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Titel 
Delaktighet och hälsa  
- för integrerade grundsärskoleelever i ämnet idrott och hälsa.  

English title 
Participation and health 
 
-for integrated pupils with learning disabilities in physical and health education.  
 
 
 
 
 
Abstrakt 
Syftet med vår studie är att undersöka hur grundskolans idrottslärare tolkar och skapar 
förutsättningar för delaktighet och hälsa i ämnet idrott och hälsa för integrerade 
grundsärskoleelever. Våra frågeställningar har varit hur grundskolans idrottslärare 
definierar begreppen delaktighet och hälsa och om deras förståelse av begreppen påverkar 
hur de skapar förutsättningar för delaktighet i hälsofrämjande aktiviteter.  
 
Studien bygger på kvalitativa intervjuer med fem olika respondenter som alla har 
erfarenhet av att undervisa integrerad grundsärskoleelev. Den teoretiska utgångspunkten 
i studien har varit Aaron Antonovskys salutogenetiska perspektiv som innefattar 
begreppet KASAM - känslan av sammanhang.  

Resultatet av studien visar att delaktighet och hälsa är två komplexa begrepp som 
beroende på vad idrottslärarna tolkar in i begreppen påverkar hur de skapar 
förutsättningar för delaktighet i de hälsofrämjande aktiviteterna i ämnet idrott och hälsa.   

Studien visar att idrottslärarna försöker arbeta främjande med både delaktighet och hälsa 
men att vissa förutsättningar saknas. Att skolan bör lyfta sitt dubbla uppdrag mer för att 
synliggöra begreppen delaktighet och hälsa ur ett salutogent perspektiv. Att idrottslärarna 
har ett salutogent synsätt på begreppen delaktighet och hälsa, men att det patogena 
synsättet och mediedebattens övergripande hälsofrågor är i fokus när de beskriver 
begreppen delaktighet och hälsa i sin undervisning.          
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1 Inledning 
Under våra studier till speciallärare med inriktning mot utvecklingsstörning har vi fått fördjupa våra 
kunskaper inom det specialpedagogiska området. Då vi båda är verksamma lärare inom 
grundsärskolan är det denna skolform vi i denna studie vill fokusera på, men också vad som sker i 
mötet mellan grundsärskolan och grundskolan i ämnet idrott och hälsa.  

Vi möts av allt mer rapporter om barn och ungas ökande ohälsa och då i synnerhet rapporter om 
elever med utvecklingsstörning. Ineland (2013) nämner flera studier som visar att ungdomar och unga 
vuxna personer med utvecklingsstörning uppvisar avsevärt lägre fysisk och mental hälsa. Forskning 
som Ineland (2013) refererar till visar också att personer med utvecklingsstörning har större adaptiva 
och emotionella problem i jämförelse med befolkningen i övrigt. Människor med en 
utvecklingsstörning befinner sig i en särskilt sårbar och beroende samhällelig position. Detta beror 
på att det också ofta finns ett vardagligt stödbehov på grund av de eventuella begränsningar som följer 
med den intellektuella funktionsnedsättningen. Denna beroendeställning kan i många avseenden 
också påverka både hälsan och upplevelsen av livskvalitet. Grupper som ofta beskrivs som mindre 
resursstarka, till exempel de med låg utbildning, låg inkomst, sämre boende, begränsade möjligheter 
att påverka och att vara delaktig, har också generellt sett sämre hälsa. Samtidigt som ett av målen som 
folkhälsopolitiken (Prop. 2017/18:249) har är att skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor 
för alla människor i samhället (Socialdepartementet, 2017). 

Skolan har ett dubbelt uppdrag som både handlar om att förmedla och förankra kunskaper och att 
förmedla och förankra demokratiska värden. Skolans grundläggande värden ska enligt läroplanen 
främja elevernas lärande för att förbereda dem för att leva och verka i samhället. 

En rapport från Skolinspektionen (2012) visar dock att skolans dubbla uppdrag ofta ses som två 
separata delar och att elever behöver få möjlighet att träna inflytande och delaktighet i 
undervisningen. 

Skolinspektionen (2018, s. 4) skriver att: ”Delaktighet i skolan är centralt för alla elevers lärande och 
utveckling. Att elever ges förutsättningar att vara delaktiga i det sammanhang som skolan och 
utbildning utgör är av stor betydelse både för enskilda individer och för samhället.” Skolinspektionens 
rapport (2018) visar på en komplexitet gällande delaktighetsbegreppet då begreppet kan användas 
med olika betydelser och rapporten visar att många skolor enligt undersökningen saknar samsyn kring 
begreppet. Beroende på hur pedagogerna tolkar begreppet skapar det olika förutsättningar för 
elevernas möjlighet till delaktighet i skolan. 

Inelands (2013) studie och Skolinspektionens (2012, 2018) två rapporter utgör därför motivationen 
till vår studie då vi vill undersöka förutsättningar för delaktighet, hälsa och hälsofrämjande aktiviteter 
för integrerade grundsärskoleelever inom idrott och hälsa. Dessa frågor har stor relevans för vårt 
blivande uppdrag som speciallärare i grundsärskolan, då frågorna har stor betydelse för elevernas 
lärande, hälsa och som medlemmar i vårt demokratiska samhälle. 

2 Syfte  
Syftet med studien är att undersöka hur grundskolans idrottslärare tolkar och skapar förutsättningar 
för delaktighet och hälsa i ämnet idrott och hälsa för integrerade grundsärskoleelever. 

2.1 Frågeställningar 
• Hur definierar grundskolans idrottslärare begreppet delaktighet? 
• Hur definierar grundskolans idrottslärare begreppet hälsa? 
• Påverkar förståelsen av begreppen ”delaktighet” och ”hälsa” hur idrottslärarna skapar 

förutsättningar för delaktighet i hälsofrämjande aktiviteter? 



   
 

2 
 

3 Bakgrund 
I detta avsnitt redovisar vi betydelsefulla och relevanta begrepp som vi i studien ansluter till. För de 
läsare som inte är så förtrogna med grundsärskolans verksamhet ger vi inledningsvis en kort 
beskrivning av grundsärskolans syfte och innehåll och grunden för mottagande i grundsärskolan. 
Senare beskriver vi begreppen ”en skola för alla”, integrering/inkludering och delaktighet. I sista 
delen av bakgrunden presenterar vi ämnet idrott och hälsa och dess historiska utveckling och ett 
patogent och salutogent perspektiv på hälsa och hur detta tar sig uttryck i ämnet idrott och hälsa. 

3.1 Grundsärskolan 
Grundsärskolan är en anpassad skolform som består av grundsärskola och träningsskola och är riktad 
mot elever som inte når grundskolans kunskapskrav och som har en utvecklingsstörning eller ett 
bestående begåvningsmässigt funktionshinder på grund av hjärnskada (Skolverket, 2013b). 

I Skollagen (2010:800), 11 kap. 2§ beskrivs utbildningens syfte: 

- Grundsärskolan ska ge elever med utvecklingsstörning en för dem anpassad utbildning 
som ger kunskaper och värden och utvecklar elevernas förmåga att tillägna sig dessa. 

- Utbildningen ska utformas så att den bidrar till personlig utveckling, förbereder eleverna 
för aktiva livsval och ligger till grund för fortsatt utbildning. 

- Utbildningen ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och ge en god grund 
för ett aktivt deltagande i samhällslivet. 

 Undervisningen i grundsärskolan ska innehålla följande ämnen: 

 - Bild, engelska, hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa, matematik, musik, 
naturorienterande ämnen, samhällsorienterande ämnen, slöjd, svenska eller svenska som 
andraspråk och teknik (SFS 2010:800, 11 kap. 6§). 

Syftet med träningsskolan beskrivs i Skollagen (2010:800), 11 kap. 3§ så här: 

Inom grundsärskolan finns en särskild inriktning som benämns träningsskola. 
Träningsskolan är avsedd för elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av 
utbildningen i ämnen. 

Undervisningen i träningsskolan innehåller följande ämnesområden: 

 - Estetisk verksamhet, kommunikation, motorik, vardagsaktiviteter och 
verklighetsuppfattning (SFS 2010:800, 11 kap. 6§). 

Gemensamt för både särskola och träningsskola är att ämnen och/eller ämnesområden ska anpassas 
efter varje elevs förutsättningar och behov och därför ska en individuell utvecklingsplan upprättas för 
varje elev. Elever kan därför läsa efter ämnen, ämnesområden eller en blandning av dessa (Swärd & 
Florin, 2011). 

3.1.1 Mottagande i grundsärskolan 
För att en elev ska bli mottagen i grundsärskolan ska en utredning som omfattar en pedagogisk, 
psykologisk, medicinsk och social bedömning göras i barnets hemkommun och i samråd med barnets 
vårdnadshavare (SFS, 2010: 800, 7 kap. 5§). 

En pedagogisk bedömning innebär att en person med adekvat kompetens kartlägger elevens 
kunskaper och förutsättningar att nå grundskolans kunskapskrav. Den pedagogiska bedömningen bör 
innehålla förhållanden på både individ-, grupp och organisationsnivå. Material som en individuell 
utvecklingsplan, eventuella åtgärdsprogram och extra anpassningar är också viktiga underlag för 
bedömningen. Den psykologiska bedömningen bör göras av en legitimerad psykolog till exempel 
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skolpsykologen. Syftet är att utreda om eleven har en utvecklingsstörning. Psykologen undersöker 
därför elevens kognitiva och adaptiva förmåga genom olika tester och samtal med eleven. Den 
medicinsk bedömning ska göras av en legitimerad läkare. Läkaren ska undersöka om det finns 
medicinska indikatorer som tyder på att eleven har en utvecklingsstörning. En kurator eller person 
med liknande utbildning/kunskap bör göra den sociala bedömningen av eleven. I den sociala 
bedömningen tittar kuratorn på om det finns sociala faktorer eller andra bakgrundsfaktorer som bidrar 
till elevens svårigheter (Skolverket, 2013b). 

När alla delar som ligger till grund för utredningen visar att eleven har rätt att gå i grundsärskolan är 
det vårdnadshavarna som bestämmer om eleven ska gå i grundskolan eller i grundsärskolan (Swärd 
& Florin, 2011). 

Skolinspektionens (2011) granskning visar dock på brister i dessa utredningar och menar att mer än 
varannan utredning saknas eller har brister. Dessa brister kan medföra att elever felaktigt placeras i 
grundsärskolan vilket ger konsekvenser då dessa elevers möjlighet till vidare studier och tillgång till 
arbetsmarknaden begränsas. 

3.2 En skola för alla 
Begreppet ”en skola för alla” introducerades genom SIA-utredningen (SOU 1974:53) som i sin tur 
handlade om skolans inre arbete. Begreppet handlar om alla elevers rätt att oavsett utvecklingsnivå 
eller funktionsnedsättning, få sin utbildning på närmaste skola tillsammans med andra barn som bor 
inom samma område, samt att alla elever har rätt till en utbildning som är anpassad efter deras 
individuella förutsättningar (Jakobsson & Nilsson, 2011).   

I både Lgr 80 och Lpo 94 förespråkades ”en skola för alla”.  Lpo 94 var den första läroplanen i Sverige 
som grundskolan och grundsärskolan hade som gemensam läroplan och detta skulle leda till ”en skola 
för alla”. Dock visar statistiken att det efter läroplanens införande skedde en ökning av inskrivningar 
i grundsärskolan (Swärd & Florin, 2011). 

Hur begreppet “en skola för alla” tolkas beror på både erfarenhet, kunskaps-, och människosyn hos 
tolkaren. Tolkningen i sin tur leder till olika konsekvenser och eventuella dilemman i den pedagogiska 
praktiken (Gadler, 2011). 

Gadler (2011) menar att ”en skola för alla” kan ses ur olika perspektiv. Sett ur ett rättighetsbegrepp 
så innebär det att alla elever oavsett förutsättningar har rätt till utbildning. Tolkas det som ett 
utvecklingsbegrepp så ska alla elever ha möjligheter att utveckla sitt lärande både gällande 
ämneskunskaper liksom de demokratiska värden samhället vilar på.  Vidare kan begreppet ses som 
ett socialisationsbegrepp där elevers olikheter ska ses som en tillgång i elevers lärande och där elever 
som ingår i en gemensam skolmiljö ger en ökad möjlighet att utveckla erfarenheter och förståelse för 
människors olikheter. 

3.2.1 Integrering/Inkludering 
Under samma tid som begreppet ”en skola för alla” introducerades strävade skolan också mot att öka 
integrationen av elever i skolsvårigheter i så kallade ordinarie undervisningsgrupp/klass. Tidigare var 
det vanligt att elever med skolsvårigheter fick sin undervisning enskilt alternativt i mindre 
undervisningsgrupper, och exkluderades således från sin klass (Skolverket, 2015). Integrering och 
integration användes för att beskriva relationer och omständigheter mellan handikappade och icke 
handikappade elever (Karlsudd, 2011). Integrering används oftast i samband med en fysisk placering 
av elever i skolsvårigheter. Det vill säga det förutsätter att det finns en uppdelning där de integrerade 
eleverna ses som ”avvikande” medan de övriga eleverna ses som de ”normala”.  Integrering kan 
förstås som att bygga upp en helhet av olika delar (Skolverket, 2015). I skolan kan en integrerad elev 
vara en elev som är mottagen i grundsärskolan men som får sin undervisning i en grundskoleklass 
(Jakobsson & Nilsson, 2011).  
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Integrering kan beskrivas som fysisk, funktionell, social och samhällelig integrering. 

- Den fysiska integreringen kan då handla om att en grundsärskoleelev får sin undervisning i samma 
lokaler som grundskolans elever, men kan också handla om att grundsärskolans lokaler är belägna i 
fysisk närhet till grundskolans lokaler.  

- Den funktionella integreringen kan innebära att grundsärskolan och grundskolan använder 
gemensamma resurser och det kan till exempel handla om att äta i samma matsal, få undervisning av 
samma lärare (oftast praktiskt/estetiska ämnen).  

- Den sociala integreringen handlar om att skolan ska minska det sociala avståndet mellan 
grundsärskoleelever och grundskoleelever och att elevernas har regelbunden och spontan kontakt med 
varandra. 

- Den samhälleliga integreringen kan inte enbart uppnås inom skolan utan handlar om att till exempel 
elever med utvecklingsstörning ska ges samma rättigheter som andra gällande delaktighet, arbete och 
att kunna påverka sin egen livssituation (Swärd & Florin, 2011).  

Integreringsbegreppet har kritiserats då det signalerar att en integrerad elev inte räknas in i 
gemenskapen från början. Fokus byttes då till inkludering istället eftersom “en skola för alla” då 
skulle handla mer om hur skolan skulle kunna utformas för att passa den variation som finns bland 
alla människor, snarare än att anpassas till avvikande elever som skolan vill ska integreras i 
verksamheter och strukturer som inte är anpassade för dem (Skolverket, 2013a). 

I en inkluderande undervisning är alla elever delaktiga i lärandet, socialt delaktiga i gemenskapen och 
involverade i de demokratiska processerna. Vidare ses elevers olikheter som tillgångar och skolans 
uppdrag blir att möta dessa olikheter (Skolverket, 2013a; Nilholm & Göransson, 2014). I Sverige 
finns det två skolformer; grundskola och grundsärskola och denna uppdelning kan försvåra 
inkluderingen då det redan gjorts en uppdelning som i många fall kan verka exkluderande. 

En grundsärskoleelev som är placerad i en grundskoleklass kan kallas för integrerad särskoleelev eller 
inkluderad särskoleelev (Jakobsson & Nilsson, 2011). Vi har valt att i vår studie använda oss av 
begreppet integrerad grundsärskoleelev eftersom särskolan fortfarande separeras från grundskolan, 
och vår erfarenhet som verksamma pedagoger i grundsärskolan är att grundsärskoleelever fortfarande 
inte är helt och fullt inkluderade i grundskolan, utan på sin höjd integrerade. 

3.3 Delaktighet 
Delaktighetsbegreppet används ofta i frågor som rör skolan, men begreppet är komplext och kan 
användas med olika betydelser. Beroende på hur begreppet tolkas så får det olika konsekvenser för 
skolans verksamhet och i arbetet med elevernas delaktighet. 

