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Sammanfattning

Nicklas Enlund

Idrott och utvecklingsstörning 
Fysisk aktivitet och idrott som redskap för att skapa sociala nätverk och främja hälsa hos 
elever med utvecklingsstörning.

Sports and mental retardation
Physical training and sports as tool to create social networks and promote health among 
pupils with mental retardation.

Antal sidor: 31

Syftet med denna studie var att få en djupare inblick i hur idrott och hälsa ämnet kan påverka 
utvecklingsstörda elevers möjligheter att skapa sociala nätverk samt främja utvecklingen av en 
positiv självbild. Studien tog sin utgångspunkt utifrån tidigare studier samt teorier. Dessa  visar 
att individer med utvecklingsstörning har små sociala nätverk, har sämre fysisk och psykisk hälsa 
än  samhällets  övriga  befolkning  samt  löper  en  ökad  risk  att  hamna  i  ett  utanförskap.  Vid 
utformningen av studien användes ett kvalitativt tillvägagångssätt i form av semistrukturerade 
intervjuer som besvarades av elever och pedagoger på grundsärskolan samt gymnasiesärskolan. 
Resultatet visade att eleverna har få sociala kontakter utanför skolan och den egna familjesfären 
och att hindren för att bedriva lagidrotter ökar med ökad ålder. Resultatet visade också att idrott  
och fysisk aktivitet har en positiv inverkan på elevernas självbild och att denna är knuten till den 
motoriska utvecklingen samt känslan av att få lyckas. 
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1 Inledning 
 

Som lärare i ”Idrott och hälsa” kommer jag dagligen i kontakt med elever som har en 

utvecklingsstörning, i detta fall elever som går i en grundsärskola samt särskoleinskrivna elever 

inkluderade i den vanliga grundskolan. Det har i dessa dagliga möten uppstått ett intresse för att titta 

på idrott och hälsa-ämnets möjlighet att som verktyg kunna förbättra dessa elevers framtida 

livskvalité samt möjlighet till en ökad integrering i samhället. 

 

Det har visat sig att individer med utvecklingsstörning, på sin resa från barn till vuxen, löper en 

betydande risk att hamna i utanförskap och där utanförskapet bl.a. kännetecknas av ett obefintligt 

socialt nätverk (Klefbeck & Ogden 1995). Sociala nätverk har, i tidigare studier, visat sig ha stor 

betydelse för individers hälsa och självbild. I de fall där en individ har ett litet eller obetydligt nätverk 

så kan man koppla det till en ökad risk för uppkomsten av fysisk och psykisk ohälsa (Klefbeck & 

Ogden 1995). Susanne Wolmesjö påpekar att få av de barn och ungdomar som är inskrivna på 

särskolan återfinns utanför skolan i idrottens föreningsliv (Wolmesjö 2006). 
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2 Bakgrund 
Bakgrundskapitlet behandlar styrdokument (2.1), begrepp och definitioner (2.2) samt ger 

sammanfattning av särskolan och hur synen och behandlingen av utvecklingsstörda varit sett i ett 

historiskt perspektiv (2.3). 

 

2.1 Styrdokument (läroplan och kursplan). 
Jag har i detta arbete valt att fortfarande luta mig på Lpo 94, läroplan för det obligatoriska 

skolväsendet och motiveringen är att trots att vi idag har en ny läroplan (läroplan för grundsärskolan 

2011) så utgår jag inte ifrån någon typ av kunskapsbedömning i detta arbete utan min infallsvinkel 

utgår från ett mer övergripande syfte av ämnet. Sett till den nya läroplanen så vilar den på samma 

innehåll i avseende på värdegrund samt idrott och hälsa ämnets övergripande innehåll och syfte. 

Dessutom jobbade de intervjuade eleverna samt pedagogerna utifrån Lpo 94 vid genomförandet av 

intervjuerna. 

 

Skolan uttrycker i Läroplanens mål att sträva mot att ”skolan skall ansvara för att eleverna inhämtar 

och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem” (Lpo 94, 

 sid 11). I Strävansmålen uttrycks det att skolan bl.a. skall sträva mot att eleverna utvecklar tillit till 

sin egen förmåga samt att de tillägnar sig goda kunskaper inom skolans ämnesområden, och detta för 

att bilda sig och skaffa sig beredskap för livet (Läroplan för det obligatoriska skolväsendet 94, Lpo 

94). 

Mål att uppnå i särskolan, och som har stor relevans ämnet ”idrott och hälsa”, är följande: 

• eleven har ökat medvetenheten om sina egna förutsättningar 

• eleven har ökade kunskaper inom ett eller flera ämnesområden som utvecklar 

individen och kan berika fritiden 

• eleven känner till grunderna för en god hälsa och 

• har ökat sin förmåga att kompensera verkningarna av utvecklingsstörningen i det 

dagliga livet 

 

I kursplanen (Skolverket 2002) för ämnet Idrott och hälsa framgår att ämnets grundläggande syfte är 

att skapa förutsättningar för att alla skall kunna delta i aktiviteter utifrån de egna förutsättningarna, 

samt att utveckla gemenskap, samarbetsförmåga och förståelse och respekt för andra (Skolverket 

2002). Skolan skall i sin undervisning i idrott och hälsa sträva efter att eleven 

• stimuleras till ett bestående intresse för regelbunden fysisk aktivitet samt förstår 

samband mellan fysisk aktivitet och hälsa, 

• utveckla en god kroppsuppfattning, 

• utveckla sin fysiska, psykiska och sociala förmåga och en positiv självbild, 

• utveckla sin rörelseförmåga och lust att röra sig samt stimuleras att i rytm och rörelse 

ge uttryck för fantasi, känslor och gemenskap, 

• utveckla sin förmåga att leka, motionera och idrotta på egen hand och tillsammans med 

andra, 

• lär känna olika former av lek, dans och idrott i olika kulturer samt få en inblick i 

idrottens historia, 

• utveckla kunskaper om handlande i nödsituationer, 

• utveckla kunskaper att kritiskt bemöta missförhållanden som kan förekomma i 

samband med olika typer av fysiska aktiviteter. 
                                                                                       (skolverket 2002)    

 

Det som karaktäriserar kursplanen i ämnet ”idrott och hälsa” är att individen skall kunna delta utifrån 

sina egna förutsättningar och utifrån dessa erhålla upplevelser och erfarenheter som leder till 

utveckling av sociala, motoriska samt fysiska färdigheter(Skolverket 2002). Ämnet betonar en 
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helhetssyn på människan vilken utgår från att kropp, känslor och tankar är beroende av varandra och 

att dessa tillsammans bidrar och stimulerar utvecklingen av elevernas kroppsuppfattning (Skolverket 

2002). 

 

2.2 Begrepp och definitioner 
I nedan följande text beskrivs och definieras begreppet utvecklingsstörning (2.2.1), autism (2.2.2), 

självbild, självuppfattning (2.2.3), integrering (2.2.4), inkludering (2.2.5) samt socialt nätverk (2.2.6). 

 

2.2.1 Begreppet utvecklingsstörning 

Begreppet utvecklingsstörd innebär i allmänhet att individen uppvisar ett kognitivt eller intellektuellt 

funktionshinder (Statens offentliga utredningar, SOU 2003:35). Begreppet är dock inte entydigt utan 

innefattas av flera parametrar varför en närmare definition är nödvändig för att få en tydligare 

inramning av utvecklingsstörning som begrepp. Definitionen av begreppet utvecklingsstörd utgår och 

definieras på tre sätt och dessa är: psykologiskt, socialt samt administrativt. När det gäller definition 

ur ett psykologiskt perspektiv innebär utvecklingsstörning att individen har en hämmad intellektuell 

förmåga eller en låg utvecklingsnivå. För att bestämma detta så används intelligenstest som mätmetod 

och IQ 70 eller mindre är det mått på begåvning som används som underlag för utredning av elever 

som antas tillhöra särskolans personkrets. När det gäller definition ur ett socialt perspektiv, i avseende 

på utvecklingsstörning, innebär det att man tar hänsyn till och bedömer individens förmåga att 

interagera samt möta omgivningens krav. Det påpekas att sociala förmågor och intellektuella 

förmågor ofta, men inte nödvändigtvis, är relaterade till varandra och därför förekommer det att 

individer som ej når upp till IQ 70 ändå lever upp till omgivningens sociala krav. Den sociala 

definitionen påverkas i hög grad av var individen befinner sig i livet och detta p.g.a. att omgivningens 

krav varierar med åldern (SOU 2003:35). Dessutom har den sociokulturella bakgrunden betydelse för 

hur bra en individ kan möta omgivningens krav och har en individ en stödjande och anpassad miljö 

så ökar chanserna att klara av omgivningens krav. Den administrativa definitionen är en 

sammanvägning av de tidigare definitionerna, psykologiska och sociala, och tar hänsyn till individens 

behov av stöd från skolan och samhället (SOU 2003:35). 

 

2.2.2  Begreppet autism och autismliknande tillstånd 

 Autism innebär att en individ fått störningar i utvecklingen av hjärnans funktioner och som lett till 

stora effekter på individens tanke- och känsloliv (Gotthard 2007).  Det som kännetecknar autism är: 

mycket stora brister i socialt samspel med andra människor samt betydande begränsningar i den 

språklig och icke-språklig kommunikationen. Dessutom föreligger stora brister i förmågan att 

fantisera och leka enligt Gottard. Ibland talar man om autismspektrum d.v.s. för att kunna särskilja 

olika former av autism och de vanligaste formerna är klassisk autism samt Asperger syndrom (SOU 

2003:35).  Asperger syndrom uppvisar samma grundproblematik som autism, men där det oftast inte 

föreligger något begåvningsmässigt handikapp eller försenad språkutveckling (SOU 2003:35). 

 

2.2.3 Självbild, självuppfattning och kropp. 

Det finns ett flertal definitioner på begreppen självbild och självuppfattning och i stor utsträckning 

går dessa begrepp in i varandra i sådan grad att de är svåra att särskilja. Vad innefattas då i dessa 

begrepp? 

När det gäller en individs självbild utgår den och styrs av individens jagföreställning (Maltén 1992). 

Jagföreställningen som en individ bär på är sammansatt av allt som en individ tänker och känner om 

sig själv. En jagföreställning kan förklaras utifrån tre Huvudkomponenter enligt Maltén och dessa är: 

det existerande självet, det önskade självet samt det presenterade självet. Det existerande självet 

innefattas av hur en individ uppfattar sig själv och vilken identitet och status individen upplever sig 

ha i ett socialt sammanhang ex. klassen. Det önskade självet omfattas av hur personen önskar att han 

eller hon var och i det önskade självet finner man bl.a. vilka livsmål som individen skulle vilja arbeta 
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för. Den tredje komponenten av jagföreställningen är det presenterade självet vilket omfattas av hur 

individen visar sig inför andra ex. vilken roll personen intar i klassen, i kamratsammanhang eller i 

hemmet. 

 

Vad är då individens självbild? Självbilden bygger på vad individen tror att omgivningen (kompisar, 

lärare o.s.v.) tycker om henne/honom (Maltén 1992). Alltså skapas en persons självbild genom en 

ständig interaktion mellan individens jagföreställning och det sociala sammanhang hon eller han 

befinner sig i. självbilden kan även beskrivas som en individs spegling i andra och därför är 

omgivningens agerande av stor betydelse för formandet av en persons självbild och vissa personer 

har större inverkan på en persons självbild än andra ex. föräldrar, lärare och klasskamrater. Dessa 

personer brukar benämnas som ”viktig annan” förklarar Maltén och är känslomässigt viktiga personer 

för en individs utveckling av sin självbild och jagföreställning. 

 

En annan synonym till självbild, och som i Siv Duesunds bok ingående behandlas, är individers 

självuppfattning (Duesund 1996). Duesund betonar att definitionen ”självuppfattning” ofta 

exkluderar kroppen. En individ kan inte vara i världen utan en kropp och betonar att kroppen är av 

central betydelse för individens självuppfattning. Att kroppen har stor betydelse för en individs 

självuppfattning påvisas av flera forskningsresultat (Duesund 1996). Dessa visar att fysisk aktiva 

individer har en mer positiv självuppfattning än individer som är fysiskt inaktiva. Duesund påpekar 

att fysiska färdigheter är en nyckelfaktor i individens självuppfattningsprocess och en individs 

förbättring av självuppfattningen anses, i störst utsträckning, påverkas av en förbättrad behärskning 

av kroppen. 

 

2.2.4 Integrering. 

Det finns en tydlig problematik i avseende på begreppet integrering och detta kan knytas till de, under 

längre tid, rådande samhälleliga normerna och värderingarna som tydligt påpekat och framhävt ett 

behov av särskiljande och särbehandling av svaga och störande individer (Emanuelsson 2004). Denna 

särskiljande kultur har inneburit att begreppet integrering förlorat mycket av sin ursprungliga 

betydelse vilken utgick från ”en sammanhållen gemenskap av sinsemellan olika individer utan att 

våld görs på deras individuella karakteristika och förutsättningar” (Emanuelsson, 2004, sid103). 

Utöver förändringen av integreringsbegreppet ursprungliga betydelse och innebörd har det även 

framhävts att integrering som begrepp skall ses som en pågående process vilken utmynnar i en 

integration (Rosenqvist 2001). Integration i detta sammanhang får stå för det slutgiltiga tillstånd som 

är ett resultat av processen integrering och där det ej förekommer segregering och där normalisering 

råder. 

