbygdsverkets definitioner.
28

 Vilka är 

följande.  

 

Glesbygdskommun - har mer än 45 minuters bilresa till närmaste tätort större än 3 000 

invånare samt öar utan fast landförbindelse. Definitionen kan inkludera både landsbygd och 

tätorter med upp till 3 000 invånare.  

                                                 
28

 Glesbygdsverket, Landsbygdsdefinitioner i Sverige och andra länder (2008) s8. 
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Tätortsnära landsbygdskommun - finns inom 5 till 45 minuters bilresa från tätorter större än 

3000 invånare.                            . 

  

Tätortskommun - har mer än 3 000 invånare. Till tätorter räknas även området inom 5 

minuters bilresa från tätorten.                                         . 

 

I SPSS användes två olika tester. Chi-square test för att utreda vilka skillnader som finns mellan 

de olika grupperna samt binär regression för att se vilka faktorer som påverkar risken för ett visst 

utfall. Gränsen för signifikans är fastställt till p<=0,05. Värde upp till p=0,1 anses vara en trend. 

2.5 Validitet  

Vi har inte testat enkätens validitet men har strävat efter en hög sådan genom att ställa få, korta 

och koncisa frågor som försöker ringa in frågeställningen. Innehållsvaliditeten kunde ökats 

genom ett större antal frågor. Dock medför det en risk att deltagarna låter bli att svara helt då 

enkäten är längre och får ett mer omfattande och komplicerat utseende. Målet har varit att göra 

det enkelt och lätt att svara för att få en så hög svarsfrekvens som möjligt. Trots detta var 

bortfallet stort vilket kan ha påverkat generaliserbarheten. Resultatet har dock räknats som 

godtagbart baserat på att gruppen var representativ med tanke på ålder, boendeort, handikapp och 

kön. 

2.6 Reliabilitet 

Att använda enkätmetod medför viss problematik. Det går inte att veta vem som har fyllt i 

enkäten. Det kan vara en kamrat, föräldrar eller annan släkting som har svarat. Tanken var att 

barnen själva skulle fylla i enkäten. Dock fick föräldrar gärna närvara om barnet hade svårt att 

fylla i den själv eller behövde förklaringar gällande frågornas innehåll. Föräldrar eller annan 

vuxen skulle däremot undvika att påverka svar eller lägga ord i munnen på deltagarna. Trots 

dessa uppmaningar kan föräldrarnas närvaro vid ifyllandet av enkäten ha påverkat svaren. Som 

barn kan man av olika anledningar undanhålla fakta från föräldrarna gällande till exempel 

mobbing, utanförskap och nedstämdhet. Föräldrar kan ändå uppfatta sig ha en klar bild och 

påverka svaren i en eller annan riktning. 
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På enkätfrågan "Hur många av skolans aktivitetsdagar (museibesök, utflykter, idrottsdagar, 

friluftsdagar, etc.) har du deltagit i?" har flera kryssat för att de deltagit i alla och sedan svarat på 

följdfrågorna om varför de inte följt med och hur det känts. Om barnen inte kunnat närvara på 

aktivitetsdagen på grund av sjukdom, ex förkylning, finns det en möjlig risk att barnen vid 

ifyllandet anser att frånvaron inte räknas eftersom den inte är kopplad till den egna diagnosen. 

Frågorna kan också ha besvarats utifrån hur respondenten tror sig uppleva en eventuell frånvaro. 

En annan möjlighet är att om man är borta en eller två aktivitetsdagar så tycker man ändå att man 

varit med på alla då det alternativet ligger närmast till hands. För att öka reliabiliteten har inga 

svar på sida två räknats med om respondenten uppgett sig varit deltagande under samtliga 

aktivitetsdagar.  

 

Svaren kan även ha påverkats av den årstid vi valt att komma ut med enkäten. Det är lätt att 

associera utifrån de förutsättningar som finns runt omkring för tillfället, och årets övriga 

aktiviteter hamnar i skymundan. Flera av de kommentarer som inkommit har handlat om 

svårigheter vid vinteraktiviteter som skridsko- eller skidåkning. Det är förståeligt att förflyttning 

blir svårare i snö än på jämnt underlag och kanske är det fler som deltar på aktivitetsdagar under 

skolårets varmare månader.  

 

Det stora bortfallet kan ha påverkat resultatet. Men om så är fallet och i vilken riktning är svårt att 

uppskatta eftersom det, bland dem som valt att inte svara, kan ha funnits en överrepresentation av 

ett visst svarsalternativ.  