Delaktighet är ett centralt begrepp inom skolan och forskning kring delaktighet handlar ofta om de 
förutsättningar och villkor som finns för människors möjlighet till delaktighet på olika nivåer i 
samhället, till exempel om elevers delaktighet inom skola (Jakobsson & Nilsson, 2011). 
Skolinspektionen skriver till exempel att:  

Delaktighet i skolan är centralt för alla elevers lärande och utveckling. Att elever ges 
förutsättningar att vara delaktiga i det sammanhang som skolan och utbildning utgör är 
av stor betydelse både för enskilda individer och för samhället (2018, s. 4). 

Delaktighet är en viktig faktor för elevers känsla av sammanhang (KASAM) då delaktighet många 
gånger leder till begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet, de tre bärande begreppen i KASAM 
(Antonovsky ,2005). Då delaktighet är som vi nämnt ovan ett komplext begrepp så kan Szönyi och 
Söderqvist Dunkers (2015) delaktighetsmodell vara till hjälp för tolkning av och för att skapa 
förutsättningar för delaktighet och elevers känsla av sammanhang. 
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Enligt Szönyi och Söderqvist Dunkers (2015) tolkning av Ulf Jansons teoretiserande om delaktighet 
(delaktighetsmodellen), så definieras delaktighet som bestående av sex aspekter: tillhörighet, 
tillgänglighet, samhandling, erkännande, engagemang och autonomi. Villkoren för dessa skiljer sig 
åt mellan olika aktiviteter och sammanhang och kan studeras utifrån tre kulturer, undervisningskultur, 
omsorgskultur och kamratkultur. De sex aspekterna går både att observera utifrån och studeras utifrån 
hur eleverna själva upplever dem.  Dessa sex aspekter har vi valt att beskriva närmare här nedan.  

3.3.1 Tillhörighet 
Enligt delaktighetsmodellen så innebär tillhörighet att eleven ”har rätt att ingå i ett sammanhang, en 
skola och en klass” (Szönyi & Söderqvist Dunkers, 2018, s. 15). 

Tillhörighet i grundsärskolan kan orsaka bekymmer för eleven om den själv känner att den inte tillhör 
grundsärskolan. Om en sådan känsla infinner sig blir det svårt att tala om tillhörighet, även om eleven 
till exempel tillhör en specifik elevgrupp (Molin, 2004; Skolinspektionen, 2011).  Det finns en risk 
för sortering och stigmatisering när en elev placeras i grundsärskolan (Karlsudd, 2011) och 
grundsärskoletillhörigheten kan både vara lösningen på delaktighetsproblemet samtidigt som det kan 
bidra till nya problem gentemot elever från grundskolan. Tillgängligheten i grundsärskolans klassrum 
är ofta väl anpassad för elevernas behov vilket kan leda till att grundsärskoleeleverna många gånger 
endast vistas där och därför inte blir delaktiga i, och således inte känner tillhörighet till skolan som 
helhet (Mineur & Tideman, 2008; Östlund, 2012). Hur skolan organiserar och utformar 
undervisningen påverkar elevernas känsla av tillhörighet och i en undersökning gjord av 
Skolinspektionen (2018) visar resultatet att många skolor riskerar att misslyckas med att forma 
undervisningen så att alla elever känner tillhörighet. Andra viktiga aspekter som framkom är hur 
rektorn organiserar arbetet på skolan, till exempel med fördelningen av personal och arbete med en 
gemensam samsyn och förhållningssätt på skolan (ibid). Mineur och Tidemans (2008) studie visar att 
en samsyn mellan de som arbetar inom skolan och genomtänkta strategier är viktigt för elevernas 
delaktighet. Elvstrand (2009) menar att elevers tillhörighet och känsla av trygghet påverkar 
koncentrationen och således också skolarbetet. Tillhörighet i förhållande till delaktighet handlar 
också om elevens identitet och vad det kan tänkas innebära att formellt tillhöra grundsärskolan.  

3.3.2 Tillgänglighet  
Tillgänglighet är en grundläggande aspekt av delaktighet. Tillgänglighet kan ses som tre olika delar, 
fysisk tillgänglighet, tillgängligt meningssammanhang och tillgängligt sociokommunikativt samspel 
(Szönyi & Söderqvist Dunkers, 2015). Tillgänglighet är en av pedagogernas viktigaste aspekt att ta 
hänsyn till i arbetet med att skapa en hög delaktighet hos eleverna (Skolinspektionen, 2018). I 
Skollagen (2010:800) står det att ”undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och 
behov” vilket just betonar att alla elever har rätt till en tillgänglig lärmiljö. 

Fysisk tillgänglighet kan handla om både utemiljö som innemiljö (Szönyi & Söderqvist Dunkers, 
2015).  Personalen på skolorna måste ha kunskap om elevers olika förutsättningar för lärande samt 
kunskaper om att kunna anpassa både den fysiska miljön eleverna möter i skolan, liksom de 
pedagogiska strategier de använder sig av (Skolverket, 2016). Pedagogens förmåga att planera och 
utforma undervisningen så att den blir tillgänglig för den elevgrupp de möter, och att elevgruppen 
kan ta till sig och förstå undervisningen är av stor betydelse för elevernas upplevelse av tillgänglighet. 
Att erbjuda elever en tillgänglig skola kräver arbete på många olika nivåer och områden 
(Skolinspektionen, 2018). Organisationen av verksamheten beskrivs både av Skolverket (2016) och 
av Skolinspektionen (2018) som avgörande i många fall för om tillgängligheten på skolan kommer 
vara hög. 

Tillgängliga lärmiljöer handlar inte enbart om att fundera på hur klassrummet är möblerat utan det 
handlar också om att ge alla elever ett tillgängligt meningssammanhang som innebär att eleverna 
behöver få möjlighet att förstå meningen med det som sägs, händer och krävs i en aktivitet, men också 
att få aktiviteter anpassade och organiserade efter att elever lär på olika sätt. Tillgängligt 
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meningssammanhang är inte bara viktigt i undervisningssituationer utan även i det sociala samspelet 
som infinner sig i olika sammanhang på skolan till exempel mellan elev-lärare, och mellan elev-elev 
(Szönyi & Söderqvist Dunkers, 2015).  

Sociokommunikativ tillgänglighet handlar om språk, regler och koder och dessa kan både vara 
synliga och dolda. Den sociala samvaron och de processer de innebär är komplicerade och skolan 
måste se till att alla elever kan komma till tals och bli lyssnade på. På skolan kan den kommunikativa 
tillgängligheten utmanas av till exempel att eleverna har olika språk, och av elever som använder icke 
verbal kommunikation eller teckenspråk.  En elev som kommunicerar med AKK (Alternativ och 
Kompletterande Kommunikation) upplever inte en hög tillgänglighet om inte personal och andra 
elever förstår eller kan kommunicera på samma sätt (ibid). En väl anpassad miljö och hög 
personaltäthet är fördelaktiga för eleverna men kan också skapa en begränsning för eleverna i 
situationer för att skapa horisontella relationer, speciellt om den tillgängliga miljön är begränsad till 
klassrummet. Tillgänglighet tillsammans med tillhörighet och samhandling handlar om lägre grader 
av delaktighet och ska kunna observeras och ses objektivt. Dessa tre ligger till grund för att eleverna 
ska hamna på högre nivåer av delaktighet där acceptans, engagemang och autonomi finns. De tre 
sistnämnda går inte enbart att observera då dessa delaktighetsaspekter är subjektiva, det vill säga 
handlar om hur eleverna själva uppfattar dem (Östlund, 2012). 

3.3.3 Samhandling  
Samhandling innebär att elever i sällskap av två eller fler utför en gemensam aktivitet/handling och 
kan därför både handla om möjlighet till gemenskap och till lärande i interaktion med andra (Szönyi 
& Söderqvist Dunkers, 2015).  

Läraren kan påverka graden av samhandling beroende på vilka förutsättningar läraren ger för olika 
former av samhandling och att läraren tar ansvar för elevernas samhandling. Många elever har svårt 
för olika former av samhandling varför det är av vikt att läraren just ger förutsättningar för 
samhandling och att läraren tar ansvar för att stötta eleverna så att samarbetet fungerar väl och styra 
vilka elever som ska jobba med varandra (Skolinspektionen, 2018). Pedagogerna måste arbeta aktivt 
med den sociala gemenskapen ute på skolorna och all personal måste ta ansvar för att grundsärskolan 
och grundskolan ska bli till en gemenskap. Skolans sociala gemenskap kan ge upphov till positiva 
spiraler som sedan kan sprida sig utanför skolan och till elevers fritid (Mineur & Tideman, 2008).  
Det bör inte finnas någon uppdelning mellan lärande och värdegrundsfrågor för om det inte finns 
någon skolgemenskap blir vägen till lärande oftast jobbigare (Elvstrand, 2009). 

Viktigt beträffande samhandling är att eleverna inte behöver göra samma sak i en aktivitet för att det 
ska bli samhandling. För elever med utvecklingsstörning är det viktigt att de kan samhandla utefter 
sina förutsättningar. Studier har visat på att elever med funktionsnedsättningar ofta marginaliseras i 
kamratsamspel och att samspel som sker tenderar att bli omsorgsbaserat (Mineur & Tideman, 2008). 

3.3.4 Erkännande  
Erkännande är en viktig förutsättning för elevens möjlighet att känna delaktighet och handlar om hur 
människor runt eleven ser på dess närvaro i aktiviteten (Szönyi & Söderqvist Dunkers, 2015). 
Erkännande går att koppla till skolans värdegrundsarbete och i 2 kap. 1 § av Skollagen står det uttryckt 
att ”alla som arbetar i skolan skall medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, 
solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen” (SFS 2010:800). Enligt 
Skolinspektionen (2018, s. 33) är ”lärares och skolors gemensamma arbete för att skapa ett tryggt 
klimat och lärares medvetna strategier i undervisningssituationen” viktiga förutsättningar för 
elevernas känsla av erkännande och delaktighet i skolan. Det är vid förtroende i det sociala samspelet 
som delaktighet skapas (Elvstrand, 2009). 

Forskningsresultat tyder på att erkännande är viktigt för alla elever (Szönyi & Söderqvist Dunkers, 
2015; Elvstrand, 2009; Molin, 2004; Mineur & Tideman, 2008). Delaktighet, genom att få vara med 
att fatta beslut, och den sociala delaktigheten är nära sammanlänkade och de elever som inte får ingå 
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i en kamratgrupp får ofta svårare med inflytande (Elvstrand, 2009). Samtidigt visar Östlund (2012) i 
sin studie att träningsskolan arbetade relativt lite med att skapa kamratrelationer mellan eleverna och 
att undervisningen ofta bedrevs en-mot-en. 

3.3.5 Engagemang  
Szönyi och Söderqvist Dunkers (2018, s. 26) skriver att ”engagemang är en egen upplevd aspekt av 
delaktighet.” 

Andersson (2017) har gjort en studie om elevers engagemang i skolan och hennes resultat visar att 
pedagogens omsorg om eleven verkar öka elevers engagemang och att vikten av goda relationer 
mellan vuxna och elever, och elever och elever, ses som en framgångsfaktor i att öka elevernas 
engagemang i skolan. Andra framgångsfaktorer är tillhörighet och framtidstro och när eleverna 
känner samhandling och att lärmiljöerna var anpassade så att eleverna kände erkännande både 
kunskapsmässigt och socialt ökade elevers engagemang (ibid). Elevernas grad av engagemang 
påverkas av pedagogernas relation och sätt att bemöta eleverna och pedagogernas förmåga till att 
utforma och bedriva undervisningen så att elevernas engagemang främjas (Skolinspektionen, 2018). 

Både Andersson (2017) och Jenner (2009) menar att elevers engagemang och motivation kräver 
inflytande i både undervisning och de sociala sammanhangen i skolan och att eleverna upplever att 
de blir lyssnade på av både vuxna och kamrater. ”När alla kan mötas och bli sedda i skolan – då 
skapas engagemang!” (Andersson, 2017, s. 167)                                     

3.3.6 Autonomi  
Autonomi handlar om att eleven har inflytande och möjlighet att bestämma över sitt eget handlande, 
men också över med vilka eleven utför handlandet och hur eleven gör det (Szönyi & Söderqvist 
Dunkers, 2015). Begreppet autonomi kan innebära att elever med funktionsnedsättning bestämmer 
över frågor som handlar om deras välfärd och välbefinnande. Det kan också innebära olika nivåer av 
oberoende (Molin, 2004). 

Östlund (2012) och Elvstrand (2009) menar att begreppet också har koppling till empowerment, det 
vill säga möjligheten för eleven att fatta egna beslut och vara en fullvärdig medlem gällande 
demokratiska processer. En fallgrop i arbetet med elever är om de vuxna ser barn som oförmögna att 
fatta beslut och eleverna därför inte får den möjligheten (Elvstrand, 2009). 

I undervisningen kan pedagogen främja elevernas autonomi genom att elever får inflytande i 
undervisningen till exempel genom att välja arbetsform, arbetssätt och en möjlighet till att utvärdera 
undervisningen (Skolinspektionen, 2018). Självständiga val och ställningstagande kan ses som ett 
uttryck för delaktighetsaspekten autonomi. Autonomi är av vikt för elevers känsla för delaktighet och 
autonomi handlar om tilltro till sin egen förmåga i en viss situation (Molin, 2004). Elevernas autonomi 
påverkar också elevernas motivation till lärande och har koppling till elevernas engagemang och 
tillhörighet (Swärd & Florin, 2011). Skolans formella strukturer kan dock bli ett hinder för elevers 
möjlighet till ökad autonomi och delaktighet (Molin, 2004). Skolans tillgänglighet har också 
betydelse för elevernas möjlighet att vara autonoma, och även om elever kan behöva stöd i vissa 
situationer behöver det inte påverka deras autonomi (Szönyi & Söderqvist Dunkers, 2015). Östlund 
(2012) betonar dock att bland annat pedagogernas och elevassistenternas förmåga att läsa av eleven 
får betydelse för elevens möjlighet till inflytande i skolans praktik.  

3.4 Styrdokumentens fokus på delaktighet 
Den svenska skolan har högt ställda förväntningar när det gäller elevers delaktighet. I läroplanen för 
grundsärskolan kan vi läsa att: 

De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig ska omfatta 
alla elever. Elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att 
ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor 
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som rör dem. Informationen och formerna för elevernas inflytande ska anpassas efter 
deras ålder och mognad. Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta initiativ till frågor som ska 
behandlas inom ramen för deras inflytande över utbildningen (Skolverket, 2011, s. 14). 

Skolan ska vila på grundläggande demokratiska värderingar vilket innebär att skolan ska förmedla 
lärande och kunskaper inom både olika ämnen, men också inom värdegrundsfrågor och demokrati 
(Skolverket, 2015). Skolans värdegrund och uppdrag handlar bland annat om att ”undervisningen ska 
anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas fortsatta lärande och 
kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och 
kunskaper” (Skolverket, 2011, s. 6).  

Ett av syftena med undervisningen av ämnet idrott och hälsa är att ”genom undervisningen ska 
eleverna ges möjligheter att utveckla sin samarbetsförmåga och sin respekt för andra” (Skolverket, 
2011, s. 33). De citat vi valt att betona visar på att läroplanen fokuserar på delaktighet då till exempel 
demokrati och samarbetsförmåga som sådant förutsätter just delaktighet. 

3.5 Ämnet idrott och hälsa- historisk utveckling 
I Quennerstedt (2006) går att läsa att skolämnet idrott och hälsa har genomgått många förändringar 
de senaste 150 åren. Ämnets namn har ofta ändrats, men även innehållet har genomgått stora 
förändringar genom åren. Sista gången ämnet bytte namn var 1994. Då bytte det från idrott till 
namnet, idrott och hälsa.  

Under 1800-talets senare hälft dominerade Linggymnastiken skolämnet idrott och hälsa som då hette 
gymnastik. Linggymnastiken hade sitt fokus på allsidig kroppskontroll, en god hållning, samt det 
moraliska och det estetiska som skulle framhävas. En god hållning var synonymt med en god hälsa 
(ibid).  

