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Abstrakt 

 

I ett flertal rapporter har det framkommit att det är vanligare med ohälsa bland individer med 

utvecklingsstörning än hos den övriga befolkningen. Dessutom visade det sig att 

funktionsnedsättningen i sig oftast inte var den påverkningsfaktor som bidrog till ohälsan. 

Istället handlade det om faktorer som kunde åtgärdas med hjälp av mer fysisk aktivitet och 

bättre hälsomedvetenhet. Därför riktades fokus mot skolan och ämnet idrott och hälsa för att 

finna vad som gjordes inom denna arena gällande hälsoundervisning. Syftet med studien blev 

således att undersöka hälsoundervisningen i idrott och hälsa på gymnasiesärskolan ur ett 

sociokulturellt perspektiv, samt att studera de beståndsdelar som kunde försvåra eller 

befrämja hälsoundervisningen. För att besvara syftet användes en kvalitativ metod i form av 

semistrukturerade intervjuer, där urvalet utgjordes av sex lärare vilka undervisar idrott och 

hälsa i gymnasiesärskolan.  

 

Studiens empiri bearbetades genom en tematisk analys med utgångspunkt i det sociokulturella 

perspektivet. I resultatet framkom fyra övergripande teman som tillsammans gav en bild av 

hur lärare resonerar kring och bedriver hälsoundervisning. Lärarna uttryckte en viss oro om 

elevers rådande och framtida hälsa men yttrade sig positivt gällande elevers möjlighet till 

hälsoförståelse. Vidare ansåg lärarna deras utbildning vara bristfällig, information gällande 

elevers funktionsnedsättningar otillräcklig och att samarbetet mellan lärare i idrott och hälsa 

och särskolan lämnade mycket övrigt att önska. För att öka delaktigheten, aktivitetsnivån och 

hälsoförståelsen använde sig lärarna av olika stödjande strategier som assisterade elever i 

deras kunskapsutveckling. Dessutom användes olika verktyg och redskap för att bättre 

konkretisera undervisningen samt höja delaktigheten, aktivitetsnivån och elevmotivationen. 

Slutligen framkom i resultatet att lärare uppfattade det sociala samspelet emellan eleverna 

vara viktigt och att de försökte utforma en undervisningsmiljö som främjade det sociala 

samspelet.      

 

 

Titel: Hälsoundervisning i praktiken – En kvalitativ studie om hälsoundervisning i 

gymnasiesärskolan utifrån ett sociokulturellt perspektiv 

Antal sidor: 60 

Nyckelord: Idrott och hälsa, hälsoundervisning, gymnasiesärskolan, sociokulturellt perspektiv 

 



                                        

 

Abstract 

 

In several reports it has been shown that illness is more common among individuals with 

intellectual disabilities then with the general population. The reports also showed that the 

disability in itself usually did not constitute the influential factor which contributed to illness. 

Instead, the factors which were emphasized on could all be resolved with more physical 

activity and better health awareness. Due to these findings the focus was directed towards the 

school environment and the physical education subject in order to uncover what was being 

done in this arena regarding health education. Therefore, the study aimed to investigate health 

education in the field of physical education in the upper secondary special school from a 

sociocultural perspective, and to study the elements which may hinder or promote health 

education. A qualitative approach, based on interviews with six teachers who teach physical 

education at special upper secondary schools was used as it provided the most conductive way 

to answer the questions established in the aim of the study.  

 

The empirical data of the study was processed through a thematic analysis on the basis of the 

sociocultural perspective. The result revealed four broad themes that together illustrated how 

teachers reason about and conduct health education. The teachers expressed some concern 

about students’ current and future health, but were positive about the outlook regarding 

students’ ability to understand health. Furthermore, the teachers found their educational 

background to be inadequate and information regarding students’ disabilities insufficient, also 

the cooperation between physical education teachers and special schools left much to be 

desired. To increase participation, activity level and health understanding, various supporting 

strategies were used which assisted students in their knowledge acquirement. Different tools 

were also used to concretize teaching and raise participation, activity level as well as students’ 

motivation. Lastly, the results showed that teachers were aware of the positive effects that 

social interaction between the students could generate and that they tried to create a learning 

environment that promoted social interaction. 

 

 

Title: Health education in practice – A Qualitative study about health education at special 

upper secondary school from a sociocultural perspective 

Number of pages: 60  
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1 Inledning 

 

Under antiken användes ordspråket ”God hälsa är mer värd än största rikedom” för att 

beskriva hälsans betydelsefullhet. Även i dagens samhälle uppskattas god hälsa vara 

människans viktigaste tillgång och något som borde möjliggöras för alla människor att uppnå 

oavsett etnicitet, kön eller funktionsnedsättning. En liknande utläggning går att finna i Statens 

folkhälsoinstituts (2012:5) rapport, där det står att: ”Det övergripande nationella målet för 

folkhälsoarbetet är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för 

hela befolkningen”. Trots denna hedervärda ambition har det framkommit i ett flertal 

undersökningsrapporter att god hälsa inte är jämt fördelad över befolkningen (Arnhof, 2008; 

Sjöberg, 2008).  

 

Personer med funktionsnedsättning tillhör de grupper som är mest utsatta för ohälsa (Statens 

folkhälsoinstitut, 2012). En stor del av ohälsan hos individer med funktionsnedsättning 

påverkas av faktorer som inte kan förklaras av funktionsnedsättningen i sig. Bland annat 

handlar det om stillasittande fritid, ensidiga matvanor, sämre hygien, kraftig övervikt, daglig 

rökning med mera (Umb-Carlsson, 2008; Arnhof, 2008). Personer med rörelsehinder är mest 

utsatta, men även individer med utvecklingsstörning har ökad sårbarhet för ovanstående 

hälsorisker (Umb-Carlsson, 2008). I flera studier framkommer också att personer med 

utvecklingsstörning är mindre fysiskt aktiva samt att de har sämre kondition och motorik än 

personer utan utvecklingsstörning (Vuijk, m.fl. 2010; Blomqvist, 2013). Dessa faktorer kan på 

ett eller annat sätt anknytas till det uppdrag som lärare i idrott och hälsa ställs inför i arbetet 

med att vidarebefordra de kunskaper som efterfrågas av läroplanen och kursplanen för 

gymnasiesärskolan. Dessutom, för många elever med utvecklingsstörning kan idrott och hälsa 

ämnet vara det enda tillfället till någon form av hälsoundervisning och fysisk aktivitet.  

 

I ämnesplanen för idrott och hälsa i gymnasiesärskolan står det att eleverna ska utveckla 

kunskaper om livstilens betydelse för hälsa, samt utveckla elevernas förmåga att använda 

fysiska aktiviteter som en källa till hälsa och välbefinnande (Skolverket, 2013). Med tanke på 

att gymnasiesärskoleeleverna är en heterogen grupp med olika funktionsnedsättningar uppstår 

många pedagogiska utmaningar för lärare i idrott och hälsa. Därför vore det intressant att 

undersöka hur dessa lärare arbetar med hälsa och vad de gör för att öka elevers aktivitetsgrad 
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både under lektionstiden och på fritiden. Detta görs i förhoppning om att studien ska utvidga 

kunskapen om hälsoundervisning som bedrivs i gymnasiesärskolan.    

 

2 Bakgrund 

 

I detta avsnitt förklaras samtliga begrepp som är relevanta för studien. Inledningsvis 

presenteras hälsobegreppets mångtydiga natur samt hur hälsa tar sig uttryck i olika kursplaner 

i ämnet idrott och hälsa. Vidare definieras begreppen funktionsnedsättning, funktionshinder, 

utvecklingsstörning samt autism och autism liknande tillstånd. I bakgrundens tredje och sista 

del riktas fokus mot gymnasiesärskolan, dess framväxt och specialpedagogiken.    

 

2.1 Hälsa 

 

En samfälld definition av begreppet hälsa som kan användas i alla sammanhang är i stort sett 

odefinierbar. Begreppet innehåller många olika innebörder och är förlagt för modifikation 

genom ständigt vidgade kunskaper och ändrade förutsättningar och villkor för hälsa 

respektive ohälsa (Quennerstedt, 2006; 2007). Hälsa har sedan antikens tid varit föremål för 

filosofiska reflektioner och vetenskapliga studier där människosyn, vetenskapssyn och 

omvärldssyn utgör viktiga bestämningsfaktorer för definitionen av hälsobegreppet (Eriksson, 

1991). Sålunda är hälsa inte något givet utan något kulturellt eller diskursivt, relaterat till den 

kontext där begreppet används (Quennerstedt, 2006).  

 

Enligt Medin och Alexanderson (2000) går det att urskilja två huvudlinjer i synen på 

begreppet hälsa, den biomedicinska och den humanistiska. Den biomedicinska 

förklaringsmodellen har en utgångspunkt i en dualism mellan hälsa och ohälsa där sjukdom 

ses som avvikelser från normala tillstånd och beteenden. Det handlar om ett vetenskapligt 

normativt förhållningssätt, där hälsa definieras som frånvaro av sjukdom (Quennerstedt, 2006; 

Forsberg, 2009). I den humanistiska förklaringsmodellen har hälsa och ohälsa en dynamisk 

relation; båda kan existera samtidigt och de utesluter inte varandra. Så till förståendes behöver 

inte närvaro av sjukdom ha någon betydelse för individens hälsa då upplevelser av 

meningsfullhet, känsla av sammanhang, handlingsförmåga och välbefinnande också utgör 

hälsodefinitionen (Forsberg, 2009). De ovannämnda förklaringsmodellerna får oftast 

exemplifiera två ansatser som av Antonovsky (1979) benämns för patogena (patos=sjukdom) 
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och salutogena (salus=hälsa) perspektiv på hälsa. Enligt Forsberg (2009) förklarar patogena 

och salutogena perspektiv hälsa utifrån vilka strategier eller faktorer som påverkar hälsa, och 

definierar såldes inte hälsa. I det patogena perspektivet ligger fokus på riskfaktorer för 

sjukdom och med hänsyn därtill utformas strategier för att förhindra ohälsa. Det salutogena 

perspektivet har i motsats till det patogena perspektivet en hälsofrämjande synsätt, där 

faktorer som orsakar och vidmakthåller hälsa utgör huvudpunkten (Antonovsky, 1979). 

Många definitioner av hälsa som tillkommit under de senare åren inrymmer en kombination 

av både biomedicinskt och humanistiskt förhållningssätt (Medin & Alexanderson, 2000).    

 

Den mest omtalade hälsodefinitionen är lokaliserad i världshälsoorganisationens (WHO) 

konstitution från år 1948: “Health is a state of complete physical, mental and social well-

being and not merely the absence of disease or infirmity” (WHO, 2013). Med definitionen 

ifråga fastslår WHO att hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt 

välbefinnande och ej blott frånvaron av sjukdom eller funktionsnedsättning. Hälsa beskrivs 

som ett positivt mål som angår hela människan och hela hennes livssituation (Quennerstedt, 

2006). Trots att WHO:s begreppsföreskrift uppkom år 1948 utgör den fortfarande en 

betydande definition i hälsovärlden vilket tillkännager dennes innovativitet (Quennerstedt, 

2006; 2007). Oavsett är definitionen en produkt av sin tid och dess oföränderliga natur har lett 

till kritik från andra, sedan dess, uppkomna tolkningar. Den främsta kritiken har riktats mot 

definitionens utopiska och opartiska synsätt, framför allt vad gäller kravet på ”fullständigt 

välbefinnande” (Quennerstedt, 2006; 2007).  

 

Tolkningen av hälsa har under årens lopp modifierats till att ses som en process snarare än ett 

statiskt tillstånd (WHO, 1977) vilket har medfört att senare årens hälsodefinitioner betraktat 

hälsa som en resurs i vardags livet och inte som livsmål (WHO, 1986; Forsberg, 2009). Målet 

med hälsa förtydligades ytterligare vid WHO-konferensen i Sundsvall 1991 genom tillägg av 

ytterligare dimensioner; hälsa kom att betraktas som en tillgång och en essentiell förutsättning 

för mänskligt liv och social utveckling. Dessa kompletteringar har medfört att hälsa inte bara 

är något värdefullt i sig, vars definition inbegriper både fysisk och psykisk hälsa, utan kan 

även betraktas som ett medel och en resurs för personlig och social utveckling (WHO, 1991; 

Forsberg, 2009). 

 

 

 



                                        

4 
 

2.1.1 Hälsa i idrott och hälsa – kursplansperspektiv  

 

Ända sedan gymnastiken blev ett obligatoriskt ämne i skolan på mitten av 1800-talet har 

hälsofrågorna betonats. Fokus och innehåll i ämnet har emellertid förändrats utifrån den syn 

på hälsa som dominerat under de senaste hundra åren. Med andra ord har ämnets utveckling 

följt den människosyn och de aspekter av hälsan som stått i fokus i samhället (Eriksson m.fl. 

2004). Under 1800-talets andra hälft domineras innehållet i skolämnet gymnastik av Per 

Henrik Lings pedagogiska gymnastik. Ämnesinnehållet fokuserade på allsidighet, 

kroppskontroll, en god hållning samt moralisk och estetisk förädling, vilket enligt 

Quennerstedt (2006) medför att god hälsa blev synonymt med god hållning. I och med 1919 

års undervisningsplan introduceras även ergonomi för första gången i det att ämnet ska: 

”Vänja dem för det praktiska livets arbetsuppgifter ändamålsenligt rörelse- och vilosätt” 

(Annerstedt, 2001:87).  

 

Hälsofrågor får en än mer framskjuten plats i skolan än tidigare under 1900-talets första hälft 

och då främst ur ett medicinskt perspektiv. Anatomi och fysiologi får allt större inverkan på 

läroplanerna och i gymnastiken blir denna påverkan uppenbar i 1962 års läroplan där det: 

”[...] uttryckligen står att ämnet utifrån fysiologisk och medicinsk kunskap ska väcka 

bestående intresse för fysisk aktivitet som ett medel till rekreation och hälsa” (Eriksson, m.fl. 

2005:51). Med andra ord övergår ämnets fokus från att alstra kroppskontroll till att ge 

eleverna en god kondition (Lundquist-Wanneberg, 2004). Hälsa blir här likgiltigt med en god 

fysisk förmåga (Quennerstedt, 2006). Under 1900-talets andra hälft vidgas hälsa till att 

innefatta fysiska, psykiska och sociala dimensioner, där områden som livskvalitet, samlevnad, 

mobbing och miljö lyfts fram (Eriksson, m.fl. 2005). Utökandet av hälsobegreppet leder till 

att psykisk och social fostran/utveckling tillförs i1960-talets kursplaner för gymnastik och 

ytterligare får en förskjutning i 1980 års kursplan, där i ämnets syfte tillkommer begrepp som 

långlivat intresse, glädje, gemenskap samt självtillit (Skolöverstyrelsen, 1962; 

Skolöverstyrelsen, 1969; Annerstedt, 2001). Trots detta är det inte förrän 1994 års kursplan i 

ämnet idrott och hälsa som kroppsträning förändras till att endast ses som en aspekt av hälsa, 

där psykiskt- och socialt välbefinnande, kost, friluftsliv samt estetik utgör de resterande 

delarna (Sandahl, 2005). Enligt Olofsson (2005) handlar det nu om att konstruera en sund 

kropp i ett livslångt perspektiv.  Därmed övergår den tidigare förebyggande hälsosynen till ett 

mer holistiskt och främjande synsätt. Hälsa beskrivs som en helhet uppbyggt av olika delar, 
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och detta i hela individens livsmiljö – ett individ, ett relationellt och ett samhällsperspektiv – 

vars uppgift är att frambringa en högre livskvalitet (Eriksson, m fl. 2005). 

  

I samband med den nuvarande kursplanen i idrott och hälsa som trädde i kraft år 2011 får 

elevers fysiska förmåga och den fysiska hälsoaspekten en starkare betoning i ämnets 

hälsouppdrag, dock kvarstår de psykiska och sociala aspekterna kvar som delar i ett 

helhetsperspektiv på hälsa (Skolverket, 2011b). 