 

 

3. Resultat 

 

3.1 Urval          

Av 500 utskickade enkäter inkom 148 vilket ger en svarsfrekvens på 30%. Gruppens ålder är 

jämnt fördelad. Den yngsta deltagaren är 7 år och den äldsta 17. Medelåldern är 12 år. Av de 148 

är 55% (n 81) pojkar, 43% (n 63) flickor och 3% (n 4) är bortfall. 70% (n 104) bor i en 

tätortskommun, de resterande 44 personerna är fördelade på tätortsnära landsbygdskommun 26% 

(n 38), glesbygdskommun 1% (n 2) och bortfall 3% (n 4). Cirka hälften av eleverna går i vanlig 
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klass, övriga är fördelade på resterande klassformer. Svar på frågan om hur många elever som går 

på respondentens skola är jämnt fördelade över de tre svarsalternativen.  

 

 

             

 Figur 1. Diagnoser inom urvalet. Resultat ges i antal. 

 

I figur 1 visas att en stor andel, 52%, av barnen och ungdomarna, var diagnostiserade med 

Cerebral Pares. Flerfunktionshinder, ryggmärgsbråck, muskelsjukdom samt annan diagnos hade 

även de hög svarsfrekvens. Observera att gruppen här kunde uppge fler diagnoser. Till exempel 

så var ADHD alltid grupperad med en annan slags diagnos.   
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3.2 Ger skolorna barn med rörelsehinder möjlighet att delta under 

aktivitetsdagar? 

 

3.2.1 Får du vara med?  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

I tabell 1, på frågan om hur många aktivitetsdagar man deltagit i har 147 av 148 respondenter 

svarat. Lite drygt hälften, 52%  har angett att de deltagit under alla de aktivitetsdagar som 

anordnats. Övriga har angett sig varit frånvarande vid minst ett tillfälle.  

 

3.2.2 Vad beror denna frånvaro på?  

Av de 48% (n 69) som angett sig vara frånvarande vid minst ett tillfälle har 65% (n 45) angett 

något av eller båda alternativen; "dåligt anpassade aktiviteter" och/eller "ej handikappanpassad 

lokal/plats". Resterande 45% (n 24) har uppgett att frånvaron berott på sjukdom, eget val eller 

omständigheter som varit utanför skolans regi. 

 

Tabell 1. Hur många aktivitetsdagar eleverna 

deltagit i.  

  Antal Procent 

 Alla 77 52,4 

Fler än hälften 39 26,5 

Ungefär hälften 20 13,6 

Färre än hälften 9 6,1 

Ingen 2 1,4 

Totalt 147 100,0 
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Tabell 2. Skillnad i deltagande beroende på typ av klass. 

 

  Typ av klass 

Totalt 

  

Vanlig klass Särskoleklass Liten klass RH-klass 

Särskild 

undervisnings 

grupp 

Deltagande på  

aktivitetsdagar 

alla 39 23 1 10 1 74 

frånvaro 42 16 1 6 3 68 

Totalt 81 39 2 16 4 142 

p =0,538 

 

 

Tabell 2 visar att fördelningen över de olika klasstyperna inte skiljer sig signifikant för 

deltagande på aktivitetsdagar. Dock finns det, som visas i tabell 3, ett starkt signifikant samband 

mellan klasstyp och anledning till frånvaro. De elever som varit frånvarande vid minst ett tillfälle 

och angett något av de två skolrelaterade alternativen som anledning till detta går i större 

utsträckning i vanlig klass. 

Tabell 3. Skillnader i anledning till frånvaro beroende på typ av klass. 

 

  Typ av klass 

Totalt 

  

Vanlig klass Särskoleklass Liten klass RH-klass 

Särskild 

undervisnings 

grupp 

Anledning till  

frånvaro 

Skolans ansvar 35 9 0 1 1 46 

Eget val, sjukdom 

etc 
20 14 2 8 3 47 

Totalt 55 23 2 9 4 93 

 p=0,009   
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Tabell 4 visar att risken för att hamna i gruppen ”alla” eller ”frånvaro” påverkas inte signifikant 

av varken storlek på skolan (elevantal) eller vilken typ av kommun man bor i (tätort/landsbygd). 

Däremot ökar risken att hamna i ”frånvaro”-gruppen om du upplever dig ha en sämre rörlighet än 

medel inom din diagnos. Det går även att se en trend i skillnad mellan könen när det kommer till 

deltagande. Pojkarna har i större utsträckning än flickorna uppgett att de deltagit under alla 

aktivitetsdagar. Deras svar i övriga frågor skiljer sig dock inte.  

  

 

 

 

 

   

 

 

 

Ju rörligare eleven upplever sig vara, i jämförelse med medel inom den egna diagnosen, i desto 

större utsträckning har eleven deltagit under alla aktivitetsdagar. Tabell 5 visar att de elever som 

upplever sig vara mindre rörliga än medel oftare är frånvarande under dessa dagar. Skillnaden är 

inte signifikant men visar på en stark trend. 