Integrering som begrepp kan enligt sociologiprofessorn Mårten Söder dessutom delas in i olika nivåer 

och dessa är en fysisk, funktionell, social samt en samhällelig nivå (Rosenqvist 2001). Den fysiska 

nivån innebär ur ett skolperspektiv att vi återfinner särskoleklasser integrerade i grundskolan och den 

fysiska aspekten i detta sammanhang är att vi har ett fysiskt närmande mellan elever med och utan 

utvecklingsstörning (SOU:35 2003). Den funktionella nivån av integrering innebär att det i skolan 

finns ett gemensamt utnyttjande av lokaler, utrustning samt personal mellan exempelvis 

grundsärskolan och grundskolan (SOU 2003:35). När vi sedan skall behandla den sociala 

integreringen så handlar det om att det sociala avståndet, mellan utvecklingsstörda och icke 

utvecklingsstörda, minskar samt att både funktionshindrade som icke funktionshindrade känner att 

de på ett naturligt sätt ingår samt interagerar med varandra och känner sig som en naturlig del av 

gruppen (SOU 2003:35). 

 

Slutligen så återfinns begreppet samhällelig integrering som utgår från att man som vuxen individ har 

samma möjligheter och tillgång till de samhälleliga resurserna och att individen har möjlighet att 

påverka sin egen livssituation samt att personen ingår i en social gemenskap (SOU 2003:35). 
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 Det finns enligt den norske professorn Peder Haug två tydliga riktningar i avseende på begreppet 

integrering och dessa är segregerande integrering samt inkluderande integrering (SOU 2003:35). 

Segregerande integrering utgår från att miljön skall anpassas optimalt till den enskilda individens 

behov och detta kan bl.a. yttra sig i att elever får enskild undervisning eller att elever placeras utanför 

klassen ensamma eller i små grupper d.v.s. undervisning utanför den sociala gemenskapen. 

Inkluderande integrering innebär, i motsats till segregerande integrering, att eleverna oberoende av 

olika förutsättningar och förmågor skall få delta i och innefattas av den sociala gemenskapen klassen 

innebär. I den inkluderande integreringen läggs grunden för tolerans av individuella olikheter och 

förutsättningar, detta innebär i förlängningen att barnen tar med sig ett synsätt på olikheter som banar 

vägen för att de i sitt vuxna liv skall kunna fungera tillsammans med individer som har olika 

förutsättningar (SOU 2003:35). 

 

2.2.5 Inkludering. 

Vid en språklig definition framhävs och beskrivs tre betydelser av verbet inkludera. Den första 

betydelsen av begreppet innebär ”att innesluta” eller ”att låsa in”. Den andra betydelsen är ”att få en 

del av det hela och att inbegripa” och den tredje betydelsen av verbet inkludera är ”att anses som en 

del av helheten” (Rosenqvist 2001). 

 

I dagens specialpedagogiska sammanhang används i allt större utsträckning begreppet inkludering 

istället för integrering. Detta som ett resultat av att integrerings-/integrationsbegreppet i viss 

omfattning uppvisar en allt mer värdeladdad natur, istället för den neutrala ursprungliga betydelsen, 

där känslor och värderingar fått allt större betydelse (Rosenqvist 2001). I begreppet inkludering 

framhävs och markeras det tydligare att det i detta fall inte handlar om att någon skall föras in 

någonstans utan att alla är en del av en helhet, och där individen på sina egna villkor ingår samt bidrar 

till att bilda mönstret i en social mosaik (SOU 2003:35). Vad som skall tolkas in i begreppet 

inkludering i ett skolsammanhang är att det handlar om skolan och klassarbetet som skall ge utrymme 

för en mänsklig variationsbredd, vilket innebär att det är skolan som skall anpassas till att möta alla 

elever och inte eleverna som skall anpassas till skolan (SOU 2003:35). 

 

2.2.6  Socialt nätverk 

Ett socialt nätverk är enligt flera forskare en sammansättning av individer som upprätthåller en 

kontinuerligt samspel med varandra och där interaktionen leder att individerna i nätverket tillgodoses 

i avseende på grundläggande behov, intressen och målsättningar (Renblad 1998).   

 

 

2.3 Särskolan 
Innevarande rubriker behandlar särskolans personkrets (2.3.1) samt utvecklingsstörning och 

särskolan ur ett historiskt perspektiv (2.3.2). 

 

2.3.1 Särskolans personkrets. 

Särskolans personkrets innefattas av de barn och ungdomar som p.g.a. en utvecklingsstörning bedöms 

vara oförmögna att nå upp till grundskolans och gymnasieskolans mål (SOU 2003:35). Personkretsen 

innefattar även individer som p.g.a. hjärnskador fått bestående begåvningsmässiga handikapp samt 

de som har autism eller autismliknande tillstånd. 

 

2.3.2 Utvecklingstörnig och särskola ur ett historiskt perspektiv. 

Synen på utvecklingsstörning och andra funktionshinder har över tid speglats av den samhälleliga 

utvecklingen och förändringen d.v.s. den rådande samhällskulturen har i stor utsträckning påverkat 

bemötandet och betraktandet av personer med utvecklingsstörning (SOU 2003:35). Samhällets 

bemötande av personer med utvecklingsstörning har pendlat mellan en positiv syn, där man framhållit 
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utvecklingspotentialen hos personer med utvecklingsstörning, till mer pessimistiska perspektiv på 

individer med begåvningsmässiga funktionshinder (SOU 2003:35). 

 

För omkring 150år sedan började en period i handikappshistorien att ta form och denna brukar 

benämnas som institutionsepoken (Tideman 2004). Denna period tog sin form utifrån den moderna 

läkarvetenskapen samt nya pedagogiska erfarenheter och man började allt tydligare att dela upp och 

särskilja funktionshindrade i olika grupper (SOU 2003:35). Denna period som sträckte sig från mitten 

av 1800talet till början på 1900talet karaktäriserades av en optimism som hade fötts ur den nyvunna 

kunskapen om olika kategorier av avvikelser (funktionshinder). Denna nya kunskap framhöll 

dessutom möjligheten att göra de sinnesslöa individerna i samhället till samhällsnyttiga medborgare. 

Detta skulle bli möjligt genom utformandet av nya behandlingar och metoder (SOU 2003:35).   

 

I slutet av 1800talet växte de första anstalterna fram och det etablerades ett system av 

skolor/institutioner avsedda för sinnesslöa barn. En av förgrundspersonerna under denna tid var 

Emanuella Carlbeck som redan 1866 startade en ”idiotskola” i Göteborg (Tideman 2004). Den 

rådande ideologin i avseende på de sinnesslöa barnen var att vården/undervisningen skulle utgå från 

det kristna kärleksbudskapet. Det centrala förhållningssättet i denna undervisning var att visa 

barmhärtighet samt att skydda de utsatta barnen från den onda omvärlden (SOU 2003:35). Med hjälp 

av specialpedagogiska metoder och tillvägagångssätt skulle man få de sinnesslöa barnen att som 

vuxna individer klara sig själva ute i samhället (SOU 2003:35). 

 

 Det positiva förhållningssättet som dominerade synen på de sinnesslöa förbyttes allt mer under 1900 

talets början och detta mot en betydligt mer pessimistisk syn på de ”sinnesslöa” individerna (SOU 

2003). Under 1920 talet hade den filantropiska linjen övergetts och ersatts av en vårdideologi som 

hade tydliga rasbiologiska samt arvshygieniska inslag. Denna nya anda hade en fortsatt betoning på 

anstalter och institutioner, men nu som ett sätt att avskilja dessa ”arvshygieniskt defekta” individer 

från det övriga samhället (Tideman 2004). De sinnesslöa utgjorde en fara för samhället både ur ett 

moraliskt, ekonomiskt samt arvshygieniskt perspektiv, och skulle därför hållas i säkert förvar (SOU 

2003:35). I avseende på det moraliska perspektivet så ansågs de sinnesslöa vara lata, opålitliga, 

potentiella brottslingar etc. och ur ett arvshygieniskt perspektiv så ansågs de ha en översexuell 

läggning som innebar en arvshygienisk fara för samhället. Dessa två perspektiv innebar i 

förlängningen även ett ekonomiskt belastningsperspektiv för samhället (SOU 2003:35). 

 

Synen på utvecklingsstörning har ur ett historiskt perspektiv pendlat och synen på utvecklingsstörda 

individer har uppvisat en tydlig dubbelnatur där man å ena sida framhållit en potential 

utvecklingsmöjlighet med hjälp av de rätta pedagogiska verktygen, å andra sidan påtalat den 

samhällsfara som de utvecklingsstörda personerna utgör (SOU 2003:35). Den starkt förankrade 

arvshygeniska och rasbiologiska synsättet som inledningsvis dominerade på 1900-talet, och som hade 

som starkast fäste mellan 1920-talet och fram till slutet av 1940-talet, avklingade och på 1950-talet 

ökade åter betoningen på att använda pedagogiska metoder i avsikt att bilda de sinnesslöa. Trots att 

tankesättet tog en mer positiv vändning så fortsatte byggandet av anstalter och institutioner men 

motivet var nu inte att skydda samhället från de sinnesslöa individerna utan argumenten utgick och 

betonade ett omhändertagande perspektiv (SOU 2003:35). Anstaltsbyggandet började bli ifrågasatt i 

slutet av 1950-talet och argumenten riktade sig mot institutionsfenomenet där institutionslivet ansågs 

skapa istället för att lösa problem (Tideman 2004). Förespråkare för avskaffandet av institutioner och 

anstalter menade att modellen var att de funktionshindrade, och däribland utvecklingsstörda, skulle 

leva ett liv tillsammans med det vanliga samhällets övriga invånare och inte på institutioner avskilt 

det dagliga samhället (Tideman 2004). 

 

Reaktionen på det tidigare anstaltslivet blev en strävan mot integrering och normalisering och likt 

övriga medborgare så skulle de funktionshindrade ges möjligheter att leva ett liv, i så stor utsträckning 

som möjligt, likt de övriga samhällets invånare (SOU 2003:35). I och med den nya integreringsandan 
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så kom 1967 omsorgslagen som klargjorde att alla barn med utvecklingsstörning skulle ges 

lagstadgad rätt till undervisning och detta oavsett grad av begåvningsmässigt funktionshinder (SOU 

2003:35).  Utifrån omsorgslagen så upprättade även träningsskolan organiserad undervisning för de 

barn som tidigare ansetts obildbara och huvudman för särskolan, grundsärskola och träningsskolan 

var landstinget. Den första läroplanen och kursplanen för den obligatoriska särskolan kom 1973 (SOU 

2003:35). 

 

1988 var startpunkten för kommunaliseringen av särskolan och denna var 1996 fullt genomförd (SOU 

2003:35). Huvudmotivet med kommunaliseringen av särskolan var att främja ett ökat närmande 

mellan de båda skolformerna, särskolan och grundskolan, och därmed främja den pågående 

integreringsprocessen (SOU 2003:35). 
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3 Syfte och problemformulering 
 

Syfte 

Syftet med denna studie är att få en djupare inblick i ”idrott och hälsa”- ämnets möjlighet att som 

pedagogiskt redskap skapa en positiv självbild, ge en förbättrad hälsa samt utöka ett socialt nätverk 

hos elever inskrivna på särskolan. 

 

Frågeställning 

• Hur kan ämnet idrott och hälsa stärka självbilden positivt hos elever med utvecklingsstörning? 

• Hur upplever elever och pedagoger på särskolan ämnet idrott och hälsa? 

• Hur kan idrott och hälsa-ämnet bidra till ökat socialt nätverk? 
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4 Teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning 
Följande text behandlar de teorier samt den forskning som ligger som grund för detta arbete. Det 

innevarande kapitlet behandlar utvecklingsekologisk teori (4.1), nätverk och hälsa (4.2), nätverk och 

ohälsa hos individer med utvecklingsstörning (4.3), utanförskap utifrån ett samhällsperspektiv (4.4), 

skolan och fritiden i ett utanförskapsperspektiv (4.5), fysisk och psykisk hälsa hos individer med 

utvecklingsstörning (4.6) samt fysisk aktivitet och funktionshinder (4.7).  

 

 

4.1 Utvecklingsekologisk teori 
Utifrån den amerikanska barnpsykologen Urie Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell så 

befinner sig barn/individ i ett ständigt samspel med miljön. Denna miljö kan delas upp i flera 

hierarkiskt ordnade nivåer vilka utgår från mikrosystemet och därefter följer meso- samt exosystemet 

och slutligen makrosystemet (Björklid & Fischbein 1996). 

 

 Mikrosystemet avser närmiljön d.v.s. familj, kamrater, skola, förskola, grannskap etc. och de 

relationer och roller som uppstår i detta system. Mesosystemet avser de relationerna som uppstår 

mellan olika närmiljöer t.ex. mellan hemmet, skolan, fritiden o.s.v. Exosystemet och Makrosystemet 

innefattas av de strukturer och faktorer som ligger utanför individens närmiljö men ändå indirekt 

påverkar livsbetingelserna hos denna. Exosystemet kan t.ex. innefattas av bl.a. boendemiljö, 

kommunala förvaltningar, kommunens ekonomi o.s.v. medan makrosystemet avser samhällets 

övergripande ekonomiska, ideologiska samt politiska förhållande (Björklid & Fischbein 1996). 