 

2.1.2 Hälsoundervisning i gymnasiesärskolan 

 

Idag existerar två rådande läroplaner i gymnasiesärskolan; den som infördes år 2013 samt den 

upphävda 1994 års läroplan som fortfarande gör sig gällande för de utbildningar som 

påbörjades innan augusti månad år 2013. Vad gäller ämnesplanerna för idrott och hälsa 

förespråkar båda, i likhet med grundskolans och gymnasieskolans motsvarigheter, ett 

holistiskt och hälsofrämjande synsätt med mål att utveckla elevers fysiska psykiska och 

sociala förmåga samt behandla sambanden mellan livsstil, hälsa och välbefinnande 

(Skolverket, 2006; Skolverket, 2013). Därutöver har båda ämnesplanerna i gymnasiesärskolan 

en likvärdig uppfattning om vilken hälsoundervisning som bör bedrivas. De mest 

framträdande sambanden är ambitioner att i undervisningen: ge kunskaper om hur den egna 

livsstilen påverkar hälsan, skapa förutsättningar för alla att delta och utvecklas på egna villkor 

i samspel med andra, väcka nyfikenhet och intresse för nya aktiviteter, frambringa lust och 

vilja till fysisk aktivitet samt ge eleverna kunskaper och erfarenheter att de kan välja och delta 

i lämpliga fysiska aktiviteter på fritiden. Vidare betonas även kunskaper om kost, hygien, 

ergonomi samt träning av rörelseförmåga, kroppsuppfattning, fin- och grovmotorik, balans, 

styrka och kondition. Ämnesplanerna betonar också fysiska aktivitetens mångdimensionella 

betydelse genom att belysa kopplingen mellan fysisk aktivitet och god kroppsuppfattning, 

som i sin tur vilket kan resultera i en positiv självbild samt bra självförtroende (Skolverket, 

2006; Skolverket, 2013).  

 

2.2 Funktionsnedsättning och funktionshinder 

 

Enligt Arnhof (2008) har en och en halv million människor i Sverige någon form av 

funktionsnedsättning. Begreppet funktionsnedsättning definieras som en delvis eller 
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fullständigt nedsatt förmåga som kan vara psykisk, fysisk eller intellektuell, eller en 

kombination av dessa. En funktionsnedsättning kan vara av bestående eller av övergående 

natur och uppstår antigen i enlighet med en medfödd eller senare åtkommen skada, eller på 

grund av sjukdom eller annat tillstånd (Arnhof, 2008). När individer med 

funktionsnedsättning möter omgivningen är det först då som funktionshinder gör sig synliga. 

Arnhof (2008:11) definierar funktionshinder ”som den begränsning som en 

funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen”. 

 

2.2.1 Utvecklingsstörning 

 

Begreppet utvecklingsstörning har genom åren definierats på många olika sätt, men samtliga 

definitioner är enade i det att utvecklingsstörning är en varaktig nedsatt intellektuell förmåga 

vilket i sin tur orsakar svårigheter att ta in och bearbeta information samt bygga och tillämpa 

kunskap (Granlund & Göransson, 2011). Med andra ord rör det sig om en 

funktionsnedsättning i hjärnan eller intellektuell funktionsnedsättning – ett begrepp som i 

Sverige brukar jämställas med begreppet utvecklingsstörning. Utöver intelligens aspekten, 

förhåller sig utvecklingsstörning även till begreppet adaptivt beteende, som i sig berör en 

individs förmåga att sköta viktiga aspekter av vardagslivet såsom socialt liv, hygien, ekonomi 

och skolgång (Jakobsson & Nilsson, 2011). För den senaste allmängiltiga definitionen av 

utvecklingsstörning refererar Granlund (2007) till AAMR (American Association on Mental 

Retardation) där utvecklingsstörning beskrivs som ”ett funktionshinder som kategoriseras av 

en samtidig nedsättning i intelligens och adaptiva färdigheter inom minst två av följande tre 

områden: akademiska färdigheter, sociala färdigheter och praktiska färdigheter” (AAMR, 

2002). En nedsättning i intelligens hos en person med diagnosen utvecklingsstörning innebär 

att dennes IQ (Intelligenskvot) uppmäts vara 70 eller lägre. Vidare kan, i Sverige, bara de 

individer vars skador har inträffat och upptäckts före 16 års ålder diagnoseras med 

funktionsnedsättningen utvecklingsstörning (Granlund & Göransson, 2011).  

 

Eftersom en diagnos av utvecklingsstörning kräver både mättningar av en individs intelligens 

och adaptivt beteende kan utvecklingsstörning ses både som en social konstruktion och en 

personegenskap. Detta tillsammans med begreppens – intelligens och adoptivt beteende – 

mångtydiga natur är den främsta anledningen till att begreppet utvecklingsstörning har 

utmynnat i många olika definitioner (Granlund, 2007).   
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2.2.2 Autism och autismliknande tillstånd 

 

Gotthard (2007) beskriver autism som medfödd funktionsnedsättning som hämmar 

utvecklingen av hjärnans funktioner. Det är de kognitiva och emotionella funktionerna som 

drabbas vilket brukar leda till bristande socialt samspel samt kommunikations- och 

föreställningsförmåga. Autismspektrum är ett annat begrepp som ofta påträffas inom autism 

diskursen och är ett samlingsnamn för olika versioner av autism, såsom Aspergers syndrom, 

atypisk autism och desintegrativ störning. Aspergers syndrom är särskilt intressant eftersom 

denna neuropsykiatriska funktionsnedsättning i kontrast till andra liknande 

funktionsnedsättningar inte medför en bristande intelligens- och talförmåga (SOU, 2003:35).       

 

2.3 Gymnasiesärskolan 

 

Gymnasiesärskolan ska ge eleverna med utvecklingsstörning en för dem anpassad utbildning 

som ska ge en god grund för yrkesverksamheten och fortsatta studier samt för personlig 

utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet (Skollag, 2010:800, kapitel 18 § 2).  

 

Gymnasiesärskolan är en skolform som är anpassad för de elever som inte når 

gymnasieskolans kunskapskrav på grund av en utvecklingsstörning. Ytterligare en målgrupp 

för gymnasiesärskolan är elever med autism och autismliknande tillstånd, dock endast om de 

även har en utvecklingsstörning eller en bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning på 

grund av hjärnskada, yttre våld eller kroppslig sjukdom (Skolverket, 2013b). Enligt den nya 

skollagen (2010:800) ska utredningar gällande motagande i obligatoriska särskolan bestå av 

pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning. Detsamma gäller även 

utredningen inför gymnasiesärskolan, dock skärper skollagen kraven något eftersom beslut 

om att bli mottagen i särskolan kan få livslånga konsekvenser. Ett exempel är att examen från 

gymnasiesärskolan inte kan användas för att söka högre utbildning (Skolverket, 2013b).   

 

En gymnasiesärskola har en programstruktur indelad i nationella, specialutformade och 

individuella program, vilka alla är fyraåriga. Det nationella programmet har åtta inriktningar 

som alla, i likhet med det specialutformade programmet, omfattar kurser i kärnämnen och 

kurser i karaktärsämnen. De elever som inte vill eller inte kan delta i nationella eller 

specialutformade program erbjuds istället utbildning på någon utav de två individuella 

program. Syftet med samtliga program i gymnasiesärskolan är att utbildningen som erbjuds 
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ska i så stor utsträckning som möjligt motsvara gymnasieskolans samtidigt som hänsyn tas till 

elevers egna förutsättningar och behov (Skolverket, 2013b). Därutöver har Skolverket 

(2013b) även reviderat direktiv rörande lärarkompetensen för gymnasiesärskolan och för att få 

undervisa i ämnet idrott och hälsa krävs en grundlärarexamen i ämnet samt en 

speciallärarexamen. 

 

2.3.1 Gymnasiesärskolans framväxt 

 

Undervisning för barn med utvecklingsstörning etablerades i Sverige under mitten av 1800-

talet. Inte långt efter inrättades det första särskoleinternatet och vid år 1915 hade samtliga 

landsting skaffat sig egna särskoleinternat. Under 1800-talet var synen på individer med 

utvecklingsstörning präglad av barmhärtighetstanke, men förändrades i negativ riktning i 

början av 1900-talet då de ”sinnesslöa” ansågs vara en samhällsfara och skulle segregeras från 

övriga samhället (Gymnasiesärskoleutredningen, 2011). En av anledningarna till detta var att 

de försök som gjordes för att bilda individer med utvecklingsstörning inte hade framkallat 

förväntade resultat (Grunewald, 2009).  

 

År 1944 instiftade regeringen en lag om undervisning och vård vilken innefattade åtgärder för 

särskild undervisning och omvårdnad av individer med utvecklingsstörning, dock bara de som 

regeringen ansåg vara ”bildbara”. Det var även vid denna tidpunkt som grunden lades för 

fortsatt särskiljande av särskolan, väsensskild från annan skolverksamhet. 

(Gymnasiesärskoleutredningen, 2011). Det var först år 1968 som skolplikt infördes även för 

de som tidigare ansågs vara ”obildbara sinnesslöa” (Grunewald, 2009). Deras undervisning 

skedde i särskolan som då omfattade förskola, skola för grundundervisning, träningsskola och 

yrkesskola och hade till syfte att ”meddela eleverna kunskaper och färdigheter av betydelse 

för deras situation i och utanför skolan och senare som vuxna” 

(Gymnasiesärskoleutredningen, 2011). 

 

2.3.2 Specialpedagogik  

 

Specialpedagogik förknippas ofta med elever i behov av särskilda åtgärder och är oftast den 

pedagogiska variant som används inom gymnasiesärskolan. Brodin & Lindstrand (2004:84) 

beskriver specialpedagogik som ” de åtgärder som sätts in där den vanliga pedagogiken inte 

räcker till för att ett barn ska tillgodogöra sig undervisning på samma villkor som andra 



                                        

9 
 

skolbarn”. Denna definition ger en bra bild av den roll specialpedagogiken har inom 

skolvärlden, dock lyckas den inte fånga begreppets ideologiska policy, vilken framhåller 

specialpedagogikens funktion i första hand vara att främja alla elevers individualitet samt 

hjälpa till att forma en skolmiljö som kan bemöta alla elevers olikheter (SOU 1999:63). 

 

Emanuelsson m.fl. (2001) urskiljer två betydande perspektiv inom specialpedagogiken; dels 

det kategoriska perspektivet som härstammar från det medicinska och psykologiska synsättet, 

dels ett rationellt perspektiv med utgångspunkt i det sociologiska synsättet. Inom det 

kategoriska perspektivet, likt det medicinska synsättet, används ett normalitetstänkande för att 

kategorisera elever, där fokus är riktat mot det ”onormala”, med andra ord, de svårigheter som 

en individ besitter. Således används åtgärder inom detta synsätt med syfte att bringa individer 

med svårigheter närmare det som anses vara ”normalt”. Det rationella perspektivet, till 

skillnad från det kategoriska, fokuserar på de sociala faktorerna som omringar individen. Man 

talar med andra ord om individer i svårigheter istället för individer med svårigheter 

(Emanuelsson, 2004). I gymnasiesärskolans värld är båda perspektiven av betydelse. Där det 

kategoriserande perspektivet ger upphov till förståelse av utvecklingsstörningen i sig, 

frambringar det rationella perspektivet insikt om de hinder som uppkommer när individer med 

utvecklingsstörning samspelar med miljön omkring dem (Emanuelsson, m.fl. 2001). 

 

3 Tidigare forskning 

 

Forskning berörande ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning i korrelation till idrott- 

och hälsoundervisning är väldigt begränsad. Den föga mängd forskning inom området 

avhandlar huvudsakligen fysisk aktivitet i idrott- och hälsoundervisningen, samt möjligheter 

och obstruktioner för bedrivande av fysisk aktivitet i skolan. Därför kommer forskningsfältet 

utökas till att omfatta individer med intellektuell funktionsnedsättning i relation till fysisk 

aktivitet och hälsa. 

 

3.1 Hälsosituationen hos individer med intellektuell funktionsnedsättning 

 

Det råder konsensus bland den forskning som gjorts beträffande hälsosituationen hos 

individer med intellektuell funktionsnedsättning. Resultaten från samtliga akademiska studier 
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påvisar att ”levnadsvillkoren för människor med utvecklingsstörning är i jämförelse med 

personer utan funktionshinder sämre på alla livsområden” (Tideman, 2012:125). 

 

I Umb-Carlssons (2008) studie framgår fysiska hälsoproblem, utöver funktionsnedsättning, 

förekommande bland individer med intellektuell funktionsnedsättning. Bland annat lyfts 

diabetes, hudbesvär, inkontinens, muskelsjukdomar, allergier och hjärtbesvär fram. Därtill är 

mag-och tarmbesvär, sköldkörtelproblem och högt blodtryck vanligt förekommande. Umb-

Carlsson (2008) påpekar i samma studie att människor med intellektuell funktionsnedsättning 

har en ökad sårbarhet för fysisk ohälsa, vilket även framkommer i tre andra studier gjorda av 

Flygare-Wallén m fl. (2009), Flygare-Wallén (2013) och Lin m fl. (2010). Studierna 

konfirmerar samstämmigt att tonåringar och unga vuxna med intellektuell 

funktionsnedsättning har en mindre gynnsam profil vad beträffar metaboliska riskfaktorer – 

blodtryck, antropometriska värden, kardiovaskulär kondition med mera – än jämlikar utan 

funktionsnedsättning, vilket medför en ökad risk för stroke, diabetes och hjärt- och 

kärlsjukdomar (Flygare-Wallén, m.fl. 2008; Flygare-Wallén, 2013 & Lin, m.fl. 2010). 

Ytterligare ett viktig fysiskt hälsoproblem belyses i samtliga fyra förenämnda studier, 

nämligen övervikt och fetma. Studierna påvisar att övervikt och fetma är större bland 

ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning när jämfört med jämnåringar utan 

funktionsnedsättning (Umb-Carlsson, 2008; Lin, m.fl. 2010; Flygre-Wallén, m.fl. 2008 & 

Flygare-Wallén, 2013).     

       

Umb-Carlsson (2008) menar även att personer med intellektuell funktionsnedsättning har en 

ökad exponering för psykisk ohälsa. I hans studie benämns aggressivitet, självskadande 

beteende, depression och ångest som de vanligaste psykiska problem. Andra studier har också 

konstaterat större sårbarhet för psykisk ohälsa inom sammanfallande grupp. Einfeld och 

Tonge (1996) fann att cirka 41% av de som ingick i deras undersökningen har definit psykisk 

åkomma eller större emotionella/beteende störningar. I studien användes Developmental 

Behaviour Checklist (DBC) för att bedöma beteende och emotionella störningar hos barn och 

tonåringar med intellektuell funktionsnedsättning. I en annan studie gjord av Dekker m.fl. 

(2002) sattes andelen av emotionella och beteende problem hos 1041 barn med intellektuell 

funktionsnedsättning i kontrast till 1855 barn från den allmänna befolkningen. I gruppen, 

innehållandes elever med intellektuell funktionsnedsättning, visade det sig att approximativt 

50% hade beteende/emotionella problem; en betydligt högre procentsiffra än de 18% som 

påträffades hos den allmänna befolkningen.  
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Emerson och Hatton (2007) skriver i sin studie att ungdomar med intellektuell 

funktionsnedsättning i större grad än jämnåringar utan funktionsnedsättning exponeras för 

ogynnsamma sociala förhållanden; bland annat lyfts fattigdom, bristfällig föräldraskap och 

begränsad socialt nätverk fram. Självbestämmande och inflytande utgör ytterligare 

problemområden för sammanfallande grupp. Enligt Mineur m.fl. (2009) som i sin tur refererar 

till flertal andra forskare, bland annat Tideman (2000), Renblad (2002) och Kjellberg (2002), 

har personer med intellektuell funktionsnedsättning begränsade möjligheter att påverka och 

bestämma över viktiga områden i sina liv. Störst möjlighet till inflytande tycks personerna ha 

vad gäller val av fritidsaktiviteter, men även där är omständigheterna långt ifrån optimala. I 

Kjellbergs (2002) avhandling intervjuandes 23 individer i åldern 22 – 63 med lindrig eller 

måttlig intellektuell funktionsnedsättning, varav bara en informant ansåg sig kunna göra 

självständiga beslut gällande fritiden. Övrigas utsagor vad beträffar fritidsaktiviteter påvisar 

att beslut antigen tas av personalen eller tillsammans med personalen. Delaktighet bland 

individer med intellektuell funktionsnedsättning är ett annat område vilket det har forskats en 

del om. Mineur m.fl. (2009) refererar till Gustavsson (2001) som anvisar att individer med 

intellektuell funktionsnedsättning har kännedom om sin rätt till delaktighet men likväl uppger 

deras berättelser en känsla av utanförskap. Resultaten från Frithiof (2007) avhandling belyser 

en liknande dilemma i upplevelser av delaktighet i densamma grupp. Samtidigt som personer 

med intellektuell funktionsnedsättning upplever delaktighet i det sociala nätverket, känner de 

sig marginaliserade i andra situationer.                        