På 1950-talet så bytte ämnet fokus från den mer pedagogiska gymnastiken, till att istället ha 
utgångspunkten i fysiologin och fokus på idrott, lek och spel. Hälsan under denna period likställdes 
med god fysisk förmåga, där konditionsstärkande aktiviteter premierades. Ämnet har alltså gått från 
hållningsgymnastik till konditionsträning med kroppen som verktyg. Därefter domineras ämnet av att 
skapa ett bestående intresse för fysisk aktivitet och fokus ligger på den fysiska hälsan. Det är bollspel, 
friidrott, gymnastik och fysisk träning som dominerar ämnet. Hälsan ska uppnås genom olika 
idrottsgrenar, kroppsträning och då främst ha karaktären av fysisk träning, hygien och kroppsvård 
(ibid).  

Under 1980-talet blir tävlingsidrotten en allt mer tydlig ideologi i undervisningen av ämnet och 
bollspel dominerar aktiviteterna. Under denna framträder idrottsrörelsens vikt som starkast i ämnets 
kursplan. Ämnet domineras av aktiviteter från föreningsidrotten och innebär träning av olika 
idrottsliga färdigheter där idrottsprestationer blir ett naturligt inslag i ämnet (ibid). 

I 1994 års läroplan byter ämnet namn från idrott till idrott och hälsa. Ett tydligare fokus på 
hälsoaspekten i ämnet inträder. Nu är det fokus på upplevelser, lära känna sin kropp, motoriska 
färdigheter, kroppens anatomi och funktion som börjar träda fram. Nu sker ett skifte i ämnets 
kursplan. Ämnet fokuseras alltmer på hälsa, rörelseglädje, att ha roligt vid aktiviteten, skapa intresse, 
och att utveckla ett positivt förhållande till den egna kroppen. Idrottsämnet har nu gått från 
Linggymnastiken, fysiologi, idrott i idrottsrörelsens perspektiv och vidare till en något tydligare 
hälsofokus. Ämnet idrott och hälsa är efter revideringen år 2000 ett tydligt hälsoämne med 
rörelseaktivitet och friluftsliv som grund. Kursplanen visar på att ämnet ska utveckla kunskap om 
hälsa och hälsofrämjande aktiviteter som ska ha betoning på just fysisk och psykisk hälsa och social 
förmåga och välbefinnande. Detta förväntas generera en positiv självbild hos eleven. Hälsan ska inte 
enbart ses som individuella faktorer som tidigare i ämnet, utan ses nu ur ett individuellt-, relationellt- 
och samhällsperspektiv (ibid). 
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3.5.1 Grundsärskolans kursplan i idrott och hälsa 
I grundsärskolans kursplan för idrott och hälsa står det skrivet att: 

Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors 
välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor 
betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. Att ha färdigheter i och kunskaper 
om idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället (Skolverket, 2011, s. 
33). 

Idrottsämnets kursplan belyser hälsa utifrån flera aspekter. Ämnet ska syfta till att eleverna utvecklar 
kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan och hur den fysiska aktiviteten förhåller sig 
till psykiskt och fysiskt välbefinnande. Undervisningen ska skapa förutsättningar för att alla elever 
kontinuerligt ska delta i skolans fysiska aktiviteter och bidra till att eleverna utvecklar en god 
kroppsuppfattning och tilltro till sin egen fysiska förmåga. Eleverna ska genom undervisningen bland 
annat ges förutsättningar för att reflektera över sambandet mellan rörelse, hälsa och livsstil. Dessa 
syften ska ingå i ämnets hälsoundervisning (Skolverket, 2011). 

I det centrala innehållet (årskurs 1-6) belyser Skolverket (2011) många delar som kan kopplas till 
hälsa som till exempel samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter, kläder för olika aktiviteter, 
betydelsen av omklädning och dusch, och som vi nämnt ovan, förstå sambandet mellan rörelse, hälsa 
och livsstil.  

3.6 Hälsa 
Nationalencyklopedin (2019) definierar hälsa med följande förklaring: “hälsa (fornsvenska hælsa, 
bildning till hel, hæl 'lycka', ett ord besläktat med hel), svårdefinierbart begrepp vars betydelse är 
vidare än frihet från sjukdom”. 

3.6.1 Olika fokus på hälsa 
Quennerstedt (2006) beskriver att den ena sidan av forskningen utgår från den epidemiologiska 
forskningen som står för folkhälsa, hälsofrämjande livsstilar och utökad fysisk aktivitet som målet 
med ämnet idrott och hälsa i skolan. 

På den andra sidan av forskningen finns en betoning på utbildningsagendan. Den sidan är kritisk mot 
att fokusera på folkhälsan i skolämnet idrott och hälsa. Sådan forskning är också kritisk till den snäva 
epidemiologiska synen. Om folkhälsan blir fokus i ämnet idrott och hälsa anser man att det blir en 
förändring till det sämre i hur man talar om barn och ungdomars hälsa. Då blir det mer samhällets 
övergripande hälsofrågor som hamnar i fokus och inte det enskilda barnet eller elevens hälsa. Enlig 
Öijen (2005) så har mediedebatten ett fokus på övervikt och fetma i hälsodiskussioner inom 
skolämnet idrott och hälsa. Hälsa handlar då om en normal kroppsvikt och normal kroppsform än om 
god kondition. Quennerstedt (2006) anser att det har börjat ske en övergång i ämnet från att främja 
aktivitet och hälsa till en diskurs som främst rör sjukdom, vikt och fetma. Den forskning som inte 
enbart fokuserar på en epidemiologisk aspekt ser istället att ämnets fokus på kunskapskvalité och 
lärande leder till god kondition och förebyggande av övervikt och därför bör ses som en bieffekt 
snarare än själva problemet. Vad hälsa är eller kan vara blir då mer ett tillstånd i vilket människor 
inte är sjuka eller överviktiga. 

3.6.2 Patogent perspektiv på hälsa 
Det patogena synsättet handlar i princip om att undvika sjukdom och att det normala tillståndet är att 
man är fullt frisk. Det bygger på ett riskförebyggande perspektiv, inriktat på risker och sjukdomar. 
Det patogena synsättet har varit och är det dominerande inom medicin-, och hälsoforskning 
(Quennerstedt, 2007).  Eriksson (1991) skriver att definitionen av hälsa är ett begrepp med många 
olika innebörder i olika sammanhang. Hon beskriver det som ett evighetsproblem. Det går aldrig att 
finna en helt tillfredsställande definition på hälsa, då uppfattningen om det förändras i takt med 
samhället. 
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Pörn (1995) menar att historiskt sett finns det två sätt att belysa hälsobegreppet på. Det moraliskt 
normativa där det är samhällsnormer och dess olika ideal som påverkar vad samhället ser som hälsa, 
medan det vetenskapligt normativa betraktar hälsa ur ett medicinvetenskapligt perspektiv. Dessa båda 
synsätt inbegrips i det patogena perspektivet och innebär att det är det sjuka eller det onormala som 
är i fokus. 

Inom det patogena perspektivet ses frisk och hälsa därför som det naturliga tillståndet och sjukdom 
som avvikelsen från det. Hälsa ses som avsaknad av sjukdom och är ett statiskt tillstånd och 
avvikelserna är det som ska studeras (Quennerstedt, 2006, 2007). 

3.6.3 Patogent perspektiv i skolämnet idrott och hälsa 
Enligt Quennerstedt (2006) är det ett patogent perspektiv som dominerar hälsa i skolämnet idrott och 
hälsa både i Sverige och internationellt. Ämnet ska ge goda vanor i fysisk aktivitet och kost, fysisk 
träning och kunskaper om fysisk träning. Ämnet idrott och hälsa har ett förebyggande fokus på att 
förhindra skador, sjukdomar och belyser även risker med en dålig livsstil från olika perspektiv. 

Träning av kondition, styrka, rörlighet och aktiviteter som ger en hög träningseffekt, hög 
aktivitetsnivå och högt deltagande ur ett hälsoperspektiv prioriteras i det patogena perspektivet på 
skolämnet idrott och hälsa. Undervisningen har fokus på eleven och dess kropp och eleven bär själv 
ansvaret för sin hälsa. Ämnet innefattar ett fysiologiskt och anatomiskt perspektiv och genom fysisk 
aktivitet anses eleven nå målet hälsa eftersom eleven får en bättre fysisk status.  Idrott och hälsa styrs 
av en vetenskapligt normativ syn på hälsa och kroppsform, eftersom storlek och vikt är faktorer som 
kan mäta hälsa. Utifrån ett patogent perspektiv så är det skolan och skolämnets moraliska ansvar att 
se till att eleven inte hamnar i övervikt (Quennerstedt, 2007). 

3.6.4 Salutogent perspektiv på hälsa 
Det salutogena synsättet bygger på perspektiv att främja/stärka hälsa genom det friska Quennerstedt 
(2007). Quennerstedt (2006) beskriver det salutogena perspektivet på hälsa som att det har en vidare 
betydelse än det patogena perspektivet. Det salutogena perspektivet innefattar både de fysiska, 
psykiska och sociala faktorerna i ett samspel som förutsättningen för hälsa. Hälsa ses som en helhet, 
och att det alltid är hela hälsan som påverkas vid hälsofrämjande aktiviteter. Det innebär att det inte 
går att bara påverka individens fysiska hälsa utan att de psykiska och sociala delarna av hälsan 
påverkas samtidigt. Det salutogena perspektivet har en syn på hälsa som att det är en relation mellan 
hälsa och sjukdom. Det är inte bara det ena eller det andra, något man har eller inte har, utan det är 
mer olika grader av hälsa som skapas och upprätthålls. Det salutogena perspektiv ser vad som 
utvecklar hälsa eller vad som förhindrar hälsoutveckling. Synsättet handlar om faktorer som 
möjliggör eller begränsar hälsoutveckling. Hälsan är dynamisk och är riktad mot alla människor.  

Det salutogena perspektivet på hälsa utesluter inte det patogena perspektivet på hälsa, men menar att 
de har ett separat spår i sitt sätt att se påverkansfaktorer på hälsa. Ur det salutogena perspektivet så är 
det möjligt att vara sjuk men ändå ha hälsa. Det är många faktorer som påverkar hälsa, till exempel 
resurser, sjukdomar, handlingar och miljö. Det är i relation till varandra som delarna är intressanta. 
Hälsa är något som skapas i ett samspel mellan individ och omgivning (ibid).  

3.6.5 Salutogent perspektiv i skolämnet idrott och hälsa 
Ur det salutogena perspektivet på undervisning innebär det att relationen mellan fysisk aktivitet och 
hälsa kan ses som faktorer som både ökar konditionsnivån och välbefinnandet genom 
rörelseaktiviteten. Eleven bör även finna en mening med aktiviteten för att den ska få en 
hälsofrämjande effekt (Quennerstedt, 2007).  

Enligt Tangens (1982) sätt att se skolämnet idrott och hälsa så behöver fokus riktas mot meningen 
med aktiviteten och meningen med rörelse. Det handlar mer om vad vi gör med aktiviteten än 
aktiviteten i sig. Ett sådant fokus på lärande kan det uppstå ett livslångt lärande. Ur det salutogena 
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perspektivet är det erfarenheten och meningen av den fysiska aktiviteten som leder till hälsa. Med 
detta synsätt så får de kognitiva och känslomässiga faktorerna betydelse i en hälsoutveckling.  

  

4 Teoriförankring 
4.1 Aaron Antonovsky 
I Eriksson (2015) går att läsa att Aaron Antonovsky var en amerikanskfödd medicinsk sociolog som 
på 60-talet utvandrade till Israel. I slutet på 1970-talet började han studera en stor andel kvinnor som 
drabbats av svåra livshändelser, till exempel levt i koncentrationsläger och överlevt. Trots svåra 
livshändelser hade ändå en tredjedel av kvinnorna uppgett god psykisk hälsa då de tillfrågats. Det 
traditionella sättet att forska vidare hade varit att koncentrera sig på den större andelen kvinnor och 
försöka finna faktorer som hade förklarat deras sämre psykiska hälsa. Antonovsky blev däremot 
intresserad av att studera den mindre gruppen kvinnor som hade uppgett god mental hälsa trots sina 
svåra livshändelser. Han ställde sig då frågan hur det kan komma sig att vissa människor mår bra trots 
stora påfrestningar medan andra inte gör det. Han frångick alltså traditionen att fokusera på 
sjukdomsrisker i forskningen utifrån det patogena perspektivet och forskade i stället på faktorer som 
skapade resurser för hälsa. Antonovsky (2005) utgick från salutogenes, salus från latinets hälsa och 
genesis från grekiskans ursprung och salutogenes betyder hälsans ursprung. Salutogenes svarar på 
frågan vad som skapar och upprätthåller hälsa. Salutogenes ser människan ur ett optimistiskt 
perspektiv, och alltså inte från det patogena perspektivet, som alltså lägger fokus på risker för 
sjukdom (Eriksson, 2015). 

4.2 KASAM 
Den salutogena teorin inbegriper fler begrepp som till exempel Känslan Av SAMmanhang (KASAM) 
och generella motståndsresurser mot stress (stressorer). Svaret Antonovsky kom fram till i sin studie 
om salutogena perspektiv på hälsa och frågan Vad skapar hälsa? var att känslan av sammanhang 
påverkar hur människan hanterar stress i vardagen. Sammanhanget är alltså avgörande för hur 
människan upprätthåller hälsa och även främjar den, enligt Antonovsky. Han menade också att sättet 
vi ser på livet har betydelse för vår hälsa. Salutogenes är inte begränsat till fysisk eller psykisk hälsa, 
utan inbegriper en mänsklig existensfilosofi att se individen ur ett helhetsperspektiv. Han menade att 
kvinnorna som uppgav att de hade en god psykisk hälsa hade en hög ”känsla av sammanhang” som 
inom ramen för teorin förkortas KASAM. Den engelska förkortningen av KASAM är SOC som står 
för sense of coherence (Eriksson, 2015).  KASAM utvecklas enligt Antonovsky (2005) under 
barndomen fram till 30-årsåldern och består av tre olika delar, begriplighet, hanterbarhet och 
meningsfullhet och att en balans mellan dessa påverkar hur du kommer att uppleva hälsa då begreppen 
inte är självständiga utan står i relation till varandra. 

Begriplighet, den kognitiva dimensionen, handlar om känslan av och i vilken utsträckning individen 
upplever, förstår och accepterar det som händer i världen både inom och utanför individen, som 
begriplig, strukturerad och tydlig, istället för i kaos. Har individen en hög känsla av begriplighet kan 
det skapa större förutsättningar för att möta händelser som för individen är okända och oförutsägbara 
då det vi kan förstå är lättare att hantera, begripa och förklara (Antonovsky, 2005).   

Hanterbarhet, den instrumentella eller beteendemässiga dimensionen, innebär i vilken omfattning 
individen upplever att de resurser som finns för att möta olika händelser som sker i individens 
omgivning är tillgängliga och till hjälp för att möta det yttre stimuli de utsätts för. Resurserna kan 
både handla om formella resurser som personal inom olika verksamheter, informella resurser som 
familj och vänner och de resurser som finns inom individen själv. Antonovsky menar att de resurser 
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individen har runt omkring sig avgör hur vi uppfattar livet och att en hög känsla av hanterbarhet gör 
att individen vid svårighet inte ser sig själv som ett offer utan gör att individen istället vill lösa 
problemet (ibid). 

Meningsfullhet, den motiverande dimensionen, handlar om ifall de krav och problem som individen 
möts av i livet är värda att lägga känslomässig energi på och engagera sig i och om krav och problem 
ses som utmaningar, snarare än belastningar, och om individen vill söka mening i de stimuli individen 
utsätts för och lära sig av det eller ej. Meningsfullheten ökar när individen får känna sig delaktig och 
får möjlighet till medbestämmande i sociala situationer (ibid).  

Känslan av sammanhang (KASAM) definieras sammanfattningsvis som: 

En global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man har en genomträngande och 
varaktig men dynamisk känsla av tillit till att (1) de stimuli som härrör från ens inre och 
yttre värld under livets gång är strukturerade, förutsägbara och begripliga, (2) de 
resurser som krävs för att man ska kunna möta de krav som dessa stimuli ställer på en 
finns tillgängliga, och (3) dessa krav är utmaningar, värda investering och engagemang 
(Antonovsky, 2005, s. 46).  

Enligt Antonovsky (2005) är delaktighet en viktig förutsättning för en känsla av sammanhang 
(KASAM). Känslan av sammanhang under uppväxten kan försvagas och förstärkas och relationen 
till familj, vänner och inom skolan har stor betydelse för hur eleven upplever ett inre livssammanhang 
(ibid). Arbetet med delaktighet och delaktighetsaspekter som tillhörighet, tillgänglighet, 
samhandling, erkännande, engagemang och autonomi blir centrala att beakta i arbetet med att 
utveckla elevernas känsla av sammanhang.  