 

Det centrala i den utvecklingsekologiska modellen är att utöver den tydliga närmiljön så påverkas 

indirekt individen/barnet och närmiljön av avlägsna miljöstrukturer på högre samhällsnivå. Dessutom 

finns en tidsdimension med i den utvecklingsekologiska modellen och den utgår från ett dynamiskt 

interaktionistiskt synsätt som innebär att individen och miljön påverkar och påverkas av varandra 

över tid, vilket leder till förändring och utveckling av både individ och miljön (Björklid & Fischbein 

1996). 

 

 

4.2 Nätverk och hälsa 
Social tillhörighet och sociala relationer ses ofta som ett grundläggande mänskligt behov och goda 

sociala kontakter har visat sig har mycket stor betydelse för människors allmänna tillfredsställdhet 

(Tideman 2004). De sociala närverken har de senaste två decennierna i allt större utsträckning 

uppmärksammats som en betydelsefull faktor för hälsan (Klefbeck & Ogden 1995). Väl fungerande 

sociala nätverk har visat sig ha större betydelse för hälsan än faktorer såsom alkohol, kostvanor, 

rökning och motion. Sammanhang mellan hälsa och sociala nätverk kan enligt Klefbeck & Ogden 

förklaras utifrån tre övergripande mekanismer. 

 

1. Sociala nätverk påverkar och har betydelse för individens sårbarhet och motståndskraft. 
Dåliga sociala nätverk som uppvisar stora fundamentala brister i avseende på trygghet, kärlek och där 

individen får liten uppmärksamhet och bekräftelse har visat sig ha en negativ inverkan på hälsan. De 

finns tydliga tecken på att individer som befinner sig i dåliga sociala nätverk lever i ett kroniskt 

stresstillstånd som i sin förlängning kan leda till försämrad hälsa och sjukdom. 

 

2. Sociala nätverks påverkan på möjligheten att klara av påfrestningar och belastningar. 
Det har visat sig att nätverk har en hjälpande effekt på individer genom att fungera som känslomässigt 

stöd, information och hjälp i praktiska sammanhang. Ett väl fungerande nätverk fungerar bl.a. som 

ett stöd för en individ som utsätts för mentala belastningar och påfrestningar som t.ex. att bli arbetslös 

eller vi separation etc. Positiva effekter som nätverk kan ha, såsom i tidigare nämnda situationer, är 

att de hjälper individen att bibehålla en positiv självbild och identitet. 
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3. Nätverket påverkar individens livsstil. 
Nätverkskulturen som en individ innefattas av har bevisligen en stor inverkan och påverkan på 

individens levnadsvanor som motion, kostvanor, alkoholförbrukning etc. och som exempel har det 

visat sig att barn och ungdomar som har flera rökande vuxna i sitt närmaste nätverk i större 

utsträckning också själva börjar röka. 

 

 

4.3  Nätverk och ohälsa hos individer med utvecklingstörnig 
Det har konstaterats att personer med funktionshinder, i form av utvecklingstörnig, har färre sociala 

kontakter och ett mindre nätverk än individer utan funktionshinder (Renblad 1998). I en genomförd 

intervjustudie av individer med utvecklingstörnig uppvisade majoriteten av deltagarna en vag och 

ofta negativ självbild, och detta kunde enligt Renblad härledas till brister i de tillfrågade personernas 

sociala nätverk. Individer med utvecklingstörnig och andra funktionshämningar är i större 

utsträckning, än ”normala” individer, utsatta för stress som ett resultat av den sociala miljön (Klefbeck 

& Ogden 1995). Förutom det nära sociala nätverkets (positiva/negativa) inverkan på individens 

motståndskraft, i avseende miljörelaterade stressfaktorer, så har även faktorer på individnivå stor 

betydelse för individens motståndskraft enligt Klefbeck & Ogden. Dessa påvisar ett tydligt samband 

mellan en individs intelligens och sociala färdighetsnivå i avseende på förmågan att motstå och 

bemästra stressfaktorer uppkomna i den nära sociala miljön och det har visat sig att utvecklingsstörda 

personer uppvisar en sämre förmåga att bemästra förändringar (stress) i närmiljön. 

 

 

4.4 Utanförskap utifrån ett samhällsperspektiv 
Den rådande samhällsformen har en stor betydelse för i vilken utsträckning individer med 

funktionshinder ges möjlighet att ingå samt bli delaktiga i sociala gemenskaper. Det har visat sig att 

det moderna individorienterade samhället inte i någon större utsträckning främjar funktionshindrade 

individers möjligheter att bli delaktiga i sociala gemenskaper med s.k. vanliga människor (Gustavsson 

1999). Det finns enligt Gustavsson en mycket anammad teori om samhällen, och den rådande normen 

i dessa, som speglar de ingående medborgarnas förhållningssätt och tankar om avvikande människor. 

Kortfattat går teorin ut på att samhällets rådande kulturella och sociala normer definierar den normala 

människan. Detta får effekt på hur människor i ett visst samhälle interagerar och ingår i sociala 

nätverk och hur det sociala livet uttrycks som ett resultat av samhällets normer. 

 

Individer som ej kan leva upp till samhällets rådande normer klassas som avvikare och förväntas 

förverkliga speciella roller som innebär distansering och låg status i förhållande till samhällets övriga 

medborgare (Gustavsson 1999). Teorin fungerar som en självuppfyllande profetia eftersom personer 

som klassas som avvikare själva införlivar samhällets rådande sociala normer och förväntningar 

vilket leder till att personen själv bidrar till sitt eget utanförskap.   

 

 

4.5 Skolan och Fritiden i ett utanförskapsperspektiv 
Undersökningar rörande begåvningsmässigt funktionshindrade barns skol- och fritidssituation visar 

på en tilltagande segregering med ökad ålder (Hill, 2001). I förskolans verksamhet betraktas barnen 

utifrån ett helhetsperspektiv där man i stor utsträckning utgår ifrån barnens olika behov. I detta 

sammanhang ser man enligt Hill inte olikheter som något onaturligt. I förskolan betonar man den 

sociala utvecklingen och med denna även barnens jagutveckling. 

 

När barnen sedan går från förskola till skola ändras synen på individen och istället för att se till den 

enskilda individens potentialer, sett ur ett helhetsperspektiv, så betonar skolan istället de kognitiva 

och intellektuella kvalitéerna hos individerna. Detta innebär att vi får en tidig sortering av individer 
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redan vid skolstarten och därmed initieras tidigt ett begynnande utanförskap när det gäller individer 

med begåvningsmässiga funktionshinder (Hill, 2001). 

 

När det gäller fritiden så har den visat sig var välordnad samt stimulerande för barn med 

begåvningsmässiga funktionshinder men bara så länge som barnen befinner sig i den kommunala 

verksamheten (Hill, 2001). När barnen sedan lämnar den kommunala fritidsverksamheten så visar 

undersökningar på att detta leder till en tilltagande segregering och ett ökat utanförskap, och resultatet 

ses hos barnen/ungdomarna i form av en ökad isolering och passivisering. Bilden som framträder i 

avseende på ungdomar med funktionshinder, som står inför inträdet in i vuxenvärlden, är att deras 

sociala umgänge blivit begränsat till den egna familjesfären samt att avsaknaden av kamrater nu är 

ännu större än tidigare. De fåtal relationer som förekommer utanför den egna familjen är enligt Hill 

oftast med ungdomar i samma situation eller arrangerat med hjälp av kommunens handikappomsorg. 

 

 

4.6 Fysisk och psykisk hälsa hos individer med utvecklingsstörning 
Det har visat sig att personer med utvecklingsstörning har en ökad sårbarhet i avseende på fysiska 

samt psykiska sjukdomar jämför med befolkningen i övrigt (Umb-Carlsson, 2008). I avseende på 

fysisk ohälsa har studier enligt Umb-Carlsson visat på en ökad frekvens av medicinska problem, i 

förhållande till den övriga befolkningen, hos personer med utvecklingsstörning. Några exempel på 

vanliga sjukdomar samt fysiska hälsoproblem som är vanligare hos individer med 

utvecklingsstörning är allergier, diabetes, övervikt, högt blodtryck, avvikelse i skelett eller muskler 

samt hjärtproblem. Detta påvisas även i en rapport från Svenskt utvecklingscentrum för 

handikappidrott som visade att risken för vällevnadssjukdomar, som följd av fysisk inaktivitet samt 

dålig kost, var påtagligt större i hos elever med utvecklingsstörning (Svenskt utvecklingscentrum för 

handikappidrott, 2005) 

 

Psykisk ohälsa är vanligare hos individer med utvecklingsstörning än hos den övriga befolkningen 

och i en studie gjord i Uppsala så visade den att 35 procent av barnen som deltog i studien uppvisade 

någon form av psykisk ohälsa ex. Beteendestörning, depression, tvångsneuroser o.s.v. ( Umb-

Carlsson, 2008). Vid kartläggning av psykiska ohälsa hos vuxna individer med utvecklingsstörning 

så visade sig att procentsatsen var hög (30-40procent) och vanliga problem var ångest, aggressivitet, 

depression och självskadande beteende (Umb-Carlsson, 2008). 

 

Regelbunden motion anses påverka både psykisk som fysisk hälsa i positiv riktning och i projektet 

KOM UT (Kommunalisering av omsorger om utvecklingsstörda) som bl.a. kartlagt utvecklingsstörda 

personers levnadsförhållanden, visade på en ökning av motionärer bland personer med 

utvecklingsstörning (Umb-Carlsson, 2008). Trots ökningen av antal motionärer med 

utvecklingsstörning så är skillnaden fortfarande stor jämfört med övriga befolkningen i avseende på 

regelbunden motion. Utöver motion så indikerar studier gjorda utomlands på att personer med lindrig 

utvecklingsstörning äter en näringsfattig kost samt röker i större utsträckning än den övriga 

befolkningen (Umb-Carlsson, 2008). 

 

Den ökande sårbarheten i avseende på fysisk och psykisk hälsa är även kopplad till utvecklingsstörda 

personers levnadsförhållanden (Umb-Carlsson, 2008). Levnadsförhållandena för utvecklingsstörda 

personer skiljer sig på alla livsområden jämfört med den övriga befolkningen men ffa när det gäller 

socialt liv, arbete samt inkomst. 
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4.7 Fysisk aktivitet och funktionshinder. 
Underrubrikerna behandlar idrott och funktionshinder (4.7.1), särskoleelevers motionsgrad samt 

aktivitet i idrottsförening (4.7.2) och idrott och lek som outnyttjade medel (4.7.3). 

 

4.7.1 Idrott och funktionshinder 

En stor skandinavisk undersökning visar att barn och ungdomar med funktionshinder (både fysiska 

och intellektuella funktionshinder avses i denna text) har mindre tid där de utövar idrottsaktiviteter 

än icke funktionshindrade barn och ungdomar (Kristén, 2000). Resultatet av denna undersökning 

visar även att funktionshindrade barn uppvisar sämre kamratacceptans och sämre 

självbild/självuppfattning än hos icke funktionshindrade barn. Funktionshindrade barn och ungdomar 

har också enligt Kristén i större utsträckning psykosomatiska symtom jämfört med icke 

funktionshindrade barn och ungdomar. 

  

Det har visat sig att idrott som verktyg för habilitering och rehabilitering i dag, i ringa omfattning 

används för att förbättra livssituationen för individer med funktionshinder (Kristén 2004). Enligt 

Kristén har idrottsaktiviteter en flerdimensionell effekt på barn och ungdomar med funktionshinder. 

Idrottsaktiviteter visar sig ha en positiv inverkan på funktionshindrade ungdomars fysiska, psykiska 

och sociala hälsa samt ett mer allmängiltigt välbefinnande sett ur ett existentiellt perspektiv (Kristén 

2004). Flera konkreta exempel på idrottens positiva inverkan på funktionshindrade ungdomars 

livssituation är bl.a. ett utökat socialt nätverk som skyddar mot ohälsa och sjukdom, ökad delaktighet 

i samhället, reducering av emotionella spänningar osv. (Kristén 2000 och 2004). 

 

När det gäller barn och ungdomar med funktionshinder så har samhället en skyldighet att svara upp 

mot de speciella behov som denna grupp behöver för att på bästa sätt klara av de krav som ställs av 

samhället (Kristén 2000). Samhället tillhandahåller i detta fall med det som kallas habilitering, och 

syftet med habiliteringen är att underlätta samt förbättra förutsättningar för personer med 

funktionshinder. Begreppet habilitering innefattar enligt Kristén ett medicinskt, pedagogiskt, 

psykologiskt samt socialt perspektiv. I det redovisade sammanhanget blir en idrottsaktivitet en 

alternativ möjlighet till institutionsträning (habiliteringen) vilket i förlängningen kan leda till en 

förbättrad social interaktionsförmåga samt ett utökat socialt nätverk. 

 

En stor del av den forskning som bedrivs om idrott och funktionshinder betonar de positiva aspekterna 

(Duesund 1996). Kvalitativa undersökningar visar enligt Duesund på en positiv förändring av 

individens självuppfattning och detta genom att öka känslan av socialt lika värde. 