 

3.2 Graden av fysisk aktivitet hos individer med intellektuell 

funktionsnedsättning 

 

Majoriteten av den forskning som gjorts inom området rapporterar om låga nivåer av fysisk 

aktivitet bland personer med intellektuell funktionsnedsättning (Hinckson & Curtis, 2013). I 

en studie från England gjord av Martin m.fl. (1997) fick 110 deltagare med intellektuell 

funktionsnedsättning samt 46 individer från den allmänna befolkningen besvara en 

frågeformulär om kvantitativa nivåer av fysisk aktivitet. Resultaten visade att bland 

deltagarna med intellektuell funktionsnedsättning hade 51.8% inte uträttat några aktiviteter 

som krävde moderat intensitet under de senaste fyra veckorna. Detta kan jämföras med 

kontrollgruppen, där 93.5% hade genomfört aktiviteter med moderat intensitet under de 

senaste fyra veckorna. Liknande resultat framkommer i Blomdahls och Elofssons (2011) 



                                        

12 
 

studie där ungdomars fritidsvanor i en rad olika kommuner undersöktes. Mer än hälften av 

eleverna från grundsärskolans senare år och gymnasiesärskolan påvisades vara fysiskt 

inaktiva mot en tredjedel i den allmänna grund- och gymnasieskolan. I Bryans m.fl. (2008) 

studie vars syfte också innefattar fysisk aktivitet bland skolungdomar med och utan 

intellektuell funktionsnedsättning framgick i resultatet att fysisk inaktivitet, i 

idrottsundervisningen och på fritiden, var högre bland ungdomar med intellektuell 

funktionsnedsättning. 

 

Robertson m.fl. (2000) undersökte livsstilsrelaterade riskfaktorer för ohälsa bland 500 

individer med intellektuell funktionsnedsättning som bor i olika kommunala boenden i 

Storbritannien. Jämte en rad olika studerade riskfaktorer, fastslog resultatet hög fysisk 

inaktivitet hos förutnämnda gruppen. Dessutom framkom i undersökningen att fysisk 

inaktivitet var associerat med lägre förmåga och mer restriktiva omständigheter. Dylika 

resultat gällande fysisk inaktivitet framkommer även i Emerson (2005) studie där hälsa och 

nivåer av fysisk aktivitet undersöktes hos 1542 personer med intellektuell 

funktionsnedsättning i nio orter i norra England. Det visade sig att endast fyra procent av 

deltagarna ansågs uppfylla kraven för vad i studien klassades som fysisk aktiv person. Vidare 

tillkännages i undersökningen att fysisk inaktivitet utgör en av de största riskerna för ohälsa 

hos individer med intellektuell funktionsnedsättning.         

 

3.3 Forskning om hälsofrämjande insatser. 

 

Upprätthållande av fysiskt aktiv livsstil är en grundläggande ingrediens för att förebygga 

hjärt- och kärlsjukdomar samt öka den övergripande hälsan och livslängden. Dessutom kan 

fysisk träning reducera incidenter av kroniska sjukdomar hos individer med intellektuell 

funktionsnedsättning, vilket i sin tur hjälper att bibehålla eller öka livskvalitén (Heller & 

Marks, 2002). Llewellyn m.fl. (2003) studie meddelar en förbättrad hälsobild bland de 

individer med intellektuell funktionsnedsättning som motionerar regelbundet och är 

engagerade i fritidsaktiviteter som de finner passande. I korrespondens med nyligen nämnda 

studier framhäver Elinder m.fl. (2010) fysisk aktivitet som ett viktigt medel för bättre hälsa 

och understryker även värdet av hälsosam kost. Salaun och Berthouze-Aranda (2010) påstår i 

deras studie att förebyggande program, baserade på individ anpassad fysisk aktivitet och 
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näringslära skulle minska de hälsoproblem som är förknippade med onormal 

kroppssammansättning.  

 

Sayers-Menear och Shapiro (2004) samt Elinder och Faskunger (2006) påvisar att fysisk 

aktivitet även kan påverka elevernas självkänsla samt självständighet. Fysisk aktivitet kan 

utnyttjas för att få eleverna att integrera med varandra vilket påverkar den sociala 

utvecklingen, eftersom eleven får erfarenhet och träning i interaktion. Vidare lyfts fram att 

fysisk aktivitet bidrar till god kroppsuppfattning, vilket i sin tur kan bidra till att eleverna 

fortsätter vara fysiskt aktiva på sin fritid. 

 

I Manns m.fl. (2006) undersökning fick 192 överviktiga personer delta i ett hälsofrämjande 

program med betoning på motion, näringslära och stress reduktion. Ökad kunskap om 

hälsosam kost och motion visade sig vara den mest signifikanta medlaren av programmets 

effekter på viktminskning. I en liknande studie utvärderade Pett m.fl (2013) en tolv-veckors 

intervention om hälsosam livsstil för 30 överviktiga ungdomar med intellektuell 

funktionsnedsättning. Efter interventionen visade deltagarna goda resultat vad beträffar vikt, 

balans och blodtryck. Även vid efterbehandlingen tre månader senare påvisades redaktioner i 

vikt, blodtryck, midjemått och motionshinder.       

 

Andra forskare lyfter också fram olika former av utbildningsprogram som avgörande verktyg 

för att motarbeta ohälsa hos individer med intellektuell funktionsnedsättning. Bazzano m.fl. 

(2009) använde en samhällsbaserad hälsointervention – The Healthy Lifestyle Change 

Program (HLCP) – med syftet att öka kunskap, färdigheter och self-efficacy vad gäller hälsa, 

kost och motion. Två gånger i veckan, under en sju månaders period, följde 431 deltagare 

utbildnings- och motionsprogrammet – i slutskedet analyserades ändringar i vikt, body mass 

index, midjemått, tillgång till vård, självrapporterad kost, fysisk aktivitet och livsnjutning. 

Signifikanta förbättringar i livsstil, viktnedgång, kostvanor och self-effecacy rapporterades i 

resultatet. Dessutom uppvisade över hälften (59%) av deltagarna ökad livsnjutning. Heller 

m.fl. (2004) applicerade en liknande hälso- och motionsprogram för att notera eventuella 

ändringar i psykosocial välmående och attityd mot fysisk aktivitet. Deltagargruppen 

innehållandes 53 personer med Downs syndrom blev slumpvis indelade i en träningsgrupp 

och en kontrollgrupp. Under tolv veckor gavs inga direktiv till kontrollgruppen medan 

träningsgruppen fick delta i den ovannämnda hälso- och motionsprogram. Jämfört med 
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kontroll gruppen visade träningsgruppen ökad self-efficacy vad beträffar fysisk aktivitet, färre 

kognitiv-emotionella barriärer, förbättrad livsnjutning och lägre depression.           

 

Flygare-Wallén m.fl. (2009) och Lin m.fl. (2010) påpekar att hälsofrämjande utbildning 

anpassad specifikt för ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning skulle med stor 

sannolikhet medföra välgörande utfall. Likartad ståndpunkt påträffas även i Hincksons m.fl. 

(2012) och Chois m.fl. (2012) studier; därutöver anser de skolan vara en ideal arena för 

hälsoutbildning då ingen annan institution har lika mycket kontinuerlig kontakt med och 

påverkan på barn under de första två decennierna av deras liv. Men för att skolbaserad 

hälsoundervisning ska lyckas anser Hinckson m.fl. (2012) att särskolorna, behöver förstå 

vikten av att främja en sund livsstil till elever och deras familjer, är bereda att inkorporera 

undervisning om fysisk aktivitet, näringslära och hälsosam livsstil i deras läroplan, investerar 

i särskilda resurser, utrustning och anläggningar samt investerar tid i att kompetensutveckla 

skolpersonalen.  

 

3.4 Fysisk aktivitet i idrotts- och hälsoundervisningen 

 

Forskning som berört intellektuell funktionsnedsättning i samband med ämnet idrott och hälsa 

har mestadels fokuserat på integrering och inkludering, där ordinarie grundskolan och 

gymnasieskolan utgjort undersökningsarenan. Idrotts- och hälsoundervisning i särskolan är 

fortfarande ett outforskat område och de studier som finns behandlar huvudsakligen fysisk 

aktivitet.  

 

Sit m.fl. (2008) jämförde aktivitetsgraden under idrottsundervisningen och rastperioderna 

mellan två påtagligt olika särskolor i Hong Kong. De urskiljande faktorerna var skolornas 

förhållning till idrott; ena skolan hade ett rykte om att vara väldigt idrottsinriktad, medan den 

andra skolan inte hade det. Undersökningens resultatet visade en högre aktivitetsnivå i den 

idrottsfokuserade skolan, dock hade eleverna i båda skolorna en lägre än rekommenderad 

aktivitetsnivå. I resultatet jämfördes även aktivitetsnivån under idrottslektionerna med 

aktivitetsnivån under rasterna, där utfallet visade att eleverna i båda skolorna var mer aktiva 

under rastperioderna än under idrottslektionerna. Även Faison-Hodge och Porretta (2004) har 

jämfört aktivitetsgraden under idrottslektionerna och rastperioderna bland barn i mellanstadiet 
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med intellektuell funktionsnedsättning. De kom fram till, precis som Sits m.fl (2008) gjorde, 

att eleverna var mer aktiva under rastperioderna än under idrottslektionerna. 

 

3.5 Möjligheter och svårigheter beträffande fysisk aktivitet   

 

Bodde och Seo (2009) har sammanställt en forskningsöversikt för att analysera hinder för 

fysisk aktivitet hos individer med intellektuell funktionsnedsättning. Innehållet utgjordes av 

forskningsartiklar publicerade efter 1980 vars fokus var att identifiera determinanter för fysisk 

aktivitet inom denna grupp. De primära hindren för fysisk aktivitet var transportproblem, 

finansiella begränsningar, säkerhetsfrågor och omedvetenhet om tillgängliga alternativ. Andra 

framträdande hinder omfattade, otillräcklig och negativt stöd från vårdgivare och 

auktoritetsfigurer samt avsaknad av tydliga riktlinjer för regelbunden aktivitet. Frey m.fl 

(2005) och Temple (2007) lyfter dessutom fram brist på intresse, inadekvat self-efficacy, 

preferens för stillasittande aktiviteter, resurstillgänglighet, utformning av miljön och 

begränsade alternativ till fysisk aktivitet som vanliga hinder för fysisk aktivitet hos individer 

med intellektuell funktionsnedsättning. 

 

Sit m.fl. (2008) har funnit att instruktioner och genomgångar under idrottsundervisningen 

upptar en stor del av lektionstiden, vilket medför mindre tid till fysisk aktivitet. Därtill 

påpekar de att lärarnas beteende och undervisningsinnehåll kan vara ett hinder men också en 

möjlighet. Främjande av positiv syn på fysisk aktivitet och val av bra undervisningsmetoder 

påpekades i studien som viktiga faktorer för elevernas aktivitetsnivå. Sayers-Menear och 

Shapiro (2004) beskriver i sin studie på vilket sätt lärare kan arbeta med att främja fysisk 

aktivitet hos ungdomar med funktionsnedsättning. De skriver att lärare bör informera eleverna 

om sportorganisationer för personer med funktionsnedsättning samt se till att eleverna under 

lektionstid får testa olika idrotter. Dessutom benämns att ungdomar kan motiveras till fysisk 

aktivitet med hjälp av förebilder. Lärare kan visa vad idrottare med funktionsnedsättning kan 

åstadkomma och sålunda väcka motivation hos eleverna till att själva vilja utvecklas.        

 

4 Teoretiskt ramverk – ett sociokulturellt perspektiv 

 

Lev Vygotskij (1896-1934) var först med att assimilera en sociokulturell syn på barns 

utveckling vilket gör honom till det sociokulturella perspektivets lärofader (Gindis, 1999). 
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Sedan Vygotskijs revolutionerande ansats har det sociokulturella perspektivet utmynnat i ett 

flertal teorier, dock utgår samtliga, på ett eller annat sätt, från Vygotskij. Den grundläggande 

idén i det sociokulturella perspektivet är synen på människan som en social och aktiv varelse 

vars lärande och utveckling sker i samspel med omgivningen (Bråten, 1996; 1998). För att 

ytterligare förtydliga perspektivets innebörd följer nedan ett citat ur Jönssons (2010:108) 

avhandling: ”Den sociokulturella traditionen [...] utgår från att kunskap och lärande alltid är 

beroende av den kultur vi är en del av. Kunskapen exsisterar aldrig i ett tomrum utan är alltid 

situerad, dvs. invävd i en historisk och kulturell kontext.”  

 

Vygotskijs teori – kulturhistorisk psykologi – växer etappvis fram mellan åren 1928 och 1934 

som en respons mot tidens politiska och kulturella trender, samt i dialog och polemik med 

olika rådande filosofiska och psykologiska strömningar, framförallt reflexologin (den tidiga 

behaviorismen), psykoanalysen samt kognitivismen då representerad av Jean Piaget (1896-

1980) (Vygotskij, 1978). Enligt Vygotskij var några av de utvecklingsbetingade resultat och 

processer som i normala fall betraktades förekomma naturligt (kognitivism) eller spontant 

(reflexologi och psykoanalys) i själva verket avsevärt influerade av barns eget lärande, det vill 

säga konstruerade. Lärandet formas, i sin tur, av det sociohistoriska sammanhang inom vilket 

det ägde rum. Denna tvåfaldiga emfas, på barns aktiva engagemang i deras egna mentala 

utveckling och den sociala kontextens betydelse, har utformat beteckningen social 

konstruktivism – sociokulturellt perspektiv – som i västvärlden används för att beskriva 

Vygotskijs förhållningssätt (Bodrova & Leong, 2001). Utöver termen social konstruktivism 

benämns den sociokulturella traditionen med termer som sociohistorisk och kulturhistorisk.   

 

Vygotskij hade ett intresse av att förstå det mänskliga medvetandet, framförallt hur 

människans högre mentala funktioner uppstår och utvecklas. Vidare har andra forskare såsom 

Wertsch (1991) vidgat, genom det sociokulturella perspektivet, intresset till att också innefatta 

hur mentala funktioner är situerade i kulturella, historiska och institutionella kontexter. De 

högre mentala funktionerna, även kallade för högre psykologiska processer, kan enligt 

Vygotskij delas in i kognitiva funktioner – minne, perception och begreppsbildning – samt 

kulturella redskap såsom språk, skrivande och räkning (Åberg, 2009). Ävenväl hävdade 

Vygotskij att de högre mentala funktionerna förfaller finnas i två nivåer. De uppkommer först 

på den sociala/externa nivån för att genom internalisering approprieras på den 

psykologiska/interna nivån (Vygotsky, 1979; Wertsch, 1985; Åberg, 2009). Värt att påpeka 

här är att omvandlingen från den externa till den interna nivån inte kan ses som en enkel 
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kopieringsprocess; det handlar snarare om konstruktion, där den interna nivån av medvetande 

formas av externa influenser (Wertsch, 1985). 

 

4.1 Den proximala utvecklingszonen – ZPD (Zone of Proximal 

Development)  

 

Ett av sociokulturella perspektivets viktigaste koncept är den proximala utvecklingszonen, 

vars teori berör teman relaterade till utveckling av intelligens inom en social kontext (Day, 

1983). I en vid bemärkelse kan begreppet definieras som avståndet mellan å ena sidan 

individens (barnets) rådande utvecklingsnivå såsom den märks i förmågan till självständig 

problemlösning, och å andra sidan den potentiella utvecklingsnivån, så som den framträder 

genom problemlösning i vuxen vägledning, eller i samarbete med mer erfarna barn (Åberg, 

2009). Med andra ord, utgör den proximala utvecklingszonen skillnaden mellan vad ett barn 

kan klara av på egenhand och vad han eller hon kan göra med hjälp av någon, till exempel en 

lärare.  

 

För att på ett lyckat sätt implementera Vygotskijs teori om den proximala utvecklingszonen i 

skolan är lärarens professionalism av yttersta betydelse. Det är lärarens ansvar att fastställa 

barnets aktuella kunskapsnivå och därefter utforma strategier som hjälper barnet att 

införskaffa ny kunskap och på så sätt nå nästa mottagliga kunskapsnivå (Bråten, 1998; Gindis, 

1999). Bråten (1998) skriver också att lärarens undervisning är avgörande för elevers 

psykologiska utveckling och att den bör utformas i syfte att främja elevens framtida 

utveckling och kunskapsinhämtning. Men för att åstadkomma detta behöver lärare ha goda 

ämneskunskaper samt kunskaper om de psykologiska processer som elever använder i deras 

ämne. Ytterligare en viktig faktor inom den proximala utvecklingszonen är påverkan som 

miljön har på lärande. Därför är det av yttersta betydelse att läraren kan utforma en aktiv och 

social lärandemiljö som möjliggör bästa möjliga handledning och stöd för eleverna. Detta 

kräver dock att eleven är villig att lära sig och är aktiv i sitt sökande av ny kunskap (Bråten, 

1998). Med andra ord kräver lärande, inom det sociokulturella perspektivet, en aktiv elev, en 

aktiv lärare oh en aktiv miljö (Lindqvist, 1999). För att utveckling ska kunna influeras av 

lärande, behövs någon form av mekanism som stödjer progressionen av en nyligen utvecklad 

kunskap från assisterad till personlig. Detta leder oss till nästa idé om undervisning vilken har 

genererat många anhängare genom åren, nämligen idén om scaffoldning (stöttat lärande) 
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(Bodrova & Leong, 2001). 