 

Tabell 5. Skillnad i deltagande på aktivitetsdagar beroende på upplevd rörlighet. 

 

  Upplevd rörlighet 

Totalt   Sämre än medel Medel Bättre än medel 

Deltagande på  

aktivitetsdagar 

alla 19 25 32 76 

frånvaro 27 23 17 67 

Totalt 46 48 49 143 

p=0,063 

Tabell 4. Faktorer som påverkar 

deltagande på aktivitetsdagar. 

  Exp(B) 

Faktorer Kön 1,96
b
 

ålder 1,031 

Kommuntyp ,814 

Rörlighet 0,57
a
 

Elevantal 1,282 

a. p=0,017 

b. p=0,065 
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3.3 Hur upplever de barn som inte deltar, sin frånvaro?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Av de elever som inte är med på skolans aktivitetsdagar upplever 55% att det känns tråkigt när de 

ej deltar (Tabell 6). 10% tycker att det känns bra och de resterande 20% upplever att det som 

varken bra eller tråkigt. I tabell 7 visas hur stor andel som känner sig utanför när de inte deltar. 

18% känner sig utanför ofta. 33% har uppgett ibland och 49% känner sig aldrig utanför.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 6. Hur eleverna upplever sin frånvaro under 

aktivitetsdagar. 

  Antal Procent 

 Tråkigt 52 54,7 

Varken eller 29 30,5 

Bra 14 14,7 

Total 95 100,0 

Tabell 7. Hur ofta eleven känner 

utanförskap när de inte deltar på 

aktivitetsdagar.   

  Antal Procent 

 Ofta 17 18,1 

Ibland 31 33,0 

Aldrig 46 48,9 

Total 94 100,0 



26 

 

 

Tabell 8. Skillnader i upplevelse beroende på anledning till frånvaro. 

 

  Anledning till frånvaro 

Totalt 

  

Skolans ansvar 

Eget val, 

sjukdom etc 

Upplevelse Tråkigt 27 25 52 

Varken eller 10 17 27 

Bra 9 5 14 

Totalt 46 47 93 

p=0,220  

 

 

Hur eleven upplever frånvaron skiljer sig inte nämnvärt oavsett av vilken anledning man har varit 

frånvarande, vilket går att se i tabell 8.   

 

 

 

Tabell 9. Skillnader i upplevt utanförskap beroende på anledning till frånvaro 

 

  Anledning till frånvaro 

Totalt 

  

Skolans ansvar 

Eget val, 

sjukdom etc 

Upplevt utanförskap Ofta 10 7 17 

Ibland 20 10 30 

Aldrig 16 29 45 

Totalt 46 46 92 

p=0,022 
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Tabell 9 visar på att känslan av utanförskap är större i gruppen som uppgett alternativen dåligt 

anpassade aktiviteter och/eller ej handikappanpassad lokal/plats. Av 46 svarande har 22% uppgett 

att de känner sig utanför ofta. 43% har uppgett att de känner sig utanför ibland medan 35% aldrig 

känner sig utanför. I gruppen där skolan inte varit den avgörande faktorn om eleven kunnat vara 

med eller inte säger 15% att de känner sig utanför ofta och 22% att de känner sig utanför ibland. 

63% av gruppen känner sig aldrig utanför.  

 

 

3.4 Egna kommentarer  

Av de 148 respondenter som skickat in enkäten har 53 stycken skrivit en kommentar eller ett 

förtydligande i rutan avsedd för detta. Kommentarerna har varit av skilda slag. Vissa har beskrivit 

skolans insatser som goda och är nöjda med sin situation. Andra har beskrivit frustration över 

skolans planering och utförande, inte bara gällande aktivitetsdagar utan även för skoldagarna i 

stort. Ytterligare andra har gjort en kommentar om en förbättring eller försämring som uppstått 

efter byte av skola eller typ av klass. För en sammanställning av samtliga kommentarer se bilaga 

tre.
29

  

 

4. Diskussion  

 

4.2 Ger skolorna barn med rörelsehinder möjlighet att delta under 

aktivitetsdagar? 