5 Tidigare forskning  
Här nedan redovisar vi den utvalda tidigare forskning kring delaktighet, hälsa och idrott och hälsa. 
Begreppen delaktighet, hälsa och idrott och hälsa samt artiklarna och avhandlingarnas namn utgör 
rubrikerna.  

5.1 Delaktighet  
5.1.1 Att göra delaktighet i skolan- elevers erfarenheter 
I Elvstrands (2015) studie utgår hon från ett interaktionistiskt perspektiv, där delaktighet handlar om 
agerande mellan människor. Hon har studerat både socialt samspel mellan elever och lärare och 
elevernas möjlighet till delaktighet och inflytande i beslutsfattande. Studien genomfördes på en F-5 
skola i en medelstor kommun i Sverige där hon följde två klasser under en tvåårsperiod. 
Datamaterialet består av olika metoder så som fältanteckningar, informella samtal, intervjuer, elevers 
tankar, bilder och nedskrivna texter. Elvstrand ser på delaktighetsbegreppet som inbegripande att 
eleverna både får vara med i beslutsfattande och att eleverna får möjlighet till inflytande. Resultatet 
av studien visar att dessa aspekter är sammanlänkade i skolan och förstärker varandra. Mycket tid i 
klassrummet lades på att regelförhandla. Eleverna som deltog i studien nämner att olika metoder för 
beslutsfattande är sätt för dem att bli delaktiga. Elvstrand observerade att det dominerande sättet att 
skapa delaktighet i klassrummet var inflytandeförhandling. Inflytandeförhandling var en process för 
att möjliggöra delaktighet och den innefattade olika strategier som både elever och lärare nyttjade. 
Strategierna kunde vara att komma med förslag, motivera, göra val och argumentera. Dock visade sig 
detta ha en begränsning då den inte omfattade alla eleverna då den kräver att eleven vågar prata, ställa 
frågor och det krävs både en förmåga och en vilja. De elever som har en social kompetens kan då i 
större utsträckning utöva inflytande i klassrummet. Studien visar på att vissa grupper av barn riskerar 
att i mindre omfattning vara delaktiga. I denna grupp finns ofta elever i behov av särskilt stöd och 
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elever som inte har svenska som modersmål. En av Elvstrands slutsatser är att det är av vikt att se 
elevers delaktighet både som ett praktiserande och som ett lärande och att elever lär sig delaktighet 
genom att uppleva och praktisera delaktighetssituationer: 

Elever som har prövat på och haft möjlighet att vara delaktiga har också lättare att ta sig 
an den uppgiften även i andra situationer medan elever som inte utövat delaktighet 
riskerar att hamna utanför gällande både social gemenskap och möjlighet att utöva 
inflytande (Elvstrand, 2015, s. 113). 

5.1.2 Delaktighet som pedagogik och demokratiskt värde för fullföljande av studier- 
kunskapsbidrag från ett utvecklingsprojekt  
Andersson och Sandgren (2015) redogör i sin artikel om resultatet från ett utvecklingsprojekt som 
genomförts i Västra Götaland (15 medlemskommuner) för att förebygga studieavhopp och för att 
främja elevers hälsa. Projektet innefattar 3 faser och artikeln diskuterar främst fas 1 som handlar om 
att identifiera framgångsfaktorer, utvecklingsbehov och finna goda exempel på främjande arbeten. 
Projektet fokuserar på grundskolan och gymnasiet. Kartläggningen har inneburit en litteraturstudie 
och ett uppsökande av verksamheter där 23 semistrukturerade intervjuer och insamling av relevanta 
policydokument genomfördes. En kvalitativ analys av delaktighetens betydelse för fullföljandet av 
studier har genomförts genom abduktion som innebär ”ett växelvis arbete med bearbetning av data, 
inläsning av data och tidigare forskning i kombination med analys och successiv framskrivning av 
preliminära resultat” (ibid, s. 87). 

Vi kan med denna artikel dra vissa paralleller av deras studie till det vi vill diskutera i vår studie med 
fokus på grundsärskoleelever. Då grundsärskoleelever enligt Ineland (2014) kan tillhöra en mindre 
resursstark grupp vilket också personer med kort utbildning och låg inkomst kan göra, vilket i sin tur 
kan leda till minskat inflytande och möjlighet att vara delaktig i samhället. 

Andersson och Sandgren (2015) menar att det finns ett starkt samband mellan inflytande, deltagande 
och psykisk och social hälsa och att möjligheten till delaktighet är beroende av de vuxnas 
förhållningssätt, som i sin tur bör innehålla egenskaper som lyhördhet, uppmuntran, dialog och 
kritiskt tänkande. Delaktighet kan ses som innehållandes både ett demokratiskt och ett pedagogiskt 
värde, där det är av vikt att eleverna får uppleva genom praktisk handling att de kan påverka sin egen 
situation och bidra till samhällsutvecklingen. 

Enligt Andersson och Sandgren (2015) så är engagemang och delaktighet en förutsättning för lärande 
och meningsskapande, men trots det så stannar elevers delaktighet på många skolor enbart vid ett 
demokratiskt värde som är uttalat i läroplanen, men som inte leder till en praktisk handling där 
eleverna får möjlighet till arbetssätt som genomsyras av lyhördhet, dialog och uppmuntran till kritiskt 
tänkande. Vidare menar Andersson och Sandgren att de professionella, däribland lärarna, behöver bli 
medvetna om sin syn på kunskap, lärande, eleven och det egna sättet att förstå och inhämta kunskap. 
Lärarnas förhållningssätt i bemötandet och skapandet av relationer bör präglas av en öppenhet för 
delaktighet där läraren lyssnar på, har tilltro till, visar tydliga förväntningar och ger kontinuerlig 
återkoppling till eleven.  Goda vuxenkontakter är av betydelse för motivation och tilltro för skolan 
enligt resultatet av studien. 

5.2 Hälsa 
5.2.1 Skolerfarenheter och självskattad hälsa bland elever i särskolan               
Grundsärskolan är en skolform för elever med utvecklingsstörning och forskning visar att elever i 
grundsärskolan, trots olika insatser från olika aktörer, inte erbjuds full delaktighet i samhället. Det är 
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därför viktigt med en god förståelse för dessa elevers skolgång för att kunna arbeta för att eleverna 
kommer få en så bra livssituation som möjligt (Trygged & Elofsson, 2018).  

Trygged och Elofsson (2018) har i sin studie undersökt om det finns samband mellan 
grundsärskoleelevers socioekonomiska bakgrund, sociodemografiska förhållanden, upplevelse av 
skolsituation, samt deras egna självskattningar av hälsa.  Materialet till studien kommer från 
enkätundersökningar som genomförts bland 1320 grundsärskoleelever i högstadie- och 
gymnasieåldern i olika kommuner i Sverige mellan år 2003-2015 inom ramen för projektet Ung 
livsstil. Enkäterna har utformats för att kunna besvaras av målgruppen och genomförandet skedde i 
klassrummet där både undersökningsledning och lärare eller annan skolpersonal närvarade för att 
kunna hjälpa vid behov.  I studien har också en jämförelse gjorts mellan elever i grundsärskola och 
grundskola i Stockholm för åren 2013-2015.  

Resultatet visar att ungefär hälften av eleverna i grundsärskolan skattar sin hälsa som mycket bra och 
cirka 10% anser att den är dålig. Övervägande upplever grundsärskoleelever skolklimatet som positivt 
med goda möjligheter till inlärning och där mer än hälften av dem känner förtroende för lärare. 
Förtroendet för föräldrar och skoltrivsel kan kopplas samman med självskattad hälsa och de elever 
som har förtroende för föräldrar/vårdnadshavare skattar sin hälsa högre. Sambanden mellan 
skoltrivsel och social bakgrund ger en svagare bild men viss koppling går att se mellan att förtroende 
för lärare ger bättre skoltrivsel (ibid). 

5.2.2 Kropp och känsla: Perspektiv på utvecklingsstörning och hälsa                             
Ett av Folkhälsomyndighetens mål är att det ska finnas förutsättningar för en god hälsa för hela 
befolkningen. Till viss del har utvecklingen varit positiv, till exempel så lever vi längre, men 
forskning visar på att det finns skillnader i hälsa inte minst mellan människor med olika 
socioekonomisk bakgrund, män/kvinnor, inrikes/utrikesfödda, personer med olika sexuell läggning, 
och personer med eller utan funktionshinder (Ineland, 2014). Mindre resursstarka personer har 
generellt sämre hälsa. Med mindre resursstarka personer syftar Ineland (2014) på personer med kort 
utbildning, låg inkomst, begränsat inflytande och möjlighet att vara delaktig i samhället. 

Ineland (2014) har i sin artikel diskuterat två övergripande perspektiv på hälsa i förhållande till 
personer med utvecklingsstörning. Han menar att det ena perspektivet handlar om hälsa och 
levnadsvanor och det andra perspektivet handlar om hälsa, identitet och val av livsstil. 

Han menar att om man enbart tänker att hälsa handlar om levnadsvanor så riskerar man att missa 
frågor om livskvalitet, identitet, välbefinnande och frågor som rör de socioekonomiska 
förutsättningarna. Ineland (2014) menar att forskning han presenterar visar på att förståelsen behöver 
öka om personer med utvecklingsstörning och deras livssituationer och att tolkningen om orsakerna 
till eventuell ohälsa inte bara beror på medicinska omständigheter. När man förstår hälsa som kopplat 
till livskvalité blir frågor om identitet och sociala roller viktiga.  Man kan vara fysiologiskt frisk men 
ändå uppleva ohälsa. En viktig arena för identitet och sociala roller är arbete och fritid. Sambandet 
mellan hälsa och socioekonomisk ställning är märkbar hela livet och för personer med 
utvecklingsstörning har detta relevans och det uppstår lätt motsättningar mellan individens 
förutsättningar och behov, då de måste matchas mot organisatoriska strukturer och samhällets ideal 
och normer (ibid). 

En slutsats Ineland (2014) nämner är det finns både strukturella och kulturella omständigheter att 
beakta i arbetet med att förbättra hälsan hos personer med utvecklingsstörning och särskilt i 
förhållande till individens egenmakt, delaktighet och inflytande. 
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5.3 Idrott och hälsa 
5.3.1 Idrott och hälsas styvbarn 
Åström (2017) menar att idrott och hälsa är ett ämne som ska möta alla elevers förutsättningar och 
behov men att det finns elever som saknar intresse för ämnet, känner oro inför lektionerna och har 
låg självkänsla. Dessa elever kallar han för idrott och hälsas styvbarn då undervisningen inte alltid 
anpassas efter deras förutsättningar och egna intressen. Han betonar att ämnet som sådant har 
genomgått stora förändringar och att ämnet förändrats från att fokusera på fysiska aktiviteter till att 
utveckla kunskaper, förmågor och ett positivt förhållningssätt kring den fysiska aktiviteten, samt att 
innehållet i dagens kursplan betonar hälsoperspektivet mer. Kursplanerna ger stort utrymme för olika 
tolkning vilket gör att gamla uppfattningar om ämnet kan leva kvar. 

Ur samhällssynpunkt är ämnet viktigt då det är ett obligatoriskt ämne som kan gynna alla elever, men 
enligt Åström (2017) så finns elever som inte tycker om ämnet. Åström (2017) diskuterar begrepp 
som motivation, självkänsla och delaktighet i sin artikel och presenterar resultatet från sin 
doktorsavhandling (Included yet excluded? Conditions for inclusive teaching in Physical Education 
and Health). Åström (2017) studerade lärares förutsättningar att bedriva en inkluderande 
undervisning i ämnet idrott och hälsa och inriktat sig på faktorer som påverkar elevernas motivation. 
Han skriver att elevernas självkänsla, engagemang och intresse för aktiviteten och tidigare 
erfarenheter, samt tron på sig själv påverkar deras motivation till ämnet idrott och hälsa. 
Motivationsarbetet handlar i hög grad om bemötande och förtroendefulla relationer och här spelar 
lärares förmåga att se elevens behov från flera perspektiv en avgörande roll. Lärarens positiva 
förväntningar på eleverna leder till goda resultat, medan motsatsen kan leda till att eleven lever upp 
till lärarens tro om misslyckande. Andra viktiga aspekter som framkom i studien var vikten av att öka 
delaktigheten på lektionerna, och att det är viktigt med realistiska och konkreta mål. Detta kan 
innebära att undervisningen blir meningsfull då läraren kan erbjuda fler val som utgår från kursplanen 
och som är lagom utmanande, intressanta och begripliga, samt möjliga att uppnå. Motivationen 
påverkas av tillgången till en tillgänglig miljö och den omgivande skolkulturen. Läraren är enligt 
studien nyckeln till elevernas motivation (ibid). 

5.3.2 Att lära sig hälsa 
Quennerstedt (2006) avhandling beskriver ämnesinnehållet i skolämnet idrott och hälsa, framförallt 
dess hälsoaspekt. Han har valt att studera ämnet ur ett lärarperspektiv och undersöka vad lärarna 
erbjuder eleverna för undervisningsinnehåll i ämnet. Med andra ord, vad lärarna kan sägas ha 
institutionaliserat i skolans verksamhet, genom att till exempel identifiera diskurser såsom de kommer 
till uttryck i lokala styrdokument för ämnet idrott och hälsa på grundskolan. Quennerstedt (2006) 
diskuterar i sin avhandling olika ämnesdiskurser med olika mål och syften: Aktivitetsdiskursen syftar 
till att erbjuda eleverna ett brett utbud av rörelseaktiviteter, fysiologidiskursen till konditionsträning, 
idrottsdiskursen till att utveckla idrottsfärdigheter, kroppsupplevelsediskursen syftar till upplevelse 
av kroppen i rörelse, och den sociala fostransdiskursen innebär att träna samarbete.  

Studien visar att begreppet hälsa används betydligt mindre i ämnesdiskurserna än begrepp som idrott, 
fysisk aktivitet och motion. Undersökningen av ämnesinnehåll visar att aktivitetsdiskursen 
tillsammans med den sociala fostransdiskursen är de som dominerar. Med andra ord, att det i 
grundskolan ska finnas ett brett utbud av aktiviteter, aktivt deltagande, att kunna ha roligt genom 
fysisk aktivitet, samt en förväntan att eleverna ska röra på sig dominerar innehållsbeskrivningarna. 
Aktiviteten ska även främja positiva relationer, samarbete och god gemenskap. Diskurser som även 
är framträdande är fysiologidiskursen och idrottsdiskursen. Motorikdiskursen är framträdande i de 
yngre åldrarna.  Fysiologidiskursen och idrottsdiskursen är även mer detaljbeskrivande än andra 
diskurser och tycks vara mer framträdande i undervisningen än motorik- och kroppsupplevelse- 
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diskursen. I dessa diskurser framträder därmed god kondition, träningseffekt, antalet tränings-
tillfällen, kunskaper i anatomi och fysiologi, olika idrottsgrenar, idrottsteknik, och tävlingsmoment 
precis som ämnets historiska tillämpning; detta trots att idrottsgrenar i sig inte belyses i någon större 
utsträckning i de centrala styrdokumenten. Ämnet bärs upp av sina historiska traditioner i 
beskrivningarna av aktiviteter, och även i sitt fokus på elevernas sociala fostran. Detta ger ämnet 
historiska villkor för hur undervisningen ska bedrivas.  

Samarbete och att utveckla elevernas samarbetsförmåga är framträdande delar i ämnets kursplan. 
Men det framgår inte i kursplanen vad samarbete innebär, och hur eleverna förväntas utveckla sin 
samarbetsförmåga (ibid). Tävlingsmomentet finns med i ämnet med motiveringen att eleverna ska 
lära sig hantera vinster och förluster. Av den anledningen finns tävlingsmomentet med i 
undervisningen, samtidigt som skolan vill avdramatisera tävlandet när det gäller att jämföra och/eller 
hierarkisera (ibid).  