 

4.2 Stöttat lärande – (Scaffolding) 

 

Stöttat lärande handlar om att människor utvecklar sina kunskaper med hjälp av mer kapabla 

individer. Under inlärningsprocessen ger den mer erfarna individen stöd till den studerande 

med avsikt att hjälpa denne uppnå en högre kunskapsnivå. För att åstadkomma detta på ett 

effektivt sätt bör stöttat lärande förses inom individers proximala utvecklingszon (Bodrova & 

Leong, 2001). I skolan sker detta genom att barnet iakttar och upprepar det som läraren gör 

och instruerar; i takt med att elever tar mer ansvar i utförandet av uppgiften trappas 

lärarinvolveringen ner, för att sedan avta helt när elever självständigt kan lösa eller genomföra 

uppgiften (Bodrova & Leong, 2007). Det faller på lärarna att finna pedagogiska redskap som 

möjliggör för varje enskild elev att klara av de tänkta uppgifterna självständigt (Dysthe, 

2003). Bråten (1998) exemplifierar stöttat lärande ytterligare genom att jämföra lärarens roll 

med den funktion en byggnadsställning har under byggarbete. Precis som en 

byggnadsställning gradvis tas bort i och med att väggarna är kapabla att stå på egenhand, 

stöttar läraren elevens kunskapsinhämtning i början för att sedan, med hänsyn till elevens 

progression mot det uppsatta målet, gradvis minska detta stöd (Bråten, 1998). Stöttat lärande 

handlar därigenom om att barnet ska gå från lärarled till mer självständig kunskapsutveckling. 

 

Vad en lärare gör när denne tillhandahåller stöttat lärande kan variera. Läraren kan, till 

exempel, under vissa situationer rikta uppmärksamheten mot en aspekt som glömdes bort; vid 

andra tillfällen kan läraren modellera hur något ska göras på ett korrekt sätt. Men för att 

stöttat lärande ska vara effektivt måste elevers intressen uppmärksammas Ytterligare en 

nödvändig komponent av stöttat lärande involverar användning av olika verktyg som hjälper 

elever att gå från assisterad till självständig prestation. Inom det sociokulturella perspektivet 

kallas sådana verktyg för mediators (medierande redskap) (Bodrova & Leong, 2007).    

 

4.3 Medierande redskap – (Mediators)  

 

Medierande redskap är något som fungerar som en förmedlare mellan en miljöbetingad 

stimulus och en individs respons till denna stimulus. Människor skapar och använder 

medierande redskap för at framkalla specifika responser och dessa redskap kan vara både 
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intellektuella – språkliga – och externa, till exempel en dator eller mobiltelefon. I 

undervisningsmiljön används medierande redskap med avsikt att hjälpa individer erhålla en 

högre kunskapsnivå och uppnå mer självständighet i sitt lärande (Bodrova & Leong, 2007). 

Exempelvis, när barn lär sig räkna använder lärare i början sina fingrar för att hjälpa barnen. I 

och med att barnen blir mer förtrogna med räknandet börjar de använda sina egna fingrar för 

att göra enkla beräkningar och behöver inte längre lärarens hjälp med detta. Slutligen när 

barnen vidareutvecklar denna kunskap slutar de använda fingrarna helt och hållet. Härvidalag 

är fingrarna en medierande redskap. 

 

I gymnasiesärskolan kan olika former av medierande redskap bidra enormt till 

kunskapsinlärningen (Bråten, 1998). Med hjälp av redskapen kan individer sträcka sig bortom 

sina mentala och biologiska gränser, se klarare, förflytta sig längre samt tänka och förstå 

världen bättre (Åberg, 2009). Därför är det viktigt att pedagogen känner till dessa och vet hur 

de kan användas i undervisningen i idrott och hälsa för att uppnå en kunskapsutveckling 

(Bråten, 1998). När det kommer till intellektuella verktyg i undervisningen är kunskap kring 

barnets funktionshinder och hur just den eleven får förståelse avgörande. Även assistenterna 

som jobbar med gymnasiesärskolan kan fungera som medierande redskap. Detta ställer krav 

på assistenterna men även på pedagogen att se till att samarbetet fungerar och att förståelsen 

finns för ett socialt och aktivt klassrum (Dysthe 2003). 

 

4.4 Socialt samspel – (Shared activity) 

 

Socialt samspel innebär ett levande klassrum där alla inblandade elever och pedagoger bidrar 

till att skapa kunskapsutveckling. Eleverna tar till sig kunskap av att både ge kunskap till 

andra som inte förstår, alltså genom att förklara problem. Eleverna kan också ta till sig 

kunskap genom att olika personer förklarar och ger olika tillvägagångssätt att skapa kunskap. 

Läraren ska skapa ett klimat där inlärning sker på olika nivåer och tillvägagångssätt för att 

inkludera så många elever som möjligt att utveckla kunskap (Dysthe 2003). 

 

4.5 Hur det teoretiska ramverket användes 

 

Undervisningens potential att utveckla elevers lärande är till stor del beroende av lärarens 

kunskap om och förmåga att använda stöttat lärande, medierande redskap och socialt samspel. 
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Därför kommer fokus ligga på dessa tre begrepp i analysen av studiens empiriska data. 

 

5 Syfte 
 

Studiens syfte är att, ur ett sociokulturellt perspektiv, undersöka hur sex lärare bedriver 

hälsoundervisning i idrott och hälsa på gymnasiesärskolan. Därutöver är studiens syfte även 

att studera de beståndsdelar som kan gynna eller försvåra hälsoundervisningen. 

 

5.1 Frågeställningar 

 Hur upplever lärare i idrott och hälsa i gymnasiesärskolan elevers hälsa och 

hälsoförståelse? 

 Vilka stöd och resurser använder lärare i idrott och hälsa i gymnasiesärskolan för att 

förbättra elevernas hälsa och hälsoförståelse? 

 Hur uppfattar lärare i idrott och hälsa i gymnasiesärskolan det sociala samspelet under 

lektionerna?   

 

6 Metod 

 

Detta kapitel är uppdelat i sex delar, vilka beskriver och analyserar olika arbetsprocesser som 

har använts under studiens gång. De olika delarna behandlar metodval, urval, 

tillvägagångssätt, autenticitetsaspekter och etiska överväganden. Med andra ord ges 

förklaringar om vad datamaterialet består av samt hur det sammanförs, organiseras och 

analyseras. 

 

6.1 Val av metod 

 

I studien används en kvalitativ forskningsansats då syftet söker fånga målgruppens unika 

upplevelser, uppfattningar och handlingar (Bryman, 2011). Därtill har studien ett synsätt som 

vilar mellan induktion och deduktion. Holme och Solvang (1997) beskriver dessa två 

angreppssätt som upptäcktens och bevisandets väg. Inom induktionen är målet att dra 

slutsatser utifrån insamlade forskningsresultat, med andra ord handlar det om systematiserad 

erfarenhet. Deduktion innebär däremot att forskning inte kan produceras genom att initialt 
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arbeta teorilöst, istället proklameras vetenskapliga teorier vara en förutsättning för empiriska 

studier. Synsättens skillnader föreligger till viss del i deras förhållande till teori; i det 

induktiva synsättet är det forskningen som styr teorin, medan deduktionen erkänner att data är 

teoriberoende (May, 2001). Å ena sidan har ambitionen i denna studie varit att erhålla data 

som är relevant för syftet utan att i förväg konstruera en hypotes. Å andra sidan har kunskap 

som förvaltas under studiens gång tillsammans med det teoretiska ramverket påverkat medlet 

för datainsamlingen. Sjöberg (1999) hävdar att i det tolkande paradigmet utesluter inte ena 

synsättet det andra, istället används en kombination av både induktion och deduktion. 

 

6.2 Intervjuer 

 

För att kunna besvara studiens syfte ansågs intervjuer vara den mest lämpliga metoden. 

Kvalitativa intervjuer skapar en atmosfär där informanterna kan – utifrån deras synvinkel – ge 

öppna svar kring det som efterfrågas, vilket var eftersträvansvärt för att nå det syfte som 

fastställts i studien (Repstad, 2007). De intervjufrågor som utformades har anpassats för 

användning till semistrukturerade intervjuer, det vill säga att intervjufrågorna består av 

specifika teman som skall beröras och att informanterna har relativt stor frihet vid 

utformandet av sina svar. De frågorna som ställs kan komma i ordningsföljd men det är inte 

nödvändigt. Detta betyder att intervjufrågorna har en hög grad av standardisering – frågorna 

och dess ordningsföljd är bestämd i förväg – och låg grad av strukturering (Bryman, 2011). 

Då många av frågorna var öppna och möjliggjorde olika svarsalternativ var det svårt att i 

förväg förutse vilka frågor som var viktiga och betydelsefulla. Fältarbetets intervjufrågor är 

därför sammansatta för att följa en viss ordningsföljd, med möjlighet till variation beroende 

på de svar som framkommer under intervjun (Repstad, 2007). 

 

Den standardiseringsansats som genomsyrade intervjuerna var väldigt sonderande, vilket 

uppmuntrade intervjuaren att utveckla, anpassa och följa upp det ändamålsenliga för 

situationen och undersökningens syfte (Svensson, Starrin, 1996). En nackdel med kvalitativa 

intervjuer av detta slag är den påverkan intervjuarpersonen med sin attityd, ordval, 

ansiktsuttryck, samt dennes inställning i någon fråga kan ha på informatörens svar vid en 

intervjuundersökning (Stukát, 2005). För att delvis motverka detta genomfördes en 

pilotintervju där intervjuaren fick chansen att träna på intervjuteknik. 
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6.3 Urval 

 

Ett icke-sannolikhetsurval användes eftersom studien eftersträvade en målgrupp med en 

specifik arbetstjänst på en särskild arbetsplats (Bryman, 2011). Kravet för att medverka i 

studien förelåg i att deltagarna skulle vara anställda som lärare i idrott och hälsa på en 

gymnasiesärskola. Sex lärare i idrott och hälsa intervjuades i fyra gymnasiesärskolor situerade 

i fyra olika stadskommuner i södra Sverige. Ett flertal begränsningsfaktorer i form av tid, 

resurser samt antalet gymnasiesärskolor, medförde att valet av vilka som skulle ingå i studiens 

målgrupp skede genom bekvämlighetsurval och snöbollsurval. Med andra ord var det 

respondenternas tillgänglighet, intresse samt kontaktnät som avgjorde studiens urvalsgrupp 

(Bryman, 2011).      

 

Studiens målgrupp bör enligt Patel och Davidson (2011) beskrivas på ett sätt som tydligt ger 

en bild av de individer som tillhör undersökningsgruppen. Dock handlar det inte om att på 

något sätt tillkännage vare sig individens identitet eller deras arbetsplats. Urvalsgruppen 

består av sex manliga lärare som undervisar idrott och hälsa på gymnasiesärskolan. 

Åldersspridningen i gruppen är cirka 30 år och samtliga individer i undersökningsgruppen 

delar samma etniska bakgrund och har en yrkeserfarenhet på gymnasiesärskolan som stäcker 

sig mellan fyra till trettio år. Fyra utav sex lärare har idrottslärarexamen, de resterande två har 

förskollärarutbildning, varav en har studerat vidare till speciallärare.         

 

6.4 Tillvägagångssätt 

 

Kontakten med de medverkande informanterna skedde via mejl och telefon. Efter att ha 

sammanställt ett mejl med identiskt innehåll, där tid för intervjumedverkan efterfrågades, 

skickades det till samtliga lärare i idrott och hälsa som ingick i studiens urval. Mejlet innehöll 

information om syftet, intervjuns ungefärliga tidslängd, anonymitetsaspekterna, samt om hur 

informanternas utsagor skulle behandlas. Dessutom tydliggjordes för informanterna att det 

handlade om en uppsökande intervju där de har möjlighet att välja vart intervjun skulle äga 

rum, samt när det skulle ske. Det som begärdes från vår sida var bara att intervjun genomförs 

i en lugn miljö utan störningsmoment från omgivningen, vilket Repstad (2007) anser vara 

viktiga faktorer för en lyckad intervju. Därpå upprättades även telefonkontakt med 
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respondenterna för att överensstämma datum för de planerade intervjuerna, tillkännage 

ytterligare information om studien samt besvara eventuellt uppkomna frågor.  

Enligt Patel och Davidson (2011) ska forskare som använder kvalitativa metoder erhålla 

förkunskaper om ämnet samt vara förbereda innan intervjuerna äger rum. Innan intervjuerna 

realiserades, införskaffades kunskap genom arbetet med studiens olika delar, till exempel 

bakgrund, tidigare forskning och teoretiskt perspektiv. Förkunskaper inom relevanta 

forskningsfält ansågs nödvändiga eftersom de underlättade skapandet av intervjuguiden. 

Dessutom gav förkunskaperna support under intervjuerna, i synnerhet under de moment då 

förmågan att utveckla, anpassa och följa upp sattes på prov (Svensson & Starrin, 1996). En 

pilotintervju genomfördes med en lärare som undervisar idrott och hälsa på gymnasiet med 

syftet att testa om intervjuguiden kunde framkalla relevanta svar från respondenterna, samt 

tillgodose intervjuaren med erfarenhet. Efter pilotintervjun uträttades strukturella ändringar i 

intervjuguiden, dessutom togs vissa frågor bort då de alstrade responser som redan framträtt 

bland tidigare frågor. 

 

Fem intervjuer genomfördes personligt med samma intervjuare närvarande under hela 

intervjuförloppet. En sjätte intervju genomfördes också, dock närvarade studiens båda 

intervjuare under intervjuförloppet. Repstad (2007) skriver att forskare bör försöka skapa 

snarlika intervjuförhållanden, därför fick intervjuaren som utförde de andra fem intervjuerna 

inta huvudrollen även under den sjätte intervjun. I intervjuernas inledningsfas meddelades 

informanterna en tredje gång om studiens syfte och hur deras utsagor skulle behandlas. 

Dessutom tillfrågades tillstånd för inspelning innan intervjuerna startades vilket godkändes av 

samtliga informanter. 

 

6.5 Databearbetning genom tematisk analysmetod 

 

Enligt Langemar (2008) finns inom den tematiska analysmetoden två olika tillvägagångsätt, 

nämligen induktiv och deduktiv; båda används för att identifiera teman i kvalitativt 

undersökningsmaterial men skiljer sig i det att den ena är oberoende av teori (induktiv) medan 

den andra är teoristyrd (deduktiv). I denna studie bearbetades det insamlande 

undersökningsmaterialet med hjälp av det sistnämnda tillvägagångssättet vilken förutsätter att 

syftet och frågeställningen är relaterade till det teoretiska ramverket som i det här fallet är det 

sociokulturella perspektivet. Även intervjufrågeguiden formades för att framkalla relevanta 

svar för syftet och frågeställningen och efter insamlingen av intervjudata sorterades de under 
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studiens fyra temana, varav tre är starkt rotade det sociokulturella perspektivet, nämligen 

stöttat lärande, medierande redskap och socialt samspel (Langemar, 2008).  

 

Den tematiska analys som genomfördes i denna studie bygger mestadel på Braun och Clarks 

(2006) metod. Analysprocessen inleddes med ordagran transkribering av intervjudata och 

övergick sedan till noggrann läsning av den transkriberade texten. Därefter markerades sådant 

som ansågs vara meningsfullt för syftet och frågeställningen. De markerade citaten sorterades 

sedan in under studiens fyra övergripande temana och fördelades därnäst in i underteman 

(Braun & Clark, 2006).  