 

4.2.1 Får du vara med? 

I ”Särskild, särskiljd eller avskild” har en tredjedel av de svarande uppgett att de ofta eller ibland 

inte kunnat vara med vid friluftsdagar och liknande aktiviteter. Motsvarande siffra i vår 

undersökning visar på en femtedel. Eftersom vi inte har någon inblick i hur svarsalternativen varit 

utformade i deras enkät är det inte möjligt att göra en direkt jämförelse mellan siffrorna. Men det 

kan tyda på att det idag är fler elever som deltar på aktivitetsdagar än när projekt ”Särskild, 

                                                 
29

 Kommentarer, bilaga 3. 
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särskiljd eller avskild” genomfördes år 2008. Alternativt kan det vara en indikation på att det är 

elever som inte deltagit på aktivitetsdagar som valt att inte svara på vår enkät. 

 

Sammantaget är det 47 % av de svarande barnen och ungdomarna i vår undersökning som 

uppgett att de varit frånvarande vid ett tillfälle eller fler. Det bör påpekas att flera av dessa elever, 

26 %, har angett att de deltagit vid fler än hälften av de anordnade tillfällena. Vi har ändå valt att 

dra gränsen redan vid frånvaro från ett tillfälle i våra jämförelser eftersom det primära målet med 

vår undersökning har varit att titta på anledningar till frånvaro, inte omfattningen på frånvaron.  

 

Nirje talar i Normaliseringsprincipen om vikten av att alla barn ska få vara med efter sina 

förutsättningar. Att barn, trots funktionshinder, ska ha möjlighet att leva i ett vardagsmönster så 

nära det ”normala” som möjligt. Eftersom vi har ett så pass stort bortfall är det inte möjligt att 

tala om något generellt problem. Vi kan däremot konstatera att hos de 70 barn som har angett att 

de varit frånvarande på grund av dåligt anpassade aktiviteter eller ej handikappanpassade lokaler, 

finns en känsla av att skolan inte möjliggjort för alla att följa med.  

 

 

4.2.2 Andra påverkande faktorer  

 

  Typ av klass 

Det skiljer sig inte signifikant i deltagande beroende på i vilken typ av klass eleven studerar. 

Undersökningen visar dock att i de vanliga klasserna upplever eleverna att det finns sämre 

möjligheter till anpassade alternativ för de elever som faktiskt behöver det. Möjligtvis kan detta 

bero på att det inte finns tillräckligt med kunskap och kompetens hos personalen på dessa skolor 

för att ”uppfinna” nya vägar att ta sig runt de problem som uppstår.  
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  Kommun 

Även om det finns färre skolor i de mindre kommunerna som är anpassade efter barn med 

rörelsehinder
30

 är barnen i dessa kommuner med lika mycket under aktivitetsdagar som barnen i 

större städer.  

 

  Rörlighet 

De barn som har varit med under alla aktivitetsdagar upplever sig i stor utsträckning rörligare än 

de elever som angett sig vara frånvarande vid ett eller fler tillfällen. Det är ingen signifikant 

skillnad men dock en stark trend. Vad detta beror på är oklart. Kanske är det svårare att hitta 

lämpliga aktiviteter för ett barn som upplever sin rörlighet som sämre än medlet inom sin 

diagnos. De kanske upplever sig vara mindre rörliga just för att de inte är med. Eller så får dessa 

barn mindre möjlighet till fysisk aktivitet och har på så sätt sänkt sin rörlighet.   

 

  Skillnad mellan könen 

Det finns en skillnad mellan könen när det gäller deltagande på aktivitetsdagar. Eftersom svaren 

inte skiljer sig i övrigt har vi inte hittat någon förklaring till detta. Om det även finns en skillnad 

hos elever utan funktionsnedsättning kanske förklaringen ligger i en generell skillnad mellan 

könen. 

 

4.3 Hur upplever de barn som inte deltar, sin frånvaro?  

Över hälften av urvalet, 54.7%, uppfattar det som tråkigt när de inte följer med på 

aktivitetsdagarna. Det är intressant att oavsett vilken anledning eleverna uppgett som anledning 

till sin frånvaro, så tycker de i lika stor utsträckning att det är tråkigt att inte delta på 

aktivitetsdagar. Oavsett om personen har en vanlig förkylning, känner för att göra någonting 

annat eller har svårt att delta på grund av att aktiviteten är dåligt anpassad till rörelsehindrade, är 

risken lika stor att eleven tycker att det är tråkigt.  
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De elever som kryssat i dåligt anpassade aktiviteter och/eller ej handikappanpassad lokal på 

frågan om anledning till frånvaro av aktivitetsdag känner, i större utsträckning än övriga barn 

med rörelsehinder i vår undersökning, sig utanför. De som känner att skolan inte ger det stöd de 

behöver för att delta tycker oftare att de hamnar utanför i skolan på grund av att de inte är med.      