 

 

4.7.2 Särskoleelevers motionsgrad samt aktivitet i idrottsföreningar 

En studie som behandlar i vilken utsträckning elever på särskolan, i Stockholm, Haninge, Jönköping 

och Tyresö, motionerar samt hur stor andel av eleverna som är aktiva i en idrottsförening är gjord av 

forskningsenheten vid idrotts- och kulturförvaltningen och institutionen för socialt arbete vid 

Stockholms universitet (Blomdahl & Elofsson 2011). Studien visar att ungdomar med 

utvecklingsstörning, jämfört med övriga ungdomar, i mycket mindre omfattning utövar 

idrottsaktiviteter i en idrottsförening. Studien visade också att särskoleelever hade en mindre bredd i 

avseende på idrottsvanor jämfört med elever i övrigt, dessutom visade studien att könsskillnaden var 

mer uttalad bland elever på särskolan jämfört med övriga ungdomar d.v.s. den procentuella skillnaden 

var större mellan tjejer och killar i särskolan och där tjejerna uppvisade det lägsta procentuella 

deltagandet i en idrottsförening. Studien visade även att vid kontroll av social bakgrund 

(socioekonomisk, familjeförhållanden etc.) så var ungdomar med utvecklingsstörning minst aktiva i 

en idrottsförening. 
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När det gäller ungdomar med utvecklingsstörning och deras motionsvanor så visade studien att det 

var en betydande skillnad mellan ungdomar på särskolan, som motionerar i mindre utsträckning, och 

ungdomar som inte gick på särskolan (Blomdahl, Elofsson 2011). Även i detta fall så var det tjejer 

med utvecklingsstörning som var inaktiva i störst utsträckning. 

 

4.7.3 Idrott och lek outnyttjade medel. 

Kroppsrörelser har en viktig betydelse för individers sociala och emotionella utveckling (Danielsson 

& Liljeroth 1996). Praktiskt-estetiska ämnen såsom exempelvis idrott, bild och slöjd har enligt 

Danielsson & Liljeroth visat sig ha en stor inverkan på individers sociala samt emotionella 

personlighetsutveckling. Det har visat sig att påfrestande upplevelser och störningar i kommunikation 

hos individer både med och utan funktionshinder, resulterar i undertryckta känslor som leder till 

spänningar och stelhet. I samband med dessa symtom har fysiska och lekbetonade aktiviteter visat 

sig ha en positiv inverkan och detta genom att bidra med både fysisk anspänning och avspänning som 

i sin förlängning kan påverka individers personlighetsutveckling i en positiv riktning. Det har 

dessutom visat sig att skapande aktiviteter, däribland rytmik och dans, utvecklar djupare områden 

inom individen och främjar kreativitet och intuitivt tänkande (Danielsson, Liljeroth, 1996). 
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5 Metod 
För att få en djupare inblick samt svar på mina frågeställningar så valde jag att använda mig av 

kvalitativt designad studie som utöver litteraturgenomgång bestod av en intervjudel av semi-

strukturerad natur (Bryman 2002). Det innevarade kapitlet tar upp studiens utformning (5.1), urval 

(5.2), samtalsguide/intervjuguide (5.3), genomförande (5.4), bearbetning och analys (5.5), etiskt 

förhållningssätt (5.6), trovärdighet och äkthet (5.7). 

 

 

5.1 Studiens utformning 
Jag valde att använda mig av ett kvalitativt tillvägagångssätt för inhämtande av data. Detta för få en 

nyanserad och djupare inblick i den sociala verklighet som berörde frågeställningarna. Den kvalitativa 

metoden som används för denna studie utgick från kvalitativa intervjuer vilka var av semi-

strukturerad karaktär (Bryman 2002). Den semi-strukturerade intervjun karaktäriseras enligt Bryman 

av att intervjuaren utgår från ett eller flera övergripande teman där intervjuaren använder sig av en 

intervju-/samtalsguide. Frågorna i intervjun behöver nödvändigtvis inte komma i samma ordning som 

i intervjuguiden och det finns dessutom utrymme för intervjuaren att anknyta till intervjupersonens 

svar (Bryman 2002). Det som karaktäriserar den kvalitativa intervjun är att det finns en flexibilitet 

som innebär att tonvikten skall ligga på hur den intervjuade personen uppfattar och förstår frågorna 

samt att intervjun skall skapa utrymme för nya infallsvinklar i avsikt att tolka den intervjuades 

livsvärld (Kvale 1997).  Intervjun var en s.k. halvstrukturerad livsvärldsintervju och karaktäriseras av 

att den är ett professionellt samtal byggt på vardagens samtal (Kvale 1997).            

 

 

5.2 Urval 
 Vid val av intervjupersoner så valdes tre elever inskrivna på särskolan samt två lärare med god insikt 

och lång erfarenhet av arbete med elever inskrivna på särskolan, dessa arbetade som idrottslärare på 

grundsärskolan samt gymnasiesärskolan. Vid urvalet av elever så använde jag mig av ett s.k. 

bekvämlighetsurval (Bryman 2002) och jag kontaktade elever som jag tidigare hade arbetat med när 

jag hade en tjänst på grundsärskolan. Alla medverkande elever var inskrivna på gymnasiesärskolan. 

I avseende på urvalet av idrottslärare så använde jag mig även här av ett bekvämlighetsurval, eftersom 

det som styrde valet var tillgängligheten. Detta gällde även val av skolor, eftersom det endast finns 

två särskolor i kommunen, en grundsärskola samt en gymnasiesärskola.    

 

 

5.3 Samtalsguide/intervjuguide 

 Vid utformandet av samtalsguiden/intervjuguiden så utgick jag från intervjuguiden som, trots sin 

struktur, skulle fungera som tematiska övergripande hållhakar vid genomförandet av intervjuerna. 

Frågorna skulle täcka samt ge utrymme för tolkningar i följande delområden: Skola, fritid samt socialt 

nätverk, hälsa och självbild. Min inställning är att det i samtalet skall finnas stort utrymme för 

dynamiskt formulerande följdfrågor som gagnar samspelet mellan intervjuaren och den intervjuade 

(Kvale 1997).  Enligt Kvale bör intervjun innehålla både frågor av tematiskt som dynamiskt karaktär. 

De tematiska frågorna är de frågor som direkt kan kopplas till undersökningen teoretiska bakgrunden 

och kunskapsproduktion. Kvale skriver vidare att de dynamiskt karaktäriserade intervjufrågorna 

avser istället att skapa en positiv mellanmänsklig relation som skall underlätta kunskapsproduktion 

samt ge utrymme för nya infallsvinklar. 

 

 

5.4 Genomförande 
 Vid genomförandet av elevintervjuerna kontaktade jag först gymnasieidrottsläraren samt rektorn på 

skolan för att få deras godkännande. Därefter bad jag gymnasieidrottsläraren att informera de 

tilltänkta informanterna om undersökningen och att intervjuaren var deras tidigare idrottslärare. Vid 
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intervjutillfället av eleverna så skedde det i ett enskilt rum där jag före intervjun informerade varje 

elev om innehållet och anledningen till min undersökning och att undersökningen var frivillig. Vid 

genomförandet att intervjuerna, både elever som lärare, så användes en inspelningsbar mikrofon som 

medförde den fördelen att intervjuerna inte stördes av antecknande utan samtalet fick en naturlig 

alldaglig och avslappnad karaktär. Vid genomförandet av lärarintervjuerna så skedde det efter det att 

lärarna fått en muntlig redogörelse av studiens syfte och innehåll. Genomförandet utgick från Kvales 

tillvägagångsbeskrivning av kvalitativa intervjuer (Kvale 1997).   

 

 

5.5 Bearbetning och analys 
Efter genomförandet av intervjuerna så bearbetades materialet genom att de inspelade intervjuerna 

transkriberades så att jag fick en bearbetningsbar textmassa att utgå ifrån vid den efterföljande 

tolkningen och analysen av intervjuerna. Vid bearbetningen av intervjuerna utgick jag i grova drag 

från Brymans förslag på tillvägagångssätt för att urskilja olika kategorier i en textmassa från t.ex. 

Intervjuer, fältanteckningar etc. (Bryman 2002). Jag läste igenom intervjuerna ett flertal gånger samt 

förde kontinuerligt anteckningar i form av nyckelord och till dessa relaterade uttryck, detta för att 

kunna kategorisera svaren med utgångspunkt i arbetets syfte och frågeställningar samt arbetets 

teoretiska ramverk. Vid analysen och tolkningen av intervjuerna så hade jag som utgångspunkt att i 

så stor utsträckning som möjligt försöka finna mönster och nya infallsvinklar i intervjuerna som gick 

att förankra i arbetets teoretiska ramverk samt tidigare forskning d.v.s. betoningen utgick från 

begreppen nätverk, idrottsaktivitet, fritid och självbild. Detta för att öka problematiseringen i den 

pedagogiska kontext som detta arbete utgick ifrån. 

  

Jag valde vid konstruktionen av svarskategorier att dela upp dessa i en elev- samt en pedagogdel. 

Elevdelen utgick utifrån kategorierna: Upplevelsen av ämnet idrott och hälsa samt Sociala kontakter 

och nätverk. Pedagogdelen uppdelas i kategorierna: undervisning, motoriska och sociala färdigheter 

och kunskaper samt fritid och sociala nätverk. 

 

   

5.6 Etiskt förhållningssätt 
Före intervjuerna genomfördes informerades de berörda personerna om det grundläggande 

individskyddet som gäller för genomförande av studier inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning (vetenskapsrådet 2002). Studien etiska förhållningssätt utgick från vetenskapsrådets fyra 

huvudkrav som skall följas vid forskning inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. 

Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Nedan 

följer kort beskrivning av dessa. Informationskravet innebär kortfattat att forskaren/uppsatsskrivaren 

skall informera undersökningsdeltagarna om deras uppgift i undersökningen och att deltagandet är 

frivilligt samt att de medverkande kan avbryta deltagandet om de vill. Samtyckeskravet innebär 

kortfattat, som tidigare nämnts i informationskravet, att undersökningsdeltagaren själv har rätt att 

bestämma över sitt deltagande och om deltagaren vill avbryta deltagandet så får denna ej utsättas för 

påtryckningar eller påverkan som försvårar för deltagaren att själv fatta sina beslut. I detta fall kan 

det ibland vara nödvändigt att ha samtycke från vårdnadshavare och detta om deltagarna är omyndiga 

eller om de har en intellektuell förmåga som medför att deltagaren har svårigheter att tillgodogöra sig 

viss information.  Konfidentialitetskravet innebär att personuppgifter om de medverkande personerna 

skall behandlas så att de ej kan skada de medverkandes integritet eller skapa obehag för de 

medverkande personerna eller deras anhöriga och detta sett ur både ett kortsiktigt som långsiktigt 

perspektiv. Nyttjandekravet innebär, i korthet, att insamlat material om de medverkande endast får 

användas i vetenskapligt syfte och att det ej är tillåtet att använda i kommersiellt syfte eller för annat 

icke-vetenskapligt ändamål. För mer ingående redovisning av de olika kraven hänvisar jag till 

vetenskapsrådets publikation ” Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning”. 
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5.7 Trovärdighet och äkthet 
Inom den kvantitativa forskningen handlar det i stor utsträckning om att kunna mäta samt kvantifiera 

data och information och detta för att göra studien replikerbar (Bryman 2002). Den kvalitativa 

forskningen vill istället för att visa en generell bild av verkligheten, som i den kvantitativa 

forskningen, visa ett eller flera exempel ur verkligheten som mer eller mindre isolerade sociala 

fenomen som inte är replikerbara. Inom den kvantitativa forskningen använder man sig av 

reliabilitets- samt validitetsbegrepp för att säkerhetsställa att en undersökning verkligen mäter eller 

undersöker det den skall undersöka eller mäta (validitet) samt att mätningarna i undersökningen 

verkligen är tillförlitliga (reliabilitet) (Bryman 2002). I den kvalitativa forskningen har man anpassat 

dessa begrepp och utgår istället från kriterierna trovärdighet och äkthet (Bryman 2002). Dessa 

kriterier är enligt Bryman mer applicerbara inom den kvalitativa forskningen eftersom denna menar 

att det finns flera möjliga beskrivningar av den undersökta verkligheten.   

 

5.7.1 Trovärdighet 

Trovärdighetskriteriet delas upp i fyra delkriterier och dessa är: tillförlitlighet, överförbarhet, 

pålitlighet samt en möjlighet att styrka och konfirmera. Nedan utgår jag från dessa delkriterier och 

diskuterar dessa utifrån min studie. Slutligen behandlas och förklaras äkthetskriteriet utifrån min 

studie. 

 

Tillförlitlighet, i detta delkriterium handlar det om att säkerhetsställa att studien, i sin beskrivning och 

förklaring, kommit så nära den studerade sociala miljön som möjligt och detta för att stärka 

trovärdigheten i studien. För att stärka trovärdigheten i arbetet kan författaren använda sig av olika 

metoder och en metod är respondentvalidering, vilken jag använde mig av. Den innebär att de 

personer som deltagit i studien får ta del av den samt bekräfta uppfattningar som kommit fram i 

studien (Bryman 2002). Efter det jag hade sammanställt resultatet samt skrivit resultat och 

analysdelen, kontaktade jag de eleverna samt pedagogerna som deltagit i studien. Pedagogerna fick 

läsa arbetet samt gavs möjligheter att bekräfta, uttrycka åsikter om, samt motsäga sig den beskrivning 

som jag kommit fram till. De medverkande eleverna fick ta del av arbetet genom att jag läste upp och 

förklarade mitt resultat och analys. Eleverna fick möjlighet att fråga samt ge sina åsikter på arbetet 

både under och efter uppläsningen. 