 

6.6 Validitet och reliabilitet 

 

Validitet berör frågan huruvida ett mått som används i en undersökning verkligen mäter det 

den avser att mäta. Reliabilitet behandlar däremot hur pålitligt sättet man genomför en 

undersökning på verkligen är (Bryman, 2008). I denna studie har det ytterst möjliga gjorts för 

att öka graden hos dessa två begrepp, men med tanke på att det handlar om kvalitativ 

forskning är det svårt att helt och hållet förhålla sig till begreppen. Då syftet med studien 

handlar om att ta reda på något från informantens synpunkt och dennes livsvärld (Klave & 

Brinkman, 2009), valideras valet av kvalitativ metod. Frågorna som användes under intervjun 

har utformas efter Kvales och Brinkmans (2009), Brymans (2008) och Repstads (2007) 

synpunkter om hur en intervju bör planeras, genomföras, vilka frågor som bör ställas och hur 

de ska ställas. Utöver det har frågorna inspirerats av studiens teoretiska ramverk och tidigare 

forskning, vilket höjer frågornas validitet och sålunda också undersökningens validitet. Även 

resultaten från pilotintervjun var oerhört betydelsefulla vid konstruktionen av frågorna, 

dessutom utrustade pilotintervjun intervjuaren med värdefull erfarenhet. Enligt Patel och 

Davidson (2011) går det inte att fastsätta regler eller procedurer för att säkerhetsställa 

validiteten till följd av uniciteten som varje kvalitativ forskningsprocess besitter. 

Validitetensgraden kan emellertid höjas vilket de ovannämnda åtgärderna gjorde. 

 

Vanligtvis påvisas reliabilitet genom bevis vilka påpekar att resultatet i en studie skulle förbli 

densamma oberoende från antalet gånger den genomförs (Trost, 2010). I en kvalitativ studie 

går det inte att mäta reliabilitet på samma sätt. Människan är inte en statisk varelse vilket 

betyder att studiens deltagare kan vid en annan tidpunkt ha utbildat sig ytterligare, ändrat 

åsikt, införskaffat nya insikter eller ny kunskap (Bryman, 2011). Istället berör reliabilitet, i 
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kvalitativa studier, hur insamling och bearbetning av data har gått till; om det skett på ett 

pålitligt och förståeligt sätt (Patel & Davidson, 2011). Som tidigare nämnts i studiens metod 

har intervjuerna spelats in med hjälp av ett inspelningsinstrument. Detta ökar reliabiliteten i 

undersökningen då det som sades under intervjun finns tillgängligt i sin helhet för analysen. 

Intervjuguiden innehöll mestadels öppna, icke ledande frågor, vilka uteslutande att 

respondenternas utsagor blev influerade av intervjuarnas egna värderingar. Dock 

reproducerade de öppna frågorna ett antal varierande följdfrågor beroende på vem det var som 

intervjuades vilket leder till minskad reliabilitet.     

 

6.7 Etiska aspekter       

 

Med etiska aspekter menas de forskningsetiska principer som består av forskningskrav och 

individskyddskrav (Vetenskapsrådet, 2002). Forskningskravet handlar om att förbättra och 

utveckla de kunskaper som redan finns tillgängliga, vilket detta fältarbete förhoppningsvis 

kommer göra. Individskyddskravet består av fyra huvudkrav som är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

 

Informationskravet handlar om att informera de tänkta undersökningsdeltagarna kring 

undersökningens syfte och deltagarnas roll och rättigheter. Alltså ska det framgå tydligt att 

deltagande är frivilligt, samt att deltagande kan avbrytas när som helst. Dessutom ska den 

information som når deltagarna innehålla de inslag som om den aktuella forskningen som kan 

tänkas påverka villighet till deltagande (Vetenskapsrådet, 2002). Dessa krav har uppfyllts i 

arbetet genom de mejl som skickades till lärarna där deras roll, rättigheter, undersökningens 

syfte framkom tydligt, dessutom informerades de muntligt om detta innan intervjun.  

 

Samtyckeskravet berör deltagarnas rätt att själva bestämma över deras inverkan 

(Vetenskapsrådet, 2002), vilket uppfylldes genom information till deltagarna om att de har 

saker och ting i deras egna händer vilket kan läsas ovan i informationskravet. Då 

undersökningens deltagare var lärare räckte det med ett samtyckande från dem, ytterligare 

parters samtyckande behövdes inte.  

 

Konfidentialitetskrav innebär som namnet antyder deltagarnas rätt att förbli anonyma, samt att 

personuppgifterna inte ska förvaras där de är åtkomliga för obehöriga. Denna studie har 

utformats med detta krav i åtanke och innehåller därför ingen information som kan avslöja 
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deltagarnas identitet. Nyttjandekravet innebär att uppgifter insamlade om enskilda personer 

endast får användas för forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002). Vad gäller båda kraven, 

har deltagarna informerats om dessa i det mejl som skickades till dem, dessutom har 

information om anonymiteten och data användningen lyfts fram ytterligare en gång under 

intervjun.  Vidare har även deltagarna upplysts om att de kan få tillgång till fältarbetet efter att 

den färdigställts och att den insamlade empirin kommer att förstöras därefter. 

 

7 Resultat och analys 

 

I detta kapitel presenteras resultatet med hänsyn till den insamlade empirin. 

Transkriberingsmaterialet har bearbetats med hjälp av tematisk analys som har sin 

utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet. Under bearbetningen uppmärksammades fyra 

övergripande teman – lärarnas uppfattningar om elevers hälsa och hälsoförståelse, stöttat 

lärande, medierande redskap och socialt samspel – vilka sedan disponerats i mindre teman för 

att skapa en tydligare struktur samt underlätta läsningen 

 

7.1 Lärarnas uppfattningar om elevers hälsa och hälsoförståelse 

 

Under samtalet om elevers hälsa i särskolan, förevisade respondenterna en ömsesidig 

utläggning av hälsoläget. Samtliga respondenter ansåg hälsan bland gymnasiesärskoleelever 

vara bristfällig i relation till elever på gymnasieskolan, dessutom uppvisades en medvetenhet 

vad beträffar ökning i ohälsa inom densamma grupp: ”Jag har hört det här om att ohälsan ökar 

bland denna elevgrupp”. Det är företrädesvis elevers fysiska hälsa som respondenterna 

fokuserar på i sina beskrivningar, varav övervikt, stillasittande och matvanor nämns som de 

stora hälsoproblemen: ”Det har man ju sett, allt detta stillasittande och det här med datorer. 

Det är inget fel med datorer i sig men det är det stillasittandet som är livsfarligt”.  

 

Vi ska inte hymla med att dessa elever tröstäter och tillåts tröstäta och har bekymmer med 

övervikt och en del fokuserar hela livet med att äta godis, dricka läsk och fika och sådär. 

 

Ovanstående citat gestaltar en bild av stillasittande livsstil, något som var ständigt 

återkommande i respondenternas utsagor. Ingenstans var det lika påtagligt som vid 
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diskussionen om elevers fritidsintressen där det framkom att fritiden dominerades av passiva 

aktiviteter.   

 

För många av eleverna utgörs fritiden av stillasittande aktiviteter. Man hör eleverna prata om 

tv-spel och datorer och så, jag brukar fråga då och då elever från det nationella programmet 

vad de gör på fritiden och oftast får man spela tv-spel som svar.   

     

Ett flertal respondenter påpekar även att övervikt är ett hälsoproblem vars inverkan ökar efter 

avslutad skolutbildning när eleverna introduceras för livet efter skolan: ”Det är oftast så att de 

här människorna när de blir äldre blir runda om magen och de vill gärna äta mycket”. I 

anslutning till övervikt nämns även orkeslöshet samt bristfällig energi som vanliga företeelser 

i vuxenlivet för personer med funktionsnedsättning. En uttrycker: ”De brukar också ha ganska 

dåligt med energi och uthållighet och det blir oftast sämre efter att de gått ut skolan”. 

Likaledes uppger en annan respondent att: ”de har sämre ork och de är ofta lite överviktiga 

och de slussas mellan olika inrättningar i stan”. Enligt respondenterna utgör kontrasten mellan 

skolvärlden och verkligheten en viktig faktor till att ohälsan ökar bland personer med 

funktionsnedsättning:  

 

En av orsakerna till att ohälsan ökar tror jag handlar om de som går nationellet program att de 

går ut skolan och ser verkligheten. Ja men här får man inget jobb för att man vill det. Under 

hela skoltiden har någon tagit hand om mig, så kommer man ut i det där. 

 

Inga hänvisningar till elevers sociala och psykiska hälsa framförs vid besvarandet av frågan 

om lärarnas uppfattning om elevers hälsa, men berörs sparsamt av vissa respondenter under 

ventileringen av intervjuns andra frågor. Framförallt berörs bristfälligt självförtroende bland 

elever i gymnasiesärskolan: ”De flesta har så jättedåligt självförtroende och kan ofta vägra att 

testa vissa aktiviteter under idrottslektionerna”. Även självbilden hos eleverna anses vara 

sviktande: ”Många gånger kan det vara svårt att få eleverna att röra på sig. De brukar ofta 

säga: jag är så klumpig, jag är så ful, jag är så liten, jag vill inte visa mig [...].”         

När samtalet ändrade fokus till elevers hälsoförståelse, framkom mestadels samstämmiga svar 

från respondenterna. Samtliga menade att elever som går det nationella programmet i 

gymnasiesärskolan utan tvekan ser samband mellan hälsa och fysisk aktivitet: ”Jag tror att de 

kopplar, det är nog ingen tvekan om det”. Dessutom uttrycks positiva möjligheter för 

undervisning om hälsa för elever i nationella programmet. Vissa respondenter hävdar att de 
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kan föra diskussioner om hälsa med sina elever och att de känner att eleverna kan ta till sig 

informationen. Dock behöver undervisningen förenklas:  

 

Sen de andra eleverna som går på nationella programmet, där kan man diskutera och undervisa 

hälsa men något enklare än vad man gör med de vanliga eleverna. Vi brukar då och då ha 

hälsoteman som vi diskuterar i teorisalen efter ett vidare perspektiv. De mer komplexa sakerna 

som man brukar ta upp i en vanlig klass går förlorade här tycker jag. 

 

Andra respondenter berättar om liknande upplevelser men utrycker sig något mer positivt om 

undervisningsmöjligheter beträffande hälsa. Elever i nationella programmet anses kunna 

uppnå samma kunskaper om hälsa som elever i gymnasieskolan: ”I det nationella programmet 

går det att väva in hälsa och hälsoteman utan några större problem, där kan man komma 

precis lika långt som i alla andra program. Det tar bara lite längre tid.” Även om utsagorna 

gällande elevers hälsoförståelse i det nationella programmet mestadels var positiva, påpekade 

respondenterna att funktionsnedsättningar kan påverka hur mycket kunskap eleverna kan ta 

till sig. De refererade ofta till träningsskolan och menade att det inte är möjligt att undervisa 

hälsa utan att fokus istället borde läggas på att bedriva hälsa: ”men i träningsskolan är det i 

första hand viktigt att bedriva hälsoundervisning och inte prata så mycket om det”. 

 

Men att föra en kommunikation med träningsskolan om vad hälsa är, är ju en ganska svårt. Och 

då ser jag min roll att åtminstone hålla dem fysisk aktiva på lektionerna så att de på så sätt får 

god hälsa. 

 

När respondenterna förfrågas om de genomför några tester för att försäkra sig om eleverna har 

förstått den hälsoundervisning som undervists svarar samtliga att några sådana tester inte 

genomförs, och att de inte anser dem vara lämpliga för särskoleelever.       

 

7.2 Stöttat lärande – Scaffolding 

 

Stöttat lärande handlar om att barn utvecklar sin kognitiva förmåga med hjälp av mer erfarna 

individer, som inom skolmiljön motsvaras av lärare och övrig skolpersonal. Det förutsätter 

tillämpning av olika pedagogiska redskap i syfte att stödja barnet mot en mer självständig 

kunskapsutveckling. I detta tema presenteras därför olika former av stöd som respondenterna 

uttryckt sig använda eller sakna för att öka elevernas kunskaper i ämnet idrott och hälsa. 
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7.2.1 Tillräcklig utbildning för att främja elevernas kunskapsutveckling 

 

Alla respondenter som intervjuades har erhållit en lärarexamen, av vilka fyra är utbildade 

ämneslärare i idrott och hälsa. Resterande två respondenter genomförde deras studier på 

förskollärarprogrammet, varav en har studerat vidare till speciallärare. Vidakommande 

respondenternas utbildning uppkommer mestadels positiva utsagor, men när samtal om 

utbildningens kompetens att tillgodose tillräcklig kunskap om elever med 

funktionsnedsättning inleddes, värdesatte fyra respondenter utbildningen som otillräcklig. En 

uttryckte sig på följande sätt:  

 

Jag hade en klasskamrat som ville jobba med funktionshindrade och det hette vfu. Då sa 

klassföreståndaren såhär att här jobbar vi med friska elever på den här skolan. Det har ändrats 

nu för tiden men så kunde inställningen vara på den tiden. Så att vi hade någonting med den 

här elevgruppen det kan jag överhuvudtaget inte minnas.  

 

En annan respondent målade upp en liknande bild gällande bristen på adekvat utbildning 

rörande ungdomar med funktionsnedsättning: ”Nä, när jag gick GIH hade vi knappt någonting 

på det. Det kunde vara någon föreläsning eller något sådant där. Det var ju inte alls bra. Jag 

gick ut 76 så det var ingenting alls där”. Trots utbildningens otillfredsställande skolning om 

bemötandet med olika funktionsnedsättningar erbjöds andra användbara kunskaper: 

 

Jag tycker att man fick lära sig en människosyn eller syn på lärande som var rätt universell. 

Även om man inte var jätte förberedd för olika handikapp, hade man en förståelse för det 

individuella lärandet och inte som förut då allt var väldigt kollektivt. Den biten har lärt mig 

mycket, det är klart.        

 

Respondenten med kortast erfarenhet av särskolan upplevde att bristen på specialpedagogisk 

utbildning medförde en osäkerhet när denne uträttar sitt arbete på särskolan: 

 

Det skulle man kunna önska sig att man hade lite mer. Den sista terminen här har jag jobbat på 

ipuv och det är mycket svårare i och med att man inte har någon speciell utbildning för det. Jag 

känner mig osäker. Jag känner att jag har ganska god fantasi att hitta på saker, men jag vet ju 

inte om det är bra, jag tror att det är bra. Feedbacken där och idéer om vad som är bra skulle 

jag vilja veta så att jag inte går och tror att det är bra och så är det inte bra. 
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Dock ansåg de resterande tre respondenterna som också är utbildade ämneslärare i idrott och 

hälsa att de införskaffat de kunskaper som behövs under arbetets gång. En uttryckte: ”Jag 

känner inte att jag inte grejar det här bara för att jag inte har en utbildning för detta. Utan man 

lär sig det här med åren. Det väljer man ju själv”.  

 

Respondenter med förskollärarutbildning hade inte särskilt mycket att säga om att de saknade 

utbildning i idrott och hälsa. De medgav att en utbildning i idrott och hälsa hade tillfört 

ytterligare nyanser i deras undervisning dock ansåg de att förskollärarutbildningen förberedde 

dem väl inför de utmaningar som finns på gymnasiesärskolan:  

 

[…] Vad de handlar om här ofta är att göra saker så enkelt som möjligt att man ska förklara det 

och göra det så begripligt som möjligt. Förenkla ofta och uppfinna våra egna material både när 

det gäller idrotten och andra ämnen. Man kanske kan låna något befintligt material men man 

kan inte köra det som det är utan då får man förenkla det. Och då tror jag att förskolebasen är 

väldigt bra för man blir duktig på att göra det konkret och enkelt. 

 

När respondenten med speciallärarutbildning tillfrågades om hans åsikter angående 

tilläggsutbildningen uttryckte han sig positivt och menade att det extra året han 

spenderade i Umeå gav väldigt mycket. Vidare har flera respondenter uttryckt att det 

genom åren har haft några endagskurser men inget de tyckt har bidragit till att 

utveckla deras arbete. 

 

7.2.2 Kunskap om elevers funktionsnedsättningar innan påbörjad kurs 

 

Anbelangande respondenternas samarbete med särskolan svarade tre utbildade ämneslärare att 

de inte hade någon vidare kontakt med särskolan: ”Nu sitter jag med den lilla tårtbiten, jag 

sitter ju inte på skolan”. Avlägsenheten från särskoleprogrammet fann de vara negativt och 

decentraliserande: ”Det blir ju liksom att jag har dem en gång i veckan så lite splittrat blir det. 

Men det skulle bli bättre om man träffade dem oftare och kände till mer om deras verksamhet 

såklart”. Det framträder även att det dåliga sammarbetet kan påbördas både särskolan och 

”vanliga” skolan, då ingendera bemödar sig att uppsöka en gemensam medverkan. En av 

respondenterna förklarar:  

 

Nänä och jag tror att det skulle kunna göras jättemycket på särskolan även om jag inte är så 

insatt, de ligger hela tiden lite efter. Vi har ju kört på data här man går in och lägger in dem på 



                                        

31 
 

frånvaro och skickar omdömen och så det har vi gjort hur länge som helst. Men de är inte med. 