Idrottsämnet är innehållsmässigt ett brett och komplext ämne som domineras av aktivitets- och social 
fostransdiskurserna, där aktiviteter, elevernas aktivering och sociala fostran utgör det centrala. 
Innehåll som att behärska sin kropp, rörelseglädje i utförandet och motorik är vanligare i innehåll för 
elever i de yngre åldrarna. Det är inte en lika tydlig dominans av fysiologi- och 
idrottsrörelsetraditionerna som det varit historiskt, även om fysiologi- och idrottsdiskursen utgör en 
större del av undervisningsinnehållet hos äldre elever, där eget ansvar för fysisk träning och fokus på 
fysisk och psykisk hälsa är mer vanligt. Forskningsanalysen visar också på att rörelseaktiviteterna 
kan hänvisas till såväl konditionsträning, rörelseglädje, social aktivitet, motorisk träning och 
fritidsaktivitet. Friluftsverksamheten har en mindre separat del i ämnet, men är ändå inte obetydlig.  

Ämnet domineras av stimulans till goda vanor i kost och fysisk aktivitet, ge fysisk träning och 
utveckla kunskaper i fysisk träning. Ämnet präglas av hög aktivitet hos eleverna, som i sin tur ska 
leda till goda träningseffekter. Det positiva förhållningssättet förväntas leda till goda motionsvanor, 
då det ska leda till kunskaper om konditions- och styrketräning. Fokus på hälsa är att förhindra skador, 
sjukdomar, och riskerna med en dålig livsstil. Gemensamt för de framträdande diskurserna är att de 
har ett tydligt individualiserande perspektiv. Där den individuella fysiologiska kroppen är i fokus och 
hälsan blir därmed en individuell ensak, där individen själv bär ansvaret för hälsans varande eller icke 
varande. Ämnet idrott och hälsa kan därför bidra till att eleven tror att enbart fysisk aktivitet leder till 
hälsa och genom att eleven är fysiskt aktiv. Kunskapen som förmedlas till eleven fokuserar således 
på fysiologi, anatomi, och biologi, och med betoning på att förhindra skador och sjukdomar. Här 
framträder en dominant patogen syn på hälsa i undervisningen, med andra ord, en vetenskapligt 
normativ syn. Hälsa framträder som något som lärs in på de teoretiska lektionerna. Idrott, å andra 
sidan, står för den praktiska delen (ibid).  

Quennerstedts (2006) analys visar att ämnet har förskjutits från en idrottsdiskurs till en dominerande 
aktivitetsdiskurs. Trots att aktiviteterna inte förändrats mycket de senaste 30 åren så har ämnet, ur ett 
innehållsperspektiv, förändrats då rörelseaktiviteterna har en annan roll och syfte nu än tidigare.  

Ett dominerande patogent perspektiv på hälsa inom idrott och hälsar framkommer enligt Quennerstedt 
(2006).  Framträdande är att undervisningen i ämnets hälsodel ska stimulera till goda vanor i fysisk 
aktivitet och kost. Undervisningen ska möjliggöra för fysisk träning och utveckling av kunskaper om 
fysisk träning. Undervisningen främjar en hög aktivitetsnivå som ska leda till god träningseffekt, 
positivt förhållningssätt, stimulans till goda motionsvanor och kunskaper om konditions- och 
styrketräning. Analysen av synen på hälsa i ämnet handlar om att förebygga och förhindra sjukdom 
och risker med dålig kondition, en stillasittande livsstil och en dålig kosthållning. Det innebär att så 
länge eleverna rör på sig och är fysisk aktiva är det bra för hälsan. Trots ett större fokus i samhället, 
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och i skolans styrdokument, på hälsa och att hälsa skulle kunna innefatta både fysiskt, psykiskt och 
socialt välbefinnande och handla om hela människan och hennes livsmiljö, så förekommer 
beskrivningar av hälsa ur ett salutogent perspektiv i mycket liten omfattning i studiens undersökning 
av skolans lokala styrdokument. Hälsa är enbart en fysiologisk och medicinsk fråga. Ämnet 
domineras således av ett patogent hälsoperspektiv.  

Det salutogena synsättet på hälsa innebär, som vi diskuterat tidigare, ett bredare perspektiv på ämnet. 
Möjligheterna att finna andra delar i undervisningsinnehållet som kan betraktas som hälsoresurser 
förändras därför. Perspektivet öppnar för mer meningsskapande innehåll och hur dessa kan relateras 
till elevernas hälsoutveckling. Analysen i Quennerstedts avhandling visar ett hälsorelaterat innehåll i 
samtliga ämnesdiskurser förutom i moraldiskursen. Analysen fokuserar på lärande och demokrati 
som hälsoresurser (ibid). 

Det som framträder som av vikt för lärandet i ämnet är att hälsa bör begripas, hanteras och göras 
meningsfull. Demokrati som hälsoresurs framträder endast i mindre utsträckning. När hela ämnet 
idrott och hälsa analyseras ur ett salutogent perspektiv så är det på möjligheten till deltagande i rörelse 
och olika fritidsaktiviteter, utvecklande av sociala relationer, och ett livslångt engagemang som lyfts 
fram. Betraktat ur ett salutogent perspektiv kan hälsa då inbegripa ett engagemang i miljö- och 
hälsofrågor, att kunna hantera deltagande i lek, att uppleva ett välbefinnande i pågående aktiviteter, 
samt att känna delaktighet och ha inflytande i undervisningen (ibid).  

Med det salutogena perspektivet så kan andra frågor ställas om ämnet hälsa, vilket är viktigt i 
forskningen om hälsa. Frågor som till exempel öppnar upp för andra sätt att se på hälsa, kropp, 
relationen mellan rörelseaktiviteter, och hälsa. Det är i ämnets praktik som hälsoutvecklingen kan 
skapas genom hur aktiviteten genomförs och vad eleven utvecklar. Det finns hinder i undervisningen 
som ur ett salutogent perspektiv hindrar hälsoutveckling hos eleverna. Hinder som kan finnas är till 
exempel utanförskap, utslagning, minskat självförtroende och en negativ syn på sin egen kropps 
förmåga. Ur ett salutogent perspektiv på ämnet idrott och hälsa så kan alltså inte ämnet idrott och 
hälsa ensamt bära ansvaret för hälsofrågorna på skolan (ibid).  

 

6 Metod 
För att besvara vårt syfte och våra frågeställningar har vi utfört kvalitativa besöksintervjuer som 
metod i vår studie. Vi har valt en kvalitativ metod eftersom vi är intresserade av att utreda vår 
forskningsfråga på djupet. Genom intervjuer undersöks färre deltagare men förhoppningsvis 
undersöks de mer på djupet (Dahmström, 2011). 

Enligt Kvale och Brinkmann (2009) är det respondenternas synsätt som representerar den kvalitativa 
forskningsintervjun och det är deras erfarenheter som sätts i fokus. Kvale och Brinkmann (2009) 
menar också att forskarnas kunskaper om forskningsområde och metodval är avgörande för hur de 
kvalitativa intervjuerna kommer att bli. Detta har vi tagit fasta på genom att sätta oss in i tidigare 
forskning inom området innan intervjuerna genomfördes och även utfört en pilotstudie. Pilotstudien 
genomfördes på en kollega som undervisar i ämnet idrott och hälsa inom grundsärskolan. Enligt 
Ahrne och Svensson (2015) genomförs en pilotstudie i syfte att få bekräftat om valet av metod kan 
fungera. Forskaren kan prova om antalet frågor är tillräckligt och om frågorna är välformulerade och 
ställda på rätt vis och om innebörden förstås av respondenten. Pilotstudiens genomförande gav ett 
positivt resultat och respondenten ansåg att informationen var tillräcklig inför intervjun. I vår analys 
av respondentens svar ansåg vi att frågeställningarna i studien skulle fungera och troligtvis besvara 
studiens syfte och problemformuleringar.    
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Intervjuerna var semistrukturerade och vi följde en intervjuguide, (se bilaga A). Denna struktur valdes 
därför att i intervjusituationerna kunna möta spontana frågor och svar från respondenterna, utöver 
intervjuguidens. Möjligheten att ställa följdfrågor om något var oklart eller behövde förtydligas fanns 
också. Intervjuerna genomfördes på plats hos respondenterna, så kallade besöksintervjuer 
(Dahmström, 2011). Inför intervjuerna kontaktades respondenterna via e-post där de fick skriftlig 
information om undersökningen, ett så kallat missivbrev, (se bilaga B). Samt genom ett telefonsamtal 
där information om undersökningen också delgavs och tid för intervju bokades, vilket Dahmström 
(2011) menar är viktigt. Intervjuerna spelades in med respondenternas tillstånd. Inspelningarna 
transkriberades och användes för resultatanalysen.  

Enligt Dahmström (2011) finns det risker för intervjueffekter, till exempel att intervjuaren genom sitt 
sätt att ställa frågor påverkar respondenterna, eller att respondenterna känner sig tvungna att svara på 
ett visst sätt och utefter till exempel sociala normer, eller svara i enlighet med vad som låter bra. En 
annan risk med vårt metodval är att respondenterna svarar på frågorna på ett vis men i undervisningen 
visar ett annat förhållningssätt, synsätt och kunskaper som inte kommer fram under intervjun. 

6.1 Urval 
Enligt Dahmström (2011) är besöksintervjuer en metod som är dyrbar och tidskrävande då intervjuer 
ska bestämmas, genomföras, transkriberas och analyseras. Vi tänkte att genom att göra urvalet i ett 
samlat geografiskt koncentrerat område kunde vi minska både tidsåtgång och kostnader. Studien 
bygger på fem intervjuer med idrottslärare om deras erfarenheter och tankar kring om hur de tolkar 
och skapar förutsättningar för delaktighet och hälsa i ämnet idrott och hälsa för integrerade 
grundsärskoleelever. 

Det geografiska urvalet utgjordes av en mellanstor kommun i södra Sverige. Urvalet av respondenter 
begränsades till utbildade idrottslärare som undervisar en eller fler integrerade grundsärskoleelever. 
Genom att ta kontakt med rektorn för grundsärskolan i den valda kommunen fick vi förslag på 
respondenterna vi kontaktade. Det fanns initialt möjlighet till sju intervjuer. Det genomfördes fem 
intervjuer, då två idrottslärare avböjt att deltaga. En risk med vårt urval var att utbudet idrottslärare 
inte var så stort, och att vi därför riskerade att missa idrottslärare som besatt mer erfarenhet och 
kunskap om undervisning av integrerade grundsärskoleelever. Detta hade kunnat öka 
informationsinnehållet (Bryman, 2018). Intervjuerna genomfördes på respondenternas arbetsplatser 
och inom ramen för deras ordinarie arbetstid. De fem olika intervjuerna gjordes på fyra olika skolor, 
från tätortsnära skolor till en skola i ytterområdet. De intervjuade idrottslärarna undervisar på låg- 
och mellanstadiet i årskurserna 1-6. Intervjuerna varade i cirka 30 min.  

6.2 Forskningsetiska överväganden 
I studien har vi beaktat flera forskningsetiska principer, alla hämtade från Vetenskapsrådet (2002):  

Informationskravet: Deltagarna i intervjun har informerats om forskningens syfte. Deltagarna har 
informerats om deras uppgift i projektet och villkoren för deltagandet. Att deltagandet är frivilligt och 
att de kan avbryta när de vill. 

Samtyckeskravet: Respondenterna har gett sitt samtycke till deltagandet i studien och har därför rätt 
att själva bestämma över sin medverkan. 

Konfidentialitetskravet: Respondenterna har informerats om att alla deltagarna i undersökningen skall 
ges största möjliga konfidentialitet, det vill säga inga personliga uppgifter kommer lämnas i arbetet. 
Det innebär att utomstående inte skall kunna komma åt uppgifterna i undersökningen. 
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Nyttjandekravet: Det insamlade materialet från intervjuerna kommer endast användas till vår studie 
och kommer inte användas till något annat forskningsändamål. 

Respondenterna fick ta del av de forskningsetiska principerna i missivbrevet, (se bilaga B). 

6.3 Tillförlitlighet 
Vi kommer här föra en diskussion kring undersökningens reliabilitet och validitet. Detta har vi valt 
att göra för att säkerställa vår undersökningskvalitet. 

6.3.1 Reliabilitet och validitet 
Reliabilitet handlar om undersökningens tillförlitlighet och om resultatet kan återskapas vid andra 
tillfällen och av andra forskare (Kvale & Brinkmann, 2009). Att vår studie kommer att få liknande 
resultat vid ett annat tillfälle kan tänkas vara svårt då resultatet i studien har baserats på idrottslärarnas 
tankar och erfarenheter kring frågor om delaktighet och hälsa i ämnet idrott och hälsa för integrerade 
grundsärskoleelever. Eftersom studien består av få deltagare så ger inte studien en rikstäckande bild 
över vad idrottslärare i allmänhet har för tankar och erfarenheter i vår forskningsfråga. Med tanke på 
examensarbetets omfång och därmed begränsning så är det dock svårt att genomföra studier som kan 
ge rikstäckande och/eller helt generaliserbara resultat. Vi är medvetna om denna begränsning.  

Validitet handlar om ifall vår studie har mätt det den avsett att mäta, det vill säga studiens giltighet 
(Kvale & Brinkmann, 2009). I vårt arbete har vi utformat en intervjuguide vars frågor ska kunna ge 
oss information som ger oss svar till vårt syfte och våra frågeställningar. Respondenterna har efter 
intervjuernas transkribering fått läsa igenom dem för att bekräfta att informationen är riktig och 
stämmer överens med de erfarenheter och uppfattningar som respondenterna har, så kallad 
respondentvalidering (Bryman, 2018). 

 

7 Resultat och Analys  
I det här kapitlet kommer resultatet av våra fem intervjuer att redovisas och sedan analyseras i relation 
till studiens teoretiska förankring. Våra respondenter undervisar i årskurserna 1-6 och deras 
utbildning, år i yrket och erfarenhet av undervisning av grundsärskoleelever finns att läsa, (se bilaga 
C). Resultat kommer redovisas under olika rubriker som är kopplade till vår studies syfte och 
frågeställningar. Respondenterna presenteras i resultatet under fiktiva namn i form av informant och 
en siffra. 

7.1 Delaktighet 
7.1.1 Hur definierar du begreppet delaktighet? 
Delaktighet beskrevs av alla respondenterna som att eleverna är delaktiga i det man gör på 
lektionerna. Deras svar, utöver delaktighet under aktivitet på lektionerna, varierade sedan. 
Delaktighet kan vara en egenupplevd känsla och något praktiskt som man kan se. 

Under intervjuerna kom det fram från flera av respondenterna att det är svårt att veta om eleven själv 
känner sig delaktig då det är elevens egen känsla som avgör.   

Några respondenter talar om att delaktighet kan vara att man ingår i en grupp och att pedagogen 
behöver skapa förutsättningar för delaktighet. 

“Man kan ju vara med att göra en lek, men man kanske inte är så delaktig” (informant 3). 
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Delaktighet anses av samtliga respondenter som ett viktigt begrepp men det framkom också att 
begreppet är utmanande, kan betyda mycket olika saker och behöver kontinuerligt lyftas i 
arbetsgrupper. 

“Vad tänker man egentligen? Jag kan tolka utifrån mina erfarenheter och min kunskap. […] använder man 
bara ordet kan det vara lurigt. Vi behöver fundera på vad vi menar med det egentligen” (informant 2). 

“Delaktighet kan betyda väldigt mycket, att alla ska kunna vara med efter sina förutsättningar, det tycker 
jag är viktigt. Alla ska inte ha samma mål utan man får hitta olika mål för olika individer” (informant 5). 

I svaren framkommer exempel på Antonovskys resonemang om KASAM där han betonar att  känslan 
av sammanhang inte enbart kan ses som en kognitiv förmåga, utan menar att det är av stor vikt att 
känna engagemang och delaktighet i situationer elever befinner sig i. Resultatet visar också på att 
idrottslärarna ser delaktighet som något viktigt, utmanande och ett begrepp som behöver lyftas på 
skolan och i arbetslaget, vilket går att koppla till att individens känsla av sammanhang enligt 
Antonovsky skiljer sig mellan olika människor, vilket kan innebära att det som gör att en elev känner 
meningsfullhet eller ökar delaktighet kan en annan elev uppleva meningslöst och segregerande. 

7.1.2 Hur ser du på relationen mellan delaktighet och lärande? 
Elevernas delaktighet hör ihop med deras lärande anser respondenterna. 

“Det är viktigt att eleven får känna sig delaktig för att känna ett lärande” (informant 2). 

“Är man inte delaktig så är det svårt att lära sig” (informant 3). 