  

Överförbarhetskriteriet har sitt ursprung i den kvantitativa forskningen och där handlar om i vilken 

utsträckning undersökningen kan upprepas utan att trovärdigheten äventyras (Bryman 2002). 

Överförbarhetskriteriet, om man utgår från den kvantitativa forskningen, är därför svårt att uppnå 

inom den kvalitativa undersökningen eftersom denna oftast på djupet studerar en avgränsad social 

grupp/miljö eller ett avgränsat socialt område. Överförbarheten handlar i den kvalitativa skolan mer 

om att hitta gemensamma och överförbara och unika kontexter och visa hur dessa påverkar eller 

påverkas av t.ex. en unik, avgränsad social miljö eller kultur (Bryman 2002). 

 

I min undersökning handlade det inte om att kunna generalisera mina resultat och göra dem 

överförbara i ett större sammanhang, utan jag ville fånga elevernas och pedagogernas tankar och 

resonemang och utifrån dessa kunna exemplifiera och skapa en, som Kvale nämner, bild av den 

sociala verklighet som dessa befinner sig i (Kvale 1997). Vissa svar och resonemang från resultaten 

kan knytas till teorier och tidigare forskning rörande ungdomar med utvecklingsstörning, och därför 

kan dessa i viss utsträckning ge en generell bild av den verkligheten. Undersökningens 

informationsinhämtning i form av intervjuer med låg standardisering innebar liten styrning och stor 

frihet och detta för att komma åt den intervjuade personens livsvärld. Detta innebär att det föreligger 

svårigheter att upprepa samma intervju eftersom den styrs av den intervjuades och intervjuarens 

sociala, kognitiva och kulturella livsvärld vilket på ett unikt sätt präglar resultatet. Vid bearbetningen 

av intervjuerna transkriberades dessa ordagrant ner från en inspelning. Detta innebär trots 

noggrannheten att ickeverbal kommunikation försvinner samt att känslobetoningar och språkliga 
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förstärkningar också går om intet. Vid tolkningen av intervjutexterna så färgas även de av tolkaren 

och i mitt fall så tolkade jag texten utifrån tidigare litteraturinhämtning samt mina egna erfarenheter 

av arbete med elever på särskolan. Sammantaget anser jag att, utifrån syftet med detta arbete samt 

vetskapen om de faktorer som jag nämnt ovan i texten, så tycker jag att jag utifrån de kvalitativa 

arbetets premisser uppnått överförbarhetskriteriet. 

 

Pålitlighet, detta delkriterium fungerar som en motsvarighet till reliabilitet i den kvantitativa 

forskningen (Bryman 2002).  Det handlar i detta fall om att det skall finns en fullständig redogörelse 

av hela undersökningens gång ex. problemformulering, intervjuutskrifter, medverkande personer, 

analys av data o.s.v. (Bryman 2002). Detta för att det skall finnas en möjlighet för utomstående att 

granska och bedöma arbetet. Dessa utomstående i form av bl.a. kollegor skall under arbetets gång 

och vid färdigställandet kunna bedöma forskningsförfarandet för att stärka pålitligheten (Bryman 

2002).  Bryman (2002) uttrycker att det inte är någon vanlig teknik för att förbättra pålitligheten. För 

att underlätta för eventuella granskare av min undersökning/mitt arbete så har jag försökt att så 

noggrant som möjligt följa den kvalitativa forskningens kriterier för att öka pålitligheten och för att 

underlätta för eventuella granskningar. 

 

Möjligheten att styrka och konfirmera, detta kriterium innebär att det aldrig går att få fullständig 

objektivitet men att forskaren i största möjliga mån bör sträva undanhålla egna värderingar och åsikter 

som kan påverka forskningsarbetets gång och arbetets slutsats (Bryman 2002). Jag har i mitt arbete 

agerat i god tro och har inte medvetet försökt styra resultatet. 

 

5.7.2 Äkthet 

Äkthetskriteriet kan sägas ifrågasätta arbetet utifrån ett antal allmängiltiga frågeställningar och 

sammanfattningen av dessa är om undersökningen givit en rättvis bild av den sociala värld som 

studerats i avseende på de medverkandes åsikter och uppfattningar, samt i vilken utsträckning de 

medverkande individerna har fått en ökad förståelse för den sociala värld som de befinner sig i 

(Bryman, 2002). Har undersökningen bidragit till att de medverkande fått en ökad insikt och 

förståelse av hur andra i omgivningen uppfattar samma omgivning och har undersökningen lett till 

att de medverkade kan påverka och förändra sin situation. Vid en reflektion kring dessa 

frågeställningar så kommer jag fram till att hur jag än gör så är det svårt att ge en helt igenom rättvis 

bild av världen eftersom vi människor är som pussel ihopbyggt av olika livserfarenheter och att detta 

pussel ständigt omformas i vår interaktion med omvärlden. Vid mötena med de medverkande i 

undersökningen så sker givetvis alltid en kognitiv förändring hos båda parterna och har jag i mina 

möten på ett positivt sätt förändrat och medvetandegjort de medverkandes uppfattning om deras plats 

i ett socialt sammanhang, så får jag se det som en bonus. 
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6 Resultat och analys 
Innevarade kapitel tar upp kategorierna: Upplevelsen av ämnet idrott och hälsa (6.1), sociala 

kontakter och nätverk (6.2), Undervisning (6.3), Motoriska och sociala färdigheter och kunskaper 

(6.4), Fritid och nätverk (6.5). 

 

6.1 Upplevelsen av ämnet idrott och hälsa 
I denna kategori behandlas elevens kroppsliga samt emotionella upplevelse av att delta på idrott och 

hälsa lektionerna. Nedan följer några av de svar som de intervjuade eleverna gav som svar på hur de 

upplevde idrott och hälsa ämnet (lektionerna). 

 

             ”Jag blir glad och i kroppen känns det jättebra, det är svårt att förklara” 

 

 ”Jaa...! Jag tycker mycket om att röra mig och jag har alltid sett idrott som en 

rolig lek och efter varje pass så känner jag att jag ansträngt mig och jobbat.... å jag känner.....å 

jag känner att jag lever då efter ett sånt pass” 

 

 ”Jag känner jag mår bra och jag blir mycket piggare och jag känner att jag efter 

en stund så får jag mycket mer energi” 

 

Eleverna uttrycker i svaren en rörelseglädje kopplad till att vara fysiskt aktiva och detta tar sig i 

uttryck i deras beskrivningar där bl.a. glad kontinuerligt återkommer i svaren vilket beskriver positiva 

aspekter kopplat till lektionerna utifrån ett emotionellt perspektiv. 

 

 ”Ja! Det tycker flera att det är jättekul och efter ett sånt pass så känner jag att jag mår bra 

   och att jag lever, att jag klarat det”. 

 

”Jag tycker det är kul att gå på lektionerna och jag blir glad och trött, å så är det inte lika     

  svårt som de andra (avser ämnena matematik och svenska)”. 

   

            ”Ja! Det ska vara jobbigt, man vill ju känna att man har kämpat alltså och att man klarat    

              nåt”  

 

Det uttrycks i svaren ovan att det finns en tillfredsställelse att lyckas som är kopplat till utövandet av 

idrott. 

 

             ”Jag tycker dom (lektionerna) är bra för vi bråkar aldrig på dom” 

 

 

 Svaren ovan visar också på en känslomässig tillfredsställelse som är kopplad till att känna sig trött 

och nöjd efter lektionerna. Nöjd, känslan av att lyckas samt en genomgående fysisk och emotionell 

välmåendekänsla tolkar jag som att det i idrottsundervisningen finns kvalitéer som tydligt främjar 

elevernas växande som individer ur både ett socialt, emotionellt som fysiskt perspektiv (Kristén, 

2000). Eleverna i denna undersökning visar i sina uttryck att för deras del så är idrottsämnet en viktig 

positiv faktor för deras välmående. Det finns i detta resonemang förankrade åsikter om att 

utvecklandet av fysiska färdigheter är en nyckelfaktor för en positiv utveckling av individers 

självuppfattning (Duesund, 1996) och jag menar att utifrån denna åsikt är det för särskoleelever än 

mer betydelsefullt eftersom att de i större utsträckning konfronteras med förståelsemässiga hinder i 

sin vardag och som innebär ett misslyckande. En iakttagelse som gjorts under detta arbete är att 

idrottsundervisningen kan fungera som en motvikt till den övriga undervisningen och detta utifrån 

flera aspekter. En aspekt är att idrottsundervisningen fungerar som ett tillfälle då eleven för en gång 

skull får lyckas och får känna sig duktig. Många gånger kan de andra skolämnena såsom bl.a. 
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matematik, NO och svenska kännas svåra och obegripliga. Att få växa på idrotten kan då vara en 

positiv motvikt som i sin förlängning även kan hjälpa upp de andra ämnena i skolan samt stärka 

självbilden. Dessutom tror jag att idrottsundervisningen fungerar som ventil från den i övrigt så 

svårbemästrade tillvaron.   

. 

 

6.2 Sociala kontakter och nätverk 
Denna kategori berör de delar av svaren som belyser elevernas upplevelse av att ingå i ett socialt 

sammanhang, vänner och föreningsliv, i och utanför skolan. Nedan följer några av de svar som 

eleverna gav och som kan knytas till kategorin. Följande svar gavs bl.a. på frågan om vad det fanns 

för fördelar med att idrotta och vara fysiskt aktiv. 

 

             ”Man mår bra av det och så är det hälsosamt och så kan man vara med sina kompisar och 

               då mår man bra, å så kan man känna sig duktig” 

            ”Man kan få vänner som man inte känner för när jag spelade bowling så träffade jag nya            

              människor och lite kompisar” 

 

En av eleverna uttryckte i samtalet att det var sällan hon lärde känna någon utanför skolan utan att 

knytandet av nya sociala kontakter huvudsakligen skedde på skolan. 

 

             ”Det är jättesällan som det händer, jag har bara fått kompisar genom skolan och det är lite 

               lite tråkigt” 

 

En annan elev berättade att det hade varit svårt att få kompisar på hans friidrottsträning och menar att 

det bl.a. var därför han slutade. 

 

             ”Jag vet inte, vi körde mycket själva å så var vi inte lika” 

 

Samma elev ger dock en positiv bild när det gäller hans deltagande i ett innebandylag. 

 

             ”Innebandyn och det är där jag har mina bästa kompisar som jag har kul med, dom bor på         

               på min gård” 

 

Ytterligare uttrycker sig en av eleverna att anledningen till att han slutade med fotbollsträningen låg 

i att det inte längre var roligt (fick svårare att hänga med i spelets upplägg och taktik). 

 

             ”det var inte roligt...... dom bara tjatade på allt”. 

 

Eleverna visar i svaren att det finns en positiv upplevelse av att i idrottsaktiviteter befinna sig i ett 

socialt sammanhang (med kompisar), dock uppgav eleverna händelser/upplevelser som kan knytas 

till att inte riktigt passa in d.v.s. de upplevde att deras funktionshinder hindrade dem från att ingå i 

nya sociala sammanhang och en av eleverna förklarade detta med att han, inte var lik de andra på 

träningen, och detta hindrade honom från att umgås. En av eleverna uttryckte att hon kände sig lite 

ledsen över att inte ha några kompisar utanför skolan.  Ett intressant svar gav eleven som spelade 

innebandy på fritiden där han upplever att han har sina bästa kompisar i innebandylaget och att flera 

av dem bor på hans gård. Detta tolkas som att han fortfarande befinner sig i en känd närmiljö 

(mikrosystem) där det finns en större acceptans, som byggts upp under längre tid, i avseende på hans 

funktionshinder hos hans kompisar. Det visar sig också i ett av svaren att för den personen så uppstod 

en brytpunkt i hans medverkande i lagidrottssammanhang och den brytpunkten kom då han märkte 

att det blev svårare att ur ett intellektuellt perspektiv hänga med i spelet. Detta kan kopplas till att 

funktionshinder (utvecklingsstörning) med ökad ålder får en allt mer utpräglad onaturlighetsstämpel 

(Hill 2001). 
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 Det framgick i samtalet att det sociala umgänget utanför skolan var litet eller obefintligt hos de 

intervjuade eleverna och detta kan bl.a. uttolkas i följande uttalanden som belyser umgängeskretsens 

omfattning. 

  

 

              ”Jaa! Jag har två schyssta polare som jag är med ofta” 

              ”Nää! Inte många (förutom innebandylaget)men en som går på samma skola som mig” 

 

 

Två av de intervjuade eleverna bedrev på sin fritid endast ensamaktivitet och detta i form av 

styrketräning, cykel och promenader. Den tredje eleven bedrev endast innebandy som fritidsaktivitet 

och hade framför allt huvuddelen av det sociala nätverket i sitt innebandylag men utanför detta få 

sociala kontakter. En slutsats utifrån de intervjuade eleverna är att nätverk skapade i tidig ålder är 

lättare att förankra och upprätthålla och orsaken till detta ligger i att det med stigande ålder förstärks 

synen på olikheter som något onaturligt. Detta medför att med stigande ålder minskar möjligheten 

och förmågan att skapa beständiga sociala kontakter. 