Det är precis som att vi är våran lilla grupp här va. De vill knappt foga sig in i vanliga 

gymnasieskolan. Det är omständigt. Sen vem är mentor för den, har du lista på det? Ja det är 

Kattis, vem är Kattis? Tala om vad hon heter så ska jag maila henne där. Generellt så skulle jag 

kunna få till bra där om det kom in en chef som organiserade upp arbetet på ett bra sätt.     

   

När samtalet senare övergick till att avhandla huruvida tillräcklig information om eleverna 

uppgivits för respondenterna, ansågs informationen otillräcklig utav två respondenter:  

 

Nja egentligen inte mycket de kommer ner där och får jag fråga ngn assistent eller så vidare. 

Inget sådant nä egentligen inte så mycket information utan den och den får man luska fram lite. 

 

Ja det är ju genom den andra idrottsläraren Johan som har haft dem tidigare och som skulle haft 

dem i år också, men det passade inte schemamässigt så då förklarade han och berättade lite 

grann om eleverna men alldeles för dåligt tycker jag. Det kan ju vara så att det finns saker de 

absolut inte få göra och det vet ju inte jag i dagläget om. 

 

En utav de ovanstående respondenterna påstår att även om sammarbetet med särskolan inte 

fungerar väl, är den bidragande informationen tillfredställande: ”När de kommer till vårt 

gymnasium kommer man till en så kallad överlämningskonferens och där får man ganska 

mycket information sen kan det precis som med andra elever”.    

     

De tre respondenter som ännu inte berörts är anställda i särskolan och hade därför inga 

svårigheter med samarbetet. Men även inom denna grupp som exponerat en fungerande 

samarbete, saknades samhörighet gällande frågan om tillräcklig information tillhandahållits 

om eleverna. Respondenten med utbildning i idrott och hälsa uttryckte sig vara icke 

tillfredsställd med informationsflödet:  

 

Ja det är inte så mycket.  Om det är ngt som är väldigt tydligt så kommer den mentorn ofta och 

går igenom det. Om det inte är ngt speciellt så är det frågan om jag någonsin får reda på det. Vi 

har ju möten ibland som dom pratar om de eleverna som vi har. Att vara uppmärksam på det 

här. För om du säger det här ordet så går den eleven och gömmer sig.  

 

De två kvarvarande respondenterna är nöjda med arbetet som görs på deras arbetsplats. 

Information som överlämnas från grundskolan betraktas vara god och vad beträffar elever 
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med grövre funktionsnedsättningar tas hjälp av föräldrarna. Därtill benämns assistenterna 

besitta goda kunskaper som kan användas när osäkerheten infinner sig.         

 

7.2.3 Stöd i form av förebilder 

 

Samtliga respondenter menar att goda förebilder i undervisningen och på fritiden kan vara en 

oerhört nyttig påverkansfaktor: ”[…] elever i särskolan är mer beroende av andra människor 

än vanliga elever och jag tycker därför att det är viktigt att de människor som är omkring dem 

kan föregå med gott exempel för att styra dem åt rätt håll.” Flertal respondenter uttrycker även 

förhoppningar om att eleverna ser dem som förebilder för idrott och hälsa: ”Och sen hoppas 

man naturligtvis att som lärare att de har mig eller mina kollegor som förebilder i det här”. 

Vidare anser respondenterna att de själva har ett ansvar att vara goda förebilder för eleverna 

och försöker att fullfölja denna förpliktelse till den utsträckning det är möjligt: ”Under 

lektionerna är det jag som ska visa vägen för eleverna och få dem att utvecklas och därför ska 

man inte vara rädd för att gå in och visa saker och bjuda på sig”. En annan respondent 

uttrycker: 

 

[…] som jag ser det, jag tillhör ju den kontaktkrets som är bestående under de åren som de går 

på gymnasiesärskolan. Under en fyraårsperiod träffar jag dem minst två gånger i veckan och 

under denna tid är det ju jag som representerar ämnet och det är mitt ansvar att pusha eleverna 

åt rätt riktning när det kommer till idrottande. Det är ju vad jag vill säga kort och gott, det är ju 

att försöka vara ett gott föredöme och förebild. Det tycker jag är det allra viktigaste.        

 

Flera respondenter berättar även att de använder sig av elevers förebilder för att få med sig 

eleverna, väcka entusiasm samt övertyga dem att genomföra övningar som annars hade 

bemötts med motstånd: ”[…] sen är det många som har musikaliska förebilder som vi 

naturligtvis brukar dra nytta av när det gäller musik och dans undervisning”. En annan 

uttrycker: 

 

Man kan inte skriva dans för det är fjantigt att hålla en tjej i handen men man kanske skriver 

rörelse till musik. Men vi börjar göra hoppsa steg. Såg ni Zlatan igår? JA! Såg ni när han 

värmde upp igår. Han gjorde sånt där fotombytte och hoppade sådär. Såg ni från Italien så 

gjorde de fotombyte och klappade sen. Såg ni det? Ja då är man ju inne nästan i polka steg 

amerikansk polka steg. Eller schottis ser ni en friidrottare. 1,2,3, hopp. 

 

Förutom respondenterna själva samt elevers sportsliga och musikala förebilder, lyfts bland 
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annat asistenter fram som viktiga förebilder. Asistenterna utgör en stor del av elevers vardag 

och deras beteenden, inställningar och uppfattningar kan bidra till både positiva och negativa 

utfall. En uttrycker: ”Assistenterna spenderar mycket tid med eleverna både under och efter 

skoltiden, och därför blir deras syn på idrottande och hälsa enormt viktigt”. Majoriteten av 

respondenterna belyste en problematik över att eleverna har många vuxna personer omkring 

sig med olika hälsosyn:  

 

Ja men alla vuxna i den gruppen tycker ju så mycket och kanske inte har en syn på hälsa som 

vi idrottslärare har. Om de inte kommer och visar ett intresse för det, om de inte byter om utan 

sitter och kollar. Det visar en bild om vad de tycker.  

 

Under lektionerna i idrott och hälsa har respondenterna haft både goda och dystra erfarenheter 

av assistenternas agerande som förebilder. Ett av de ständigt återkommande temana var 

ombyte: 

 

På vår skola byter de flesta assisteter om när vi har idrott och är med på golvet med eleverna 

och det är gillar jag för att det sänder rätt signaler till eleverna. Det säger att lektionen i fråga är 

viktig och vi tycker att det är viktigt att röra på sig.  

 

Vi har kört en fajt i många år med förvaltningschefen om det. Jag tycker att de ska byta om, 

men jag som pedagog kan ju inte tvinga dem till det. Och alla gör ju inte det och det tycker jag 

sänder ut fel signaler till eleverna. Dom byter om och sen ser de att assistenterna är med och 

rör på sig men byter inte om.   

 

7.2.4 Lärarnas stödjande strategier under lektionerna 

 

Respondenterna använder ofta liknande strategier för att öka elevers hälsoförståelse och skapa 

en medvetenhet hos dem gällande fysiska aktivitetens betydelse för hälsan. Majoriteten 

använder kortare teorilektioner för att undervisa om hälsa, samt dess samhörighet med fysisk 

aktivitet: ”[…] då började vi varje pass med 20 minuter teori, vilket var ganska bra för då 

kunde man förbereda dem för vad vi skulle göra när vi kom ut i hallen och vi kunde ta upp 

olika hälsoaspekter och så”. Vissa ser även till att eleverna får enkla praktiska uppgifter att 

testa hemma för att sedan diskutera det med dem efteråt: ”Nu får ni läxa att ta pulsen hemma, 

när ni vilar och när ni går och sen får ni komma och berätta för mig vad som hände med den”. 

Ytterligare en välsedd strategi bland respondenterna befinnas vara att kombinera teorin under 
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de praktiska momenten: 

 

Nej det vet jag inte om det är något specifikt, vi pratar mer allmänt om, alltså, att ta upp saker 

och ting ofta är det som gäller för denna grupp elever. Man försöker väva in saker om hälsa 

ofta. När vi har aktiviteter och eleverna börjar gnälla att det är för jobbigt så utnyttjar jag detta. 

Så när vi pausar brukar jag prata om varför gör vi såhär, varför värmer vi upp och så. Någon 

annan gång kanske vi pratar lite om mat och förbränning, stretching. 

 

En av respondenterna exkluderar teoripassen i sin undervisning och ser istället till att få 

eleverna aktiva under lektionstiden: ”jag vill inte lägga till exempel fyra timmar i rad på 

teoretiska moment utan jag tycker att det är viktigare att de får röra på sig”. Även de andra 

respondenterna utger hög aktivitetsnivå vara viktig för elevers hälsa. För att höja 

aktivitetsnivån under lektionerna uppmärksammas elevmotivation vara av yttersta betydelse; 

glädjeskapande är en av teknikerna som används för att motivera eleverna: ”Jag försöker 

alltid se till att eleverna tycker att det är kul. Jag skojar med dem och så försöker jag ha 

roliga aktiviteter på lektionerna, då brukar motivationen vara på topp, det får inte vara för 

alvarligt”. Förutom glädje nämns sporrande samtal vara välfungerande metoder för att öka 

motivationen hos eleverna: ”När vi till exempel kör hinderbana så ser jag till att peppa dem, 

det är viktigt att de får höra lite motiverande ord tycker jag”. Vidare berättar samtliga 

respondenter att de arbetar med att skapa trygghet under lektionerna i form av samtal och 

lektionsplanering: ”Jag ser ju till att de aktiviteter som eleverna gör inte är allt för svåra, det 

är viktigt att eleverna inte känner att det är omöjligt, de måste känna att de kan klara av det”.  

 

Det kommer en kille som alltid säger, jag är så orolig. Jag tycker det går bra. Kommer du ihåg 

förra gången? Det går suveränt. Det var bra, du behöver inte vara orolig för det går ju bra. Jo så 

han känner att han är trygg. 

 

Det framkommer att vissa elever inte gillar idrott och tycker att det är tråkigt och därför anses 

det vara viktigt att informera sig om och höra efter varför dessa elever inte vill vara med på 

lektionerna samt varför de uppfattar lektionerna som tråkiga: 

 

De elever som inte gillar idrott. Och då får man se det lite som en utmaning att försöka hitta 

vad de är som gör att de tycker är tråkigt och då får man hitta det. Till exempel, jag tycker det 

är så tråkigt att alla andra är så himla dåliga. Då kan man ju känna såhär att det där är ju inte 

riktigt sant, men varför känner eleven såhär? Men då var det en specifik gång man spelade 

badminton och den här eleven hade tränat det och var lite duktigare än andra just den lektionen. 
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Ju fler sånna saker man hittar desto närmare kommer man ju vad den här eleven gillar eller 

förstår varför denna eleven inte är med. 

          

För att förbättra möjligheterna för inlärning under lektionerna samt skapa bra stöd för fysisk 

aktivitet, använder respondenterna tydliga instruktioner, liknande lektionsupplägg och tydlig 

struktur. Dessutom anser respondenterna att eleverna oftast lär sig lättare när de får praktisk 

instruktion:  

 

Bara man presenterar aktiviteterna innan lektionen brukar vara till stor hjälp. Vet de vad som 

kommer är ju chansen större att lektionen flyter på och alla elever håller sig aktiva. Och om 

man ska ändra något under lektionen är det viktigt att de får informationen så tidigt som 

möjligt annars kan flera tappa motivationen och inte vilja vara med.      

 

Det är så att man aldrig kan vara tydligt nog i sina instruktioner om man vill att så många som 

möjligt ska förstå vad som behöver göras och hur. Det bästa är om man både säger hur något 

ska göras och sedan även visar hur det ska gå till och helst så enkelt som möjligt. Att hålla det 

enkelt brukar vara det bästa, jag brukar ha som mål att förbereda och planera övningar och 

aktiviteter som kan förklaras med få och enkla instruktioner.     

 

 

Vad gäller elevers inlärning och lärares instruktioner nämner respondenterna att desto fler 

sinnen som aktiveras hos eleverna under instruktionerna är chansen större att eleverna förstår 

och kommer ihåg vad som behöver göras.  

 

7.2.5 Lärarstöd för bättre elevhälsa utanför skolundervisningen 

 

När respondenterna blev tillfrågade om deras mål med hälsoundervisningen yttrade samtliga 

en förhoppning om att eleverna skulle förnimma ett intresse för fysisk aktivitet och hälsa på 

fritiden och efter avslutad gymnasieutbildning: ”Då vill jag att de ska ha med sig en positiv 

bild på rörelse och hälsa i stort. Att det finns ett intresse för rörelse och idrott på fritiden och 

det behöver inte vara lagidrott eller så utan att man hittar något som passar en själv och som 

känns lustfyllt”. Vidare påpekades vikten av att införliva glädje för fysisk aktivitet hos 

eleverna som förhoppningsvis bibehålls livet ut: ”Att de ska ha med sig rörelseglädje och att 

de har hittat något som passar dem väldigt bra. Bara en positiv känsla för att ta på sig 

idrottskläder och att svettas. Om de har med sig detta när de slutar gå här så kan jag känna att 
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jag har lyckats”. Även vällust för nyttig kost och kunskap om näringslära nämndes vara 

viktigt: ”Jag vill att de ska tycka att det är gott att äta frukt och grönskaker och att de känner 

till olika saker om kostlära och kan avgöra vilken och hur mycket mat som är hälsosamt att 

äta”. I relation till den senare delen i det sistnämnda citatet som lyfter fram kunskap 

överföring där tidigare utsagor handlat om upplevelser, uttryckte majoriteten av 

respondenterna att de hade som mål att eleverna får med sig kunskapsverktyg för hälsosam 

livsstil:  

 

Ja, de ska ha med sig det som andra elever får. Ett redskap för att i framtida liv kunna bedriva 

ett så hälsosamt liv som möjligt. Vårt bidrag som idrott och hälsa lärare är att få dem försöka 

fortsätta att belasta sin kropp och motionera, men det är också att få dem att veta hur man ska 

göra det. Till exempel, hur de ska göra på gymmet, varför det är bra att röra på sig och så 

vidare.     

 

För att eleverna ska kunna bedriva fysisk aktivitet på fritiden och även fortsätta göra det efter 

sin utbildning, uttrycker respondenterna föreningslivet som en betydande faktor. Således 

anses det angeläget att som lärare upprätta bekantskap med lokala föreningar. Enligt 

respondenterna har många av eleverna på gymnasiesärskolan ingen kontakt med idrottsliga 

förbund och därför anses ett av uppdragen för lärare i idrott och hälsa vara att reducera 

distansen mellan eleven och föreningslivet: ”Vi har ju även ett ämne på schemat som heter 

fritid där, vad ska man säga, man tränar på fritidssysselsättning och där försöker vi visa på vad 

som finns i närheten dels när man slutar här och inte har sin idrott”. En annan berättade 

följande:  

 

Men vad jag vet är det många elever som har svårt att komma i kontakt med föreningarna och 

har därför svårt att skapa kontakt med nya mäniskor efter de slutat skolan. Så jag ser det som 

min uppgift att se till att både elever och föräldrar får reda på vad som erbjuds där ute. Och där 

ingår ett hälsoarbete att få ut dem ut till olika föreningar så att de får uppleva att man är en del i 

något, att de har någonstans att vara även när skoltiden är över. Det är kanske ännu viktigare än 

det vi pratat om kosten och sådär, att känna sig värdefull att man tillhör. 

 

Vidare finner respondenterna det viktigt att eleverna under lektionerna i idrott och hälsa får 

testa olika idrotts- och rörelseaktiviteter, då detta medför en chans för eleverna att finna något 

de gillar och är intresserade av. 
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7.2.6 Stöd i form av personalförstärkning 

 

En utökad personal styrka uppfattas vara nödvändigt för att möjliggöra fungerande, 

deltagande och lärorik undervisning. Vissa respondenter har sett till att skolan anställt 

ytterligare lärare i idrott och hälsa för att möjliggöra undervisning med två lärare i grupper 

innehållandes tjugo elever eller mer: ”Så ja när vi började denna terminen var jag själv med 

denna grupp på 25 elever. Då gick jag till rektorn och sa det går inte vi måste vara två lärare i 

denna gruppen”. Att vara två lärare har medfört många möjligheter för hälsoundervisningen, 

bland annat uttrycker de respondenter som fått extra förstärkning att de kan utnyttja tiden mer 

effektivt genom uppdelning av både arbete och elever:  

 

Nu är det så att vi är två lärare som undervisar denna grupp och det har varit till stor hjälp. Vi 

har kunnat dela upp arbetet så att en lärare är med eleverna i hallen och den andra läraren kan 

gå iväg med mindre grupp för att diskutera hälsa och sen efter en tjugo minuter återgår de 

eleverna till hallen och skickar ner andra.       