En förklaring till detta skulle kunna vara att när skolan inte ger möjlighet för sina elever att vara 

med på samma villkor, ökar barnets känsla av att inte vara som de andra. Förutom att ha ett 

rörelsehinder, vara beroende av en assistent eller behöva extra hjälp och stöd på annat sätt, så får 

barnet dessutom stanna hemma när klasskamraterna åker iväg på skolresa.  

 

En anledning till att resultatet skiljer sig mellan hur elever upplever hur tråkigt det är när de inte 

är med och känslan av utanförskap kan vara att känslan av att det är tråkigt att inte delta är just 

för stunden och knuten till aktiviteten i sig. Däremot är känslan av utanförskap mer förenat med 

exkludering och att inte kunna påverka om barnet är med eller inte.      

 

Nirjes normaliseringsprincip skriver om att skapa ett levnadsmönster som i möjligaste mån ger 

möjlighet att leva ett normalt liv. Att skolor inte ger vissa av sina elever chans att delta i alla sina 

aktiviteter och därmed ökar känslan av utanförskap är inte bra. En del av normaliseringsprincipen 

är att personen ska få sina krav respekterade. Här kan man dra en parallell till vår undersökning. 

De elever i vår undersökning som vill vara med men uppger att skolan inte riktigt ger dem 

möjlighet, får inte sitt krav om att vara med respekterat. Enligt Nirje påverkar att inte få leva ett 

så normalt liv som möjligt självkänslan och social delaktighet. Och mycket riktigt så känner sig 

de i vårt urval som inte får sitt krav respekterat sig utanför.  

 

4.4 Urvalet 

Vi fick betydligt lägre svarsfrekvens än förväntat. Vår tanke var att få tillbaka minst 50% av de 

utskickade enkäterna. Så blev dock inte fallet. Av 500 utskickade enkäter fick vi tillbaka 148 

stycken som vi analyserade. En svarsfrekvens på ca 30%. Vad beror då denna låga svarsfrekvens 

på?  
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Genom att skicka en eller fler påminnelser så kunde vi ha ökat svarsfrekvensen. Undersökningar 

visar att påminnelser och längden på enkäten påverkar svarsfrekvensen mest.
31

 En enkät med tio 

frågor anses vara kort och borde därför påverka antal inkomna svar i positiv riktning. Däremot 

hade vi varken tid eller resurser till att skicka ut någon påminnelse, då en c-uppsats skrivs under 

en begränsad tid. Vi kände att tiden helt enkelt inte räckte till.  

 

Vi fick in ett antal enkäter efter sista inlämningsdag. Dessa togs inte med i resultatet då vi redan 

hade börjat analysera data. För att undvika ett eventuellt bortfall av enkätsvar, hade det varit 

lämpligt att påbörjat analysen några dagar ytterligare efter sista inlämningsdag. Återigen gjorde 

den begränsade tiden att vi kände oss tvungna att börja analysen relativt nära enkätens sista 

inlämningsdag.  

 

Den låga svarsfrekvensen till trots anser vi att de siffror vi fått fram är möjliga att analysera tack 

vare att gruppen med tanke på ålder, kön, diagnos, boendeort speglar Sverige i stort. Åldern är 

jämnt fördelad inom gruppen och andel pojkar och flickor skiljer sig inte nämnvärt (54.7-42.6%). 

Att en stor del, 77 st, har diagnosen Cerebral Pares förklaras av att det är den vanligaste formen 

av rörelsehinder. Av alla nyfödda föds två promille med Cerebral Pares.
32

  70% av populationen 

bor i tätort, vilket representerar Sverige i övrigt  där 77% av befolkningen bor i en 

tätortskommun.
33

   

 

5 Slutsatser  

Det är en del barn och ungdomar med rörelsehinder i Sverige som upplever att de inte har 

möjlighet att vara med på skolans aktivitetsdagar trots att de själva vill. Vilket i förlängningen 

kan leda till en känsla av att hamna utanför den sociala gemenskapen.  
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6 Förslag på fortsatt forskning  

Den här undersökningen har lett fram till nya frågor som vi gärna skulle velat titta närmare på. 

Hur ska samhället komm till rätta med att en del barn med rörelsehinder inte upplever sig ha 

möjlighet att följa med på aktivitetsdagar? Vilka skillnader finns det i förutsättningarna som 

avgör om eleverna deltar eller ofta är frånvarande. Vad gör de skolorna som lyckas få med sina 

elever på alla aktiviteter kontra de skolorna med hög frånvaro? Är det kunskapen hos personalen 

som skiljer? Brist på resurser? Vad är egentligen bäst för barnet? Att få följa med alla de andra 

eleverna på aktiviteter men kanske själv inte kunna delta, alternativt göra samma sak men inte få 

ut någon fysisk aktivitet av det. Eller att få åka på aktiviteter som är anpassade för de egna 

behoven, få göra något som kan vara utvecklande och utmanande men att inte få åka tillsammans 

med de andra? 