 

Det har framkommit både i litteraturstudien samt i intervjuerna att elevernas sociala nätverk är små 

eller nästintill obefintliga. Det visar sig dessutom att tendensen är att med ökad ålder krymper 

nätverken och umgänget centreras mer och mer till den redan etablerade egna familjesfären (Hill, 

2001). En möjlig orsak till att särskoleelever distanserar sig från samhället är att de upplever att de 

inte passar in. I intervjuerna med eleverna fick jag både uttalade och outtalade bekräftelser på att 

eleverna kände sig utanför och annorlunda. Att vilja vara som alla andra samtidigt som man vet att 

man, utifrån de rådande samhällsnormerna, är annorlunda skapar en negativ stress som kan resultera 

i psykisk ohälsa. Det är väl dokumenterat att psykisk ohälsa är vanligare hos individer med 

utvecklingsstörning (Umb-Carlsson, 2008) och jag ser i mitt arbete att just känslan av att inte passa 

in och inte vara, med deras ögon sett, normal. Det får den effekten att de, mer eller mindre, slutar att 

försöka skapa ny sociala kontakter faller tillbaka i någon typ av uppgivenhetstillstånd. 

 

 

Nedan följer resultat och analys av intervjuerna som genomfördes med de två medverkande 

pedagogerna (idrottslärarna). Pedagogdelen utgår från följande kategorier: undervisning, motoriska 

och sociala färdigheter och förkunskaper samt socialt nätverk/fritid. 

Jag har valt att i redovisningen av svaren markera pedagogerna som pedagog 1 och pedagog 2. 

 

6.3 Undervisning. 
Denna kategori behandlar idrottslärarnas (pedagogernas) upplevelse samt erfarenheter av att 

undervisa elever inskrivna i särskolan och vilka pedagogiska strategier som används för att främja 

utvecklingen av eleverna. Nedan presenteras det centrala av intervjuerna som berör undervisningen. 

 

I citaten nedan beskriver pedagog 1 tankar och strategier knutna till undervisningen. 

 

          ”Jag försöker nu i undervisningen få eleverna att hitta redskap för att kunna ta hand om sin 

            kropp och på sin hälsa i ett längre perspektiv och då försöker man göra lektioner därefter.” 

          ”Jag försöker jobba ganska mycket med kontinuitet och gör samma saker om och om igen, 

            men ändå försöka behålla att det skall vara roligt att röra på sig.” 

           ”Jag tycker det är viktig att de får en positiv upplevelse av idrott och hälsa, det kommer          

             att göra att de kanske vill hålla på och röra sig i framtiden.” 

           ”Jag tycker också att det är viktigt att dom jobbar upp motoriken för att dom skall kunna ta     

             sig ut och springa eller gå på gym, alltså att dom kan använda idrotten utanför skolan.” 

           ”Det beror på elevgruppen hur man lägger upp undervisningen. En del grupper är mer 
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             prestationsinriktade och motoriskt och fysiskt duktiga, medan det i andra grupper handlar 

             mer om enskild motorikträning” 

            ”Genomför man undervisningen för dom här eleverna på rätt sätt så har det kanske en 

             starkare positiv effekt än det har i den vanliga grundskolan. Man ser ju väldigt många 

             som jättetydligt växer som individer” 

            ”Väldigt duktiga elever i idrott kan säkert bli hämmade av att ha idrott i särskolan beroende 

             på hur mycket läraren testar den och utvecklar den, för många gånger så ligger 

             undervisningen på en lägre nivå och det kan ju hämma duktiga elever så att dom inte når 

             sin potential.” 

 

Pedagog 1 utgår i undervisningen från gruppens och de enskilda elevernas motoriska och fysiska 

färdigheter och menar att det är gruppen och dess elever som formar ramarna för undervisningen, 

men i vissa fall (menar pedagog 1) så faller duktiga elever utanför gruppens ramar och hindras från 

utvecklas optimalt utifrån sina egna förutsättningar.   

Pedagog 1 uttrycker i samtalet att idrott och hälsa-ämnet har en central och mycket viktig funktion 

hos eleverna på särskolan i avseende på växandet som individ och att ämnet kanske har större 

betydelse jämfört med den vanliga grundskolan. 

 

I citaten nedan beskriver pedagog 2 tankar och strategier knutna till undervisningen. 

 

            ”Ämnet heter ju idrott och hälsa och börjar man med namnet så skrämmer idrott bort 

             väldigt många, själva idrott och idrottsämnet va! Så därför försöker jag att tysta ner det 

             där med just idrott och kallar det mera kanske hälsa, eller rörelse och hälsa. För det har 

             jag märkt, det är några som vägrar, men inte nu, som vägrade tidigare att komma upp 

             för idrott är så hårt va, och dom förknippade det mycket från grundskolan tidigare så där 

            det är tävling och konkurrens, här fan platsar inte jag va, så då är det lite mjukare att kalla 

            det hälsa och rörelse” 

 

Pedagog 2 beskriver en bild av elevernas uppfattning av idrottsämnet. Denna bild har ofta har en 

avskräckande effekt på eleverna som förknippar ämnet med tidigare misslyckanden. 

  

            ”Det hela ämnet står för är fysisk aktivitet, stressreducering, bra kost och vettiga sociala 

            relationer, många saknar alla dom här bitarna.” 

           ”Lärarens roll skulle jag vilja komma in på, är ju mycket viktig när det gäller dom här 

             eleverna. Att man peppar och stimulerar, att man är inläst på deras handikapp, att man 

             har förståelse för deras problematik så att man har en ingångspunkt som lärare som gör 

             att man bygger upp dom och inte bryter ner dom.” 

            ”Det finns många sätt och det är rätt intressant att när jag kom till skolan så träffade jag 

              en SYO på skolan som sa att dom här eleverna dom fixar inte bollspel, dom fixar inga 

             lagspel, du skall köra individuella idrotter med dom för det är det ända som funkar, men då 

             tänkte jag precis tvärt om att det dom behöver tränas i är ju social kompetens. Det är ju 

             lagspel man skall träna, inte individuella grenar och aktiviteter, det kör jag ju också, men 

             lagspel skall ju in.” 

            ”Bollspel absolut, frisbee, lacrosse, spel där man tvingas att ta hänsyn och vara en kugge 

             i maskineriet, dom måste interagera med andra personer för att fungera längden.” 

 

Pedagog 2 beskriver att det i vissa fall finns en uppfattning om att elever på särskolan mår bäst av att 

bedriva individuella fysisk aktiviteter. Pedagog 2 menar dock i motsats till denna uppfattning att man 

bör betona den sociala interaktionerna som sker i lagidrotter för att träna de sociala förmågorna som 

är så viktiga redskap för att dessa individer skall fungera i och utanför skolan både nu och i ett 

framtidsperspektiv. Jag anser i detta sammanhang att för att skapa en gynnsam pedagogisk miljö för 

dessa elever så handlar det om att ge eleverna så pass stora utmaningar, fysiska som sociala, att de 
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blir bemästringsbara d.v.s. de skall ge så pass stor utmaning att det sker en social, psykologisk och 

fysisk progression. Om utmaningen är så stor att förmågan att bemästra den försvåras ökar 

sannolikheten att eleven istället hämmas i sin utveckling. Utvecklingsstörda personer har en sämre 

förmåga att bemästra stora förändringar (stressfaktorer) i den sociala miljön (Klefbeck, Ogden 1995) 

och därför finns det aldrig färdiga pedagogiska lösningar utan utmaningen måste i stor utsträckning 

utgå ifrån den enskilda eleven eller gruppens kontextuella behov och förutsättningar.    

 

 Svaren visar att idrottslärarna har en uppfattning om att idrott och hälsa undervisningen har stor 

betydelse för dessa elevers växande som individer utifrån ett socialt samt individuellt perspektiv, 

vilket sammanfaller med Kristéns uppfattning (Kristén 2000 & 2004). I avseende på den individuella 

fysiska och motoriska utvecklingen så utgår undervisningen från att ge eleverna så pass goda 

motoriska och fysiska färdigheter och självförtroende så att de själva, utan stöd och hjälp, kan utöva 

egna fysiska aktiviteter utanför skolan. I förlängningen finns de ett hopp om att skapa ett bestående 

intresse för fysisk aktivitet och att finna fritidsaktiviteter som fungerar utanför skolans ramar. 

 

 

6.4  Motoriska och sociala färdigheter och förkunskaper. 
 Denna kategori behandlar pedagogernas upplevelse av elevernas motoriska och sociala färdigheter 

och förmågor och hur dessa bl.a. påverkar varandra, påverkas av kontexten som eleverna befinner sig 

i samt elevernas tidigare pedagogiska historia. Nedan presenteras det centrala av intervjuerna som 

berör denna kategori. I citaten nedan beskriver pedagog 1 sin syn på motoriska och sociala färdigheter 

och förmågor. 

 

             ”Vissa kom från skolor där dom varit inkluderade och andra från mindre enheter på skolor, 

               vilket kan ha påverkat deras motoriska bas”. 

              ”Det kan jag se just i idrottssammanhang att dom som har en egen motor och är framåt 

               även har ett bättre självförtroende och en mer positiv självbild än dom som man ständigt       

               måste pusha och dra, men dom har också en sämre motorik och jag tror att självförtroende 

               och motoriken hör ihop” 

 

               ”Ofta har dom som har en bra motorik och är framåt i idrotten har även en högre social 

                 status, så är det!” 

               ”Ja eller det är mer så att de som är lite svagare motoriskt oftast föredrar enskilda 

                 träningsmoment såsom styrkestationer medan de som är mer framåt i idrotten 

                 föredrar och fungerar bättre i lagsammanhang” 

 

Svaren visar att pedagog 1 upplever att det finns ett samband mellan elevernas motoriska färdigheter 

och deras självbild, sociala status samt förmågan att ingå i ett socialt sammanhang (lagidrott). 

Pedagog 1 antyder också att elevernas pedagogiska historia (inkluderad, särskola etc.) har betydelse 

för individernas motoriska och sociala förkunskaper. 

Det finns i det nämnda resonemanget en intressant aspekt och det är att det kan finns en stor vinst i 

att tidigt lägga mycket resurser på att främja utvecklingen av de motoriska färdigheterna. 

Följdeffekten är att vi med en bättre motorik ökar elevernas beredskap att bemästra livet utanför 

skolan med hjälp av bl.a. ökad stresstålighet och bättre självbild och detta kan förmodligen minska, 

det med ålder, allt mer tilltagande utanförskapet som enligt Hill (2001) startar redan i tidig ålder.     

 

 

               ”Men, jag kan ta ett exempel, jag hade en tjej i åk 7 här som var inkluderad och det gick 

                 väl helt okej på idrotten så där och hon var med och deltog och men, men hon var liksom 

                 lite i bakgrunden så där å. Jag tyckte hon var rätt duktig men man fick ju aldrig liksom 

                 se fullt ut vad hon kunde, kändes det som och sedan bytte hon och valde att gå helt i 

                 särskolan till årskurs 8.” 
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                ”Vad hände då?” 

 

               ”Och då blommade hon upp helt, alltså för att här var hon den starkaste och duktigaste 

                 eleven och genast började hon visa vad hon kunde och hon hjälpte dom andra och var 

                 ett stöd för gruppen. Alltså, hon var helt annorlunda mot vad hon var i den tidigare 

                 vanliga klassen. Jag menar att mycket bygger ju på självförtroende, självkänsla alltså 

                 det är ju så. Att alltid få känna att man inte räcker till eller man ju, det är ju inte alls 

                 roligt.” 

 

 Pedagog1 visar i redovisningen ovan att självbild och självförtroende uttalat interagerar med den 

sociala miljön, och att när det handlar om elever med utvecklingsstörning så betonar pedagog 1 på 

vikten av att ge dessa elever en så passade socialt sammanhang som möjligt för möjliggöra den 

motoriska, sociala och emotionella utvecklingen hos eleverna. 

 

 I citaten nedan beskriver och uttrycker pedagog 2 sin syn och upplevelse av motoriska och sociala 

färdigheter och förmågor. 

 

                  ”Ja! Dom som varit inkluderade är ju lite mer socialt kompetenta, det är dom. Ja! Min 

                    teori är att dom tvingas att ta kontakt på ett annat sätt och dom snappar upp det 

                    normala, inom situationtecken, vad som nu är normalt. Dom snappar upp det i husets 

                    väggar när dom umgås med normala elever, så att säga. Dom som kommer från 

                    särskolan, dom har ju varit lite i en skyddad verkstad alltså!” 

 

Pedagog 2 menar i uttalandet ovan att det är de elever som varit inkluderade som uppvisar de bästa 

sociala färdigheterna utifrån de i samhället rådande normerna och detta för att de i skolan befunnit 

sig i en miljö som överensstämmer med dessa normer. 