 

Utöver extra förstärkning i form av lärare anser samtliga respondenter att assistenter är 

nödvändiga i arbetet med att få eleverna delaktiga under lektionerna: ”De är ju jätte viktiga i 

det här arbetet”. Bland annat skapar assistenterna mer utrymme för lärarna att fortsätta 

bedriva undervisning: ”Om någon elev plötsligt går iväg eller behöver prata är väldigt bra att 

det finns andra vuxna som kan erbjuda den hjälpen så man själv kan ha en överblick och 

kunna driva lektionen framåt”. Majoriteten av respondenterna uttrycker sig vara nöjda med 

antalet assistenter som finns tillgängliga under lektionstiden medan en berättar att fler 

assistenter under lektionerna hade varit önskvärt. Dessutom menar samtliga att om det av 

någon anledning sker ett bortfall av assistenter under vissa perioder påverkar det ofta 

aktivitetsnivån under lektionerna:  

 

På vissa lektioner är det ont om personal. Om någon som är sjuk så kanske det inte kommer 

någon vikarie. Om någon elev går och sätter sig och behöver prata. Då blir det så tydligt att det 

saknas en assistent för antingen får jag gå och sätta mig eller springa efter och så och då står de 

andra eleverna där och vet inte vad som händer. Eller så får man strunta i dem som behöver det 

där stödet.    

 

Assistenternas roll är att vara där för eleven och fungera som stöd under elevers vistelse i 

skolan. Följaktligen är det assistenterna som ibland är de som erhåller mest kunskap om 
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eleverna och kan sålunda ha en positiv inverkan på elevers motivation och trygghet: ”Det är 

ju assistetenterna som känner eleverna bäst, och under lektionerna är de oftast bra att tackla de 

problem som kommer upp och de är också bra på att få de elever som tappar motivationen att 

röra på sig igen”. Därutöver är det assistenterna som oftast är bäst informerade om elevers 

funktionsnedsättningar, vilket vissa respondenter har dragit nytta av under lektionerna. Oftast 

rör det sig om att assistenterna får använda sina kunskaper om en viss elev för mer 

individanpassade övningar: ”Oftast när jag har grupp elever med många olika handikapp 

hinner jag inte tänka genom allt, då är assistenterna som känner den eleven bättre med och 

kan hjälpa till så att den övningen blir så bra som möjligt för den eleven”. Många 

respondenter utryckte även att assistenterna ofta är med och utvärderar lektionen samt 

kommer med åsikter och förslag för framtida lektioner. På så sätt har assistenterna en 

stödjande funktion även utanför lektionstiden:  

 

Assistenterna är verkligen med men sen har ju de ingen planeringstid. Men om de kommer 

med förslag som […] då som jobbar som assistent nu som har jobbat här lika länge som jag, 

och hennes åsikter är lika mycket värda så att vi har ingen prestige i det, men det är läraren som 

har sista ordet. Om hon då kommer med synpunkter, vilket hon gör ofta, både positiv och 

negativ kritik, jo då är det klart att man tar till sig det och försöker göra bättre nästa gång. 

Assistenten är verkligen med. 

 

Det framkommer även att det finns och har funnits assistenter som givit orsak till frustration 

men mestadels tycks respondenterna ha goda erfarenheter av assistenterna: ”Vist har man stött 

på en och en annan risig assistent men de flesta har varit bra, även om jag önskar att flera 

hade bättre inställning till idrott och var lite mer utbildade i ämnet”.        

 

7.2.7 Tiden som stöd 

 

Tiden utgör en viktig faktor i arbetet med elever i gymnasiesärskolan. Oftast sker inlärningen 

långsammare och mer tid behöver tillgängliggöras för att eleverna ska tillslut kunna klara av 

uppgifter på egen hand. : ”Man kan försöka nå liknande mål fast det tar längre tid. Man 

behöver också ofta repetera och köra en och samma uppgift flera gånger innan eleverna 

känner sig förtrogna med det”. Vidare menar respondenterna att mycket av tiden försvinner på 

annat än just undervisning. Oftast rör det sig om transportsträckor, framkomlighet och 

ombyte, men respondenterna framhäver också att det är under lektionernas initieringsdel som 

mycket av lektionstiden förkommer: ”Det är oftast i början av lektionen som det kan bli lite 
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frustrerande, vissa gånger kan det ta 25 minuter att få igång denna gruppen men det finns ju 

anledningar för det”. Eftertryckligen upplevs tiden vara viktig i den mån att mer av den 

möjliggör för eleverna att behärska undervisningsinnehållet, men att uppnå detta försvåras av 

de oftast oundvikliga begränsningsfaktorer som medföljer ämnets karaktär.           

 

7.3 Medierande redskap – Mediators  

 

Under detta tema förevisas olika verktyg som respondenterna använder till hjälp för att 

underlätta undervisningen och skapa bättre förståelse. I gymnasiesärskolan är hjälpmedel i 

form av olika redskap väsentliga för fungerande undervisning eftersom de möjliggör för 

eleverna att uppnå högre kunskapsnivå. Därtill är det viktigt att pedagogerna känner till 

elevens livsvärld för att sålunda utnyttja verktygen efter elevens behov.  

 

7.3.1 Externa redskap för att åskådliggöra 

 

Samtliga respondenter lyfter fram att de utnyttjar olika materiella verktyg för att bidra till 

bättre elevförståelse under lektionerna. Med andra ord handlar det om verktyg som hjälper 

eleverna att få ett bättre grepp om vad som behöver göras och på vilket sätt det bör 

genomföras. Bilder är ett sådant verktyg:  

 

Jag brukar använda mycket bilder på mina lektioner. Elever med svårare handikapp behöver 

oftast mer än bara ord för att hänga med, så när vi till exempel kör hinderbana lägger jag fram 

bilder vid varje station som visar hur just den stationen ska göras. Så om de glömt bort och 

tänker hur var det nu igen man skulle göra, så har de bilden där som påminnelse.    

 

Bilder uppmärksammas även vara tillämpningsbara under teorilektionerna där de också 

uppfyller en förtydligande roll. Även andra verktyg används med samma mål i sikte. Bland 

annat uppmärksammas powerpoint och blackboards vara ett vanligt instrument under 

teorilektionerna: ”När vi har teori använder jag ofta powerpoint för att få det mer strukturerat, 

det hjälper eleverna att följa med under lektionen bättre, det gör det. Och när vi är i hallen så 

kör jag på tavlan för att vi inte har utrustning för att köra powerpoint där”. 

 

Bilder nämns också vara ett bra medel för att öka elevers självständighet då de reducerar 

behovet av lärarhjälp. En respondent uttrycker: […] då använder eleverna bilderna till hjälp 
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och behöver inte min hjälp i lika stor utsträckning”. Tv-spels konsoller och mobiler tycks 

också vara till god hjälp för att göra det möjligt för eleverna att genomföra vissa aktiviteter 

utan lärarens hjälp:  

 

Vi har en digital tavla som vi har knutit ett Xbox till där vi använder de olika rörelserna i ett 

kort break under lektionen. Vi brukar också ha det som en station under vissa hinderbannor, det 

finns lite dansprogram man kan göra och så. Det är jättebra, eleverna kan kolla på skärmen och 

spelet säger vad de ska göra.         

 

Under teoridelarna i hälsoundervisningen använder flera respondenter olika medel för att 

konkretisera undervisningen. Under fysiologimomenten används plastskelett och affischer på 

människomuskelatur. Respondenterna ser nyttigheten i dessa medel även om de sällan 

används då hälsoundervisningen som bedrivs inte prioriterar fysiologi:  

 

Ja just det, vi har även ett skelett i hallen som jag utnyttjar då och då när vi pratar om fysiologi, 

dock är det inte ofta måste jag erkänna. I gymmet har vi en stor plansch med en 

människokropp som har synliga muskler och den använder jag nån gång när vi är på gymmet 

och tränar men jag tycker inte att det är så viktigt för dessa elever att veta vad musklerna heter 

eller var de har sitt ursprung och fästpunkt. Det är bättre om de kan istället genomföra 

övningarna korrekt och känna till att träning är hälsosamt.   

Mobiltelefoner är också ett verktyg som flera respondenter uttryckt sig använda. Olika 

applikationsprogram om träning och kost, samt foto- och videofunktionen används, dylikt de 

andra verktygen, i både konkretiserande- och självständighetssyfte.    

 

7.3.2 Delaktighetskapande redskap 

 

Elever med funktionsnedsättningar är en väldigt heterogen grupp, vilket medför 

komplikationer under aktiviteter som kräver medverkan från hela klassen. För att möjliggöra 

medverkan under sådana aktiviteter används olika verktyg som hjälpmedel. I synnerhet nämns 

bollar av olika slag: ”Och idag i idrotten finns det så mycket bra grejer som har kommit med 

mjuka bollar och större bollar som rör sig långsammare och redskap som är jätte roliga”. Det 

framkommer också att assisteter och ballonger används för att på bästa sätt anpassa 

undervisningen för alla elever:  

 

Men kör man stationer att de ska sätta en basketboll så kan ju inte hon som sitter i rullstol kan 

inte kasta så högt. Men då kan assistenten ställa sig med armarna så att den blir en basketkorg 
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på en lägre nivå.       

 

Men annars ganska likt vanliga undervisningen men förenklat. Till exempel kan man väl säga 

om man tänker volleyboll så har vi ballonger och bänkar uppställda så de spelar volleyboll med 

en ballong. Då börjar man först med att de får slå ballongen och sen att de får byta ballonger 

med varandra. Så för att träna motoriken väldigt enkelt och sen spela då med ballonger. Men de 

är ju mycket långsammare med ballong och då hinner de ju. 

 

7.3.3 Verktyg som höjer motivationen 

 

Det framkom under intervjuerna att majoriteten av respondenterna använde någon form av 

redskap för att öka elevmotivationen under lektionerna. Musik påpekas vara ett 

utomordentligt medel för att inspirera eleverna till rörelse: ”Musik gillar dem att ha på 

lektionerna, så jag försöker spela musik som de gillar vilket de blir glada av är villiga att röra 

på sig mer”. Hur det tillgängliga materialet tillämpas tycks också utgöra en viktig 

motivationshöjande faktor. Flera respondenter uttrycker att de försöker se till att använda det 

material som finns tillhands för att skapa roliga och spännande aktiviteter:      

 

Det är viktigt att hallen är utrustad med mycket olika föremål och det är ännu viktigare när man 

har de handikappade eleverna. I vår idrottshall har vi mycket material som jag ser till att 

utnyttja. När vi kör hinderbanna ser jag alltid till att de olika stationerna tränar på det eleverna 

behöver, sen ska det också väcka eleverna till liv, när de ser stationerna så ska de vilja testa 

dem.  

 

7.4 Socialt samspel – Shared Activity 

 

Begreppet socialt samspel i klassrumssammanhang behandlar kunskapsutveckling där 

eleverna lär sig av varandra och där det är lärarens roll att skapa förutsättningar för att sådan 

utveckling ska ske. Nedan framläggs respondenternas uppfattningar om elevers sociala 

samspel, samt hur de arbetar med att skapa en aktiv klassrumsmiljö som uppmanar elever att 

samspela med varandra. Därtill uppmärksammas även möjligheter och svårigheter med 

arbetet att få eleverna att samspela med varandra i skolan.      
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7.4.1 Hur upplever lärarna det sociala samspelet under lektionerna?  

 

Respondenterna arbetar genomgående med det sociala samspelet. De uppger att man måste 

arbeta på andra sätt i särskolan än med andra klasser: ”Sådana där grejer får man bjuda på. 

Man får bjuda mer på sig själv än andra. Mer så än en vanlig gymnasieklass. Man får prata 

mer med dem på sidan om så de känner att det finns en connection då mellan oss”.  

 

Vidare jobbar respondenterna med att få eleverna att känna sig delaktiga på lektionen. 

Genomgående i alla moment på idrottslektionerna är att man försöker få eleverna att känna att 

de är med. Detta innebär mycket planering då de klasserna är heterogena och det kan finnas 

många olika slags funktionsnedsättningar i varje klass:  

 

Man vill ändå försöka få eleven till att bli delaktig och det är problematiskt. Ibland så känner 

man att man lyckas och man har lite banor vid sidan av, kör lite slalom och så man korsar den 

här hinderbanan som på något sätt väver in momenten lite. Lägger bollar i knät som de får 

sprida ut, så de också är med i flödet i hallen.  

 

Vissa respondenter lyfter vikten av planering och användandet av olika mediators för att på så 

sätt kunna få eleverna delaktiga under lektionen: ”Asså då är det ju mer på lika villkor. Det 

blir väldigt skoj. Man skulle vilja att alla lektioner var så att alla kunde känna sig delaktiga 

och på samma villkor. Jag vet inte. Det är en dröm i alla fall. Men jag vet inte hur det skulle 

gå till”. 

 

7.4.2 Möjligheter till socialt samspel 

 

Två av respondenterna menar att det viktigaste i särskolan är att försöka bygga 

självförtroende. Många av eleverna har gått i integrerade klasser på högstadiet, de har ofta 

haft svårt att hävda sig bland de andra eleverna:  

 

För de flesta har så jättedåligt självförtroende. Först kanske de har gått i vanlig klass. Så om 

man säger något så svarar de: det kan inte jag. Det gör du. För väldigt enkla grejer så svarar de 

det kan inte jag, jo men nu gör du på det här viset, man lurar med och då fungerar det jättebra.  

 

Vissa respondenter tar upp problem kring elevernas sociala samspel. Detta kan bero på 

funktionsnedsättningen i sig, att den medför vissa sociala svårigheter. Idrottslektionerna blir 
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då ett sätt att kunna öva på de sociala koderna som finns i samhället:  

 

Och så mycket det sociala och samspelet att man försöker ja få dem att passa bollen och att 

man inte kan göra allting själv. Det är dessa bitar som man lägger mest kraft på för att få dem 

att fungera.  

 

Jag ser ju att du är jätteduktig på det här. Jag ser ju hur du skulle kunna göra mål mot hela 

gänget här. Men att få dig att göra mål så måste vi få med fler som vill spela innebandy. Så du 

måste ha med dig förståelse för att du måste kunna passa. Jag ser att du kan göra mål men du 

passar istället. Så då får jag säga det efter lektionen igen. Likadant med de här tjejerna som vill 

att det ska vara mer dans och så. Så då kan ju inte ni ta er bästa kompis i handen och dansa med 

henne, ni får ta en kille i handen och dansa med honom och då blir han lite intresserad. Kan vi 

ha mer dans. Så man försöker motivera dem till det då.  

 

7.4.3 Hinder för socialt samspel 

 

De flesta respondenterna uppger att det är annorlunda att undervisa på särskolan; speciellt hur 

en lektion kan påverkas av dagsformen på en elev. Eleven som har en dålig dag kan få med 

sig andra elever: ”Där gör ju elever saker som vi ber dem även om de kanske har en dålig dag 

eller sådär men här kan ju eleven sätta sig i ett hörn och tjura. Och du kan inte göra någonting 

åt det”. För att skapa ett bra klimat för kunskapsinhämtning krävs det att respondenterna har 

olika planeringar och är flexibla: ”För det är inte så ofta man kan följa det man har planerat. 

Man får följa vinden. Segla dit det blåser”. 

 

På de skolor som har olika program uppger respondenterna att det kan vara svårt att få de 

elever som går på nationellt program att ha lektioner tillsammans med träningsskolan.  

 

Vi hade lite schema-bekymmer i höstas och då var det någon gång om vi körde med båda 

särskolegrupperna ihop. Men det slog bakut direkt för de mindre handikappade kände sig 

uttittade av skolans andra elever när de ser att, nu är vi med träningsskolan så det är ganska 

känsligt.  

 

För att skapa socialt samspel försöker respondenterna använda sig av medierande redskap och 

stöttat lärande. Ett socialt klassrum där alla elever känner sig delaktiga är en pedagogisk 

utmaning. Här finns det olika sätt att gå till väga. Genom att skapa trygghet för eleverna och 

att jobba på andra sätt än i vanliga klasser försöker respondenterna ge eleverna ett levande 
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klassrum där kunskap utbyts och alla inblandade personer kan bidra till kunskapsutveckling. 

 

8 Diskussion 

 

Studiens syfte är att, ur ett sociokulturellt perspektiv, undersöka hur sex lärare bedriver 

hälsoundervisning i idrott och hälsa på gymnasiesärskolan. Syftet är också att studera de 

beståndsdelar som kan gynna eller försvåra hälsoundervisningen. Med hjälp av det teoretiska 

ramverket, bakgrunden och tidigare forskning kommer studiens resultat att diskuteras. I 

resultatet framkommer olika hinder för hälsoundervisning.  