 

Vi har sett på flera exempel där skolorna har lyckats. Eleverna åker tillsammans med de andra i 

klassen, är med på aktiviteterna efter sina förutsättningar och har roligt! Hur gör vi det möjligt för 

alla barn? 

”Om man inte kan göra allt så ör det roligt ändå, jag gör det jag kan flera gånger. Ibland 

provar jag det jag inte kan, för jag vet ju aldrig, jag kanske kan nästa gång.”
34
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Bilaga 2 

 
Hej!  

 

 

Vi är två studenter som läser vår sista termin på Gymnastik- och Idrottshögskolan för att bli 

Hälsopedagoger. Vi ska nu skriva vår C-uppsats och har valt att fokusera på hur skolorna 

hanterar barn med rörelsehinder under aktivitetsdagar och liknande samt hur denna hantering 

upplevs av barnen. Både vi och RBU hoppas att detta ska komma att bli användbart i deras 

fortsatta arbete. För att få svar från så många barn som möjligt har vi valt att skicka ut denna  

enkät och skulle vara väldigt tacksamma om ni kunde ta några minuter till att besvara våra frågor. 

Det är viktigt för oss att få in så många svar som möjligt för att få ett representativt resultat. 

 

Med hjälp av RBU har vi fått möjlighet att skicka ut detta brev till er medlemmar. De har 

slumpartat tagit fram adresserna till en större mängd medlemmar och svaren är helt anonyma. Det 

är inte möjligt att koppla ihop en enkät med en särskild person. Det är frivilligt att delta och du 

som förälder avgör om ni godtar att vara med. Genom att fylla i enkäten och skicka in 

den godkänner ni också att vi använder svaren i vår undersökning. 

 

Vi är ju framför allt ute efter hur barnen upplever hanteringen av aktivitetsdagarna och vill 

uppmana till att ni låter dem svara i största möjliga mån på egen hand. Sitt tillsammans med 

barnen och förklara ord som är knepiga, hjälp gärna till att få ner svaren men undvik att lägga 

orden i munnen på dem. 

 

Den ifyllda enkäten läggs i svarskuvertet och sedan på lådan. Porto är redan betalt. Vi ser gärna 

att svaren kommer in så fort som möjligt. (Dock senast den 26/2-2010.) 

Om ni har några frågor eller kommentarer är ni välkomna att höra av er till  

oss.  

 

Ni når oss antingen via mejl: fia.larsdotter@comhem.se  magnus@viunga.org  

 

eller per telefon: Fia 0704-876308, Magnus 0737-206313 

 

Tusen tack för er tid! 

Fia Larsdotter och Magnus Gustafsson 

Gymnastik och idrottshögskolan i Stockholm 
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Bilaga 3  
 

Egna kommentarer skrivna av barn och/eller föräldrar i enkätens sista ruta: 

 

”Vi föräldrar försöker hjälpa till så att [pojkens namn] ska kunna vara med, t ex lång cykeltur – 

vi åkte bil istället. Vi har bra samarbete med skolan. Vi hjälps åt.” 

”[flickans namn] går i skolan 2tim/vecka har varit sjukskriven i 4 år. Det är jag som fyllt i 

blanketten eftersom hon saknar förmåga. Mamma” 

”ibland får jag jåbit på jympa.” 

”Nej . Det är svårt att delta när det är vinter och snö eftersom rullstol inte fungerar så bra då 

och när jag kan gå så är det för riskabelt med skridskoåkning. Skidåkning gör jag bara med 

familjen och inte i skolan. Knuffar och puffar i gympan är annat som är jobbigt.” 

”Vi föräldrar har försökt att få skolans personal att anpassa någon aktivitet som vår dotter kan 

vara med på. Ex. ska elever åka skridskor så får vår dotter titta på tv- eller gå på fik.” 

”Framför allt har det varit skridskoaktiviteter som han inte deltagit i. Eftersom han har ortoser 

är det svårt att hitta passande skridskor.” 

”När jag gick i lågstadiet var det problem att följa med på skogsutflykter.” 

”[flickans namn] är en pigg tjej som hänger med på det mesta. Skolan är bra på att lösa 

problemen och se möjligheterna.” 

”Min skola är anpassad för mig och jag känner mig trygg här. Här finns hiss och handtag på 

väggen.” 

”[Pojkens namn] använder ej hjälpmedel, klarar av det mesta ändå upplever jag att friluftsdagar 

är jobbigt. Det är ofta långa gångsträckor ofta är flera alternativ je möjliga att välja för 

honom.” 