“Om lärandet ska vara lustfyllt så är delaktighet rätt bärande tror jag” (informant 4). 

En av respondenterna menar att delaktighet är viktig för lärandet men att det också är viktigt att förstå, 
och det kan betyda att eleven får enskild hjälp. Det finns också lärande i att sitta och titta, och lärande 
som är mer tragglande menar någon respondent. 

“Lärandet kan man få in i idrotten också bara genom att sitta med och titta på men jag tycker ändå man behöver 
visa det genom att vara delaktig, både lära och se och vara delaktig, det tror jag på” (informant 5). 

I likhet med Antonovskys resonemang om det salutogena perspektivet på hälsa och KASAM kan man 
i svaren utläsa att samtliga respondenter menar att delaktighet och lärande hör ihop. KASAM innebär 
att individen i interaktion med andra kan öka sin förståelse för olika händelser i tillvaron. 
Respondenterna påvisar att elevernas känsla av delaktighet kan variera hos elevernas och kan kräva 
olika stöttning, till exempel genom vuxenstöd, olika hjälpmedel som till exempel bildstöd i 
undervisningen, men också resurser att lyckas i de sociala processerna och med delaktigheten i 
undervisningen, vilket Antonovsky menar är viktigt gällande undervisningens hanterbarhet. En av 
respondenternas svar “om lärandet ska vara lustfyllt är delaktighet rätt bärande” (informant 4) är ett 
tydligt exempel på begreppet meningsfullhet som inbegrips i KASAM. 

7.1.3 Hur skapar du förutsättningar för delaktighet i skolämnet idrott och hälsa? 
Respondenterna menar att förutsättningar för delaktighet handlar om att anpassa undervisningen efter 
elevens förutsättningar så att eleven har möjlighet att vara delaktig. 

“Jag tänker så här att när man kommer till mig ska man ha möjlighet att hänga med oavsett vad man har 
för förmågor” (informant 4). 

“Vid t ex hinderbana kan man ge olika förutsättningar så alla kan klara det på olika nivåer, man ska utmana 
de duktiga så det inte blir för enkel situation” (informant 5). 
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De flesta respondenterna menar att de inte tänker annorlunda i sin idrottsplanering när de har en 
integrerad grundsärskoleelev. Men det framkommer också att det beror på vilken elev det är och hur 
klassen är. 

“Kollar man på syftet och det centrala innehållet så är det ganska mycket samma” (informant 3). 

“Jag försöker planera upp lektionerna likadant […] sen gör jag någon specialare om det behövs” (informant 
5). 

Andra viktiga förutsättningar som tre av respondenter nämnde var gruppen och att läraren behöver 
tänka till när de gör mindre grupper, och vilka personer den integrerade grundsärskoleeleven ska 
samarbeta med för det kan påverka hur delaktig eleven blir. 

Tre av respondenterna pratade om att undervisningen måste vara tillgänglig för eleverna. De kan 
handla om hur läraren visualiserar undervisningen för att fler ska förstå och vara delaktig i 
undervisningen, men också att följa en struktur som eleverna känner igen. 

“Jag har bilder som speglar min lektion, med en god struktur 1,2,3. Jag har samma struktur hela tiden så 
man vet vad man kan förvänta sig [...] Jag försöker jobba både muntligt, med bilder och text och självklart 
min kropp för att visa” (informant 4). 

“För de här eleverna (integrerade grundsärskoleelever) är det viktigt att tänka till som lärare, att man 
planerar utifrån att man har en elev som behöver extra stöd eller extra förklaringar” (informant 1). 

Idrottslärarna hade olika förutsättningar i sin undervisning då några av de integrerade 
grundsärskoleeleverna hade en assistent med sig under lektionerna och några saknade detta. 

Vidare nämns att förutsättningar i arbetet med delaktighet kunde vara bättre om lärarna hade haft mer 
tid att planera undervisningen, och i de fall eleverna har assistent behöver man tid för att delge 
assistenten om lektionsinnehåll och annan information som gynnar både undervisning och elev.  

“Det är ju en organisationsfråga att skolan ser till att jag som pedagog har den tiden” (informant 2). 

“För min del är det en organisationsfråga eftersom jag jobbar både på fritids och på skolan (idrottslärare), 
jag känner att jag inte får ihop 100% ” (informant 5). 

Utifrån Antonovskys resonemang om KASAM kan en korrelation med respondenternas svar utrönas. 
Respondenterna pratar om att delaktighet är viktigt för elevernas lärande och att undervisningen ska 
vara tillgänglig för eleverna vilket kan innebära att undervisningen visualiseras och följer en tydlig 
struktur. Begriplighet är ett av KASAMs begrepp det handlar om att genom att göra undervisningen 
begriplig, strukturerad och ordnad så ökar elevens förutsättningar att göra lektionens innehåll 
gripbart. Ett annat begrepp som diskuteras i samband med KASAM är hanterbarhet. Hanterbarheten 
hos eleverna kan handla om vilka resurser de har tillgång till under lektionerna, det kan handla om 
vilken hjälp de får för att möta lektionsinnehållet och de krav som ställs. Respondenterna lyfter detta 
i samband med hur de tänker om gruppindelning för att öka delaktigheten hos grundsärskoleeleverna, 
anpassa lektionerna efter elevernas förutsättningar, men även i relation till om eleverna har tillgång 
till assistent under lektionen.  Tre av respondenterna menar att gruppkonstellation och samarbetet i 
hög grad påverkar hur delaktig grundsärskoleeleverna blir och detta är något Antonovsky menar 
påverkar hur meningsfullt eleverna tycker en aktivitet är.  Meningsfullhet är kopplat till motivation 
och en fungerande grupp och ett bra samarbete kan då påverka hur meningsfull aktiviteten blir, något 
som också är i linje med respondenternas svar.   
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7.2 Hälsa 
7.2.1 Hur beskriver du begreppet hälsa? 
Fyra respondenter beskriver att den psykiska och fysiska delen av individen måste samspela för att 
uppnå hälsa. Mår individen bra fysiskt och psykiskt skapar det hälsa. Två av respondenterna placerar 
hälsa i ett större sammanhang. Att hälsa är individuellt. Att hälsa för en individ är något annat för en 
annan individ. Att individen bör veta vilka faktorer som påverkar ens hälsa. Att känslor, tankar och 
rörelse ska bilda en helhet. En respondent nämner inte den psykiska delen alls. Alla har en samsyn 
att hälsa är viktigt. Att må bra är avgörande för en individ och dess livskvalité. 

Här framträder ett salutogent perspektiv hos respondenterna då de menar att hälsa är individuellt för 
varje individ och att hälsa är viktigt för att må bra och känna livskvalité, vilket överensstämmer med 
Antonovskys syn på faktorer som ingår i KASAM. Svaren samstämmer också med Antonovskys syn 
på att en god psykisk hälsa skapar en ökning av individens “känsla av sammanhang”. 

7.2.2 Hur synliggörs de hälsofrämjande aktiviteterna i undervisningen?                            
Fyra av respondenterna lägger in teorilektioner om kost, sömn och kroppen i sitt arbete. 
Teorilektionerna är förlagda till senare delen av mellanstadiet. De fem respondenterna har en samsyn 
om att under den praktiska delen av idrottsämnet så ska eleven få uppleva rörelseglädje, öka 
förståelsen av hur lektionen har påverkat elevens hälsa, och att man mår bra av att röra sig.  

“Jag har en uteaktivitet på morgonen. Då är det rörelse med glädje och olika lekar. Barnen själva får vara 
delaktiga med att komma med förslag. Där försöker jag att barnen ska få fatt på det, hitta glädjen med att 
röra sig. Att man kan må bra av det” (informant 2). 

Respondenterna har en samsyn om att de hälsofrämjande praktiska aktiviteterna synliggörs för eleven 
genom att eleven får uppleva rörelseglädje och vara delaktig. Förståelse för meningen med 
lektionsinnehållet, och att få vara med att bestämma ökar elevernas känsla av sammanhang då fokus 
bland annat läggs på begriplighet och meningsfullhet.  

7.2.3 Hur beskriver du hälsa i idrottsämnet idrott och hälsa? 
En respondent talar om att skolan bör visa mer forskning om ämnet hälsa för eleven. Detta för att 
eleven ska förstå att det inte är lärarens egen åsikt om hälsa som undervisas. Tre av respondenterna 
upplever att hälsobiten i ämnet har tagit tid från den praktiska delen av ämnet. Respondenterna 
undervisar ämnet teoretiskt med början på mellanstadiet. De undervisar bland annat i kost, sömn och 
rörelse. De har en samsyn om att ämnet idrott och hälsa skulle ha fler timmar i timplanen. Att en 
delning av ämnet idrott och hälsa skulle var önskvärd. De anser att fysisk aktivitet/rörelse är ämnet 
idrott och hälsa. De anser att hälsa i ämnet idrott och hälsa är teoretiskt och tar tid från ämnets 
rörelsedel, idrott i ämnet. Två av respondenterna som undervisar på lågstadiet har hälsobiten inbakad 
i den praktiska lektionen. Den ena respondentens beskrivning är: 

“Hur behöver vi vara för att alla ska våga? Vad upplever eleven på lektionen? Hur är känslan? Äter eleven 
frukost? Vad gör eleven på sin fritid i rörelse?” (informant 4) 

“Om man misslyckas på varje lektion och barnen bara skrattar åt en så kommer det aldrig bli idrott och 
hälsa, då blir det istället idrott och psykisk ohälsa” (informant 4). 

Det saknas ett tydligt salutogent perspektiv i respondenternas beskrivning av hälsa i idrottsämnet. 
Endast en respondent lyfter frågor med ett salutogent perspektiv där respondenten tänker på faktorer 
som hos eleven kan skapa resurser för hälsa.  
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7.2.4 Hur skulle du säga att idrott och hälsa hör samman?                                      
Alla respondenterna har en samsyn om att idrott och hälsa hör ihop. Att de olika delarna fysiskt och 
psykiskt hör ihop. Att kost, sömn och rörelse är viktigt för elevens hälsa och skolprestationer. Det ska 
vara en balans mellan de olika delarna. Två av respondenterna tycker däremot att det ska heta rörelse 
och hälsa. Att skolan ska ha betoning på rörelseglädje. 

“Framförallt när det gäller barn med motoriska svårigheter så ska vi inte utsätta de för fotbollsmatch jämnt. 
De är långt efter de som redan kan. Det vet de om så det behöver vi som idrottslärare i skolan inte påminna 
om. Jag tänker rörelse det hör ihop tycker jag” (informant 2). 

Här framkommer till viss del Antonovskys resonemang kring det salutogena perspektivet. De olika 
delarna fysisk aktivitet och psykisk hälsa är hälsofrämjande faktorer och kan skapa resurser för hälsa 
om de har en balans och ses ur ett rörelseglädjeperspektiv enligt respondenterna. 

7.2.5 Hur lägger du upp undervisningen kring hälsofrågorna?                                        
Två av respondenterna tar hjälp av filmer och bilder. En respondent lägger även ut filmerna så att 
eleven i fråga kan repetera tillsammans med sin assistent. Respondenten nämner att eleven aldrig talar 
om ifall det är roligt eller tråkigt, eller om eleven förstår eller ej. Respondenten är nöjd med att eleven 
är där, då anser respondenten att eleven är delaktig. En respondent gör muntliga test för eleven när 
övriga klassen har skriftligt test.  Två respondenter samarbetar med andra lärare för att täcka upp 
ämnets olika delar. En respondent samarbetar med extern expertis. Denna respondent menar att det 
är andra vuxna som behöver leda eleven till hälsa. Eleven själv har inte förmågan. Det är nätverket 
runt eleven som har ansvaret för om eleven ska uppnå hälsa. Respondenten anser att det är stora 
brister i organisation mellan skola, hem och fysioterapin.  

“Förmågan att själv ta ansvaret har inte särskoleeleven, inte att ta till sig själv. Där är vuxenstöd hela tiden 
viktigt för att få eleven att känna i kroppen vad som är bra men att det är vi som måste hjälpa eleven att 
känna det” (informant 2). 

Tre av respondenterna gör inga extra anpassningar i undervisningen för den integrerade eleven. Precis 
som Antonovskys teori om KASAM visar svaren på att några av respondenterna menar att samarbete 
med andra pedagoger, extern expertis och andra vuxna är faktorer som skapar resurser för att leda 
eleven till hälsa och göra undervisningen i idrott och hälsa begriplig, hanterbar och meningsfull för 
eleven. 

7.2.6 Hur skapar du förutsättningar för hälsa i skolämnet idrott och hälsa? 
Respondenterna har en samsyn om att det handlar om att prata med eleverna. Att få eleven att 
reflektera över vad som händer. Varför gör jag detta? Varför tränar jag olika saker? så att eleven 
känner en mening med vad eleven gör. Alla har en samsyn att gruppindelning är viktigt inför 
undervisningen. Tre av respondenterna har samsynen att delaktigheten i gruppen och med sina 
klasskamrater minskar när eleven kommer till mellanstadiet. Den integrerade eleven och gruppen har 
växt ifrån varandra. Detta kan skapa en sämre hälsa för eleven om den känner utanförskap och inte 
känner tillhörigheten i gruppen som tidigare, menar de. 

Här syns samband med KASAM genom att respondenterna har en samsyn om att prata med eleverna 
är av vikt för att få eleven att reflektera. Det ökar förutsättningarna för begripligheten och 
meningsfullheten hos eleven. Antonovskys salutogena syn på känslan av sammanhang framträder 
tydligt genom att respondenterna anser att gruppindelningen är viktig i undervisningen. 
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7.2.7 Upplever du någon skillnad gällande arbetet med hälsa vid integrerad 
grundsärskoleelev än mot arbete med grundskoleelever?                                                 
Fyra av fem respondenter upplever skillnad och att de inte har kunskap om elevens eventuella 
svårigheter. De upplever att deras förutsättningar att nå fram till eleven är begränsad. Att möta elevens 
svårigheter och veta om eleven förstår vad de vill förmedla i undervisningen är något de ofta saknar 
kunskap om. De upplever att det är svårare med delaktigheten i gruppen när eleven blir äldre. Tre av 
respondenterna har elev utan extra pedagogstöd. En respondent uppger att eleven inte har reflekterat 
över skillnaden. 

Här framträder ett tydligt synsätt hos respondenterna att svårigheter med att få balans i KASAM:s 
olika delar blir svårare när den integrerade grundsärskoleeleven blir äldre. De upplever att 
delaktigheten blir svårare och då möjligheten till känslan av ett sammanhang. Respondenternas egna 
okunskaper, inte minst i brist på begriplighet och hanterbarhet, framträder också som ett hinder för 
att främja hälsa i undervisningen av integrerade särskoleelever. 

7.2.8 Vilket lärande vill du att eleven ska ha med sig från ämnet idrott och hälsa?        
Fyra av respondenterna har en samsyn om att det ska vara kul/roligt att röra på sig. Att eleven ska 
känna en rörelseglädje. Att eleven ska få en vilja att röra sig även på fritiden. Rörelseglädje är olika 
för olika elever. Två av respondenterna vill att eleven får med sig att våga prova, och att göra sitt 
bästa är bra nog. En respondent tycker även att kost, sömn och den fysiska delen är viktig.  

Här framträder exempel på Antonovskys resonemang om att fokusera på och lyfta det starka och 
bygga på de resurser eleverna har. Antonovsky menar att meningsfullheten kan öka om eleven får 
utveckla sin egen kompetens och får de resurser som krävs för att känna att aktiviteten är värd att 
lägga sin energi, engagemang och hängivelse på. Betoningen på rörelseglädje och att ämnet Idrott 
och hälsa ska leda till att det ska vara kul och roligt att röra sig är i enlighet med KASAM en viktig 
aspekt då utan en hög känsla av meningsfullhet kan de andra komponenterna som begriplighet och 
hanterbarhet riskera att bli kortvariga. 

7.2.9 Vad anser du om din skolas förutsättningar för arbete med integrering/ delaktighet/ 
hälsofrämjande?                                                                         
Alla respondenterna har samsyn om att förutsättningarna till ett bra arbete för eleven saknas. Det är 
brister i organisationen, pedagogiskt/kommunikativt stöd till eleven, i överlämningssamtal, och att 
teknisk utrustning saknas.  