 

I studien intervjuas sex olika respondenter som alla arbetar med idrott och hälsa på 

gymnasiesärskolan. Samtliga respondenter har en lärarutbildning men ingen av dem har den 

utbildning som Skolverket efterfrågar. Skolverket (2013) kräver en grundlärarexamen i idrott 

och hälsa, samt en speciallärarexamen för att undervisa i ämnet. De tre respondenter som 

endast träffar eleverna under lektionerna i idrott och hälsa uttryckte att deras utbildning under 

idrottslektionerna inte gett dem tillräckliga kunskaper i specialpedagogik. Den bristfälliga 

utbildning som respondenterna uttrycker kan göra det svårt att undervisa kring hälsa för dessa 

elever. Emanuelsson (2004) menar att det finns ett stort behov av specialpedagogisk 

kompetens som undervisande lärare, eftersom man då har en djupare kunskap kring hur 

funktionsnedsättningen påverkar undervisningen och hur man kan anpassa miljön och 

undervisningen efter eleven. Eftersom de tre ovannämnda respondentera inte ingår i 

gymnasiesärskolan får de oftast en otillräcklig introduktion av eleverna. Informationen som 

de får är bristfällig, detta gäller information rörande elevernas funktionsnedsättningar såsom 

information gällande verktyg samt annat anpassat material som används i syfte att stötta 

elevernas inlärning. Skolverket (2013) menar att gymnasiesärskolan ska ta hänsyn till 

elevernas egna förutsättningar och behov. Detta visar att samarbetet mellan 

gymnasiesärskolan och respondenterna är långt ifrån optimalt. Respondenterna efterfrågar 

mer information om varje elev, samt vad dennes funktionsnedsättning innebär för 

kunskapsutvecklingen. 

 

Inom den proximala utvecklingszonen läggs stor vikt på pedagogen att få information och 

kunskap kring elevens funktionsnedsättning. Detta för att tillsammans med eleven kunna 

skapa en bild kring dennes kunskaper och eventuella svårigheter. För att pedagogen ska kunna 
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anamma Vygotskijs idéer i klassrummet behövs mycket kunskap kring var eleven befinner sig 

kunskapsmässigt. Läraren får därmed möjlighet att kunna stötta eleven till nästa nivå (Bråten, 

1998:105; Gindis, 1999). Studiens resultat visar att de lärare som endast jobbar vid 

gymnasiesärskolan har ett stort försprång gentemot de lärare som har sin tjänst på den vanliga 

gymnasieskolan.  

 

Tidigare forskning inom ämnet uppvisar en dyster bild om hälsan hos personer med 

funktionshinder. Robertson m fl. (2000) menar att personer med funktionsnedsättningar och 

då intellektuella sådana generellt har en sämre fysisk aktivitet. Tideman (2012:125) förmedlar 

att dessa elever har sämre livsvillkor än personer utan utvecklingsstörning i alla olika 

livsområden. Olika studier ger en bild av ett liv som för dessa elever efter skolan kantas av 

fattigdom, bristfälligt föräldraskap och ett begränsat socialt nätverk. Självbestämmande och 

inflytande utgör ytterligare problemområden för denna grupp (Emerson och Hatton, 2007). 

Samtliga respondenter har liknande syn på elevernas nuvarande hälsostatus. De menar att 

eleverna på gymnasiesärskolan har ett mer stillasittande liv och att mycket av deras liv kretsar 

kring mat. Vissa av respondenterna lyfter fram en rädsla för elevernas hälsa efter avslutad 

kurs.  

 

Då det finns en redan utbredd bild kring elevernas hälsostatus, bör man som pedagog bemöta 

den framtid som väntar genom en genomtänkt och anpassad undervisning (Bråten, 1998:25).  

Vid intervjutillfällena gavs mycket utrymme åt att diskutera hälsa på olika sätt. Trots detta 

valde ingen av respondenterna att ta upp den psykiska eller sociala hälsan. Samtliga 

respondenter fokuserade istället enbart på den fysiska hälsan. I ämnesplanerna för idrott och 

hälsa i gymnasiesärskolan förespråkas ett holistiskt synsätt där målet är att utveckla elevernas 

fysiska, psykiska och sociala förmåga, samt behandla sambanden mellan livsstil, hälsa och 

välbefinnande (Skolverket, 2006; Skolverket, 2013). Men om pedagogerna inte undervisar 

och ger kunskap till en holistisk livsstil, hur ska eleverna då lära sig om den? Inom tidigare 

forskning framkommer att elever med intellektuell funktionsnedsättning har en ökad 

exponering för psykisk ohälsa och aggressivitet. Självskadande beteende, depression och 

ångest är de vanligaste psykiska problemen. Andra studier har också konstaterat liknande 

resultat (Einfeld & Tonge, 1996; Umb-Carlsson, 2008). Ingen av respondenterna erbjuder 

undervisning kring främjandet av den psykiska hälsan. Inom den proximala utvecklingszonen 

bör pedagogiken vara utformad kring elevens framtida utveckling - både den fysiska, 

psykiska och mentala (Bråten, 1998:25). 
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Elevernas hälsostatus kan vara både hindrande och främjande. Hindrade genom att elevernas 

nuvarande hälsa inte är så god, men samtidigt främjande för undervisningen, eftersom läraren 

känner till elevernas hälsostatus och därmed kan hålla undervisningen på en låg nivå. Det som 

framkom i resultatet var att respondenterna använde sig av fysisk aktivitet för att undervisa 

kring hälsa. De vet om att eleverna inte har en aktiv fritid och väljer därför hellre att 

upprätthålla elevernas hälsa än att ge kunskap kring hälsa.  

 

8.1 Främjande av hälsoundervisning. 

 

I resultatet framkom att de flesta av respondenterna använde sig av olika former av stöttande 

lärande, medierande verktyg och socialt samspel för att undervisa eleverna på 

gymnasiesärskolan. Respondenterna upplevde att de hade goda förutsättningar för ämnet i 

form av personaltäthet. De problem som uppstod inom personalgruppen handlade om 

assistenternas syn och upplevelser av ämnet idrott och hälsa, samt vilket utbildning de har. 

Även Frey m fl. (2005) och Temple (2007) delar den frågan. De menar att utbildade 

assistenter och tid för meningsutbyte mellan pedagog och assistent är av stor vikt för att 

befästa vilken kunskap och vilka roller som de olika parterna har för att skapa 

kunskapsutveckling inom hälsa. Respondenterna använder sig av olika former av motivation 

för att nå ut till eleverna. De är själva aktiva i undervisningen och bjuder på sig själva. För att 

hålla samman en heterogen grupp peppar de eleverna och använder sig av övningar som är 

anpassade efter individen i övningen för att alla elever ska känna delaktighet. Sit m.fl. (2008) 

menar att pedagogen bör fundera kring och planera vilka undervisningsmetoder de använder 

sig av för att främja aktivitetsnivån under lektionstid. Även en positiv grundsyn på fysisk 

aktivitet är främjande för aktivitetsnivån.  

 

Respondenterna menar att deras lektioner i idrott och hälsa är viktiga för att bygga ett 

självförtroende och för att främja relationer mellan eleverna. Genom fysisk aktivitet kan 

eleverna få en god kroppsuppfattning och rörelseglädje. Detta är ett påstående som stöds av 

forskning (Sayers Menear & Shapiro, 2004: Schäfer Elinder & Faskunger, 2006).  

 

Under intervjutillfällena lyfte hälften av respondenterna att de använde sig av andra 

förebilder, som idrottsstjärnor eller musikaliska förebilder, för att öka aktiviteten och 

motivationen för övningar som annars kunde få ett visst motstånd, exempelvis dans. Sayers-
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Menear och Shapiro (2004) menar att en källa till aktivitet och utveckling för eleverna är att 

använda sig av personer med funktionsnedsättningar som ett led i att motivera eleverna; ”kan 

den personen kan jag.” Detta framkommer dock inte av respondenterna, vilka ej använder sig 

av den typen av förebilder. 

 

Inga utav respondenterna använder sig av de metoder som den tidigare forskningen 

förespråkar. Forskare som har studerat hur man kan förändra och förbättra hälsan för dessa 

elever menar att skolan måste ta ett gemensamt beslut kring förändring. Både skolpersonalen 

och dessutom även elevens familj, behöver inkluderas för ökad kunskap kring livsstilens 

betydelse för hälsan (Hinckson, m.fl. 2012). Hur skolan ser ut och vilka förutsättningar det 

finns för aktivitet under rasten nämns också. I två studier framkommer att eleverna var mer 

aktiva under rasterna än under idrottslektionerna (Faison-Hodge, m.fl 2004; Sit, m.fl. 2008). 

Gymnasiesärskolan kan dra nytta av detta faktum och planera och införskaffa utrustning som 

ger eleverna förutsättningar för fysisk aktivitet, exempelvis dansmattor. Hälsoveckor eller 

teman där hela verksamheten är med skulle kunna stötta eleverna till större förståelse och 

förtrogenhet med hälsa. De elever som tar hand om sin hälsa och lever ett aktivt liv kan få 

många fördelar såsom större delaktighet i samhället, mindre personalinblandning och ett friare 

liv än andra personer med stillasittande livsstil. 

 

8.2 Slutsats 

 

Resultatet av studien visar komplexiteten med ämnet idrott och hälsa och undervisningen i 

gymnasiesärskolan. Den praktiska tillämpningen i ämnet överensstämmer med intentionerna 

från läroplanen, och de brister som har kommit fram i denna studie handlar om vad och hur 

pedagogerna undervisar i hälsa. 

 

Det kan finnas olika faktorer som främjar och stöttar lärarna i arbetet med dessa elever. De 

faktorer som lyfts fram i studien är pedagogernas utbildningsnivå, information kring elevernas 

funktionsnedsättningar, samarbetet mellan gymnasiesärskolan och ämnet idrott och hälsa. 

Dessutom undersöks i studien hur samarbetet fungerar mellan lärare och assistenter, om de är 

aktiva och ombytta samt vilken syn de har på ämnet. Det klimat pedagogen skapar i 

klassrumsmiljön är av vikt för elevernas integrering med andra elever. Eleverna på 

gymnasiesärskolan behöver olika verktyg och moment i undervisningen för att kunna ta till 
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sig kunskapen och skapa förståelse för livsstilens betydelse för hälsan. I studien framkommer 

att respondenterna främst använder sig av fysisk aktivitet för att undervisa kring hälsa. Detta 

leder till upprätthållandet av hälsa, istället för utbildning om hälsa. Respondenterna önskar att 

deras elever ska leva ett aktivt liv efter skolan, och försöker därför på olika sätt samarbeta 

med föreningslivet för att visa eleverna vilka idrotter de kan fortsätta med efter skolan. 

Forskningen tyder på att personer med funktionsnedsättningar har sämre hälsa än resten av 

befolkningen. Hälsoläget har inget med funktionsnedsättningen i sig att göra, utan handlar om 

livsstilen. Forskning visar dessutom att det finns olika sätt att främja elevernas hälsostatus. 

Att förbättra elevers kunskapsnivå, samt samarbeta med verksamheten är av största vikt för att 

skapa förändring. Att hälsoläget hos funktionsnedsatta ofta är dåligt, är mycket allvarligt för 

dessa elever, eftersom de har svårare att själva bestämma över sina egna liv (Flygare-Wallén, 

m.fl. 2009; Lin, m.fl. 2010; Hinckson, m.fl. 2012). 

 

8.3 Metoddiskussion 

 

Målet med denna studie har inte varit att ge en generaliserande bild på hur hälsoundervisning 

bedrivs på gymnasiesärskolan, ambitionen har istället varit att alstra en insikt i hur de lärare 

som intervjuats upplever undervisningen i idrott och hälsa i gymnasiesärskolan. Således har 

den kvalitativa metoden som använts varit av högsta relevans då den gav möjlighet för lärare 

att dela med sig av sin livsvärld (Repstad, 2007).  

 

För att etablera en mer verklighetstrogen bild av vad som pågår under idrott och hälsa 

lektionerna hade observationer varit en bra metod att använda som komplement till semi-

strukturerade intervjuer; dock ansågs det vara ogenomförbart eftersom det hade behövts ett 

stort antal observationstillfällen för att få fram tillräckligt med information att sätta i kontrast 

till lärarnas erfarenheter (Repstad, 2007).  

 

Redan i ett tidigt skede gjordes ett medvetet beslut om att utesluta olika sociala perspektiv, 

som genus, klass och etnicitet, ur studien då det inte efterfrågas i syftet. Därför fanns det 

aldrig något behov av en mer heterogen urvalsgrupp, vilket också validerar användandet av 

bekvämlighetsurval (Bryman, 2011). Under arbetsprocessen förefanns hela tiden medvetenhet 

om vilka konsekvenser olika val i metoden medförde och vad det innebar. Studien omfattar 

subjektiva tolkningar av subjektiva upplevelser som, för att uppnå en akademisk nivå, 
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granskas kritiskt och analyseras av empiriskt accepterade teorier. Det transkriberade 

materialet har även bearbetats utav två individer med en ständigt pågående diskussion 

sinsemellan, vilket minskar potentialen för allt för personliga tolkningar (Patel & Davidson, 

2011).  

 

Sedermera är det viktigt att lyfta fram att det skedde en riktningsförändring under arbetets 

gång i avsikt att bättre utnyttja den data som inbärgats. Under intervjuerna var det lätthänt att 

respondenterna gled in på sidospår. Detta hade eventuellt kunnat undvikas med en mer 

genomarbetad intervjuguide och fler testintervjuer. Dock, betyder inte detta att materialet som 

samlades in var betydelselös, istället framkom annan relevant och värdefull information som 

kom att utgöra studiens utvecklingsriktning. 

 

8.4 Vidare forskning 

 

Forskning beträffande ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning där skolmiljön, idrott 

och hälsa samt hälsoundervisning utgör de centraliserande faktorerna är väldigt begränsad. 

Således skulle det vara önskvärt att forskning inom detta område ökade. Förutom lärarnas 

upplevelser som utgör utgångspunkten i denna studie, vore det intressant att tillämpa andra 

perspektiv – till exempel assistent- eller elevperspektiv – till ämnet.  

Vidare hade läroplansteori kunnat användas för att bättre precisera vilka delar av 

undervisningen lärarna anser vara problematiska och svåra att tillämpa. Dessutom skulle 

observationer i kombination med intervjuer tillföra en bättre förståelse om hur saker och ting 

verkligen går till, vilket i sin tur hade lett till ökad insikt om hur undervisningen kan 

aktualiseras för att bättre gynna elever i särskolan.  
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Bilaga 1 

 

Intervjuguide 

 

Erfarenhet, utbildning och arbetssituation 

Vad har du för utbildning?  

Hur länge har du jobbat som idrottslärare? 

Hur länge har du jobbat på gymnasiesärskolan? 

Upplever du att din utbildning har förberett dig för att arbeta i gymnasiesärskolan? 

Hur ser din arbetssituation ut? Är du med i särskolan eller har du särskolan i din tjänst bara? 

Hur många timmar i veckan har klasserna i veckan? 

 

Hälsa  

Hur ser du på hälsa? Hälsobegreppet? 

Vilken hälsosyn undervisar du till eleverna?  

Finns det någon hälsofråga som du tycker är viktigare än andra? 

 

Scaffolding  

Hur ser stödet ut för lektionerna? Assistenter? Utveckla assistenternas roll i undervisningen? 

Hur upplever du att eleverna ser på idrott och hälsa?  

Är eleverna med på idrottslektionerna?   

Vilken information har du fått innan påbörjad kurs kring elevernas funktionsnedsättning? 

 

Mediators  

Hur går hälsoundervisningen till? Praktiskt/teoretiskt förståelse/hjälpmedel 

Hur anpassat är undervisningen till individen? hjälpmedel 

Attityder, begåvning, fysiska hinder.  

Finns det hjälpmedel som du använder enbart i särskolan?  

Samarbetet mellan Gymnasiesärskolan, specialpedagogik och idrott och hälsa?  

 

Social activity 

Vilka svårigheter finns det för hälsoundervisning?  

Vilka möjligheter finns det för hälsoundervisning? 

Hur ser du till att eleverna får förståelse för kopplingen mellan hälsa och fysisk aktivitet?  
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Finns det undervisningsmetoder som skulle kunna främja förståelsen för hälsa?  

Skolan har som uppdrag att främja elevernas hälsa hur väljer du att arbeta kring 

hälsofrågorna.  

Vad vill du att eleverna ska ha med sig efter avslutad kurs? 

Motivation och Inspiration  

 

 

 

 