”Jag tycker att skolan o komunen borde fixa så att jag kan vara med på dom saker som andra 

gör för det ska inte vara annorlunda för mig. Och det har jag rätt till!” 

”Jag kan oftast vara med på något sätt. Men nu när min klass har åkt skridskor på idrotten får 

jag vara bredvid och leka själv.” 

”Ibland kan man delta även om lokaler eller aktiviteter är dåligt anpassade.” 

”Jag som amma har fyllt i enkäten för vår dotterns räkning. Förutom sitt rörelsehinder har hon 

också en utvecklingsstörning. Vår dotter går i en jättebra särskola här i [kommunens namn]. De 

gör mängder av aktiviteter med barnen; går och handlar, simmar, rider, går till biblioteket, åker 

in till stan, museibesök, friluftsdagar, utflykter med matsäck, Kulturhuset, teaterbesök, går på bio 
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m.m, m.m. Alla aktiviteter är anpassade till barnen, varav några sitter i rullstol, dock inte vår 

dotter.” 

”Bättre nu i RH än det var i ”vanliga” skolan.” 

”En gång åkte vi på en bussresa. Jag kunde inte vara med på spökvandringen p.g.a. en jättelång 

trappa. Jag brukar åka rullstol på isen när de andra åker skridskor. Antingen rullar jag själv 

eller så kör någon kompis mig. Det är jätteroligt.” 

”För att jag ska få ut så mycket som möjligt av en aktivitet så har jag haft min assistent hemifrån 

med mig så att det blivit 2 som hjälpts åt. Flera gånger har mamma också varit med speciellt på 

slalom eller ställen som är svåra för mig. De vill att jag ska få prova allt no matter what”.  

”En gång fick vi jag och min kompis som hade ont i knäet. grilla när dom andra gick typ 12 km 

det var roligt.” 

”När det är en aktivitet han ej kan följa med, gör han, några klasskamrater o en manlig resurs en 

annan aktivitet. T.ex längdskidor på elljusspår = Han åkte o bowlade.” 

”Jag heter [pojkens namn] och är 10 år. Jag är en utåtriktad kille som hänger med på det 

mesta.” 

”Vi provade friskola ett tag och det fungerade inte. Inom den kommunala skolan måste föräldrar 

ställa upp. Finns ingen anpassning. Finns ingen hjälp vid olyckor vid aktivitetsdagar. Han får 

ringa efter hjälp själv. Mycket dålig förståelse.” 

”Grundskolans idrottslärare måste ta mer ansvar för friluftsdagar o dyl. Inte bara köra samma 

aktiviteter i alla år för att då finns det färdig planering och mallar. Det blir för jobbigt att tänka 

om de år det finns funktionshindrade i klasserna.” 

”Jobbar extra med skolarbeten under dessa dagar.” 

”Tycker om att vara aktiv trots ett stort rörelsehinder. Problemet är omgivningen. (Kommunala 

fastigheter) ej är handikappsvänliga. Problem med ”fantasi” hos skolpersonal att hitta på aktiva 

och roliga friluftsdagar.” 

”Jag fick göra matte. Min assistent bestämde över mitt huvud att hon inte hade tid att följa med 

mig.” 

”Utflykter m .m. är ett mindre problem än själva skolan som är långt ifrån handikappanpassad – 

trots att det är den enda skolan i kommunen där särskola bedrivs.” 

”Alla aktiviteter borde vara  anpassade.” 

”Skolans aktivteter är normalt sett dåligt anpassade, Klassen får hitta på sin egen variant av 

aktiviteten.” 

”Aktiviteterna har anpassats, men ibland har hon bara fått titta på.” 



40 

 

”utedag kan innebära att [pojkens namn] får åka rullstol en runda, inte särskilt givande då man 

alltid transporteras i rullstol! Ibland känns det som att friluftsdagar i särskolan ska likna den 

vanliga grundskolans friluftsdagar. Friidrottsdag t.ex. då får [pojkens namn] ”springa” (sittande 

i rullstol) 60 m med assistent. Längdhopp svårt när man inte kan stå själv…” 

”som förälder måste man i god tid före barnets skolgång, och sedan varje dag hela skoltiden, 

visa alla i sin kommuns ansvariga ledning inom utbildning från kommunchef ner till alla enskilda 

lärare att det är en självklarhet att ALLA ska kunna delta. Oavsett funktionshinder. Det handlar 

enbart om god planering. Fungerar det ej för någon enskild är planeringen fel. Man måste även 

lära barnet exakt samma sak!! Så att barnet själv tydligt visar att det är självklart att vara med. 