Kopplat till Antonovskys resonemang så påverkar det elevernas KASAM om pedagogerna inte har 
rätt förutsättningar/möjligheter att ge eleverna en tillgänglig undervisning med rätt förutsättningar för 
en hög känsla av sammanhang (KASAM). 

7.2.10 Hur tror du att grundsärskoleeleven upplever idrott och hälsa?                                   
Det är en samsyn hos respondenterna om att de uppfattar att eleven trivs på idrotten. Detta även om 
eleven sitter på bänken och tittar på undervisningen eller till stora delar är med sin assistent, och inte 
gruppen. Delaktighet betyder inte samma för en person som för någon annan. Det framträder en 
samsyn hos respondenterna att delaktighet är olika för olika individer.   

Respondenterna upplever att eleven känner sig delaktig och upplever det Antonovskys menar att en 
känsla av ett sammanhang innefattar. Begriplighet, ett av KASAMs begrepp handlar just om att göra 
undervisningen begriplig, strukturerad och ordnad så att elevens förutsättningar för att göra lektionens 
innehåll gripbart ökar. Ett annat begrepp som diskuteras i samband med KASAM är hanterbarhet. 
Hanterbarheten hos eleverna kan handla om vilka resurser de har tillgång till under lektionerna.   
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7.2.11 Hur ser du på relationen mellan delaktighet och hälsa?                                                    
Alla fem respondenterna har samsynen att delaktighet främjar hälsa. Det är viktigt att känna 
delaktighet för att känna hälsa, men att delaktighet kan uppfattas olika av olika personer. Det kan vara 
känslan av att vara delaktig i en grupp eller vara med en assistent. Behovet är olika. En respondent 
säger att elevens känsla att kunna påverka sitt innehåll och att eleven kan befinna sig i ett sammanhang 
oavsett vilka förmågor den besitter är av betydelse för relationen mellan delaktighet och hälsa. 

Här syns ett samband till KASAM genom att delaktighet är en hälsofrämjande faktor i skapandet av 
hälsa. I respondenternas tidigare förklaring på hur de beskriver ordet hälsa så nämndes just att må 
individen bra fysiskt och psykiskt, skapar det hälsa. I denna fråga betonar de, i enlighet med 
Antonovskys resonemang, vidare att delaktighet, som ett socialt fenomens, också främjar hälsa. 
Delaktighet är olika för olika individer vilket går att koppla till att individens känsla av sammanhang 
enligt Antonovsky. KASAM kan som sagt skilja sig mellan olika människor, vilket kan innebära att 
det som gör att en elev känner meningsfullt eller ökar delaktighet kan en annan elev uppleva 
meningslöst och segregerande. Däremot behöver alla känna sig del av ett sammanhang för att må bra 
och utveckla sin hälsa. Känslan över att kunna påverka ett innehåll ökar meningsfullheten och 
engagemanget i den specifika situationen, enligt Antonovsky. 

 

8 Diskussion 
Vi kommer här nedan presentera vår diskussion i två delar, resultatdiskussion och metoddiskussion. 
Syftet med vår studie var att undersöka hur grundskolans idrottslärare tolkar och skapar 
förutsättningar för delaktighet och hälsa i ämnet idrott och hälsa för integrerade grundsärskoleelever. 

I vår resultatdiskussion kommer vi ta upp, tolka och diskutera det resultat vi fått fram och redovisa 
det utifrån våra tre frågeställningar. I metoddiskussionen reflekterar vi kring val av metod, urval och 
genomförandet av intervjuerna. 

8.1 Resultatdiskussion 
8.1.1 Hur definierar grundskolans idrottslärare begreppet delaktighet? 
Respondenterna definierar begreppet delaktighet som att eleverna deltar i det de gör på lektionerna, 
något som hör ihop med elevernas lärande och av några respondenter som elevernas egen känsla av 
till exempel tillhörighet i en grupp. 

Vår erfarenhet och det som vi sett i den tidigare forskningen, och också diskuterat i bakgrunden talar 
för att delaktighet inbegriper mer än så och att delaktighet inte endast kan betraktas ur ett perspektiv 
vilket gör begreppet problematiskt.  En anledning till problematiken kan bero på hur skolan arbetar 
med aspekter som delaktighet, inkludering och ”en skola för alla” då, en integrerad grundsärskoleelev 
kan ha svårt att känna tillhörighet, samhandling i skolans aktiviteter som helhet, alternativt också till 
idrottsundervisningen, om det endast är under dessa lektioner eleven ingår i gruppen. En viktig aspekt 
är att all personal ute på skolorna måste arbeta aktivt med den sociala gemenskapen och att ta ansvar 
för att grundsärskolan och grundskolan ska bli till en gemenskap och vi, likt respondenterna, upplever 
att detta samarbete i många fall brister. Dessa brister framkommer också i Inelands (2014) studie. Vi 
tänker att om den sociala gemenskapen mellan grundsärskolan och grundskolan saknas så missgynnas 
elevernas möjlighet till KASAM och för integrerade grundsärskoleelever, som inte från början har 
sin tillhörighet i klassen, ökar den risken dramatiskt. Idrottslärarna möter elevgruppen främst under 
lektionerna (idrott och hälsa), vilket också leder till en begränsning gällande tid att få till ett väl 
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fungerande socialt samspel; ett samspel som sträcker sig både över idrottslektionerna och över andra 
aktiviteter inom skola/fritid. 

Vidare så är de sex delaktighetsaspekterna som vi redogjorde för i bakgrunden ett sätt att se på 
delaktighetsbegreppet, men inte det enda och/eller det enda rätta. Har respondenterna inte tidigare 
funderat på delaktighet på detta sätt så kan det vara en bidragande orsak till att inte alla aspekterna 
nämns i definitionen av begreppet, vilket vi får tänka på i vårt resultat och diskussion av studien. Vi 
får inte fram en rättvis bild i vår studie då vi endast kan gå efter resultatet av våra intervjuer. Hade vi 
kompletterat intervjuerna med till exempel observationer hade vi kunnat få fram mer material att 
analysera, och detta skulle kunna ha visat att respondenterna arbetar med delaktighet på fler, 
alternativt färre sätt än vad de nämner under intervjun.  

Respondenterna visar på att delaktighet är ett utmanande begrepp som kräver en samsyn och att man 
i arbetslag bör diskuterar begreppet och funderar på vad man menar med begreppet. Det framkommer 
också att skolorna/pedagogerna har olika förutsättningar att arbeta med delaktighet och att det hade 
behövts mer tid för planering, samplanering, och diskussion/reflektion kring olika begrepp och 
förhållningssätt, och att det i mångt och mycket är en organisationsfråga som behöver beaktas. 

Respondenterna är överens om att delaktighet hör ihop med elevernas lärande, och att lärarnas 
förmåga att anpassa undervisningen efter elevernas förutsättningar påverkar elevernas möjligheter att 
vara delaktiga, men samtidigt menar de att de inte tänker annorlunda i sin idrottsplanering vad gäller 
delaktighet när de har en integrerad grundsärskoleelev i klassen. Respondenterna motsäger sig själva 
här i sitt resonemang genom att deras resonemang om delaktighet kontra undervisning inte 
överensstämmer. Detta, i sin tur, kan leda till att den integrerade grundsärskoleeleven inte erbjuds en 
undervisning som passar elevens förutsättningar, eller tar till vara på elevernas olikheter och ser dem 
som tillgångar i undervisningen. Samtidigt får vi inte i studien exakt veta vad de faktiskt gör för att 
anpassa undervisningen efter elevernas förutsättningar, vilket kan innebära att lärarna möjliggör 
delaktighet på många fler, och andra sätt för eleverna än vad de nämner under intervjuerna. 

Om inte delaktigheten tas på allvar kan det hämma elevernas KASAM och dess betydelse som 
hälsofrämjande. Det framkom också att arbetet med delaktighet upplevdes bli svårare när eleven 
börjar mellanstadiet än när eleven går på lågstadiet. Enligt Antonovsky (2005) utvecklas elevernas 
KASAM under barndomen och om skolorna vill öka elevernas KASAM är de sociala aspekterna än 
viktigare att arbeta med också på mellanstadiet. 

Några av respondenterna menar att delaktighet handlar om en egen känsla och den känslan skiljer sig 
från individ till individ. Denna aspekt är inte det som i första hand beaktas i arbetet med delaktighet, 
trots att den har stor betydelse för till exempel engagemang, som har stort utrymme i Antonovskys 
(2005) teori om KASAM. Detta har givetvis också en påverkan på elevernas lärande, vilket även 
Andersson och Sandgren (2015) belyser med sin forskning. En anledning till problematiken kan vara 
att det är svårt att, som det framkom i resultatet, få eleverna att berätta om sina tankar om 
undervisningen, och vad de känner och vill göra. Det är kanske det, tillsammans med de brister som 
fanns på organisationsnivå, som påverkar deras sätt att de på delaktighetsaspekterna också gör att de 
väljer att utesluta dessa från deras beskrivning av delaktighet då deras tid, kunskaper och 
förutsättningar är begränsade enligt dem själva. Men vi tänker också att detta resonemang kan handla 
om att undervisningen inte är tillräckligt tillgänglig för eleven, och det är av den anledningen som 
elevens tankar och känslor om undervisningen inte kommer fram. Några av respondenterna gick på 
en delad tjänst och arbetade både som fritidspedagog och idrottslärare. Ett sådant uppdrag begränsar 
deras möjlighet att delta i gemensam planering och de upplevde ofta att de inte kunde göra ett 
hundraprocentigt arbete som idrottslärare.  Om tillräckligt med tid, för till exempel planering inte 
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finns, så anser vi att det kan leda till att skolans kunskapsuppdrag prioriteras, och mindre tid läggs på 
frågor och arbete kring värdegrund och demokrati.  

8.1.2 Hur definierar grundskolans idrottslärare begreppet hälsa?                 
Respondenterna i vår studie har ingen tydlig gemensam definition på vad begreppet hälsa står för. 
Det framträder dock en gemensam salutogen syn på hälsa hos respondenterna eftersom de anser att 
hälsa är individuellt för varje individ och att hälsa är av betydelse för individens mående och 
livskvalité. Det stämmer också väl överens med Antonovskys (2005) faktorer för KASAM. 

Eriksson (1991) beskriver att definitionen av hälsa är ett begrepp med många olika innebörder i olika 
sammanhang. Hon beskriver det som ett evighetsproblem. Det går aldrig att finna en helt 
tillfredsställande definition på hälsa, då det förändras i takt med samhället. Denna förändring i 
definitionen och betydelsen av hälsa, framkommer också i resultaten. Fyra av fem respondenter har 
en samsyn om att begreppet består av både en fysisk och en psykisk del som samspelar för att 
individen ska uppnå hälsa. Två respondenter placerar hälsa i ett mer holistiskt sammanhang hos 
individen, att hälsa är individuellt, och att individen bör ha kunskap om faktorer som påverkar hälsan. 
Det är ingen av respondenterna som nämner den sociala biten i begreppet hälsa. I relation till 
kursplanen för idrott och hälsa stämmer deras tolkning överens med kursplanens tolkning av hälsa. 
Där står skrivet att “undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om vad som 
påverkar den fysiska förmågan och hur man kan påverka hälsan. Därigenom ska eleverna utveckla 
kunskaper om hur fysisk aktivitet förhåller sig till psykiskt och fysiskt välbefinnande” (Skolverket, 
2011, s. 33). I kursplanens syfte nämns inte den sociala aspekten som en hälsofrämjande aspekt, vilket 
vi tänker kan påverka idrottslärarnas syn på ämnet. Det nämns däremot att eleverna skall ges 
möjlighet att utveckla samarbetsförmåga, men detta nämns inte tillsammans med ovanstående 
faktorer som anses påverka hälsan (ibid). Däremot så handlar skolans uppdrag om att både förmedla 
kunskaper, och möjliggöra lärande inte bara inom olika ämnen, utan också gällande demokrati och 
värdegrundsfrågor. Ett av grundsärskolans specifika utbildningssyfte handlar också om att 
“utbildningen ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och ge en god grund för ett aktivt 
deltagande i samhällslivet” (SFS 2010:800, 11 kap. 2§). Vi tänker att beroende på hur skolkulturen 
och arbetet med skolans dubbla uppdrag är implementerat, så får det olika konsekvenser ute i 
verksamheten när det handlar om dessa frågor. Sett ur ett salutogent perspektiv missar respondenterna 
i sin beskrivning av begreppet hälsa den sociala aspekten och delaktighetens betydelse för hälsa och 
KASAM. Vi anser att det finns en koppling mellan KASAM och de sex delaktighetsaspekterna som 
diskuteras i bakgrunden, och att de är viktiga att beakta om undervisningen skall ses ur ett salutogent 
perspektiv, inte minst eftersom hälsan, enligt Antonovsky (2005) påverkas av balansen mellan dessa 
faktorer. 

Respondenterna nämner att delaktighet är viktigt för eleverna och dess lärande och att delaktighet 
främjar hälsa och är en viktig hälsofrämjande aktivitet. Quennerstedt (2006) menar också att när idrott 
och hälsa ses ur ett salutogent perspektiv så handlar det bland annat om deltagande i rörelse, 
fritidsaktiviteter, utvecklande av sociala relationer, inflytande i undervisningen och ett livslångt 
engagemang. Kursplanen för idrott och hälsa (Skolverket, 2011) nämner att undervisningen ska ge 
alla elever förutsättningar för att reflektera över sambandet mellan rörelse, hälsa och livsstil. 

Två av respondenterna menar att hälsa är individuellt och att hälsa inom idrott och hälsa bland annat 
handlar om att lära eleven vilka faktorer som påverkar elevens hälsa, till exempel kost, sömn och 
rörelse. Tre av respondenterna har en tydlig samsyn att hälsa är något som lärs in på de teoretiska 
lektionerna. Lektionsinnehållet har ett tydligt fokus för att stimulera till goda vanor i kost, sömn och 
fysik. Två av respondenterna har hälsobiten inbakad i den praktiska lektionen. Respondenterna har 
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en klar samsyn att under den praktiska delen av ämnet ska eleven få uppleva rörelseglädje, förståelsen 
av lektionens påverkan på hälsan. Det är en dominans till att den praktiska undervisningen innehåller 
hög aktivitet som ska leda till god träningseffekt. Vår tolkning av resultatet visar att respondenterna 
har en salutogen syn på definitionen av hälsa, men att den praktiska delen av undervisningen har ett 
tydligt patogent perspektiv, eftersom det är samhällets normativa och patogena syn som präglar 
arbetssättet i undervisningen av ämnet hälsa och det hälsofrämjande arbetet, då det handlar om att 
vara fysiskt aktiv, äta rätt och sova bra (Quennerstedt, 2006). Respondenterna fokuserar också på att 
de praktiska inslagen i ämnet ska vara lustfyllda för att eleven ska vilja röra sig även på fritiden. Det 
framkom inte om det teoretiska som respondenterna kopplade till hälsa skulle vara lustfyllt.  
Grundantagandet verkar vara att mår individen bra fysiskt och psykiskt skapas hälsa. Det finns också 
ett individualiserande perspektiv inom idrott och hälsa där hälsa blir en individuell ensak som 
individen själv bär ansvaret för (Quennerstedt, 2006). I relation till Inelands (2013) rapport om 
personer med utvecklingsstörnings sviktande hälsa, ser vi då att med ett sådant synsätt kan potentiellt 
sett orsaka bekymmer då forskning visar att personer med utvecklingsstörning har större emotionella 
och adaptiva problem i jämförelse med befolkningen i övrigt, vilket också bidrar till att många 
personer med utvecklingsstörning befinner sig i behov av ett vardagligt stöd och andra begränsningar 
till följd av sin intellektuella funktionsnedsättning. Detta kan också påverka deras förmåga att ta 
ansvar för sin egen hälsa och det i sig kan vara avgörande för deras upplevelse av sin livskvalité. 