 

                 ”Ja! Det är ju bra när dom är samlade i grupp, särskoleelever, ett gäng va! Då märker 

                   dom inte av att dom är sämst vilket dom har gjort ute i grundskolan. Alltid valda sist 

                   och har fått.... Många kommer med halvtaskig självkänsla från grundskolan, dom som 

                   har gått igenom då, och detta har då också lett till sämre grundmotoriska färdigheter   

                   än va dom kunde ha haft om dom inte tryckts ner i skosulorna under sin skoltid” 

 

                  ”Det är som jag sa tidigare att man ser i en normal miljö hur man skall uppträda och så 

                    härmar man. Det är så dom här eleverna lär sig, dom härmar va! Och nackdelen är 

                    som jag sa tidigare att dom lätt kan tryckas ner av dom som är lite förståndigare och 

                    klokare och har mer kunskap, dom som är normala. Fördelen med grundsärskolan är 

                    att man är en homogen grupp med olika grad av förståndshandikapp men man är ändå 

                    en grupp och man känner en grupptillhörighet med dom negativa inslag att man blir 

                    mindre socialt kompetent och inte vet dom här normalitetsgränserna.” 

 

Pedagog 2 ger i de två sistnämnda redovisningarna uttryck för en delad mening i avseende på de 

motoriska och sociala förmågorna och kunskaperna och hur dessa formas utifrån elevens sociala och 

pedagogiska kontext. Pedagog 2 menar att det finns både för och nackdelar med att vara inkluderad i 

en s.k. vanlig klass och att gå i en särskoleklass. Pedagog 2 menar att elever inkluderade i en vanlig 

klass riskerar att hämmas motoriskt och få en sämre självbild p.g.a. att de ofta hamnar utanför den 

sociala gemenskapen i klassen.   

 ytterligare så pekar pedagog 2 på en både social som motorisk vinst med att eleverna befinner sig i 

en klass där alla tillhör samma personkrets d.v.s. en särskoleklass. Detta skapar enligt pedagog 2 en 

social trygghet som främjar utvecklingen av motoriska färdigheter och stärker självbilden hos 

elevgruppen. Jag tyder i det ovan redovisade resonemanget att de sociala och motoriska fördelarna 
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att vara inkluderad i en s.k. vanlig klass inte överstiger de att gå i en särskoleklass. Anledningen till 

detta påstående är att trots att eleverna lär sig, härmar, de rådande sociala normerna så blir denna 

mekaniska inlärning mer en produkt av att försöka passa in och jag påstår att denna inlärning oftast 

ej är i samklang med elevens kognitiva och sociala mognad och har därför en negativ effekt på elevens 

motoriska och sociala utveckling samt självbild. Maltén påpekar i sin förklaring att skapandet av en 

positiv självbild är beroende av att individen kan få en positiv spegling i andra personer som befinner 

sig i individens nära sociala miljö (Maltén 1992). Det finns alltså en risk att en spegling som leder till 

en negativ självbildsutveckling förstärker de av samhället förväntade rollen d.v.s. rollens som 

avvikare (Gustavsson 1999).   

 

 

6.5 Fritid och sociala nätverk 
Denna kategori behandlar pedagogernas syn och kunskap om elevernas sociala nätverk och 

fritidsaktiviteter och vilka hinder eller förutsättningar som möjligen kan urskiljas i elevernas sociala 

kontext. 

 

Nedan beskriver pedagog 1 sin upplevelse och vetskap om elevernas fritid och sociala nätverk utanför 

skolan. På frågorna, i samtalet, som berörde vetskap om vad eleverna gör på sin fritid och hur vida 

skolan agerar i att ge möjligheter att utveckla fritidsintressen gavs följande svar. 

 

            ”Ja det vet jag, man frågar ju och luskar hela tiden t.ex. jag är ju mest intresserad om 

              dom rör sig på fritiden, det är ju jag ute efter. Det skiljer sig väldigt mycket och tyvärr är 

              det dom eleverna som behöver röra på sig som är mest stillasittande, det finns ett 

              sammanhang där.” 

 

            ”Det ända man ser är om man t.ex. träffar dom på stan eller att man samkör 

              idrottsaktiviteter mellan grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Det finns ju ingen annan    

              återkoppling men man har hört att vissa fortsatt att träna på olika ställen som dom varit   

              på med skolan t.ex. styrketräningslokaler som man varit och testat på och att dom nappat 

              på det och fortsatt med det medan andra som man träffar på stan kommer fram och ber om 

              ursäkt för att dom nu börjat röka och vi har gjort så och så. Så dom har ändrat sin bana 

              dom som ändå rörde på sin när de hade ögonen på sig. Tyvärr så slutar många att röra på   

             sig när ingen är där och pushar dom och ibland ser man dom i sällskap med ungdomar    

             som redan är på glid. Många av de här eleverna behöver hela tiden feedback, mer än   

             eleverna på den vanliga skolan jag menar grundskolan, och när dom sedan lämnar skolan     

             så hamnar dom lätt i ett ingenmansland och allt flyter ut i sanden.” 

 

              

I den del av intervjun/samtalet som berörde hur skolan fungerar/kan fungera som en länk till fritiden 

utanför skolan uttrycktes följande. 

 

             ”Nej! Inget som skolan erbjuder, däremot kommer information till eleverna genom 

               skolan. Vi får information från handikappidrottsförbundet o.s.v. som vi förmedlar 

               vidare då till eleverna.” 

 

             ”Nackdelen är ju att vi i Västervik inte har något stort utbud så då är det mycket läger osv.   

                I andra delar av Småland så då blir det avstånd och ett hinder för eleverna att ta sig till 

               andra platser och göra detta beroende på vilken backup dom har men vi har väl någon 

               gång kört innebandy men tyvärr är det oftast ensamidrotter som dom kan syssla med och 

               ofta är det svårt för dom att bli med i lagidrotter.” 
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Nedan beskriver pedagog 2 sin upplevelse och vetskap om elevernas fritid och sociala nätverk utanför 

skolan. På frågorna, i samtalet, som berörde vetskap om vad eleverna gör på sin fritid och hur deras 

sociala nätverk ser ut gavs följande svar. 

 

 

             ”Som jag sa inledningsvis, dom allra flesta gör ju ingenting på sin fritid och det luskar jag 

               fram och dom får skriva på ett papper i början av terminen om vad dom gör på sin fritid 

             så jag får en bild va, och så sammanställer jag det där och sen ser jag ju då att majoriteten   

              gör ju inte ett skit på sin fritid.” 

 

På frågan om hur elevernas sociala nätverk ser ut gavs följande svar och efterföljande resonemang. 

 

             

             ”Mycket bristfälligt, vissa är så fruktansvärt isolerade, dom har ju inga vänner vet du! 

               Några har vänner men långtifrån alla.” 

 

             ”Dom blir isolerade och det har ju med självkänslan och självförtroende och är ju kopplat 

               till det. Dom vet ju med sig att dom går på särskola, och det är lika med sämre än vanligt, 

               mindre vetande, lite halvknäppa och man vet ju elever som man träffar som fortfarande 

               inte fått något jobb och det beror på deras attityd, det beror på deras oförmåga, kanske 

               många gånger deras sociala oförmåga. Att kunna skaffa sig ett jobb eller fungera utanför 

               skolan är förbehållet dom som är lite framåt, som vill någonting och som kan bortse från 

               att dom går på särskolan och har ett förståndshandikapp. Men dom, kan jag tala om för 

               dig dom är få, kanske 10 % av våra elever får jobb och det tack vara att de lyckats 

               förtränga att dom går på särskolan och tutar och kör.” 

 

Pedagog 1 uttrycker att många av särskolans elever, i stor utsträckning, behöver återkommande 

stöttning och feedback för att vidmakthålla sina idrotts- och fritidsaktiviteter. Pedagog 1 menar att så 

länge som en plattform, i form av t.ex. skolan, finns så fungerar också elevernas fritidsaktiviteter. 

Pedagog 1 menar att många av eleverna förloras när de lämnar skolan och hamnar i ett socialt 

ingenmansland eller i mindre lämpliga sociala sammanhang. Enligt pedagog 1 arbetar inte skolan 

aktivt för att skapa en länk mellan skola och fritid utan vidareförmedlar endast information från olika 

förbund. Pedagog 1 pekar på svårigheter i att bli upptagna i lagidrotter och att många blir hänvisade 

till ensamaktiviteter.   

Pedagog 2 uppger att han har en god bild av elevernas fritid och det framgår av svaren att övervägande 

delen av eleverna är helt inaktiva på sin fritid. Pedagog 2 ger en bild av ett socialt utanförskap som 

delvis kan knytas till elevernas sociala oförmåga och en bidragande faktor till denna oförmåga och 

utanförskap är kopplad till skolformen särskola. 

 

De medverkade pedagogerna målar upp en bild som stämmer väl överens med litteraturens bild av 

utvecklingsstörda personers nätverk och fritidsaktiviteter och denna visar bl.a. att det är en liten andel 

av eleverna på särskolan som på sin fritid är aktiva i idrottsföreningar (Blomdahl, Elofsson 2011). 

Dessutom uttrycker en av pedagogerna att orsaken till att många av eleverna misslyckas i sina försök 

att träda in i samhällslivet beror på att de, likt en självuppfyllande profetia, införlivat de av samhället 

förväntade rollerna d.v.s. utanförskapsrollen (Gustavsson, 1999). 
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7 Diskussion 
Innevarande kapitel behandlar metoddiskussion (7.1), resultatdiskussion (7.2), slutsats (7.3) samt 

fortsatta forskningsfrågor (7.4). 

 

7.1 Metoddiskussion 
Vid utformningen att samtalsguiden så vad avsikten att frågorna skulle ge stort svarsutrymme och 

fungera som en inledning till ett avslappnat samtal med liten styrning där den intervjuade hade 

möjlighet att, till ganska stor del, själv styra samtalsinnehållet. Trots att jag kände de intervjuade 

eleverna sedan tidigare så upplevde jag intervju och samtalssituationen som lite hämmande och det 

var svårt att få uttömmande och nyanserade svar. En svårighet var att få de intervjuade personerna att 

i samtalet formulera och beskriva sina känslor i ord samt att få dem att svara på den egentliga frågan 

d.v.s. det jag som intervjuare var ute efter att få svar på. En anledning till detta kan vara att det 

föreligger en diskrepans mellan intervjuaren och den intervjuade i avseende på språkbruk och 

kognitiv förståelse. När det gäller elevgrupper på särskolan så uppvisar den en stor spridning när det 

gäller kognitiva styrkor och svagheter och orsaken ligger bl.a. i att utöver begåvningshandikappet så 

har flertalet av eleverna andra kognitiva och sociala funktionshinder. 

 

Vid intervjuerna med pedagogerna så ser jag i efterhand att de gavs lite för stort utrymme att själva 

styra samtalet vilket medförde att de återupprepade tankar, åsikter och funderingar och i detta fall 

kunde jag som intervjuare varit mer styrande och på det sättet kanske fått ännu mer nyanserade svar 

och reflektioner. 

 

Jag har utifrån de genomförda intervjuerna insett att konsten att intervjua är ett hantverk som kräver 

träning och god planering, och i ännu högre grad när intervjun eller samtalet inte från början har ett 

antal bestämda frågor utan att svaren styr intervjuarens nästkommande fråga. Att sedan intervjua 

elever med begåvningsmässiga handikapp ställer ännu högre krav på noggrannhet och förarbete.  Jag 

kan se en vinst i att ha ett samtal inför intervjun med denna kategori av medverkande så att de är 

förberedda och därmed mer avslappnade och trygga med själva intervjusituationen. En ytterligare 

reflektion är att de medverkande eleverna skulle ha givits mer tid för reflektion och eftertanke innan 

de svarade. 

 

 

7.2 Resultatdiskussion 

 

7.2.1 Fysisk, emotionell och social utveckling 

Det som har genomsyrat detta arbete är ge en bild av hur idrott och hälsa ämnet används eller kan 

användas för att stärka och utveckla elevernas självbild och skapa positiva sociala nätverk så att 

eleverna är bättre rustade att möta förändringar i den egna livsmiljön. 

 

Vid samtalen med elever och pedagoger så har det framkommit att idrott och hälsa ämnet är av stor 

betydelse för särskoleelevernas växande och utvecklande som individer ur ett fysiskt, emotionellt 

samt socialt perspektiv. Den intressanta frågan i detta sammanhang är hur undervisningen skall 

anpassas optimalt för att främja denna utveckling? I arbetet presenteras olika orsaker till en positiv 

utveckling hos eleverna. En möjlig förklaring till att elever inte når sin utvecklingspotential är att 

eleverna befinner sig i en allt för heterogen, motorisk och social, miljö som innebär att den social och 

motoriska utmaningen antingen blir för stor eller för liten. Det finns åsikter som framförts i arbetet 

som framhäver att det finns ett fönster för optimal utveckling hos särskoleeleverna och att detta 

utvecklingsfönster är mindre och mer avgränsat hos särskoleelever än hos elever i grundskolan. 