Ingen kan då komma på tanken att säga ”du får inte följa med” utan att inse att de tänkt fel i 

planeringen. Detta kräver ENORM kompetens, styrka, tid & tålamod hos oss föräldrar!! Detta är 

absolut inte lätt. Det tar all tid & kraft en förälder någonsin har. Minst.” 

”Det har alltid fixats så att barnet har kunnat delta. Med transport dit eller hem från aktivitet av 

skolan om gå-sträckan varit för lång. Vid friluftsdagar finns det ofta olika aktiviteter att välja 

mellan.” 

”När mina kompisar fick åka slalom hade det varit kul för mig att få åka ex skicart.” 

”Skolan och aktiviteterna (de få som är) är anpassade. Dessvärre har man tagit bort både 

ridning och simning! Vilket är otroligt synd!” 

”Idrottsläraren vet inte hur man har gympa med rörelsehindrade barn. Han frågar mina 

assistenter om aktiviteter.” 

”Jag är med på alla dagar. Men kanske inte alla aktiviteter.” 

”Klassens aktiviteter arrangeras oftast separat från skolaktiviteterna.” 

”Min son går på en träningsskola för barn med grova flerfunktionshinder de är ca 25st med 

länsintag. De anordnar bara aktiviteter som alla kan följa med på. Det är ju inte så ofta men de 

har olika spår i skogen som de hänger upp lukt o smakstationer som exempel.” 

”Ganska nöjd med upplägget på skolan. Har en fantastisk assistent som är lyhörd och kan pusha 

på rätt sätt. Svårast vintertid.” 

”Vid friluftsdagar har jag gjort en del andra aktiviteter än mina klasskamrater.” 

”har inte kunnat vara med i pulkabacken för jag sitter i rullstol och kan inte komma fram i snön. 

När resten av klassen har åkt skridsko har jag spelat bowling med träningsskolan.” 

”Jag har varit med nästan allt i skolan. Är sällan borta. Bara ibland p.g.a. läkarebesök etc.” 

”Jag har turen att ha en fungerande &  tillräcklig assistans, så jag är alltid med om jag inte är 

sjuk eller så. Skulle det bli så att assistenttimmarna minskade skulle jag inte kunna följa med lika 

mycket, vilket vore jättetråkigt. Skolans personal skulle inte räcka till för att hjälpa mig om vi ska 
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på något utanför skolan. Det finns inte ens personal på skolan som kan hjälpa mig om assistenten 

är sjuk. Då får jag stanna hemma. Och mamma får vara hemma från jobbet.” 

”På skolan finns ridning och simning på schemat varje vecka. Rullstolsdans är en annan 

veckoaktivitet. På helgerna finns Korallen på Rosenlunds sjukhus. De flesta biografer i 

Stockholm har plats för rullstolen.” 

”Alla i klassen har funktionshinder så de gör alltid aktiviteter som passar. Aktivitetsdagar görs 

också ihop med andra skolor ibland. Om man inte kan göra allt så är det roligt ändå, jag gör det 

jag kan flera gånger. Ibland provar jag det jag inte kan, för jag vet ju aldrig, jag kanske kan 

nästa gång.” 

”Ibland har jag svårt att vara med då aktiviteterna inte passar mig riktigt.  Framför allt om det 

är mycket snö kan det vara svårt att komma fram. Men då brukar jag och assistenten gå en 

promenad istället. (Sitter i rullstol och kan ej gå.)” 

”Jag har utgått från särskolan och den är integrerad i den vanliga skolan men barnen i 

särskolan har egna rum där de vistas men vid stora samlingar så är alla tillsammans.” 

”Vår dotter går i en skola med bara funktionshindrade barn med en klass med 9 elever vilket gör 

att allt är välplanerat för våra barn.” 
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Bilaga 4 – Litteratursökning  

 

 

Syfte och frågeställningar: Syftet är att kartlägga hur skolorna arbetar med frågor kring 

barn med rörelsehinder under aktivitetsdagar och liknande. Frågeställningen blir således;  

Ger skolorna barn med rörelsehinder möjlighet att delta under aktivitetsdagar?  

Hur upplever de barn som inte deltar, sin frånvaro?   

 
 

Vilka sökord har du använt? 
disability, rörelsehinder, friluftsdag, activity, school, skola, education, funktionshinder, 

physical, barn, child,utanförskap   
 

 

Var har du sökt? 
PubMed, Google, Bing 

 

Sökningar som gav relevant resultat 
Google: rörelsehindrade barn skola.  

Google: rörelsehindrade och utanförskap. 

 

 

 

Kommentarer 
Mycket material hittades genom att klicka sig vidare ytterligare några gånger efter sökning.  

 

 

 

 

 