8.1.3 Påverkar förståelsen av begreppen ”delaktighet” och ”hälsa” hur grundskolans 
idrottslärare skapar förutsättningar för delaktighet i hälsofrämjande aktiviteter? 
Respondenternas egna tolkningar av begreppen påverkar hur de skapar förutsättningar för delaktighet 
och hälsa i de hälsofrämjande aktiviteterna. Detta framkommer både från respondenterna och från 
tidigare forskning som vi använt oss av i vårt arbete. Idrott och hälsa har genomgått stora förändringar 
under åren och det gör att kursplanerna ger utrymme för olika tolkningar. Detta i sin tur, gör att gamla 
föreställningar om ämnet kan leva kvar och beroende på hur implementering, skolkultur och hur dessa 
begrepp lyfts och diskuteras så påverkar det hur idrottslärarna tänker kring de didaktiska frågorna 
som hur, vad och varför när de planerar sin undervisning (Åström, 2017; Quennerstedt, 2006).  
Beträffande begreppet delaktighet så har vi tidigare i arbetet nämnt att det är ett komplext begrepp 
som kan användas med olika betydelser och att beroende på vad vi tolkar in i begreppet så kan det få 
olika konsekvenser för skolans verksamhet och detta kan vi finna i respondenternas definition av 
delaktighet. Vår tolkning av resultatet visar att alla delaktighetsaspekterna inte lyfts i intervjun kring 
delaktighet och hälsa. Ser idrottsläraren delaktighet som att enbart delta i en lek så riskeras andra 
viktiga aspekter som påverkar delaktighet att missas och detta kan i ett vidare perspektiv påverka 
elevens KASAM, och därför hälsa. Genom att dela upp delaktighet i olika aspekter som Szönyi och 
Söderqvist Dunkers (2015) presenterar och arbeta, lyfta och diskutera dessa ute på skolorna är en 
viktig förutsättning för att öka personalens förståelse och arbete kring delaktighet som hälsofrämjande 
aktivitet och för att öka elevernas KASAM. 

Ser vi på idrottslärarnas tolkning av begreppet hälsa så finner vi här också ett komplext begrepp där 
idrottslärarna pendlar mellan en salutogen syn på hälsa till ett patogent arbetssätt av hälsan i 
idrottsämnet idrott och hälsa. Definitionen kring hälsa inom idrott och hälsa hamnade hos 
respondenterna som något teoretiskt som eleverna skulle lära sig genom undervisning baserad på 
teorilektion med film och “katederundervisning”. Dock anordnades dessa teorilektioner först på 
mellanstadiet. Det framgick också från några av respondenterna att de försökte blanda in teori och 
praktik under lektionerna genom att förklara vad aktiviteten tränade, hur det känns i kroppen och så 
vidare för att bidra till att eleverna eventuellt skapar en förståelse för betydelsen av fysisk aktivitet. 
Respondenterna menar att å ena sidan hör idrott och hälsa ihop, men å andra sidan ser de de båda 
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delarna som åtskilda, där hälsobiten i ämnet helst inte ska ta tid från den praktiska delen (idrottsdelen). 
Analysen av intervjuerna visar på att respondenterna uppfattar att eleverna förknippar ämnet idrott 
och hälsa med rörelse och att en teorilektion därför inte alltid ger eleverna motivation och lust att lära. 
Det är idag två skilda delar som därför bör vävas ihop till en helhet, göras mer lustfylld och 
motiverande i sin helhet. Att eleverna skulle känna rörelseglädje och att idrott och hälsa ska vara 
lustfyllt var viktigt för respondenterna och nu i efterhand hade det varit intressant att ställa mer frågor 
kring vad respondenterna lägger i begreppen rörelseglädje och lustfylld. Om eleven känner 
lustfylldhet så tänker vi att det kan påverka både fysiska, psykiska och sociala aspekter som enligt 
KASAM är hälsofrämjande faktorer.   

Respondenterna upplever att de inte har tillräckligt med förutsättningar för att göra ett bra arbete för 
den integrerade grundsärskoleeleven då de menar att det finns brister i organisationen både gällande 
planeringstid, assistentstöd, bildstöd, teknisk utrustning, och kunskaper om elevens 
funktionsnedsättning. Begrepp som ”en skola för alla”, integrering och inkludering är något som 
svensk skola har introducerat, diskuterat och arbetat med i många år. Tolkningen av dessa begrepp 
beror på vår erfarenhet, kunskapssyn och människosyn och att detta ger upphov till olika dilemman 
ute på skolorna (Gadler, 2011). Ett dilemma med begreppen som framkommer under intervjuerna är 
att det bland annat finns två olika skolformer (grundskola och grundsärskola), och att dessa kan ingå 
i skilda organisationer på skolorna vilket försvårar samarbete, samsyn, inte minst i de organisatoriska 
frågor som respondenterna nämner påverkar förutsättningarna för att göra ett bra arbete. Sett ur denna 
aspekt upplever vi att det är av vikt att skolorna än mer måste arbeta med skolans värdegrundsarbete 
och mot en skola där alla elever är delaktiga i lärandet, involverade i demokratiska processer och 
ingår i den sociala gemenskapen, och där elevernas olikheter ses som tillgångar som skolans uppdrag 
blir att möta (Skolverket, 2013a; Nilholm & Göransson, 2014).  

8.2 Metoddiskussion 
I denna studie använde vi oss av kvalitativa besöksintervjuer som metod. Metodvalet gjorde att vi 
fick svar som besvarade våra frågeställningar. Vi valde att använda semistrukturerade intervjuer med 
en intervjuguide och med utrymme för att kunna ställa följdfrågor för att kunna förtydliga om något 
var oklart och på så vis få mer uttömmande svar. Detta underlättade när vi sammanställde våra 
intervjuer. Dock inser vi i efterhand att både delaktighet och hälsa är stora begrepp och att 
respondenternas svar trots det inte blev så uttömmande vid alla frågor som vi hoppats på. En 
anledning till detta tror vi beror på att vi inte vågade ställa så många följdfrågor av rädsla för att vi 
genom våra följdfrågor skulle leda respondenterna till något svar.  Validiteten och reliabiliteten kunde 
ha blivit högre om vi valt att komplettera våra intervjuer med att observera respondenternas 
idrottslektioner, då vi är medvetna om att det finns risk för intervjueffekter och att respondenterna 
kan ha svarat på ett vis, men i undervisningen agerat på annat sätt. Dock hade vi denna risk med oss 
i vår beräkning då vi upplevde att tiden för detta arbete inte räckte till för att utöka metoden till både 
intervjuer och observationer. 

Respondenterna har läst igenom sina nedskrivna intervjuer och godkänt dem, vilket gjort att vi i 
studien fick en respondentvalidering. 

Angående vårt urval av respondenter är vi i denna studie nöjda med att vi valde att begränsa urvalet 
till ett samlat geografiskt område då det underlättade tidsmässigt eftersom intervjuerna skulle 
genomföras på respondenternas arbetsplatser. Dock blev vi snabbt medvetna om att det också gav oss 
en begränsning då det inte fanns så många respondenter som passade in i vår målgrupp. Det blev inte 
minst kännbart när två respondenter av sju tillfrågade valde att inte delta i vår studie.  
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9 Specialpedagogiska implikationer 
Resultatet av vår studie visar på att skolorna måste arbeta med en samsyn och mot samma mål när 
det gäller områden som inkludering, delaktighet och hälsofrämjande insatser. Dessa insatser bör ske 
på alla nivåer, både organisation-, grupp, och individnivå. Vi ser att det är av vikt att det skapas goda 
förutsättningar, både gällande idrottslärarnas arbete och grundsärskoleelevernas möjligheter att ta till 
sig undervisningen och att vara delaktiga i den. I många fall saknas det kunskap, tid för 
planering/samplanering och resurser (hjälpmedel, personal) och därför bör skolans 
specialpedagogiska insatser och ett samarbete mellan grundskolan och grundsärskolan vara ett givet 
inslag för att öka förutsättningarna för lärande, integrering och tillgänglighet inom ämnet. Skolans 
hälsofrämjande insatser är av stor vikt för elevernas framtid och arbetet med tillgänglighet (Szönyi & 
Söderqvist Dunkers tolkning) är en aspekt som ligger till grund både gällande delaktighet och 
KASAM. Szönyi och Söderqvist Dunkers (2015) delaktighetsmodell kan vara ett sätt att skapa en 
samsyn och vara ett verktyg för att upptäcka delaktighet och brister i delaktighet på skolorna och på 
lektionerna i idrott och hälsa och detta är av vikt för att grundsäreleverna inte ska bli 
exkluderande/stigmatiserande utan istället ingå i skolans gemenskap och på så vis öka deras känsla 
för sammanhang (KASAM). Att inta ett salutogent perspektiv som lärare där man fokuserar på 
friskfaktorer snarare än riskfaktorer, och där läraren utgår från det som fungerar bra är en viktig aspekt 
som vi tror gynnar elevernas lärande, delaktighet och det hälsofrämjande arbetet både i ämnet idrott 
och hälsa och i skolans övriga verksamhet.   

10 Slutsats 
Respondenterna i studien tillsammans med det material vi tagit del av i bakgrund och tidigare 
forskning visar på att det finns många begrepp som används i skolan som till exempel delaktighet och 
hälsa som vi lyft i vår studie inte har en tydlig definition och som tolkas olika av olika individer. 
Respondenterna visar att de arbetar med att främja delaktighet och hälsa hos grundsärskoleeleverna 
utifrån den tolkning och förståelse de har för begreppen, men också att olika och ibland avgörande 
förutsättningar ofta saknas. Respondenterna nämner tidsbrist och lite samverkan mellan grundskolan 
och grundsärskolan som ett hinder i arbetet med integrerade grundsärskoleelever. Detta visar på att 
det är av vikt att på organisationsnivå och oavsett vilken skolform personalen jobbar i att arbeta med 
samsyn, gemensamma utgångspunkter och mål gällande frågor som rör integrering, delaktighet och 
hälsa för alla elever oavsett förutsättningar och behov. Skolans dubbla uppdrag bör lyftas så att fokus 
och tid läggs på både skolans kunskapsuppdrag och på arbete med demokrati och värdegrund.  

Sammanfattningsvis kan man se att skolan borde arbeta för en salutogen syn på hälsa där det sociala, 
psykiska och fysiska spelar lika stor roll och att arbeta för att stärka grundsärskoleelevernas 
självkänsla och skapa utrymme för eleverna att utveckla sin egen hälsa på sikt. Ett sätt är att arbeta 
med elevers delaktighet, då det kan skapa förutsättningar för att öka elevers känsla av sammanhang 
(KASAM) som är ett viktigt begrepp i det salutogena synsättet. Forskningen visar dock på att mycket 
av undervisningen idag handlar om det patogena synsättet. 

Vi har i vår studie fått svar på syfte och frågeställningar men att vårt material trots stora begrepp ändå 
inte funnit svaren helt uttömmande. Detta tänker vi visar på att de områden vi undersöker är i behov 
av att lyftas och utvecklas. Ingen av respondenterna nämner att det är begrepp lärarna arbetat aktivt 
med på skolorna och vi tänker att ju mer kunskap och reflektion som görs kring dessa begrepp, desto 
fler aspekter av dem kan tas i beaktande. Arbetet med delaktighet och hälsa bör betraktas som ett 
långsiktigt pedagogiskt arbete som ständigt behöver lyftas av all pedagogisk personal och som 
behöver innehålla specialpedagogiska grundtankar för att närma sig “en skola för alla” och för att 
arbeta mot en ökad delaktighet och hälsa för alla elever oavsett vilken skolform de går i.  
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Bilagor 
Bilaga A Intervjuguide                                                                                   
Allmänt:  

- Vad har du för utbildning? 

- Hur länge har du varit verksam som idrottslärare? 

- Erfarenhet av att undervisa grundsärskoleelever? 

 Delaktighet: 

- Hur skulle du beskriva begreppet delaktighet? 

- Delaktighet används ofta i diskussioner i skolans värld. Är det ett viktigt begrepp? Varför? Varför 
inte? 

 -  Hur ser du på relationen mellan delaktighet och lärande? 

- Vad anser du att det innebär för att en elev är delaktig i din undervisning?  

-  Hur skapar du förutsättningar för delaktighet i skolämnet idrott och hälsa? 

- Vilka möjligheter/svårigheter anser du kan uppstå under lektionstid?  

- Tänker du annorlunda i din idrottsplanering när du har en grundsärskoleelev i klassen? Varför? 
Varför inte? 

- Upplever du någon skillnad gällande arbetet med delaktighet vid integrerade grundsärskoleelever 
mot arbete med grundskoleelever? Ja: Varför? Hur möter du det? Nej: Kan du förklara varför det 
inte är någon skillnad? 

Hälsa: 

- Hur skulle du beskriva begreppet hälsa? 

- Tycker du det är viktigt med hälsa? Varför? Varför inte? 

- Hur synliggörs de hälsofrämjande aktiviteterna i undervisningen? 

- Hur beskriver du hälsa i skolämnet idrott och hälsa? 

- Hur skulle du säga att idrott och hälsa hör samman? 

- Hur lägger du upp undervisningen kring hälsofrågorna? 

- Hur skapar du förutsättningar för hälsa i skolämnet idrott och hälsa? 

- Upplever du någon skillnad gällande arbetet med hälsa vid integrerad grundsärskoleelev än mot 
arbete med grundskoleelever? Ja: Varför? Hur möter du det? Nej: Kan du förklara varför det inte är 
någon skillnad? 

- Vilket lärande vill du att eleven ska ha med sig från ämnet Idrott och hälsa? 

- Vad anser du om din skolas förutsättningar för arbete med integrering/delaktighet/hälsofrämjande?  

- Hur tror du att grundsärskoleeleven upplever idrott och hälsa?  

- Tycker du delaktighet är viktigt för hälsa? Varför? Varför inte? 

- Hur tänker du dina aktiviteter kan påverka elevernas hälsa? 
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Bilaga B Missivbrev                                                                                                                
Hej!  

Vi heter Chatarina Skalberg och Hanna Karlsson och vi läser specialläraprogrammet med 
specialisering mot utvecklingsstörning vid Linnéuniversitetet. 

Vi har nu kommit fram till vårt självständiga arbete som ska leda oss vidare till vår examen.  

Syftet med vår studie kommer att vara att undersöka hur grundskolans idrottslärare tolkar och skapar 
förutsättningar för delaktighet och hälsa i ämnet idrott och hälsa för integrerade grundsärskoleelever. 

Vi vänder oss till dig för att ta del av dina tankar och erfarenheter av undervisning av 
grundsärskoleelever i ämnet idrott och hälsa. 

Vid intervjun kommer vi att ta hänsyn till Vetenskapsrådet forskningsetiska principer. Detta innebär 
att deltagandet är frivilligt och om du avbryta din medverkan när du vill (samtyckeskravet). Ditt 
deltagande kommer att behandlas konfidentiellt och du kommer att vara avidentifierad 
(konfidentialitetskravet) och resultatet kommer enbart att användas i vår studie (nyttjandekravet).  

Intervjun kommer spelas in och inspelningen och kommer endast hanteras och lyssnas på av oss och 
efter studien raderas. 

Intervjun kommer äga rum maj-juni 2019 och beräknas ta 30-60minuter. Exakt datum och tid kommer 
vi överens om. 

Om ni har några frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss för mer information. 

Hoppas vi ses! 

Svara gärna via mail om du har möjlighet att medverka i vår studie eller ej.  

                    Tack för din medverkan! 

 
            Med vänliga hälsningar 

 Chatarina Skalberg & Hanna Karlsson  

 chatarina.skalberg@edu.varnamo.se                                   hanna.karlsson@edu.varnamo.se   
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Bilaga C Presentation av våra fem informanter                                                                                                

Informant 
  

Utbildning År i yrket 
(idrottslärare) 

Erfarenhet av 
undervisning av 
grundsärskoleelever 

Undervisar i 
årskurserna: 

1 Fritidspedagog 
med inriktning 
idrott och hälsa 

15 år Undervisar 
grundsärskoleelev  
och arbetat på 
grundsärskola 

1-6 

2 Grundskollärare 1-
6 (sv, so, eng) 
idrott och hälsa, 
utbildar sig till 
specialpedagog 

22 år Viss erfarenhet, 
undervisat en 
grundsärskoleelev 
och haft integrerade 
grundsärskoleelever 
på skolan. 

1-6 

3 Grundskollärare 1-
7 (ma, no), idrott 
och hälsa 

13 år Haft ett par 
grundsärskoleelever 
varje läsår. 

1-6 

4 Grundskollärare 
med inriktning 
fritidshem och 
idrott och hälsa 

3 år Haft två integrerade 
grundsärskoleelever 
på två olika skolor. 

1-6 

5 Fritidspedagog och 
idrott och hälsa 

20 år Haft någon enstaka 
integrerad 
grundsärskoleelev 

1-6 
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