Denna åsikt sammanfaller väl med Johan Klefbeck och Terje Ogden (1995) analys som menar att 

förmågan att bemästra stressfaktorer, stort fönster medför större stressfaktor, är sämre hos individer 
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med utvecklingsstörning. Sett utifrån ett pedagogiskt perspektiv så är det därför eftersträvansvärt att 

forma undervisningsgrupper som har en liten social och motorisk spridning och detta för reducera 

den negativa stressen och stimulera elevernas sociala, motoriska och emotionella utveckling. Vad jag 

anser i detta sammanhang är dock att gruppsammansättningar till viss del mår bra av att spreta lite, 

både socialt, intellektuellt och motoriskt. Det kan ha den effekten att det istället för att hämma 

elevernas utveckling så kan effekten av en viss gruppheterogenitet istället stimulera elevernas 

utveckling. Vad som bl.a. framkom i arbetet var att elever inkluderade i grundskoleklass riskerar att 

hämmas i sin sociala och motoriska utveckling. En möjlig förklaringsmodell till detta är att individens 

självbild försvagas eftersom denna bygger på en positiv interaktion (spegling) med individens sociala 

sammanhang. Att vara inkluderad kan innebära att eleven får negativ eller lite respons från sin sociala 

omgivning vilket skapar en negativ utveckling av självbilden. Eftersom en god självbild är starkt 

förknippad med en förbättrad kroppsuppfattning (Duesund, 1996) så får en icke fungerade social 

situation en negativ effekt på den motoriska och fysiska utvecklingen vilket hämmar 

kroppsuppfattningen och vi får förstärkt negativ effekt på elevens självbild. För att förtydliga och ge 

en mer konkret bild av detta fenomen får vi tänka oss lektionerna i Idrott och hälsa. Dessa handlar 

om ett samspel i form av en ständig interaktion mellan elevernas sociala färdigheter och motorisk 

samt fysisk förmågor och att dessa hela tiden växelvis förstärker varandra och för utvecklingen framåt 

samt utvecklar elevens självbild. Om den sociala miljön på något negativt sätt förändras så får det till 

följd att den motoriska utvecklingen hämmas som i sin tur har negativ effekt på den sociala 

utvecklingen. Jag påstår att vi i får en ond spiral som försämrar elevens självbild och vi får en elev 

som distanserar sig från gruppen och blir mer och mer fysiskt och socialt inaktiv. 

 

Sett utifrån det ovanstående resonemanget så borde idrott och hälsa undervisningen för elever med 

utvecklingsstörning bedrivas i en homogen grupp (särskolklass) för att optimalt främja elevernas 

utveckling av sociala, motoriska och fysiska förmågor och detta för att rusta dem för framtida liv 

utanför skolans väggar, detta ligger väl i samklang med läroplanen (Lpo 94) strävansmål och 

uppnåendemål. Men är det ett lyckat sätt att förbereda dem för livet och är det de rätta förmågorna, i 

detta fall avser jag främst sociala förmågor, vi rustar dem med i och med att vi bedriver undervisning 

i särskolegrupper? Det finns de som riktar kritik mot att upprätthålla särskolan som en mer eller 

mindre isolerad skola i skolan och menar att de bl.a. får negativ effekt på elevernas sociala förmåga i 

och med att de blir isolerade i en homogen social miljö med liten social variation. Att betänka i 

utformningen av undervisningen, och i synnerhet idrott och hälsa undervisningen som tydligt betonar 

social och fysisk kunskapsprogression i ett socialt sammanhang, är att särskolans personkrets utöver 

en utvecklingsstörning inte sällan har individer med autismliknande tillstånd. Detta ställer höga krav 

på pedagogen och i synnerhet om det handlar om idrottsundervisning med inkluderade elever med 

autismspektra. Utöver de ovan nämnda hindren eller svårigheterna som bör beaktas vid utformning 

och bedrivande av idrottsundervisningen vill jag belysa att det inte alltid är så att de intellektuella 

förmågorna ligger på samma utvecklingsnivå som de sociala förmågorna. Ibland lever eleverna, trots 

sitt intellektuella funktionshinder, väl upp till de av omgivningen uppsatta sociala kraven och i sådana 

fall upplever jag av egen erfarenhet att eleven många gånger når en bättre kunskapsprogression samt 

positivt stimulerar självuppfattningsprocess om eleven befinner sig i en social miljö som innebär en 

viss social utmaning. 

 

I utvecklingsstörningsbegreppet ingår flera parametrar som tidigare nämnts i inledningen och sett ur 

ett idrott och hälsaundervisningssperspektiv så finns det fortfarande pedagogiska utmaningar att i 

större utsträckning möta eleverna både utifrån deras sociala som psykologiska mognad och på det 

sättet i större utsträckning utgå från ett helhetsperspektiv där särskiljningen inte ökar med åldern p.g.a. 

att de kognitiva och intellektuella egenskaperna får allt större värde i undervisningssammanhang (Hill, 

2001). Det finns ett värde av att i detta sammanhang betona, framför intellektuella förmågorna, de 

sociala förmågorna i idrott och hälsa undervisningen för att på det sättet underlätta och främja 

utvecklingen av självbilden hos särskoleeleverna. Jag anser att det finns en vinst och en nödvändighet 

oavsett om det handlar om inkluderade eller icke inkluderade elever att forma det pedagogiska arbetet 
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i sådan riktning att det minskar antalet individer som införlivar rollen som avvikare och som leder till 

distansering och isolering från det övriga samhället (Gustavsson, 1999).   

 

7.2.2 Fritid och sociala nätverk 

Vid sidan om de, med ökad ålder, allt mer krympande sociala nätverken så gavs det i intervjuerna 

ytterligare en bild av att allt mer befinna sig i ett utanförskap. Denna bild utgår från att ungdomar 

med utvecklingsstörning visar ett riskbeteende som medför att de möjligen kan vara utsatta för en 

ökad risk att hamna i ett kriminellt utanförskap. Anledningen till detta påstående kan knytas till det 

som framkommit i litteraturen och jag menar med stöd av denna att begåvningshandikappet i sig 

innebär att individen som redan har svårigheter att bemästra sin tillvaro även har lättare att ledas in i 

mindre lämpliga sociala gemenskaper. Det är i detta resonemang svårt att peka ut någon enskild faktor 

utan det handlar om ett problem av multifaktoriellt slag där de ingående faktorerna har olika inverkan 

på individen utifrån individens tidigare livshistoria samt den nätverkskultur som individen innefattas 

av (Klefbeck, Ogden 1995).   

  

Det har framkommit i undersökningen samt i litteraturgenomgången att idrottsaktiviteter har en viktig 

betydelse för särskoleelevernas möjligheter att skapa nya sociala nätverk samt upprätthålla de 

befintliga nätverken (Kristén, 2004). Orsaken ligger i, som jag berört tidigare, att i idrottsaktiviteter 

kan många av de utvecklingsstörda möta de normalbegåvade på ett mer jämbördigt plan vilket ökar 

känslan av ett socialt lika värde. Det har dock framkommit i arbetet att aktiviteten i lagidrotter minskar 

med stigande ålder och att orsaken till detta kan, som jag nämnt tidigare, ligga i att kraven på 

intellektuell förståelse och social mognad ökar med ökad ålder vilket i vissa fall medför en outtalad 

exkludering av utvecklingsstörda i lagidrottssammanhang. Arbetet ger en bild som visar på att utbudet 

av aktiviteter minskar med ökad ålder och att allt fler slutar helt att bedriva någon form av aktivitet. 

De ungdomar som fortfarande är idrottsaktiva är det i form av de själva bedriver någon form av 

egenmotion t.ex. går på gym, springer eller promenerar. Jag tror att för att behålla personer samt 

förhoppningsvis öka antalet elever med utvecklingsstörning i idrottsföreningar och föreningslivet så 

finns behovet av en trygg plattform och en tidig introducering av olika aktiviteter samt en tidig 

förankring i föreningslivet.  

 

Det framkom i arbetet att för att stimulera eleverna till aktiviteter samt bibehålla redan etablerade 

aktiviteter så finns det ett behov av en trygg plattform som möjliggör positiv feedback samt stöttning. 

Det handlar till stor del om att reducera uppkomna och skapade stressmoment för dessa elever 

eftersom de har en sämre beredskap för förändringar i sociala miljöer (Klefbeck, Ogden 1995). Skolan 

fungerar ofta som en fungerande plattform så länge som de befinner sig i den, men det är bara en 

temporär trygghet och vad händer när skolan tar slut. Har eleverna när de lämnar skolan så mycket 

beredskap för livet, som uttrycks i Lpo 94, att de själva klarar av att bemästra verkligheten utanför 

skolans ramar? Som stöd till skolan i detta sammanhang har vi habiliteringen som skall ge eleverna 

ytterligare stöd i form av nödvändiga redskap för att underlätta i det vardagliga livet. Habiliteringen 

tillför mycket till dessa elever men jag anser med stöd av Kristén (2000) att föreningsidrott kan tillföra 

ytterligare dimensioner och däribland möjligheten att i större utsträckning interagera med 

normalbegåvade i kontrast till habiliteringen där eleverna fortfarande befinner sig i sin egen 

personkrets.  

 

För att öka antalet utvecklingsstörda individer i idrottsföreningar tror ja på en öka satsning från skolan 

håll bl.a. genom att skapa en kommunikation med lokala idrottsföreningar och klubbar. Det är också 

troligen av godo att tidigt introducera elever i olika aktiviteter så att eleverna under en längre tid kan 

bygga upp ett förtroende och en trygghet som leder till ett varaktigt utövande av en eller flera 

idrottsaktiviteter. Det är har framkommit i detta arbete att med åldern så minskar utövandet hos 

utvecklingsstörda och det har framkommit att det bl.a. beror på att personerna känner sig otillräckliga 

och utanför. Finns det dock en beredskap i form av en tidig introduktion som innebär att individer 

med utvecklingsstörning får chans att under en längre tid bygga upp sociala kontakter med 
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normalbegåvade och att dessa får chansen att öka förståelsen för funktionshinder så ökar förmodligen 

sannolikheten att vi i framtiden återfinner procentuellt fler utvecklingsstörda individer i 

idrottsföreningar. 

 

 

7.3 Slutsats 
Jag har i detta arbete fått en ökad kunskap om utvecklingsstörda individers livsvillkor och hur idrott 

och fysisk aktivitet kan fungera som ett redskap att öka livskvalitén hos dessa individer. Detta bl.a. 

genom att skapa och utvidga sociala nätverk, stärka självbilden samt minska det med ålder allt mer 

tilltagande socialt och samhällsmässigt utanförskapet. 

 

Det har visat sig att idrott och rörelse har en stor betydelse för utvecklingsstörda personers skapande 

av en positiv självbild och detta när det sker i en miljö som är anpassad utifrån både ett socialt som 

fysiskt perspektiv d.v.s. en miljö som inte särskiljer personen. 

 

Arbetet har givit en bild som säger att elever på särskolan har ett litet socialt umgängeskrets och att 

umgänget främst består av andra individer med utvecklingsstörning. Min slutsats utifrån denna bild 

är att för att förändra denna så krävs insatser från mikrosystemnivå och ända upp till makrosystemnivå. 

Det handla om att utveckla kunskaper om utvecklingsstörda individers idrottande samt att öka 

tillgängligheten och resurserna både i skolan som i idrottsföreningar, och detta för att bana vägen för 

skapa en ökning av antalet utvecklingsstörda som kontinuerligt bedriver idrottsaktiviteter. Dessutom 

ser jag i detta sammanhang att det även behövs en reformering i samhällets syn på funktionshindret 

utvecklingsstörning, som enligt min uppfattning, ligger lågt i rang i jämförelse med andra 

funktionshinder.   

 

 

7.4 Fortsatta forskningsfrågor 
Det har under resans gång vid ett antal tillfällen väckts tankar som skulle kunna vara nya områden att 

undersöka.  En intressant vidareutveckling av detta arbete skulle vara att mer djuplodande undersöka 

skillnaden mellan inkluderade och icke inkluderade särskoleelever i avseende på exempelvis social, 

emotionell eller fysisk/motorisk utveckling. Detta känns idag aktuellt i och med att allt flera 

kommuner avvecklar särskolorna och där eleverna slussas ut i vanliga grundskoleklasser. 

 

Ett annat intressant forskningsområde som jag fått upp ögonen för är de ungdomar, inskrivna i 

särskolan, som hamnar i ett ingenmansland. Dessa ungdomar går under begreppet gråzonsbarn, och 

definitionen är ungdomar som inte tillhör särskolans personkrets men som ej heller klarar av den 

vanliga grundskolan (SOU 2003:35) och detta beroende på olika former av inlärningshandikapp. I 

denna grupp återfinns individer med bl.a. dysfunktionella hemförhållanden, Aspergers syndrom, 

ADHD etc. Frågor som jag i detta sammanhang finner intressanta är bl.a. hur dessa elever förhåller 

sig till en personkrets som de egentligen inte tillhör och hur påverkar det individens möjligheter 

senare i livet? 

 

Det finns en uppsjö av intressanta frågeställningar som berör utvecklingsstördas livssituation men ett 

intressant fält som har anknytning till detta arbete är hur de rådande samhällsnormerna avspeglas i 

handikappidrotten och skapar hierarkier även här. Det är först under senare tid som personer med 

utvecklingsstörning haft möjligheten att delta tillsammans med andra funktionshindrade i större 

tävlingar och idrottsevenemang och vad ligger bakom denna förändring o.s.v. 
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Bilaga 1. 
 

Intervjuguiden/samtalsguiden utgår från områdena skolidrott, fritid 

och kamrater 
 

Intervjuguide/samtalsguide elev 
 

 

Berätta om vad du gör på idrottslektionerna 

 

 

 

Beskriv hur det känns när du jobbar med kroppen och är aktiv 

 

 

 

Berätta om din fritid 

 

 

 

Intervjuguide/samtalsguide idrottslärare 
 

 

Redogör för undervisningen i idrott och hälsa 

  

 

 

Har du någon uppfattning om elevernas fritidssysselsättning? 

 

 

 

Vad ser du för positiva effekter i avseende på självförtroende? 
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